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„Isten
országát
keressétek!”
Papszentelés Egerben
Ternyák Csaba egri érsek
június 18-án,
az egri főszékesegyházban
áldozópappá szentelte
Michele Gervasoni,
Hágen Pál Tamás,
Herbst Ádám,
Kerekes Gábor,
Péter Vilmos és
Carlos Sirer Melis diakónusokat.
Őket mutatjuk be
a 6–7. oldalon.
Fotó: Lambert Attila

Erdő Péter bíboros,
prímás előadása
a Salkaházi-esték
sorozat keretében

Ellenszélben is hirdetni kell
az evangéliumot

„Te fogsz nekem
szolgálni”

2. oldal

Papszentelés Győrben

A 95 éves Kerényi Lajost
hetvenéves papi évfordulóján köszöntjük

Huszonöt éve
indult újra
a katolikus iskola
Sárváron

A győri Nagyboldogasszonyszékesegyházban
június 18-án Veres András megyéspüspök áldozópappá szentelte Fülöp Tamást és Licz Csaba Zsoltot. A
szentelteket a velük készült beszélgetések alapján mutatjuk be
olvasóinknak.

8. oldal

Tovább is kell bírni
Ivancsó Bazil,
a sportzarándok
11. oldal

Pázmányos régészek
sikere
12. oldal

Két évfordulót is ünneplünk: Kerényi Lajos atya 95. születésnapját, amely június elsején volt, és 70 éves papi jubileumát, melyet a június 25–26-i hétvégén ünnepel.
Nemcsak a számok miatt különlegesek ezek az évfordulók. Lajos atya ﬁatalon megélt háborút, fogságokat, rengetegszer került életveszélybe, a kommunizmus idején
pedig folyamatos zaklatásnak volt kitéve. Elhivatottsága és a belőle sugárzó életerő ennek ellenére végigkísérte
az életét. Hét évtizedes papi szolgálatában megkapta azt
a kegyelmet, hogy teljesülhetett a szentelésére választott
jelmondata: rengeteg lelket kapott az Úristentől, ﬁatalokat, betegeket, haldoklókat.

(Folytatás
a 3. oldalon)

Az Istenhez vezető úton
Pasaréti templombúcsú
Beszélgetés

Mező Misi

énekes-zenésszel
Ignác, a lelkek lovagja
Előzetes reflexió egy „misztikus musicalről”

Film: A játszma
Fotó: Lambert Attila

A budapest-pasaréti Páduai
Szent Antal-templom június
12-én és 13-án tartott búcsúján
a másodnapi ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK)
elnöke mutatta be.
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A pasaréti templombúcsú június 12-én a Szent
Antal-ereklye ünnepélyes
kihelyezésével és vesperással kezdődött.
(Folytatás a 11. oldalon)

– Mikor kapott hívást a papságra?
– 95 életév és 70 év papi szolgálat egy valóságos divina
commedia. Nagyon korán kiválasztott a Jóisten. Először mindig ő szólítja meg az embert. A meghívás kilencéves koromban történt. Almásfüzitőn születtem, ott csak vasárnaponként
volt szentmise. Egyszer, amikor kis ministránsként a plébános urat vártuk a szomszéd faluból, volt egy látomásom: nem
az atya jött, hanem maga Jézus. Egyenesen hozzám lépett,
senki máshoz. Fogta a nagy piros misekönyvet, odahozta
hozzám, nekem adta, és azt mondta: „Ezentúl te fogsz nekem
ministrálni.”
(Folytatás a 9. oldalon)
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Ők az emberiség emlékezete
hisz senki sincs már, aki pártját fogná!«” (Zsolt 71,10–11).
A következmények végzetesek. Az öregkor nemcsak a
méltóságát veszti el, de még
abban is kételkedik az ember,
hogy érdemes-e tovább élnie.
Így mindannyian hajlunk arhagynak; vagy akiket megvet- ra, hogy elrejtsük sebezhetőve sértegetnek és megfélemlí- ségünket, eltitkoljuk betegsétenek, hogy lemondjanak
jogaikról. A családokban
is – és ez súlyos! – előfordulnak ilyen kegyetlenségek. Az időseket eldobják, bedugják őket az
idősek otthonába, a gyermekeik nem látogatják
őket, vagy ha mégis, akkor is évente csak párszor. Az időseket a létezés sarkába állítják. És ez
megtörténik: ez történik
ma, ez történik a családokban, ez történik állandóan! El kell gondolkodnunk ezen!
A társadalom egészének iparkodnia kell,
hogy gondoskodjon az
öregekről – ők a mi kincsünk! günket, korunkat és öregsé–, akik egyre többen vannak, günket, mert attól félünk,
mégis gyakran annál elhagya- hogy ezek méltóságunk elvesztésének előszobáját jelentottabbak.
Amikor arról hallunk, tik.
Tegyük fel magunknak a
hogy az időseket megfosztják
önrendelkezésüktől, biztonsá- kérdést: vajon emberi dolog-e
guktól, sőt még otthonuktól ezt az érzést kiváltani?
Hogyan lehetséges, hogy a
is, megértjük, hogy a mai társadalom idősekkel szembeni modern civilizáció, mely anyambivalenciája nem alkalmi nyira fejlett és hatékony, enyvészhelyzetek problémája, nyire kényelmetlenül érzi mahanem a világunkat mérgező gát a betegséggel és az öregleselejtező kultúrának az séggel szemben, elrejti a beegyik jellemzője. A zsoltárban tegséget, s elrejti az öregséget?
Hogyan lehetséges, hogy a
szereplő idős férﬁ Istennek
vallja meg keserűségét: „El- politika, mely annyira elkötelenségeim megszólnak, szem- lezett a méltóságteljes továbbmel tartanak, ellenem beszél- élés határainak meghatározánek. Azt mondják: »Elhagyta sa mellett, érzéketlen az időaz Úr, űzzétek, fogjátok el, sekkel és a betegekkel való

Június 1-jén a Szentatya sorozatban a tizenkettedik katekézisét tartotta az öregségről. A 71. zsoltárt elemezve
rámutatott, hogy meg kell változtatnunk társadalmunk
viselkedését az idősekkel szemben, mélyreható reformra
van szükségünk, vissza kell adnunk az öregkor méltóságát. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását adjuk
közre.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
Az idős ember gyönyörű
imája, melyet az imént hallott
71. zsoltárban találunk, arra
sarkall bennünket, hogy gondolkodjunk el az öregség állapotára jellemző erős feszültségről: amikor a fáradozásokon való túljutásra és a kapott
áldásokra való emlékezés a hit
és a remény próbájává válik.
A próbatételt már maga az a
gyengeség jelenti, amely az
öregkorba való átlépés törékenységével és sebezhetőségével együttjár. És a zsoltáros
– egy idős ember, aki az Úrhoz fordul – kifejezetten megemlíti, hogy ez a folyamat elhagyásra,
megtévesztésre,
visszaélésre és erőszakosságra
ad alkalmat, melyek időnként
rázúdulnak az idős emberre.
Ez a hitványság egyik formája, amelyre társadalmunkban
specializálódtunk. Így igaz!
A leselejtezés társadalmában, ebben a leselejtező kultúrában az időseket félreállítják,
és ők ilyen dolgokat szenvednek el. Nincs hiány olyan emberekből, akik kihasználják az
idősek életkorát, hogy ezerféleképpen becsapják és megfélemlítsék őket.
Gyakran olvasunk az újságokban vagy hallunk híreket
olyan idős emberekről, akiket
gátlástalanul rászednek, hogy
megszerezzék megtakarításaikat; vagy akiket védelem és
gondozás nélkül magukra

szeretetteljes együttélés méltósága iránt?
A zsoltárban hallott öregember, aki vereségnek látja
öregségét, újra rátalál az Úrba
vetett bizalomra. Érzi, hogy
segítségre szorul. És Istenhez
fordul. Szent Ágoston e zsoltárt kommentálva így biztatja
az idős embert: „Ne félj attól,

hogy öregségedre magadra
hagynak! [...] Miért félsz attól,
hogy [az Úr] elhagy téged,
hogy elvet téged öregséged
idején, amikor elfogy az erőd?
Ellenkezőleg, épp akkor lesz
benned az ő ereje, amikor a tiéd megfogyatkozik” (PL 36,
881–882). És az idős zsoltáros
így fohászkodik: „Igazságodban ments meg, szabadíts
meg! Fordítsd felém füled, és
siess segítségemre! Légy megmentő sziklám, erős váram!
Valóban te vagy sziklám és
váram” (Zsolt 71,2–3). Ez a fohász Isten hűségéről tanúskodik, és perbe hívja azt a képességét, hogy felrázza az emberek lelkiismeretét, amelyet eltorzított az érzéketlenség a

halandó élet példázata iránt,
melyet a maga teljességében
kell megőrizni. Majd így
imádkozik: „Istenem, ne maradj távol tőlem, Uram, siess
segítségemre! Valljanak szégyent, kik vesztemre törnek,
és pusztuljanak el! Akik bajt
hoznak rám, azokat érje szégyen és gyalázat!” (Zsolt
71,12–13).
A szégyennek ugyanis
azokat kellene érnie, akik
kihasználják a betegséggel és öregséggel járó
gyengeséget. Az ima
megújítja Isten hűségének és áldásának ígéretét
az idős ember szívében.
Az idős ember újra felfedezi az imát, és tanúságot tesz annak erejéről.
Jézus az evangéliumokban sosem utasítja el a
segítségre szorulók imáját.
Gyengeségüknél fogva az idősek megtaníthatják a többi korosztálynak, hogy mindannyiunknak rá kell hagyatkoznunk az Úrra, és kérnünk kell
az ő segítségét.
Ebben az értelemben valamennyiünknek
tanulnunk
kell az öregektől: igen, az
öregségnek van egy ajándéka,
mégpedig az, hogy rá kell hagyatkoznunk mások gondoskodására, kezdve magával Istennel.
A törékenységnek van tehát egy „tanítóhivatala”, ezért
ne rejtsük el törékenyégünket,
ne! A törékenységnek van egy
„tanítóhivatala”: az öregség
az emberi élet teljes időtartama alatt képes hitelesen emlékeztetni bennünket.
Ne rejtsük el öregségünket,
ne rejtsük el az öregséggel já-

ró gyengeségeket! Ez a tanítás
mindannyiunknak szól.
Ez a tanítás döntő fontosságú horizontot nyit civilizációnk reformjához. Ez a reform
ma már elengedhetetlenül
szükséges az egymással való
együttélés érdekében. Az idősek marginalizálása, mind fogalmilag, mind gyakorlatilag,
az élet minden szakaszát megrontja, nem csak az öregkorét.
Ma mindannyian gondolhatunk a családunkhoz tartozó
idősekre: hogyan kapcsolódom hozzájuk, megemlékezem-e róluk, meglátogatom-e
őket? Megteszek-e mindent,
hogy semmiben se szenvedjenek hiányt? Tisztelem-e őket?
Az idősebbeket, akik a családomban vannak, az anyámat,
apámat, a nagypapámat,
nagymamámat, a nagybácsikat, nagynéniket, a barátainkat, kitöröltem az életemből?
Vagy felkeresem őket, hogy
bölcsességet, életbölcsességet
merítsek belőlük?
Ne feledd, te is leszel idős!
Az öregség mindenkit elér. És
ahogyan szeretnéd, hogy
öregkorodban bánjanak veled,
úgy bánj ma te is az idősekkel!
Ők a család emlékezetét, az
emberiség emlékezetét, az ország emlékezetét jelentik.
Vigyázzatok az öregekre, a
bölcsesség kincsestáraira!
Adja meg az Úr az Egyházhoz tartozó időseknek e
fohásznak és e provokációnak a nagylelkűségét! Ez az
Úrba vetett bizalom fertőzzön meg bennünket! S ez
szolgálja mindannyiunk javát, az övékét, a miénkét és
gyermekeinkét!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican.va

A jog működéséhez szükség van bizonyos
világnézeti és erkölcsi alapokra
Erdő Péter bíboros, prímás előadása a Salkaházi-esték sorozat keretében
Vallás és Egyház a világi államban címmel tartott előadást Erdő Péter bíboros, prímás június 15-én, szerdán a
budapesti D50 kulturális központban, a Salkaházi-esték sorozat keretében.
A főpásztor értekezésében hoszszan és alaposan elemezte a vallás és
az Egyház világi államban betöltött
szerepét, helyzetét. A kimerítő történelmi visszatekintést is tartalmazó
előadásban a bíboros felidézte: a jognak, az erkölcsnek és a vallásnak valamiféle szerves kapcsolata a nyugati társadalmakban egészen a felvilágosodás koráig jellemző maradt.
A nagy törvénykönyvek – Hammurabitól Iustinianuson át az újkorig – elhelyezték az emberi közösséget a kozmoszban, vallásilag legitimálták a törvényhozót és a szabályokat – folytatta.
Erdő Péter kitért a jog természetes
erkölcstől való elszakadásának jelenségére, mely által a vallás, az Egyház,
sőt a világnézet és az állam viszonya
alapvető problémává vált. Ez az a
kérdés, amelynek tisztázásán máig
sokan fáradoznak. A bíboros előadásában taglalta azt is, hogy működőképes-e a jogrendszer önmagában,
más társadalmi normarendszerektől

elszakítva, és felidézte a szocialista típusú jogrendek problémáit, a „szocialista erkölcs” kérdését.
„A jog működéséhez szükség van
bizonyos világnézeti és erkölcsi ala-

tesz lehetővé az Abszolútummal, a
Mindenhatóval, aki a világmindenséghez képest mint Teremtő jelenik
meg, akinek igéje (a logosz), bölcsessége átjárja a világot.

pokra, amelyek egy társadalomban
viszonylag széles körben elfogadottak. Az is igazolódott történelmileg,
hogy az állam puszta hatalmi eszközökkel ezeket nem tudja létrehozni”
– tette hozzá.
A vallás – mondta el később –, sajátosan pedig a zsidó és a keresztény
vallás nem egyszerűen morális szabályok gyűjteménye, hanem sokkal
több ennél. Személyes kapcsolatot

A főpásztor előadása végén kifejtette: számára keresztény teológusként a keresztény hit szerinti Gondviselés, a providentia bizonyos
szempontból hasonlónak tűnik más
vallások teológiai felvetéseihez, így
például a „nagy folyó” gondolatához, de ezeknél sokkal személyesebb. „A zsidó-keresztény örökség
tartalmazza azt a meggyőződést,
hogy a világmindenség mögött egy

személyes és jóindulatú alkotó áll, és
hogy ez az Abszolútum kinyilatkoztatta önmagát, kommunikálni akar
az emberrel. Mindez pedig túl azon,
hogy bizonyos alapvető erkölcsi
szemléletet közvetít, ad még valamit, ami talán még ennél is fontosabb: bizalmat az egyén és a közösség számára.
Bizalmat ad abban, hogy bár a saját megismerő képességünk a valóság teljességével nem tart lépést, a
számunkra szükséges ismeretekhez
és felismerésekhez újra és újra eljuthatunk. Megismerésünk gyengesége
tehát nem ad okot arra, hogy feladjuk az igazság keresését és a törek-

vést a valóságnak megfelelő, helyes
cselekvésre.”
*
A Salkaházi-esték előadás- és párbeszédsorozatot az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye és a Szociális Testvérek
Társasága indította el még 2020-ban. A
sorozatot a világjárvány miatt ideiglenesen fel kellett függeszteni, csak idén május 11-én kezdődött újra Barsi Balázs ferences szerzetes, hitszónok, teológus A
tét az ember megváltoztatása című
előadásával.
Mészáros Erika/
Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye
Fotó: Lambert Attila
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Ellenszélben is hirdetni kell az evangéliumot
Papszentelés Győrben
(Folytatás az 1. oldalról)

Az ő odahajlásával,
odaﬁgyelésével
Egy kisvárosban a bérmálkozás után néhány fiatal elhatározta, hogy együtt maradnak, és ifjúsági hittant

szerveznek maguknak. Különböző középiskolákat választottak, többen nem is szülővárosukban. Szétszóródtak
hát, de megmaradt közös
pontnak a templom, a hittan.
A közösségből három fiú a
győri szeminárium papnövendéke lett. Egyikük, Fülöp
Tamás most ünnepelte a pappá szentelését.
Mosonmagyaróváron,
a
Szűz Mária Királynő és Szent
Gotthárd Plébánián nem volt
ifjúsági közösség. Az általános
iskola végzős osztályaiba járókat a hitoktató, Sebőkné Palme Éva készítette fel a bérmálkozásra. Nem az iskolában
tartották a találkozókat, hanem a plébánián, délutánonként. „Ennek eleve megvolt a
hangulata, ami megérintett

minket. Éva néni is sokat jelentett nekünk. Szerettünk
együtt lenni, barátságok szövődtek” – meséli Fülöp Tamás. Így határozták el, hogy a
szentség vétele után is folytatják a hittant, és nem szakadnak el egymástól. Középiskolás éveikben meghatározó
volt számukra a közösségi
élet. Együtt köszöntötték a
név- és a születésnapokat, zarándoklatot tettek Rómába,
együtt vettek részt a vasárnapi szentmiséken. Fontos lépés
volt az életükben, amikor Bodó Zoltán lett a plébános. Ő
felkarolta a fiatalokat, keretet
adott a találkozóiknak. Tamást elkezdte bevonni az oltár körüli szolgálatba, és mindig a rendelkezésére állt, amikor a fiatalember beszélgetni
szeretett volna. „Csak fokozatosan mertem szóba hozni,
hogy úgy érzem, megszólított
az Úristen, és a papi hivatást
szeretném választani.”
Tamás a neves győri Révai
Miklós Gimnáziumban tanult.
Osztálytársainak hamar feltűnt, hogy a szabadidejében
sokat van a templomban. Így
fogalmaz középiskolás éveivel
kapcsolatban: „A felnőtté válás útján lévő fiatalok voltunk.
Engem mindig megtartott valami, hogy ne essek végletekbe. Tudtam a kötelességemet,
szerettem tanulni, jól is ment.
Jó közösség volt az osztályunk, meghatározó barátságokat hozok onnan. Megnyíltak az emberek, amikor elmondtam, milyen hivatásra
szólít az Úr. Nagyon jó beszélgetéseink voltak. Néhányuk
életének része volt a hit keresése. Ők kérdésekkel rohamoztak meg.”

Érettségi után Tamás el is
kezdte a tanulmányait a papnevelő intézetben. „Ahogy a
szemináriumba kerültem, túlláttam a saját plébániánk határain, elkezdtem megismerni
az egyházmegyét. Megerősítettek a filozófiai, teológiai tanulmányok. Színes társaság
voltunk, adódtak nehézségek,
súrlódások is, de ezt mindig
át tudtuk hidalni, mert tudtuk, hogy van, ami nagyon
mélyen összeköt bennünket: a
hivatástudat, az Istentől való
megérintettség.” Amikor Tamást Rómába küldték tanulni,
már kispaptársakkal kötött
barátságok kísérték. A Német–Magyar Kollégiumban
élt, a Pápai Gergely Egyetemen tanult. „Kanyar és emelkedő” – így írja le az Örök Városba kerülését. A folytonosságot és a szilárd alapot jelentették számára a kapcsolatai,
hitét és látásmódját tovább
formálták a tanulmányai. Az
elmúlt tanévet diakónusi gyakorlaton töltötte, Tatán. Itt belelátott a városi és a falusi
pasztorációba egyaránt, mert
a plébániához, ahol szolgált,
öt falu is tartozik. Foglalkozott idősekkel, fiatalokkal. Két
általános iskolában tanított
hittant, ő készítette fel az elsőáldozókat és a bérmálkozókat.
„Nyitottságot tapasztaltam,
úgy éreztem, örülnek, hogy az
Úr szolgája ott van velük. Látják a lelkesedésemet, és átérzik azt is, milyen nehézségekkel küszködöm, miben kell
még fejlődnöm, mit kell még
tanulnom” – összegzi egy
gazdag év tanulságait.
Tamás a papszentelés után
folytatja a tanulmányait Rómában, licenciátusra készül.

„Mózes a nép kéréseit, imáit,
dicsőítését közvetítette Isten
felé, és Isten áldását, üzenetét,
vigasztalását vitte a nép közé.
Én is szeretném fenntartani a
kapcsolatot az emberek és a
Jóisten között Az eszményem
egyfajta Krisztus-központú
papság. Ezt fejezi ki a szentelési jelmondatom is: „Őáltala,
Ővele és Őbenne.” Minden
szolgálatot Krisztus urunk
módján, az ő szeretetével,
odahajlásával, odafigyelésével
és irgalmasságával szeretnék
papként megélni.”

Félelem és kétségek
nélkül
Licz Csaba tizenhét, ferencesként eltöltött év után jelentkezett a győri szemináriumba. Hosszú út van mögöt-

te, holott a papi hivatás gondolata már tizenöt évesen foglalkoztatta. „Nyolcadikos koromban olyan plébános került
a falunkba, aki felkarolta az ifjúságot. Nagyon megfogott,
ahogyan papi hivatását élte.
Azt mondtam a Jóistennek, én

is el tudnám így képzelni az
életemet.” Csaba látta maga
előtt az útját, azt tervezte,
hogy jelentkezik a gyulafehérvári szemináriumba, amikor
ferences szerzetesekkel találkozott. Érettségi után így jelentkezett az Erdélyi Ferences
Rendtartományba, itt indult el
a hivatástörténete, 2001-ben.
Már örökfogadalmas volt,
amikor 2018-ban úgy döntött,
elhagyja a rendet, és jelentkezett a Győri Egyházmegyébe.
Hogy miért jött ilyen messzire? „A Magyar Kuríron olvastam, hogy András püspök
atya megkongatta a vészharangot: az egyházmegye paphiánnyal küzd. Ezért kértem
ide a felvételemet.”
Korelnökként, más országból, más vallási kultúrából érkezve nem volt könnyű dolga
a szemináriumban a többségében érettségi után jelentkezett fiatalok között. „Itt minden más, az ország, a követelmények, a hívek. Ehhez fel
kell nőni.” Csabának segített,
hogy nagy szeretettel fogadta
mindenki, a püspöktől kezdve
a kispapokig. Később az is sokat jelentett neki, hogy az egyházmegye több plébániáján is
megfordult, így megismerhette a pap testvéreket és a településeket.
A ferencesek között eltöltött
idő meghatározó volt a lelki
fejlődése szempontjából. „Ott
lett felnőtt a hitem is. Megértettem, hogy a hivatást megélni csak az Úristen segítségével
és kegyelmével lehet. Sok mindenen keresztülmentem. Megéltem veszteségeket, rossz példák is voltak előttem, melyeket
követhettem volna, de a hivatás hangja sokkal erősebb volt

bennem, és azt mondtam: én
akkor is hűséges leszek. Ez
erőt adott. Segített, hogy a kezdeti tűz és lelkesedés, a belső
hang, amit az Úristentől kaptam, végig ott volt mellettem.
Akkor is, amikor nehézségekkel kellett szembenéznem.
Ezeket beépítettem a lelki életembe és feldolgoztam.”
A lelkipásztori területek
közül különösen fontosnak
tartja az ifjúság megszólítását.
Gyakorlata alatt szeretett az
iskolákba járni, megélhette,
hogy a gyerekek örülnek a
papnak. Vallja, ha szeretettel
van közöttük, az sokat alakít
rajtuk, és az Egyházról alkotott képük is megváltozik.
„Ebben példa volt számomra
az egykori plébánosom. A falumban versenyeztem az osztálytársaimmal, hogy ki jár
többet szentmisére. Misi atya
bevonzott minket a plébániára, még zsolozsmáztunk is.
Onnan, ettől az atyától indult
a hivatásom” – meséli.
Licz Csaba lelkesen beszél
arról, milyen nagy öröm számára, hogy pap lehet. „Félelem és kétségek nélkül szeretnék szolgálni a Jóistennek és
az Egyháznak. Látom, hogy a
mai világban mire van szükség. A szeretet a kereszténység útja. Ha megtaláljuk a szeretet hangját, ha megteremtjük a szeretet légkörét, akkor
nem lesz gond. Nézzünk az
Úr Jézusra, és láthatjuk, hogyan tudta nagy ellenszélben
is hirdetni a szeretet evangéliumát. Azzal az erővel, amit a
Jóistentől kapok, igyekszem
minél többeket elvezetni az
Úristenhez.”
T. É.
Fotó: Lambert Attila

„Az imádság beépült az életembe”
Papszentelés Keszthelyen

„Hűséges, mindvégig kitartó és
hiteles pap szeretnék lenni, akire
számíthatnak, akit megkereshetnek,
aki iránt bizalommal lehetnek az
emberek. Erre törekszem. Ezért nem
is gondolkodom azon, hová kerülök;
ahová helyeznek, ott ezzel a lelkülettel szeretnék jelen lenni a rám bízottak szolgálatára. Vezetőként, aki velük együtt halad, azzal az elszántsággal, hogy ami rám van bízva, azt
valóban a legjobb tudásom szerint
tegyem. A többit pedig rábízom a
Szentlélekre” – így vallott a hivatásáról a szentelésére készülve Tüttő
Ágoston, akit június 17-én a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilikában szentelt pappá Udvardy György veszprémi érsek.
A ﬁatalember érettségi után jelentkezett a Veszprémi Főegyházmegye papnövendékei közé. 2016-tól
2000-ig Veszprémben tanult, azután
a szeminárium megszűnésével Esztergomban folytatta tanulmányait.

„Nem volt egyszerű a váltás, de nem
viselt meg. Volt olyan tantárgy, amit
újra kellett hallgatnom, de ez csak a
javamra vált. Esztergomban nagyon
jó közösségbe kerültem.”
Ágoston a Balaton mellett nőtt fel.
Gyerekkorát meghatározta a keresztény életet élő nagycsalád. Korán ministrálni kezdett, az oltár szolgálatában lassan ráérzett arra, mit jelenthet
papként élni. „A szentmisék nagy
hatással voltak rám. Ahogy nőttem,
egyre jobban értettem, mi történik
ott.”
Az Egyházhoz tartozását erősítette az ifjúsági közösség, amit a hitoktató vezetett. „Megtapasztaltam,
hogy az Egyház élő valóság. Közösségi életünk fontos része volt, hogy
hitbeli kérdésekről beszélgettünk,
együtt szórakoztunk, és minden vasárnap együtt voltunk a szentmiséken. Kiemelt alkalmaknak számítottak az állandó diakónus, Vértesaljai
János által havonta szervezett családi misék játékkal, agapéval.”
Ágostonnak szép gyerekkora
volt. Szülei testvéreivel közel laktak
egymáshoz, a gyerekek így együtt
nőttek fel. Kisgyerekként a nyarat a
strandon töltötték, a gimnazisták az
egyik nagybácsi éttermében segédkeztek. „Örülök, hogy megtapasztalhattam a ﬁzikai munkát” – mondja.
Édesanyjával közösen választották a
nagykanizsai Piarista Iskolát. Ágoston kollégista lett. Visszaemlékezve

megállapítja, jót tett neki az önállósodás. Szerette az osztályát, a tanárait. „Közben mintha mindig velem
lett volna a papság gondolata. Mi az
a csoda, ami az oltáron történik? Jézus Krisztus valóságos teste és vére
a kenyér és a bor színe alatt valósággá válik. Nagyon megérintett, hogy
ez lehetséges, és megérintett Jézus
személye is, az, ahogyan az emberek
között élt. Tudtam, én is olyan akarok lenni, mint ő, én is így akarok jelen lenni az emberek között. Éreztem
a Jóisten hívását, és eldöntöttem, elindulok ezen az úton.”

Ágostonnak már a gimnázium
alatt volt zsolozsmáskönyve. „Próbáltam megérteni, hogyan imádkozzak, és az imádság beépült az életembe.” Az osztálytársai nem csodálkoztak az elkötelezettségén, elfogadták őt. Az ott született barátságok ma is élnek, fontosak számára.
Aztán elteltek a szemináriumi
évek, majd a diakónusi gyakorlat is,
amit Ágoston a keszthelyi Kis Szent
Teréz-bazilikában végzett. Örömmel
teljesítette ezt a szolgálatot: vezette a
ministráns-foglalkozásokat, ellátta a
feladatait temetésen, keresztelésen,

esketésen. „Szívesen végeztem mindent. Jó közösség fogadott, rengeteg
eseményen, programon tudtam
részt venni” – összegzi tapasztalatait.
Szentelését izgatottan várta a
nagycsalád és a környékbeli hívek.
„Jézus meghívja a tanítványait, hogy
vele legyenek, és így küldi őket hirdetni az evangéliumot. Én is erre készülök: úgy, azzal a lelkülettel szeretnék az emberek közé menni,
ahogy Jézus tette.”
Trauttwein Éva
Fotó: Veszprémi Főegyházmegye
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Isten küldötteiről

Az Eucharisztia ünneplése (134.)

Lk 9,51–62
Talán kevés olyan megbotránkoztató jelenség van a világon, mint egy pap, aki az áldás szavai helyett átkot mond.
Aki – Isten embereként – egy
vélt vagy valós vétek elkövetőjén, aki iránt pillanatnyilag elfogyott a türelme, egyenesen a
saját indulatait tölti. A pap felszentelése, küldetése nem arra
szól, hogy átkot szórjon, hanem hogy áldást adjon, és áldás legyen a világ számára!
Az áldást tulajdonképpen
nem a felszentelt szolgálattevő
ajándékozza, hiszen nem ő a
forrása, nem ő „állítja elő”. Áldást adva sokkal inkább Istentől kér áldást valakire vagy valamire. Az utóbbi esetben nem
valamely tárgyra, hanem elsősorban azokra a személyekre,
akik azt használják, akik azzal
kapcsolatba kerülnek. Az áldást adó személy az Úr nevét
hívja segítségül (invocatio),
hogy tőle kegyelmet kérjen, s
teszi ezt alázattal és ráhagyatkozó bizalommal. Ezzel szemben, aki mágikus dolgokat
művel, aki szellemekkel, halottidézéssel foglalkozik vagy
– akár jó, akár rossz szándékkal – manipulálja anyagi vagy
szellemi környezetét (evocatio),

az önmaga akar a természeti
vagy természetfölötti erők fölött rendelkezni. Nagy különbség! Isten küldötteinek eszébe
sem juthat másban gondolkodni, mint az áldásban.
„Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek” –
feddi meg Jézus a Zebedeusfiúkat, akik átokra, büntetésre
akarnák felhasználni lelki hatalmukat, és úgy gondolják,
az Úr tanítványaiként olyan
sikeres volt minden eddigi
„turnéjuk” a betegek, a megtérők, a megszállottak és az Istenre szomjazó emberek körében, hogy ettől fogva már a
villámnak is szabadon parancsolhatnak. Az ember „megistenítése” – ahogy keleti testvéreink megszentelődésünkről
mondják – nem varázserővel
való felruházást jelent.
A Mester tehát nem ilyen
példát és nem ilyen hatalmat
ad. Követése nem abban merül ki, hogy csodatévő erőt kapunk tőle, amellyel „kis isteneknek” képzelve magunkat
szabadon garázdálkodhatunk.
Jézus ezt a torz hozzáállást teszi helyre bennük – és bennünk is, akik e történeten
épülni akarunk. Urunk köve-

tése sokkal inkább rengeteg
lemondással, önmegtagadással, áldozattal jár, hogy „mi
kisebbedjünk”, s így Isten ereje érvényesüljön bennünk és a
szolgálatunk által.
Persze nemcsak villámokat
szórni kívánó, hanem jóra vivő, alkotó lelkülettel is találkozunk. Erre is látunk példákat: többen Jézus nyomába
akarnak szegődni. Ma is van,
aki „meglátja őt”, és radikális
változásra készen, érte gyakorlatilag mindent elhagyva,
egészen követni akarja. A kezdeti lelkesedésen azonban sokat kell finomítani, hogy ez a
tűz kiállja a kísértések viharait. Aki az eke szarvára helyezte kezét, nagy munkába fog.
Nem tekintgethet többé hátrafelé, csak előre, akkor lesz
gyümölcsöző a munkája. Mária és a szentek kezdeti „igenjét” is a rájuk bízott feladathoz
való kifogástalan hűségük tette teljessé. A Jézus iránt elkötelezett embert szintén nem a
hóbortok és az indulatok vezetik, hanem a Lélek ereje.
Lakjon bennünk is ez a lelkület, ha valóban Krisztust akarjuk követni!
Kovács Zoltán

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (78.)

”

fogalmazunk meg: „Üdvözíts
Amikor pünkösd vasárnapminket, jóságos Vigasztaló, kik
ján a Szentlélek eljövetelét ünneked így énekelünk: Alleluja,
nepeljük, különleges antifónáalleluja, alleluja!” Erre gondolkat éneklünk a Szent Liturgia
hatunk a második antifóna máelején. Természetesen ezek –
mint minden más esetben – Nemcsak a természetnek, sodik versének éneklésekor is:
„Küldjön néked segítséget a
zsoltárversekből lettek összehanem a keresztény
szent helyről, és Sionból védelválogatva. Itt egy kicsit nehezebb rábukkanni a szentatyá- embernek is hirdetnie kell mezzen téged” (Zsolt 19,3). A
Isten szeretetét,
zsoltáros a király földi győzelinkat irányító alapelvre, hogy
miért ezeket a zsoltárverseket
amellyel gondoskodott mét akarta elősegíteni az imádságával. Mi ezen már túl tekintválasztották erre az ünnepre.
a megváltásról
hetünk, és az üdvösségünk elAz első antifóna verseit leéréséhez kérhetünk a Szentléhet úgy értelmezni, hogy az
üdvtörténet egészének beteljesedésére utal- lektől segítséget, illetve azt, hogy annak elérénak. Miután Jézus a mennybe ment – ígérete séig is védelmezzen bennünket.
A harmadik antifóna a bevezetőben említett
szerint (Jn 14,16) – „elküldte a Szentlelket
szent tanítványaira és apostolaira”, amint a gondolatot mélyítheti el bennünk. Így hangharmadik imaórában és a Szent Liturgia epik- zik: „Uram, a te erődben vigad a király és szalézisében naponta imádkozzuk. Beteljesedett badításodon igen örvendez” (Zsolt 20,2). A
tehát a megváltás műve. Ennek fényében jogos zsoltáros még csak a király földi győzelmén
az első antifóna első versének éneklése: „Az örvendezik, a keresztény ember viszont már
egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei al- azt szemlélheti, hogy beteljesedett a megváltás
kotmányát hirdeti az égboltozat” (Zsolt 18,2). műve, amit Jézus Krisztus földi életében kezA zsoltáros a teremtő Isten nagy tetteit ma- dett el, majd a Szentlélek elküldésével tett telgasztalja a zsoltárban. A keresztény ember vi- jessé.
Ivancsó István
szont már a Jézus Krisztus megváltó tevékenysége által újjáteremtett világ magasztalását láthatja benne. Isten ugyanis „úgy szerette JÚNIUS 26., ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn (Alexandriai Szent Cirill püspök és egy3,16). Nemcsak az embert, hanem az egész vi- háztanító, Szent Josemaría Escrivá de
lágot szerette és szereti. Ezt énekelhetjük meg Balaguer, János és Pál) – 1Kir 19,16b 19–
az első antifóna második versében is: „Ezt be- 21 (Illés próféta tanítványául választja Eliszéli a nap a jövő napnak, erre tanítja az éj a jö- ziust.) – Gal 5,1.13–18 (Isten gyermekeinek
vő éjt” (Zsolt 18,3). Bátorítást meríthetünk be- szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk.)
lőle. Nemcsak a természetnek, hanem a ke- – Lk 9,51–62 (Az Emberﬁának nincs hová
resztény embernek is hirdetnie kell Isten sze- fejét lehajtania: Jézus követése áldozatot kíretetét, amellyel gondoskodott a megváltásról. ván.) – Zsolozsma: I. zsoltárhét – ÉnekA második antifóna verseiben megváltozik a rend: Ho 257 – ÉE 587, Ho 257 – ÉE 148,
hangulat: a dicsőítés helyett a kérés és a kö- Ho 109 – ÉE 597, Ho 293 – ÉE 258.
nyörgés kap helyet benne. A második antifóna JÚNIUS 27., HÉTFŐ – SZENT LÁSZLÓ KIelső verse így szól: „Hallgasson meg téged az RÁLY ÜNNEPE (Sámson, Ulászló) – Bölcs
Úr a szorongatás napján; oltalmazzon meg té- 10,10–14 – Mt 22,34–40.
ged Jákob Istenének neve” (Zsolt 19,2). Eredeti- JÚNIUS 28., KEDD – Szent Iréneusz püspök
leg a királyért és a győzelméért könyörgött itt a és vértanú emléknapja (Irén, Loretta) – Ám
zsoltáros. Ámde nem nehéz belátni, hogy min- 3,1–8; 4,11–12 – Mt 8,23–27.
den embernek – így a keresztény embernek is – JÚNIUS 29., SZERDA – SZENT PÉTER ÉS
szüksége van arra, hogy Isten oltalmazza. Pün- PÁL APOSTOLOK FŐÜNNEPE – Vigilia
kösdkor énekelve pedig arra gondolhatunk, mise: ApCsel 3,1–10 (Azt adom neked, amim
hogy a Jézus által ígért Vigasztaló (Jn 14,16) te- van: a Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj!) –
szi ezt meg. Sőt, az oltalmazásnál még többet is Gal 1,11–20 (Isten kinyilatkoztatta bennem Fiát,
tesz, mert teljesíti kérésünket, amit a refrénben

Mária, aki hálaadó imádságában elragadtatva átadja magát az Úrnak, hogy az ő egész valóját magához emelje, így folytatja énekét: és ujjong a lelkem Istennek, az én Üdvözítőmnek. A Boldogságos Szűz öröme mondható rendkívüli ujjongásnak, amely teljesen magával ragadja az
embert, akár tánc formájában is. Az örömnek
ez a kifejezése kapcsolatban van a lélek szellemi felismerésével: Isten üdvtörténeti ígéretei a beteljesedésük felé haladnak. Míg az előző versben
Lukács a pszüché szót használta, most a pneuma
szóval (gör. pneó jelentése: fúj) fejezi ki Mária
lelki örvendezését. A pneuma szó héber nyelvű
párhuzamaként a ruah (jelentése: szél) szót jelölik meg a tudósok. A ruah jelentéstartománya
szerint az egyén, de az emberi közösség szellemi kibontakozásának és fejlődésének is irányítója: „Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a
Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még
az Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az emberek

közül az ember benső dolgait, ha nem az ember bensejében levő lelke? Éppúgy Isten benső dolgait
sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi azonban
nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk
ajándékozott. (1Kor 2,10–12) A ruah Istenből meríti erejét, és bölcsességének befogadására vezérli az embert. A ruah Isten szentségének jelenléte teremtményeiben.
Noha Lukács két fogalmat használ, a megkülönböztetés nem szétválaszt, hanem az ember lényének lelki dimenzióit kapcsolja össze.
Mária megmentőjének, másképp szólva üdvözítőjének nevezi Istent (gör. szódzó ige: megment; szótér: megváltó, üdvözítő). A lélek ujjongása annak felismeréséből ered, hogy Isten,
az Úr (héb. jah) a Megváltó, aki alázatos szolgálóleányát üdvtörténeti tetteinek részesévé
tette.
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE

Boldog Marguerite Bays
Június 27.
Egyszerű, jámbor svájci parasztok lánya volt. Szülőfaluja, ahol egész életét töltötte,
apró, eldugott település volt,
ahol kevés lehetőség nyílt a
tanulásra. Marguerite élete
nagyon egyszerűen telt, varrónőként dolgozott, szabadidejében pedig a plébániáján
tevékenykedett, hittanra tanította a gyerekeket, zarándoklatokat szervezett a közeli
Szűz Mária-kegyhelyre, és látogatta a betegeket.
Harmincöt éves korában
bélrákot diagnosztizáltak nála. Nagy fájdalmai voltak, és
Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy a betegség okozta
szenvedés forduljon át a
Krisztus szenvedésével való
egyesüléssé.
1854. december 8-án, abban
az órában, amikor IX. Piusz
pápa kihirdette a szeplőtelen
fogantatás dogmáját, Marguerite csodálatos módon meggyógyult. Ettől kezdve azonban élete végéig minden pénteken elragadtatásban, lélekben és ﬁzikailag is átélte Jézus
keresztre feszítését, melynek
során kezén és lábain megjelentek a stigmák.
Igyekezett mindezt elrejteni az emberek elől, ám idővel
kiderült, és messzire elterjedt
a csoda híre. Marguerite kérte
az Urat, hogy inkább a kíváncsiskodó tekintetektől rejtve
adja meg számára az elragadtatás kegyelmét. Végül alábbhagyott az emberek érdeklő-

dése, és Marguerite családja
védelmét élvezve, viszonylag
nyugodt
életet
élhetett,
amennyire ez lehetséges volt.
Továbbra is dolgozott és segített a plébánián. Péntekenként
szerény szobájába zárkózott,
ahol átélte misztikus egyesülését a szenvedő Jézussal. Folyamatosan Isten jelenlétének
tudatában élt, és mindenben
az a kérdés vezérelte: mit tehetnénk még, hogy jobban kifejezzük szeretetünket Isten

JÚLIUS 1., PÉNTEK – (Tihamér, Áron,
Annamária) – Ám 8,4–6.9–12 – Mt 9,9–
13.
JÚLIUS 2., SZOMBAT – SZŰZ MÁRIA
LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY) ÜNNEPE
(Ottó) – Szof 3,14–18 vagy Róm 12,9–
16b – Lk 1,39–56 – Énekrend: Ho 176 –
ÉE 641, Ho 176 – ÉE 276, Ho 139 – ÉE
643, Ho 178 – ÉE 251.
JÚLIUS 3., ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(Szent Tamás apostol, Kornél) – Iz 66,10–14c
(A próféta jövendölésében Jeruzsálem a Messiás
országát jelképezi. Magát Jeruzsálemet megszemélyesíti, és édesanyaként ábrázolja. A megjövendölt
messiási országban béke uralkodik.) – Gal 6,14–18
(Szenvedéseit Pál apostol Krisztusért viseli.) – Lk
10,1–12.17–20 vagy Lk 10,1–9 (Jézus munkásokat hív aratásába, és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére. Aki befogadja őket, Isten békéjét
kapja jutalmul.) – Zsolozsma: II. zsoltárhét –
Énekrend: Ho 220 – ÉE 677, Ho 220 – ÉE 153,
Ho 126 – ÉE 598, Ho 273 – ÉE 190.

A hét liturgiája
C év
hogy hirdessem a pogányoknak.) – Jn 21,15–19
(Legeltesd juhaimat! Legeltesd bárányaimat!) –
Ünnepi mise: ApCsel 12,1–11 (Most már biztosan tudom, hogy az Úr szabadított ki Heródes kezéből.) – 2Tim 4,6–8.17–18 (Az Úr megszabadít
engem minden gonosz cselvetéstől, és mennyei országába vezet.) – Mt 16,13–19 (Te Péter vagy, és
én neked adom a mennyek országának kulcsait.) –
Énekrend: Ho 211 – ÉE 646, Ho 212 – ÉE 274,
Ho 144 – ÉE 648, Ho 275 – ÉE 364.
JÚNIUS 30., CSÜTÖRTÖK – A római Egyház
első szent vértanúinak emléknapja (Pál) – Ám
7,10–17 – Mt 9,1–8.

iránt. Különösen szoros kapcsolatban állt az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal, hosszú
órákat töltött csendes imádságban az Oltáriszentség előtt.
A Szűzanya iránti tisztelete is
végigkísérte életét, gyakran
imádkozta a rózsafüzért és látogatott Mária-kegyhelyekre.
Földi élete végén teljesen
egyesült Krisztussal: egy pénteki napon, délután három
órakor halt meg.
L. K.

2022. június 26.
A Kaposvári Egyházmegye intézményeiben dolgozó pedagógusokat köszöntötték Tabon június
10-én. A Zichy Mihály
Művelődési Központban
szervezett ünnepi műsorban a helyi Szent Gellért
Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
diákjai, óvodásai és tanárai működtek közre. A
rendezvényen
Varga
László kaposvári megyéspüspök elismerésben
részesített több iskolai
és óvodai dolgozót.

Csak a szeretet
számít!
Egyházmegyei pedagógusnap Tabon

kalmából. Az iskola énekkara
Nemes Réka tanárnő vezetésével Sillye Jenő Múlnak az
évek című dalát adta elő, majd
Varga László megyéspüspök
mondott köszönetet a pedagógusoknak.
„Nélkülözhetetlen a munkátok – fogalmazott a meAz ünnepség Szentlélek-hí- gyéspüspök. – Rengeteg szevó énekkel vette kezdetét, me- retetet adtok és kaptok. Öröm

lyet követően dramatizált mesét adtak elő a nagycsoportos
óvodások. Ezután Sternóczky
László vezetésével az általános iskola zeneiskolai növendékei adtak elő fúvós hangszeren egy dalválogatást,
majd két tanuló a pedagógusokat köszöntötte az ünnep al-
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látni, amikor értik a gyermekek, amit átadtok nekik, és
öröm látni, ahogyan kibontakozik a kincs a gyermekek
életéből. Ezt a munkát szeretettel végzitek. Örülök minden örömnek, amit a hivatásotokban megtapasztaltok” –
hangsúlyozta a megyéspüs-

pök, aki ezt követően a tekintélyről, a hitelességről, a tanítás művészetéről és a spiritualitásról beszélt.
„Csak a szeretet számít,
mert minden elmúlik, de a
szeretet megmarad. Arra minden diák emlékezni fog, hogy
szeretettel voltunk-e irántuk,
vagy sem. Elfelejthetik, amit
tanultak tőlünk, de azt, hogy

szerettük-e őket, egy életen át
meg fogják őrizni, s aztán tovább is adják. Köszönöm,
hogy vagytok, legyetek iskoláink, óvodáink szeretetnektárjai!” – mondta a főpásztor.
„Nagy örömömre szolgál,
hogy két év kihagyás után ismét együtt ünnepelhetünk.

Ünnepeljük a személyes találkozást, a pedagógusnapot, a
tanév végét” – fogalmazott
Sziliné Kardos Erzsébet, a helyi Egyházmegyei Katolikus
Iskolák Főhatósága (EKIF)
igazgatója, aki elmondta: a
Kaposvári Egyházmegye minden évben megköszöni a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók munkáját, amit díjak, jutalmak átadásával is kifejez.
Idén Varga László megyéspüspök a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia által alapított országos kitüntetést, a
Szent Gellért-díjat, illetve püspöki oklevelet adott át.
A Szent Gellért-díj arany
fokozatában részesült Bodóné
Pető Magdolna, a kaposvári
Nagyboldogasszony Iskolaközpont tanára; illetve Bogáthy József, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont nyugalmazott tanára.
A Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesült Hajdu Jolán, a tabi Szent Gellért Római
Katolikus Általános Iskola és
Óvoda tanítója; illetve Tóth
István Árpádné, a tabi katolikus általános iskola tanítója.
Püspöki elismerésben részesült: A kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolából Dénesné Lassu Andrea tanító; Kalocsainé Pintér Mónika tanár, Szerbné Szabó Katalin tanár, Stróbel János karbantartó. A tabi Szent Gellért
Római Katolikus Általános Iskola és Óvodából Olach Jánosné dajka; Princz Gábor tanár; Wilhelmné Dudás Ilona
tanító. A Szent Gellért Római
Katolikus Általános Iskola és
Óvoda Zalaszabari Tagintézményéből Balogh Andrea tanító, tanár. A kaposvári Szent
Margit Katolikus Óvodából
Arnold Józsefné dajka.
A pedagógusnapi műsor
végén az iskola ötödik osztályos tanulói Sifter Gergely
osztályfőnökkel,
püspöki
biztossal együtt adták elő zenés műsorukat, ezt követően
közös ebéddel zárult az ünnepség.

Mindent odaadott
Krisztusért
Varga László püspök megáldotta
az alsóbogáti Páduai Szent Antal-kápolnát

A főpásztor prédikációjában saját megtéréséről beszélt,
majd Páduai Szent Antal kapcsán a Krisztus iránti szenvedélyes szeretetről.
Páduai Szent Antal ﬁatalemberként tért meg. Mindent
odaadott Krisztusért, s olyan
fokon lángolt ebben a Krisztus iránti szeretetben, hogy tömegek tértek meg a prédikációi hatására. Ha elkezdett beszélni bárhol Európában, ott
rengetegen tartottak bűnbánatot, tértek meg, s akarták követni Jézus Krisztust.

sok szívét megérinteni, akikben szintén ott ég az Isten
iránti szenvedélyes szeretet.
Páduai Szent Antal ezek közé tartozott. Kérjük a közbenjárását, hogy segítsen nekünk,
mint testvérünk, hiszen egy
úton járunk, hogy a mi szívünkben is lángra lobbanjon a
Krisztus iránti szeretet olyan
szinten, hogy az mindent meghatározzon. A viselkedésünket, szavainkat, gondolkozásunkat, tetteinket és vágyainkat is – fogalmazott Varga
László.
*
Az alsóbogáti kápolnát az
Inkey család házi kápolnának
építette 1850-ben. Védőszentjéül Páduai Szent Antalt választották. Az oltárképet Barabás Miklós, a magyar biedermeier festészet egyik legkiválóbb mestere festette.
Az alkotást 1992-ben ellopták, s csak két év múlva ke-

Ez a szenvedélyes szeretet
az, amire nagy szükség van
Somogyban is, a Kaposvári
Egyházmegyében is. Kevés a
„fáklya-ember”, akinek szívében az Isten szeretetének tüze
olyan szinten ég, hogy az
egész lényét átjárja. Csak azok
az emberek tudnak másokat is
lángra lobbantani, tudják má-

rült elő megrongálódott állapotban; az eredeti képkeretből kivágták a képet, Barabás
Miklós szignója nélkül. Restaurálását a Magyar Szépművészeti Múzeumban végezték.
A kápolnát később felújították, az oltárképet csak ezután
hozták vissza eredeti, méltó
helyére.

Június 13-án, Páduai
Szent Antal emléknapján Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be ünnepi szabadtéri szentmisét a Somogy megyei Alsóbogáton, majd megáldotta a
megújult Páduai Szent
Antal-kápolnát.

Sportnapra hívták a ﬁatalokat
Sportnapra hívták a Kaposvári Egyházmegyében élő ﬁatalokat június 11-én. A
balatonfenyvesi Fekete István Általános
Iskola területén megrendezett programra
több mint kétszáz ﬁatal látogatott el,
akik különböző sportágakban mérték
össze erejüket, ügyességüket.

Bálint Gábor püspöki biztos, iskolalelkész,
a sportnap szervezője elmondta: „Az egyházmegyei ifjúsági sportnapoknak már nagy hagyománya van, az elsőt 2008-ban rendeztük
Nagyatádon. Úgy láttuk, hogy érdeklődés mutatkozik egy ilyen rendezvény iránt, amely
egyházmegyénkben akkor még újdonságnak
számított.”
Néhány évi kihagyás után idén felelevenítették az egész napos sportnap hagyományát,
hogy az egyházmegye ﬁataljai újra együtt le-

hessenek egy kötetlenebb, mozgással teli rendezvényen, amelyen nagyon jól megélhető a
keresztény hit.
„Nem mindegy, hogyan beszélünk egymással, illetve miként viszonyulunk a győzelemhez, vagy éppen ahhoz, ha veszítünk” – mutatott rá Bálint Gábor. Azt is elmondta: a gyermekek számos sportágban
kipróbálhatták magukat. A
sportnapon volt labdarúgás, röplabda, asztalitenisz,
ügyességi versenyek, slackline, gyalogtúra, illetve egy
hazánkban kevéssé ismert,
a tekéhez hasonló ﬁnn dobójáték, mölkky is.
Kisiván Csaba ifjúsági
referens hangsúlyozta: „Az
Ifjúságpasztorációs Iroda
szervezésében megvalósult
idei alkalommal szeretnénk újjáéleszteni a sportnapok hagyományát egyházmegyénkben.”
A sportnap szervezésében segítséget nyújtottak többek között a Kaposvári Egyházmegye ifjúsági közösségei, az
Ifjúságpasztorációs Iroda munkatársai, a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola több pedagógusa, valamint Laki-Lukács Péter, aki a nap szakmai felelőse
volt.
Forrás:
Kaposvári Egyházmegye
Fotók: Kling Márk
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„Isten országát keressétek!”
Papszentelés Egerben
Isten mindent
megváltoztatott
az életemben
„Az a vágy él bennem, hogy emberekkel foglalkozzak. Elfogadom
Istentől rendelt helyemül, ahová kerülök, és igyekszem beleállni a feladatokba. „Isten legyen minden mindenben” – ez a papi jelmondatom,
ennek szellemében szeretnék élni” –
vallja Hágen Pál Tamás, az Egri Főegyházmegye papja.
Tamás felnőtt megtérő. Nővérével
nem kaptak vallásos nevelést, meg
sem keresztelték őket. „Úgy telt el az
ifjúságom, hogy nem volt kérdés

zösségre talált Szent Ferenc Kistestvéreinél. Munkahelyet váltott, feladta jól kereső állását, és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanszállóján kezdett dolgozni. „Olyan
helyet kerestem, ahol emberekkel
foglalkozhatok. Arra vágytam, hogy
valami olyat csináljak, ami tetszik Istennek.” A munka mellett Egerben
elkezdte a hittanár szakot, egy év
után pedig úgy döntött, hogy belép
a szemináriumba. „Ez így gyorsnak
hangzik, de nagyon sok vívódás, papokkal folytatott beszélgetés és lelkigyakorlat van mögötte” – mondja.
A szeminárium hat évét ajándékként élte meg, megküzdött a nehézségekkel, az együttélés során elkerülhetetlen súrlódásokkal és a tanulmányokkal. „Megismertem a határaimat. Úgy érzem, a helyemen vagyok, és már a hat év alatt is végig
tudtam, hogy megérkeztem. A megtéréskor nagy intenzitással kapcsolódtam a hithez. Ebből a kezdeti
mély tapasztalatból táplálkozom ma
is. Fel vagyok készülve arra is, hogy
idővel halványodik ez az élmény, de
a szeretetkapcsolat megvan.”

sére, ahol megérintette a pap homíliája, s onnantól kezdve rendszeresen
járt templomba. „Éreztem, ez lesz az
én helyem.” A végső indíttatást a
Neokatekumenális Út katekézissorozata jelentette számára. Ádám csatlakozott a Veszprémben akkor alakult közösséghez, és amikor befejezte az egyetemet, Székesfehérváron
kezdett dolgozni. „A közösségben

közösségen keresztül tudja hatékonyan megszólítani az embereket. A
közösségben egymás testvérei vagyunk, együtt éljük meg a hitet, és
ki-ki felfedezheti, hogyan van jelen
az életében Isten.”
Ádám a szemináriumban nemzetközi környezetbe került. „A Jóisten
segítségével itt megtanulhattam, hogyan lehet elfogadni a más kultúrákból érkezők mentalitását.” Az első év
nyarán lehetősége nyílt arra, hogy
másfél hónapot Brazíliában töltsön.
A missziós időszakot Budapesten élte meg. A Páli Szent Vince-templomban megismerhette a missziós közösség és a plébániához kacsolódó
közösség életét. „Láttam, hogyan
szólítják meg a hittől távol álló embereket, és azt is, miként van jelen a
közösség a plébánia életében.”
„A szeretet nem abban áll, hogy
mi szeretjük Istent, hanem hogy ő
szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.” Ádám papi
jelmondata kifejezi, hogy mit szeretne leginkább átadni az embereknek:
„Isten közelített hozzám először.
Szeretettel elfogadott akkor is, amikor nemet mondtam neki. Ha befogadom a szeretetét, én is képes leszek szeretni őt és a többi embert.”

leltem magamra. Akkor már foglalkoztatott a kérdés, hogy milyen
irányba menjek tovább, és felmerült
bennem a papság gondolata is, de ez
kezdetben megijesztett. Nagyon szerettem a szakmámat, és nehezen
tudtam elengedni az életemről korábban alkotott elképzeléseimet.
Egyre inkább megkeményedett szívem. A közösség tagjai szembesítettek azzal, hogy nem merek szembenézni az életemmel, nem merek elindulni. Amikor ezt megértettem, békességre leltem. További útmutatást
kaptam Istentől, és megerősödött
bennem a meggyőződés, hogy az a
jó számomra, ha arra megyek, amerre a Jóisten hív.”
Ádám az Egri Főegyházmegyében működő Redemptoris Mater
szeminárium növendékeként és a
Neokatekumenális Út iránti elkötelezettségben élte meg, milyen másokkal közösen haladni az úton Isten országának munkásaként. „A Jóisten

Közelebb Istenhez,
közelebb az emberekhez

Merjünk kockáztatni
Istenért

számomra, van-e Isten vagy nincs” –
emlékszik vissza a miskolci származású fiatalember. Aztán Isten belépett az életükbe. Nővére Kaposváron tanult, ahol részt vett Varga
László atya katekézissorozatán. Ez
olyan hatással volt rá, hogy megkeresztelkedett. Hamarosan követte őt
az édesanyjuk is. Tamás ekkor még
nem fordított figyelmet az istenkérdésre. A változást egy Međugorjébetett zarándoklat hozta meg nála.
„Ott ismertem meg a Jóistent, és ez
mindent megváltoztatott az életemben.” Tamás néhány hónap alatt elolvasta a Szentírást, készülni kezdett
a beavató szentségek vételére, és kö-

Herbst Ádám úgy tapasztalta,
hogy érdemes kockáztatni Istenért.
Amikor vállalta, hogy számára ismeretlen útra lép, és idejét, energiáját,
szeretetét adta Istennek és embertársainak, megajándékozottnak érezte
magát. A katolikus hitben találta
meg a helyét, itt köteleződött el, a
Neokatekumenális Út közösségéhez
tartozik.
Ádámot megkeresztelték, de gyerekkorában a családja nem járt templomba. Veszprémben a környezetmérnök szakot végezte az egyetemen, amikor felébredt benne az istenkeresés. A természettudományokban otthonosan mozgó fiatalember
rácsodálkozott arra, milyen „precízen van összerakva a világ”. Vágyni
kezdett valaki után, aki elfogadja és
szereti őt. A keleti vallások felé fordult, de végül keresztény barátai révén mély benyomások érték. Elgondolkodott a katolikus és a református valláson is. Elment egy szentmi-

„Ha Istent helyesen szeretjük, jobban megtanuljuk szeretni az embereket is, és mélyülnek a kapcsolataink.
Minél közelebb kerülünk Istenhez,
annál jobban felismerjük, mi a dolgunk az életben.” Ezzel a belső bizonyossággal indul neki papi életének
Péter Vilmos. A fiatalember tapasztalata szerint, aki felismeri, mi a feladata az életben, az sokszor az várja,
hogy ettől könnyű lesz az élete, csupa boldogsággal teli. „De a hivatás
megtalálása nem azt jelenti, hogy eltűnnek a nehézségek az életünkből,
hanem azt, hogy a küzdelmeinknek,
a lemondásainknak értelme lesz” –
mondja.
Vilmos katolikus, hitét gyakorló
családban nőtt fel Esztergomban. Dicséri az alma matert, az Árpád-házi
Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda
és Általános Iskolát. Érettségi után

T

Sopronban tanult tovább, ott végzett
az erdőmérnöki karon. S ott kezdte
el intenzíven keresni, mi az élete értelme, hogyan tud teljes életet élni.
Tudatos döntést szeretett volna hozni, úgy fogalmaz, „nem akarta kiszolgáltatni magát az információhiánynak”. Elolvasta különböző vallások szent iratait, és egyértelművé
vált számára, hogy a kereszténység
képviseli legtisztábban az igazságot.
„Ahogy kerestem a kérdéseimre a
választ, egyre közelebb jutottam Istenhez. S amit a szellemi keresés során felfedeztem, egyezett azzal, amit
lélekben az imádságban tapasztaltam. Életet adó tanításra találtam a
keresztény hitben.” Az Istenre találás öröme arra ösztönözte, hogy minél jobban elmélyüljön a hitben, s
így egyre nagyobb lett benne a szeretet. „Ha szeretünk, adni szeretnénk, és együtt lenni azzal, aki betölti a szívünket. Közel került Istenhez

a lelkem, és egyre inkább késztetést
éreztem arra, hogy teljesítsem az
akaratát.”
Az egyetem befejezése után már
biztosan érezte, hogy Isten a papságra hívja. Teremőr lett az esztergomi bazilikában, ekkor már tudatosan készült a szemináriumra. Az
Egri Főegyházmegyébe jelentkezett,
el akart távolodni az otthonától.
„Esztergomban százötven méterre

ernyák Csaba
egri érsek a
szentelésen elmondott homíliájában az evangéliumot
felidézve úgy fogalmazott: „Isten országát és
annak igazságát keressétek, ne aggódjatok a holnap miatt! Szorongás,
fenyegetettség légköre
vesz körül bennünket a
háború, az inﬂáció miatt. Az Ószövetségben is
olvashatunk
hasonló
helyzetről, már a választott nép történelmében
is volt káosz, gyilkosság,
hűtlenség. Isten ügye
látszólag vesztésre áll a
világban. A válság a
bűnbeesés óta tart, a világban
tapasztalható
rossz sok embertársunkkal elhiteti, hogy a pirospozsgás bűn véglegesen legyőzheti a sápadt
erényt. A gonoszság erejét megtörte Jézus jósága, ezért inkább azon kell
csodálkoznunk és hálát adnunk, hogy sok jóság van a világban. Élesítsük ki érzékszerveinket, hogy minél több jót fedezzünk fel egymásban
és a világban, és mutassuk is meg! Mi, keresztények akkor leszünk igazán kovász a világban, ha ezt megtesszük. Nem a rosszra kell ﬁgyelnünk. A hegyi beszédben Jézus azt kéri követőitől, hogy a bennük lakó
Szentlélekre és az Úrra ﬁgyeljenek. A Mester iránti szeretet legyen tetteitek mozgatórugója!”

laktunk a szemináriumtól. Szerettem
volna távolságot tartani a régi életemtől. Úgy éreztem, nagyobb odaadással tudok figyelni, ha messzebb
vagyok. Új lapot nyitottam, teljesen
az új életemnek akartam szentelni
magam.” Hangsúlyozza, milyen sokat köszönhet a papnevelő intézetnek. „Ha visszatekintek a hat évvel
ezelőtti önmagamra, látom, mennyit
gyarapodtam. Sokat tanultam, és jöttek gondok, nehézségek is, de hiszem, hogy hosszú távon hasznunkra szolgál, ha szembe tudunk nézni
velük.”
Erőforrásai között tartja számon a
családját, a középiskolai és a szemináriumi tanárait és elöljáróit, valamint a barátait, akikkel a kapcsolata
az istenismeretben elmélyülve megerősödött. Ez a felismerés fejeződik
ki papi jelmondatában is: „A titok a
bennetek lévő Krisztus.” „Ha úgy
tudunk nézni a körülöttünk lévő világra, hogy mindennek a mélyén ott
van Isten, akkor magunkban és egymásban is fel tudjuk ismerni Krisztust. Így aztán már nem a hibákra, a
bűnökre, az esetlegességekre összpontosítunk, hanem meglátjuk a szépet, és jó úton járunk. Azzal a reménnyel indulok el a papi pályámon, hogy hasznára lehetek majd az
embereknek és Istennek.”

Több kihívás vár rám,
mint nyugalom
„Amikor az ember elkezd valamit, az elején nagyon lelkes, viszi a
lendület, de aztán idővel megfogyatkozik a lelkesedés, és lassan jön a
szürkeség. Ez főként akkor van így,
ha az ember szeme előtt kezd halványulni a cél. Akkor résen kell lenni.
Én nagyon próbálok figyelni az életemben arra, hogy tartsak valahová.
Szerintem sokkal több kihívás vár
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rám, mint nyugalom. Erre számítok.” Így tekint a jövőbe Kerekes Gábor.
Felnőttként talált rá a hivatására.
Miután műszaki menedzseri diplomát szerzett a miskolci egyetemen,
tanára meghívására maga is ott kezdett tanítani. Hét évet töltött egyetemi oktatóként, már benne volt a
doktori programban, amikor jelentkezett az egri Érseki Papnevelő Intézetbe.
Anyai ágon görögkatolikus családja határozta meg vallási nevelődésének kezdeteit. Nagyanyja görög
rítusú ájtatosságokra vitte, Gábor
már kisgyerekként nagy örömmel
ministrált. „Éreztem, rám jobban hat
ez, mint másra. Otthonosan éreztem
magam a templomban. Sürögtemforogtam, és az atya egyre több mindent bízott rám.” Így aztán a hívek
közül többen arra biztatták, hogy
menjen papnak. A kisfiút ez megijesztette, és mivel akkoriban éppen
elfogytak a templomi közösségben a
korosztályához tartozók, így Gábor
egyre kevesebbet ministrált. „Behúztam a kéziféket. Nem volt szerencsés, hogy a felnőttek megelőzték a döntésemet. Engem senki nem
kérdezett meg, hogy mi a szándékom” – vall erről az időszakról. Változást az hozott, hogy Gábor egy barátja révén talált egy neki való közösséget a Szent Ferenc Kistestvérei
közösség plébániáján. „Vasárnaponként jöttünk össze, nem emlékszem
olyan alkalomra, amikor éjfélnél
előbb mentünk volna haza. Kihasználtuk az időt. Olyan témákkal foglalkoztunk, amelyek korábban evidensnek tűntek számomra, így nem
is gondolkodtam rajtuk. Hitbeli kérdések, de a saját életünk felől megközelítve. Nagyon sokat kaptam a
közösségtől. Nekik köszönhetem a
látásmódomat, azt a szemléletet,
hogy érdemes a dolgok mélyére
menni.” Újra felmerült benne a papság gondolata. „Tudtam, hogy ez a
kérdés nincs tisztázva bennem. Bántott, hogy egyetemen dolgozom,
doktori disszertációt írok, de igazából nem szántam oda magam, és a
családalapításra sem éreztem vágyat
magamban. Emellett pedig nyugtalanított az az érzés is, hogy elmenekültem valami elől. Egy szelíd kopogtatás jelezte, hogy mélyebbre
kellene ásnom, mert tisztázatlan
kérdések vannak bennem. Egy kínlódással teli időszak után úgy gondoltam, be kell mennem a szemináriumba, ez a dilemma csak ott fog
megoldódni. Így kezdtem, most pedig a pappá szentelésemet ünnepeltem” – meséli.
Gábor azt mondja, az embernek
fel kell nőnie az élethivatásához, és
ehhez meg kell tanulnia elengedni a

saját elképzeléseit az életről, mindazt, amit korábban gondolt a boldogságról, a teljességről. „Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust” – ezt a
papi jelmondatot választotta, és ennek szellemében arra készül, hogy
krisztusi módon legyen jelen az emberek között: „Próbálom élni, amit ő
tanított, ahogyan közösségben volt a
tanítványokkal, ahogyan a kezét
nyújtotta azoknak, akiknek rajta kívül senki más. Példa számomra, ahogyan a szenvedést fogadta, ahogy
imádkozott, és ahogyan felvállalta a
konfliktusokat, összességében tehát
az, ahogyan az életét élte.”

Fiatal vagyok
és nagyon elszánt
Michele Gervasoni akcentus nélkül beszéli a magyart. Nyolc évet töltött nálunk, tizenkilenc évesen érkezett hozzánk, miután a Porto San Giorgióban tartott lelkigyakorlatot követően Magyarországot húzta a sorsoláson. Így került a Redemptoris
Mater Missziós Szemináriumba. A
Neokatekumenális Út közösségének

tagja. „Fiatal voltam és nagyon elszánt. Pedáns ember vagyok, amikor
tanultam a nyelvet, igyekeztem,
hogy érthető legyek, jól artikuláljak.
Jó a hallásom, ez segített” – mondja
mosolyogva. Feltehetően nyelvtehetség, mert képzésének része volt egy
hároméves szentföldi misszió, melynek során el kellett sajátítania a modern hébert, hogy a közösség galileai
házába érkező vendégeket fogadni és
kalauzolni tudja. Nem mindig volt
ilyen lelkes a tanulásban. Tizennégy
évesen vendéglátóipari középiskolába ment. „Tetszett a főzés, és nem nagyon akartam tanulni” – emlékszik
vissza a választására. Tizennyolc
évesen úgy érezte, Isten a papságra
hívja. „Jelentkeztem, de akkor bele

sem gondoltam, hogy a szemináriumban majd teológiát kell tanulnom.
Ráadásul ezt magyarul kellett megtennem. Nagy kereszt volt, de sikerült. Az első vizsgát olaszul tehettem
le egyháztörténelemből, később ragaszkodtam hozzá, hogy mindent
magyarul végezzek” – meséli.
Michele nagycsaládban született,
tíz gyerekből ő a nyolcadik. Amikor
a szülei jelentkeztek jegyesoktatásra,
nem gondolták, milyen messzire vezet ez az életükben. Édesapja ateista
volt, csak a felesége miatt mondott
igent, amikor a pap elhívta őket az
„Út” katekézissorozatára. „Itt kapták meg a hitet és a meghívást arra,
hogy nyitottak legyenek a gyerekek
vállalására. Ezért születhettem meg
én. Édesapám ateistaként kezdte, de
megtalálta a hitet. Édesanyámról azt
mondták az orvosok, hogy meddő,
és végül tíz gyereket szült.”
Michele családjában eszményiek
voltak a vasárnapok. A közösség előesti szentmisére hívta a tagjait, hogy
a vasárnap teljesen a családé lehessen. Gervasoniék napja reggeli dicsérettel indult. Az apa gitározott, a
gyerekek különböző hangszerekkel
kapcsolódtak be a zenélésbe, és
együtt énekeltek. Az édesanya főzött, és közben velük imádkozott.
Aztán megbeszélték az előző hét
gondjait és örömeit, ha voltak nézeteltérések, akkor kibékültek. Nagy
ebéd következett, majd foci, séta, játék, mikor mi volt a kívánság. „Barátokat nem kellett keresni, nagyon jó
testvérek voltunk” – mondja.
Bár Rómától távol Michele először honvággyal küzdött, ma már
otthonának érzi Magyarországot.
„Találtam barátokat, közösséget is
kaptam, ahova rendszeresen eljárok.
A testvérek nagyon befogadóak,
köztük érzem, hogy nem vagyok
egyedül, és Isten a százszorosát adja
vissza annak, amit mi adunk.”
„Elég neked az én kegyelmem” –
Jézus ígérete Michelét is megerősíti,
ahogyan annak idején Pált is. „Isten
megszólított. Én úgy érzem, nem vagyok alkalmas erre, mert látom a hibáimat és a gyengeségeimet, de Isten
azt mondja, téged választottalak,
megadom neked a kegyelmet, az pedig segíteni fog téged és továbbvisz
az utadon. Ezt nagy nyugalmat ad.
Isten a kegyelmével segíti az én erőlködésemet.”

Egyedül nem megy,
de Istennel igen
Érdemes belegondolni, mit jelenthet tizennyolc évesen egy sorsoláson szembesülni azzal, hová rendelik az embert, hol fogja élni az életét
a jövőben. Carlos Sirer Melis Mallorcán született, és ő is Porto San Gi-

orgióban tartott lelkigyakorlat után
került Magyarországra. Akárcsak
Michele, a Redemptoris Mater Miszsziós Szeminárium növendéke lett, a
Neokatekumenális Út közösségének
tagja.
Beilleszkedése során meg kellett
küzdenie a magyar nyelvvel. „Egy
évig csak magyarul tanultam. Nehéz
volt. A főiskolán sokszor napokig
nem értettem semmit. De Istennek
semmi sem lehetetlen. Ez a jelmondatom, mert ezt meg is tapasztaltam.
Már az angollal is meggyűlt a bajom,
és az a tudat élt bennem, hogy kép-

telen vagyok egy idegen nyelv elsajátítására. Így jöttem Magyarországra. De mert Isten ide küldött, hittem,
hogy ha egyedül nem is, az ő segítségével bírni fogom. Ő ugyanis mindenben velünk járja az utat.” Isten
Carlost valóban megsegítette, én
ugyanis egy szót sem tudok spanyolul, magyarul viccelődünk.
Carlos szülei az „Út” elkötelezett
tagjai, ők is nagycsaládosok. Nyolc
gyereket neveltek fel. Carlos a testvéreivel együtt már kisgyerekként
részt vett a közösség életében. „Megismerhettem magamat, a közösségben mind testvérek voltunk, akik ismerik egymást. Ez nem azt jelenti,
hogy mindenki kedves, mindenki
barát, hanem hogy mindenki testvér.
Őszinték egymással. Amikor hibázom, azt tudják mondani, amire
szükségem van. Segítenek abban,
hogy eljussunk a felnőtt hitre. Nem
baráti társaság ez, hanem egy olyan
hely, ahol találkozni akarunk Istennel. Köztük megtaláltam az igazságot. Bűnös ember vagyok, de Isten
szeret engem, és értem adta az életét” – fogalmaz Carlos, majd így
folytatja: „A közösségben sok a
nagycsalád. Azt a karizmát kaptuk,
hogy nyitottnak kell lenni az életre.
Így annyi gyerek van, amennyit Isten ad. Ez kifejezi, hogy bízunk Istenben. Ez az evangelizációnak is
egy formája, azt mutatja, hogy Isten
a fiatalokat is hívja.”
Ezt a közösségi tapasztatot hozta
magával. Otthon „nem volt csönd
soha”, s a testvérei kirepülésével
megsokszorozódott a gyerekszám. A
közösségében a vezetők tudták, a
gyerekeknek nagyon fontos, hogy
együtt legyenek, ismerjék egymást,
együtt játsszanak. Emellett együtt
készültek a szentmisére, és együtt
vettek részt a katekézisen is. Carlos
szülei örömmel fogadták fiuk döntését, hogy a papi pályát választja.
„Sokat segítettek nekem, erős oszlop
ők számomra, mindig tudok hozzájuk fordulni” – mondja.
Carlos a szeminárium elvégzése
során két évet misszióban töltött. Afrikában, Egyenlítői-Guineában szolgált, majd a covid-járvány miatt egy
évig Debrecenben volt. Diakónusi
gyakorlatát Diósgyőrben végezte.
Visszatekintve az eltelt évekre, így
összegzi tapasztalatait: „Voltak nehéz pillanatok, de azután láttam,
hogy miért jöttek ezek, és a javamra
váltak. Mindegyikből tudtam tanulni valamit.”
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila, Huszár Márk
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CSALÁD
Tanúságtétel a szabadulásról
Több mint ezer ﬁatal vett részt a monori lelkinapon
Június 10-én, pénteken Monoron rendezte
meg a Pont Neked! ifjúsági lelkinapot a
Mente Ifjúsági Lelkészség, a Váci Egyházmegye pasztorális helynöksége és a
Katolikus Iskolák Főhatósága. A rendezvényen Marton Zsolt püspök is részt vett.

Az első alkalommal megrendezett esemény
a 13 és 19 év közötti korosztályt célozta meg,
akik egyházi iskolákból és plébániákról érkeztek. A találkozó célja az volt, hogy legyen egy
fórum, ahol a Váci Egyházmegye területén élő
egyházi iskolás vagy hittanos ﬁatalok közösen
részt vehetnek egy nagyszabású rendezvényen, ahol van lehetőségük hitükben mélyülni, őszinte, hiteles tanúságtételeket hallani,

megismerkedni az egyházmegye nyújtotta közösségi lehetőségekkel, egyúttal egy értékes és
élvezetes napot eltölteni egymással.
Színes programmal várták a szervezők a ﬁatalokat; a nap elején Attila és Tibor tanúságtételét hallgathatták meg, akik őszintén beszéltek arról, miért kerültek börtönbe, hogyan találtak Istenre, és hogyan kezdtek új életet szabadulásuk után. Ezután a Mente Misszió tagjai, Tomi és Bogi történetét hallhatták, akik a
közösség megtartó erejét, szerető támogatását
emelték ki.
A nap leginteraktívabb programpontja a
Teddy bácsi (Kádár József) által tartott imatánc
volt, aki fontosnak tartja, hogy Istenhez ne csak

a megszokott módon, de zenén és táncon keresztül is kapcsolódjunk. Teddy bácsi szerint a
körtánc lépésein keresztül egymás terheit hordozhatjuk, ugyanakkor megélhetjük azt is,
hogy nem vagyunk egyedül. Délután a The
Sign nevű együttes koncertjével folytatódott a
lelkinap. A zenekar tagjai huszonéves hívő keresztények, dalszövegeik sok esetben vallási
vonatkozásúak. Fiatalos, értéket közvetítő zenéjükkel láthatóan örömet szereztek a résztvevőknek, hiszen sokan a színpad előtt táncoltak.
A Pont Neked! az egyházmegye ministránsai számára is kiemelkedő alkalom volt,
mivel külön program keretében, Kovács
András és Balázs András atyák vezetésével
volt lehetőségük egymással is találkozni, erre

pedig évek óta nem került sor. A tartalmas
rendezvény – melyen közel ezerháromszáz
fiatal vett részt – szentségimádással, majd
püspöki áldással zárult.
A lelkinap megrendezését Ferenc pápa
azon felhívása inspirálta, hogy legyenek az ifjúsági világnaphoz kapcsolódóan egyházmegyei és helyi szintű találkozók. A szervezők
szándéka az volt, hogy az esemény közelebb
hozza egymáshoz az egyházi iskolákban tanuló ﬁatalokat és a plébániai közösségeket. A jól
sikerült rendezvénynek a tervek szerint a következő években is lesz folytatása.
Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

2022. június 26.

Csapatépítő zarándoknap
a Veszprémi Főegyházmegyében
A Veszprémi Főegyházmegye Család- gondolatainkat egymással. A többiek megoszpasztorációs Irodájának referense, Fo- tásaiban, élethelyzeteiben tapasztaltuk meg,
dor János vezetésével június 11-én Ba- mi hogyan élhetjük meg Szent József példáját
konybélbe zarándokoltak a helyi családok. A
férﬁak, ﬁúk és a nők,
lányok a nap első felében külön úton jártak,
majd a találkozás
után a családok együtt
ebédeltek. Ezt követően Vásárhelyi Anzelm
OSB alperjel vezetésével megtekintették a
Szent Mauríciusz-monostort.
Az édesanyák lányaikkal
indultak zarándoklatra Szalay Tímea, a főegyházmegye
teremtésvédelemmel foglalkozó pasztorális munkatársa
vezetésével. A célállomás a
Hubertlaki-tó volt, amely népies elnevezését
(bakonyi Gyilkos-tó) az erdélyi Gyilkos-tóról
kapta, helyén ugyanis ahhoz hasonlóan régen
erdő állt: az egykori bakonyi égeresről ma a
víztükörből kiálló „legyalult” facsonkok tanúskodnak.
A férﬁak eközben Tiszttartó Dávid diakónussal a bakonybéli Borostyán-kúthoz (szentkúthoz) indultak, ahol imádkoztak, elmélkedtek és a ﬁaikkal játszottak.
A zarándokok az út során meg-megálltak,
hogy a teremtettség és a teremtett világ kapcsolatán elmélkedjenek.
A napot a monostor meglátogatása majd
közös ima zárta, a családok így indultak haza
építeni és megvalósítani „saját édenkertjüket”.
*
A családok férﬁ és női közösségben megélt
élményeiről néhány személyes visszajelzés:
„Mondhatni »ádámkodtunk« Éváink nélkül. Aki úgy gondolja, hogy a férﬁak csak a fociról, autókról és a technikáról tudnak beszélgetni, annak csalódást okoztunk ezen a napon.
Dávid egy bibliai igére fűzte fel gondolatait,
Szent József és Szűz Mária kapcsolatából kiindulva. A kellemesnek mondható rövid útvonalon, amely a bakonybéli monostortól a
szentkútig (Borostyán-kútig) tartott, több helyen is megálltunk elmélkedni, megosztani

a családunkban. Eközben ﬁaink hol mini lovagi tornát rendeztek maguknak, hol a természet
csendjét frissítették fel saját hangerejükkel.
Mindezt persze kellő mennyiségű szaladgálás
közepette. Zárásképp egy olyan csapatépítő játékkal készült Dávid, amelyikben teljes mértékben egymásra voltunk utalva, és csak közös
munkával lehetett a megoldásara rálelni.”
„Mi, az édesanyák és lányaik csapatában
Szalay Timea gyakorlati és lelki vezetésével
vettük nyakunkba a Bakony eső áztatta útvonalát a helyi Gyilkos-tóig, ahol is a megállókat
rövid csendszakaszok, majd beszélgetős alkalmak követték. Töltekezésünk alapjául a Szentírás teremtéstörténete szolgált, mindig másmás szempontra fektetve a hangsúlyt. A teljesség igénye nélkül álljon itt csak egy gondolat
kiemelve: a víz szerepe, jelentősége életünkben [...] a víz, és annak áramlása szimbolikusan az érzelmeinket is kifejezi. Ezek után elég
volt csak rápillantani a megáradt patak sáros
vizére.
Ilyen néha a mi életünk is: néha elapad,
máskor megárad, esetleg beszennyeződik, de
az áramlással tisztulás érkezik. Külső-belső,
hosszabb-rövidebb zarándokútjaink ebben is
segítenek bennünket.”
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

A hit, a műveltség és az élet összhangja
Huszonöt éve indult újra a katolikus iskola Sárváron
Újraindulásának 25. évfordulóját ünnepelte az idei tan- szent király, és az egyik tempévben a sárvári Szent László Katolikus Iskola. A jubile- lomot is az ő tiszteletére szenumi gálaműsort június 10-én tartották az intézmény tor- telték, mégsem volt magától
nacsarnokában.
Az eseményen minden évfolyam képviseltette magát:
zenével, verssel, prózai művel
vagy tánccal, a pedagógusok
pedig közös énekkel színesítették a programot.
Két párhuzamos osztállyal,
harmincöt tanulóval és négy
tanítóval indult meg 1996.
szeptember 1-jén a tanítás a
katolikus iskolában – idézte fel
a kezdeteket Ördög Tibor
igazgató. Bár az elmúlt huszonöt év lelki, szellemi, ﬁzikai
építkezése nehéz és küzdelmes
volt, de fáradhatatlanul dolgozunk az iskola fejlesztésén –
mondta, és egyúttal kérte a jelenlévőket, imádkozzanak az
iskoláért, hogy a jövőben is
igazi keresztény nevelést adhassanak a gyermekeknek.
Olyan közösség legyünk,
akik összhangot teremtenek a
hit, a műveltség és az élet között, hogy tanulóink később
helyesen tudjanak dönteni –
fogalmazott Ördög Tibor.
Az iskola indulásakor még
káplánként szolgált Sárváron,

ma már a város plébánosa
Wimmer Roland, aki beszédében hangsúlyozta: a Szent
László Iskola nemcsak Sárvár,
hanem a Szombathelyi Egyházmegye egyik jeles intézménye is, ahol jó nevelési és
oktatási munka folyik. „Imádkozzunk azért, hogy itt egy jó
közösség legyen, hogy a hibák
korrigálódjanak, hogy a saját
küzdelmeink által mindig képesek legyünk megújulni” –
kérte.
A névválasztásról is ejtett
néhány szót Wimmer Roland.
Bár a település patrónusa a

értetődő a döntés. László életének példája, az ő országépítő
tevékenysége azt a várakozást
is kifejezi – és üzeni ma is –,
hogy a lehetőség majdan életté
lesz. Az intézményben az
eredmények huszonöt év elteltével sok mindenben kézzelfoghatóak. A lényeg mégis láthatatlan, mert az csak a szívekben fedezhető fel – tette hozzá.
„Sok áldozatos lelkű embernek köszönhető, hogy elindult
és fennmaradt az iskola. Mégis
a legfontosabb, hogy Istennek
mondjunk köszönetet, aki
olyan embereket vezetett az is-

kolába, akik sokat tettek az intézményért. Mi azt szeretnénk,
hogy iskolánkban olyan emberek nevelődjenek, akik nemcsak a világot ismerik, hanem
annak teremtőjét is, és tanúságot is tesznek róla” – mondta
Wimmer Roland.
Akárcsak az iskola elődjének 1889-es alapításához, úgy
huszonöt éve az újraindításhoz
is nagy bátorságra és lelkesedésre volt szükség – mondta
köszöntőjében Székely János
szombathelyi megyéspüspök.
Mit ad egy keresztény iskola

egy gyermeknek? – tette fel a
kérdést a főpásztor a diákoknak. – Egyrészt megtanít, hogy
honnan és miért vagyok, merre tart az életem. Megtanít,
hogy a világ szeretetből van, és
arra születtem, hogy megtanuljak szeretni, valamint hogy
földi életem végén kitárt karokkal vár az Isten.
A keresztény iskola megtanít arra, hogy az igazi erő nem
az erőszak, hanem a másik
ember boldoggá tétele; hogy
az igazi gazdagság nem a zsebünkben, hanem a szívünk-

ben van, és megtanít arra,
hogy az igazi boldogság az
ember- és istenszeretet megélését jelenti.
A keresztény iskola megtanít arra is, hogy feltegyék a
gyerekek a kérdést: mi a terve
a Teremtőnek velem, mi Isten
álma rólam és a világról? –
mutatott rá Székely János, aki
a jubileum alkalmából Isten
áldását kérte az iskolára, a diákokra, pedagógusokra.
Forrás és fotó:
Szombathelyi Egyházmegye
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„Te fogsz nekem szolgálni”
A 95 éves Kerényi Lajost hetvenéves papi évfordulóján köszöntjük
(Folytatás az 1. oldalról)
Ez nagyon megrendített, hevesen
dobogott a szívem örömömben. Ezt
az élményemet csak a szüleimnek
mondtam el, és egy rokon kedves
nővérnek, aki azt felelte: „Öcsikém,
ebből papi hivatás lesz.” A Jóisten
komolyan vette ezt, és elkezdett nevelni arra a szolgálatra, amit kigondolt nekem, hogy vigyem a nevét,
az egész lényét, a tanítását, a „tartalmát”.

dörbe, azt hitték, meghaltam. Se akkor, se máskor egy karcolás sem
esett rajtam, a Jóisten úgy vigyázott
rám, hiszen „neked még feladatod
van, kiválasztottalak. Nekem fogsz
szolgálni”.
Aztán jött a hadifogság. Gyalog
kellett mennünk három-négy napon
keresztül, hogy végül bevagonírozzanak bennünket. Azt mondták, hazavisznek, de a rákoskeresztúri pályaudvaron már be voltunk rácsozva
szögesdróttal. Negyvenhatan vol-

kezemben. Éreztem, hogy Jézust kell
szolgálnom. Kinyitottam a kezem, és
mondtam neki, hogy imakönyv,
imádkozom. Körülnézett, lehajolt, és
azt mondta, egészen más hangon:
„Csak imádkozz, én is szoktam.”
Folytattam az imát, mégis féltem,
hogy mindjárt utolér és lelő. Még ma
sem ért utol...
Aztán súlyosan megbetegedtem,
hetven sebem volt, a tífuszt is elkaptam. Bevittek a kórházba, mert legyengültem nagyon, alig tudtam

– Pappá szentelésem után elkezdtem prédikálni, és rengeteg gyerek
vett körül. Apukám is vonzotta őket,
Almásfüzitőn sokszor mentek vele
horgászni. Ők voltak a mindenem,
jóban voltunk mindenhol, ahol csak
szolgáltam. Ez nagy bűnnek számított abban a korban. Megharagudtak, hogy annyi fiatal volt körülöttem mindig. De a prédikációim miatt is, hiszen azt hirdettem, hogy a
kommunizmus miatt van annyi öngyilkosság: elveszik az emberektől

– Hogyan nevelődött a papságra?
– Bekerültem egy olyan erőtérrendszerbe, amely elősegítette ezt. A
szüleim úgy neveltek, hogy ott nem
lehetett „nyivogni”. Édesapámmal
és a bátyámmal sokszor mentünk
horgászni a Dunára. Emlékszem,
egyszer éppen oda indultunk, és azt
mondtam: „Apuka, szomjas vagyok.” Erre visszaküldött, hogy
igyam tele magam, de akkor már
nem jöhetek velük. Persze nem mentem vissza inni, úgyis mindig vittünk magunkkal vizet. Tőle tanultam a keménységet, a hűséget, a kitartást.
Aztán beírattak Tatán a piarista
gimnáziumba, ahol önfegyelmet tanultam és rengeteg más értéket. Ady
mondja Karácsony című versében:
„Ember ember ellen csatázik, / Mi
egyesítsen, nincsen eszme.” Ha kihalnak az eszmék, a szeretet, a szép,
a jó, az igazság, a transzcendens, akkor előbb-utóbb tönkremegy az ember, megromlik. Ha valamiből kivész a cél, az örök távlat, akkor szétrohad: legyen az személyiség, család
vagy társadalom. Ezekben az értékekben gazdagított bennünket a Jóisten ezekben az években. A piaristáknál megtanultam azt is, hogy szociális gondolkodású legyek: rám bízták a faluról jött ösztöndíjasok vezetését. És meg kellett tanulni elviselni
az élet nehézségeit, mert szenvedés,
áldozathozatal nélkül semmi sincsen.
– Már ﬁatalon sokat szenvedett, és
nagy megpróbáltatásokon ment keresztül, hiszen jött a háború, a fogságok.
– Belenőttem a háborúba. Az olajgyár miatt sokat bombázták Almásfüzitőt. Szép kis házunk volt. A
szomszéd épületben laktak a nagyszüleim, annak a pincéjéből hallottuk, milyen csetepaté volt kint. Aztán láttuk, hogy romokban a házunk. Az nagy megpróbáltatás volt.
Először civilként estünk fogságba,
akkor még diák voltam. Össze kellett szednünk a fronton a halottakat
és a sebesülteket. Sok borzalmat éltünk át, egy tüdőlövéses ember a
szemünk láttára halt meg, eltemettük. Aztán vittek málenkij robotra.
Egész nap meneteltünk, éjjel is, ennivaló alig volt. Néha bezártak minket
pincékbe, amit ott találtunk, ettük,
hogy mentsük az életünket.
A szabadulásunk után nem sokkal besoroztak bennünket. Tizenhét
éves kortól minden fiúnak katonának kellett menni, különben agyonlőttek volna bennünket mint katonaszökevényeket. Bekerültünk a bátyámmal egy gyalogezredbe, őt irodai munkára osztották be, engem
meg kiképeztek géppuskásnak. Naponta vittek a lövészárokba, ahol
meg kellett ásnunk szinte a sírunkat. Egyszer, amikor őrségben voltam, láttam, hogy páncélosok közelednek. Jelentettem ezt a szakaszvezetőnek. Több tank jött, mint ahányan voltunk. Amikor menekültem,
egy tank rám állt, elkezdett keményen lőni. Befeküdtem egy kis gö-

tunk a marhavagonban, mint a szardíniák. Olyan ételt adtak be, amit a
disznóknak sem adtunk volna.
Hadd ne mondjam, mekkora szenvedéseket éltünk át. Három hétig
utaztunk kifelé, Máramarosszigeten
keresztül, amikor kiértünk, gyalogolni kellett, vizet nem kaptunk. A
Donyec-medencében voltunk, bányába vittek dolgozni. Egyszer csak
odajön egy nyegle vezető, és azt
mondja: „Te már nem vagy többet
Kerényi Lajos, hanem 93-as szám.”
Ez nagyon fájt. Megfosztani az embert az egyéniségétől! Birka vagy,
neked nem lehet gondolatod, oda
mész, ahová hajtunk. Ez megalázó
volt. A kommunizmusnak és a materializmusnak ez az alapja: az ember
ne okoskodjon, legyen egy szám,
mint Az ember tragédiájának falanszter színében.
– Milyen emlékei vannak arról,
hogy a Jóisten akkor is jelen volt?

mozogni. Még ma is megvan a cirill
betűkkel írt papír, hogy szabad vagyok, elengedtek. Nagy keservesen
hazajutottam, tele aggodalommal,
hogy élnek-e a szüleim. Nagy volt az
öröm, amikor újra találkoztunk.
– Hogyan maradt szilárd a hite
ezekben a megpróbáltatásokban?
– Az még olyan gyermeki hit volt,
ami nem okoskodik. Természetes
volt, hogy kitartunk Jézus mellett.
Amikor őrt álltam, rózsafüzért
mondtam az ujjaimon számolva. Később jött az értelem meghajlása, amikor már teológiát tanultam.
– Miért döntött úgy, hogy piarista
lesz?
– A gimnáziumban adtak volna
nekem hadiérettségit, de még egyszer ki akartam járni az utolsó évet.
Az az egy év szellemileg nagyon jót
tett. Éreztem, hogy az emberiségen
segíteni kell, és hogy „te fogsz nekem szolgálni”. Gondolkodtam,
hogy piarista legyek-e, ahonnan
annyi eszmét kaptam, vagy karmelita, hogy elmélyüljek és engeszteljek,
vagy jezsuita, aki harcol. Végül piaristának mentem.
Papnövendék koromban még
nem férkőztek be a kommunisták a
szemináriumokba, mi még jól jártunk, mert békén hagytak minket.
Titokban készültünk a papszentelésre. A piaristák tíz iskolájából a rendek feloszlatásakor kettőt hagytak
meg, engem az Esztergomi Egyházmegyéhez helyeztek. Aztán a Váci
Egyházmegyébe kerültem, Vácon
szentelt fel Pétery József, a székesegyházban. Ez volt az utolsó szentelése, aztán elvitték, és vértanúként
halt meg. Ha megalkuszik, kiengedték volna, de nem tette.

– Mindenünket elvették, még a
két imakönyvemet és a nyakunkban
lévő feszületet is. Négyen-öten azonban elhatároztuk, hogy visszalopjuk
az imakönyveket és a feszületeket,
és le fogjuk győzni a vörös csillagot
a kereszt erejével. Egy cérnára felkötöttük a kis feszületet, és a felszíni
munkáknál a ruhánkon kívülre tettük, hogy látszódjék. Az ateista világban ezért agyonlőhettek volna
minket, de a fogvatartók nem szúrták ki, mi van a nyakunkban. Az ottani gyerekek viszont észrevették a
feszületet, odajöttek, és csókolgatták:
Krisztosz, Krisztosz!
Volt ott egy őr, aki mindig ordított, mint a bika, féltünk tőle. Amikor volt egy kis időm, fogtam az
imakönyvet, föl-alá jártam és imádkoztam. Nem vettem észre, hogy az
őrtoronyban ez a vadállat figyel.
Egyszer csak rám ordított: davaj, davaj! Odamentem, eltakartam az ima- – Hogyan tudta megélni a papságát
könyvet, de megkérdezte, mi van a a kommunizmus alatt?

tuk megerősíteni az embereket, hogy
harcoljanak, küzdjenek Jézusért. A
jövő az, hogy a kiscsoportok hatalmas erővel sugároznak, mint a lézersugár. XVI. Benedek pápa mondta
még Ratzinger bíborosként A mustármag reménye című könyvében,
hogy amikor az emberek az istenhiány miatt már teljesen elkeserednek,
tönkremennek, és majdnem megszűnik az egyéniségük, akkor a kisközösségekben reményt kapnak az
örök életre, és értelmet találnak az
életükre a szenvedéseikben is. Ez
olyan gyönyörű gondolat!
Nem kell elkeseredni, hogy milyen nagy vesztesek vagyunk, hiszen
mind benne vannak a jövendölésekben, hogy az idők vége felé ezeken a
megpróbáltatásokon át kell menni.
Istent úgysem lehet kitessékelni, Jézust sem. A tanítás lényege olyan,
hogy válaszol az élet minden kérdésére: honnan jöttem, mi az élet értelme, miért kell szenvedni, miért kell
meghalni, milyen intelligencia lehet
a gyönyörű világ mögött. Káprázatosan szép dolgokat találunk benső
mikrovilágunkban és az univerzumban! Freund Tamás mondta, hogy a
természettudósok nyolcvan százaléka istenhívő. Hiszen szükséges,
hogy legyen egy őskezdet, egy ősabszolútum, aki van, ami mindig állandó. A törvények a világban elképzelhetetlenek alkotó, teremtő intelligencia nélkül. Mindig mondom az embereknek is, és persze magamnak is,
hogy a szenvedéstől nem kell megijedni, mert Jézus is szenvedéssel
váltotta meg a világot. Hogy valamit
elérjen az ember, azért küzdeni kell.

– A Szent Margit Gimnáziumban is
jelen van, most is onnan jött. Honaz életük értelmét, így nem tudnak nan merít ennyi erőt? Abból, hogy
megoldást találni, nincs más kiút, Jézusért teszi mindezt?
csak az öngyilkosság vagy a pszichés megbetegedés.
– És a Szentlélektől is, mert ő akkora erőt ad! Mindig jelet kapok, új– Hogyan kezdődött a betegek és a ra és újra: „nekem fogsz ministrálhaldoklók körében végzett szolgá- ni”. Ezt a lendületet nem lehet megfogalmazni. Ha kérdezik, mi a titka,
lata?
hogy magas kort értem meg, arra azt
– Az első szolgálati helyem az al- mondom: az, hogy régen születtem.
só-krisztinavárosi templom volt, in- S ha csodálkoznak, hogy ennyi szolnen hívtak az onkológiára egy sú- gálatot látok el még most is, arra azt
lyos beteghez. Ott feküdt mellette mondom: genetika is, valami benső
még egy, azt is meglátogattam, az- adottság. Amikor felszenteltek, azt
tán a szomszéd szobába is bemen- választottam mottóul: „Adj nekem
tem. Szinte nem is én tettem ezt, ha- lelkeket, Uram!” Nem csalódtam.
nem az Úristen irgalma alakította Megkaptam, amit papi jelmondatígy. Sokszor éreztem: „Lennél szí- ként választottam, hiszen fiatalok
ves, segítenél a megváltásban? Szá- jöttek százával, ezrével, és betegek
mítok rád!” Nekünk, keresztények- is, rengetegen.
nek küldetésünk van, őrállók és intézők vagyunk. Az őrálló küldetése, – Ha visszaemlékszik az évfordulós
hogy hűséges legyen, és ott legyen a szentmisékre, mi az, ami különösen
helyén. Nem félhet. Majdnem har- jólesett ezeken az alkalmakon?
minc kórházat jártam végig, most kilencet látogatok rendszeresen, tizen– Az Úr felé fordították a figyelnégy intenzív osztályt. Megvigasz- memet, arra, hogy tőle van ez a lentalja a betegeket és a haldoklókat, ha dület és ez a sok ember, az állandó
azt mondom nekik: „Bízd a sorsodat készültség és lelkesedés. Ezek égi
a Jóistenre, ő gondoskodik rólad, te dolgok, kegyelem. Minden mögött
pedig ne aggódj!” Ha a bizalmat az Úristen áll. A világ megváltása
nagy erővel sugárzom, az nagyon folytatódik. A megváltó Jézus a
jólesik nekik. A kórházakba járkálást megváltott világot odaadja az Atyásem nézték jó szemmel, nagyon sok nak, és akkor Isten lesz minden minharcom volt, de mindig „visszaszök- denben. Minden hozzá vezet. Isten
tem” a betegekhez. Hatvanhét éve nincs elkeseredve, Isten boldog.
látogatom az onkológián a betegeket.
– Mi az, amiért különösen hálás?
– Ötven éve indították el a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót, és negyven éve kötődik Lajos atyához az
egerszalóki lelkigyakorlat, amelyen
mindig rengeteg ﬁatal vesz részt.
Mi vonzza őket?

– Az életemért. Annyi esemény,
annyi ember, annyi csoda! A kísértésekkel kapcsolatban pedig a győzelmek, hogy a Jóisten újra és újra viszszaemelt abba az erőtérbe, ahová
meghívott. Mindig alázatosnak kell
lennie az embernek, hiszen aki áll,
– Egerszalók és Nagymaros is egy vigyázzon, hogy el ne essen. El ne
nagy csoda. A hitoktatás miatt is bízza magát az ember!
sokszor vittek kihallgatásra, és ezeVámossy Erzsébet
ken a helyeken is megfigyeltek minFotó: Merényi Zita
ket, mégsem hagytuk abba. Próbál-
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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
Családi MÉCS Napok – Lelkigyakorlat családoknak Budatétényben a verbita Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban (1223
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.) 2022. július 1-3., péntek estétől vasárnap délutánig. A programot vezeti: Mészáros Domonkos OP atya. Jelentkezési határidő: 2022. június 26., vasárnap.
További információ: https://mecshonlap.hu/csaladi-mecs-napok/
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

helyen előzetesen megrendelt és előre fizetett ebédet a foglalas@szentkut.hu címen lehet egyeztetni. További információ:
+36/30-199-2652

EGYHÁZMEGYEI CSALÁD 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

(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
HOSSZÚ TÁVRA kiadó Budapesten, a Nyugati pályaudvar között.
közelében, 36 nm-es, egyszobás, álló galériás, bútorozott,
SZOLGÁLTATÁS
gépészetileg is felszerelt lakás, liftes ház 3. emeletén. Egy
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén
vagy két személynek, diáknak remek, kiváló közlekedéssel.
háznál is. T.: 06/1-213-5726
Dohányozni és állatot hozni nem lehet. Érdeklődni: 06/20373-7090
ÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását, tervezését, kiviteleRÉGISÉG
zését több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet
A VISNYEI GALÉRIA régiséget vásárol. Budapest, VII. ker., T.: 06/20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu
ADÁSVÉTEL
Dózsa György út 44. T.: 06/1-321-7000
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégi- KÖNYVEKET vásárolok, szentképeket elfogadok gyűjteméséget és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre át- nyembe. T.: 06/20-341-9106

ALBÉRLET

A hirdetések tartalmáért és azok valódiságáért a hirdető vállal felelősséget.


Tisztelt
Olvasóink!

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája június 30 - július
Az egyházi közleményeket és híreket
3. között tartja a komoly hagyományokra visszatekintő, idén 40. szerkesztve közöljük. Megértésüket köszönjük.
alkalommal megrendezésre kerülő Máriagyűdi Ifjúsági Találkozót
A szerkesztőség
(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

IMAISKOLA

RUBINMISE

BÚCSÚ
Búcsúszentlászlón június 26-án 11 órakor Szent László-búcsúi szentmise lesz, melyet Stróber László esperes, székesegyházi kanonok, c. apát celebrál. A szentmisén közreműködik a
templom kórusa és a Zala Brass fúvósegyüttes.
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 kegy-

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.

TÁJÉKOZTATÁS

AZ ÚJ EMBER KIADVÁNYOK
ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉGEI
Egypéldányos előﬁzetési áraink változatlanok:
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
Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán.
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2022. JÚNIUS 20.



+È/$$'Ï0('-8*25-(,=$5È1'2.921$7
D%pNH.LUiO\QĘMpKH]
6]HSWHPEHU
/HONLYH]HWĘ6]pNHO\-iQRVSVS|N
5pV]YpWHOLGtM)WHXUyIĘWĘO


ÒMUD6=(17%(51$'(771<20È%$1
/RXUGHVL]DUiQGRNODWDXWyEXVV]DO
6]HSWHPEHURNWyEHUQDSpM
/HONLYH]HWĘ)ĘF]H%RQDYHQWXUDIHUHQFHVV]HU]HWHV
5pV]YpWHOLGtM)WIĘWĘO



0,66=,Ï7285687$=È6,,52'$
7HOZZZPLVV]LRWRXUVKX
ZZZPLVV]LRXWD]DVKXZZZ]DUDQGRNYRQDWKX

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia hangversenye - A 40.
esztendő. A hangverseny Ciszterci Szent Imre-templomban
(XI., Villányi út 25.) 2022. június 24-én, pénteken 19 órakor lesz.
A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományokat köszönettel fogadnak.
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

Kerényi Lajos atya pappá szentelésének 70. évfordulóját
ünnepli 2022. június 25-én, szombaton, a 11 órakor kezdődő
szentmisén. Rubinmiséjére szeretettel vár mindenkit a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt-templomban (Ecseri út 1091 Bp. Üllői út 145.)
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MEGHÍVÓ

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.).
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Imaiskola Budakeszin (Budakeszi, Fő u. 192/b.) a domonkos
nővéreknél június 26-30. között, vasárnaptól csütörtökig. Program: egy hét, kilenc imamód, 100% domonkos. További információ és jelentkezés: hivatas@domonkosnoverek.hu, www.domonkosnoverek.hu

NAGYBÚCSÚ

2022. június 26.



(QJHGpO\V]iP8

$]yNHUHV]WpQ\V]HQWHN~WMD²HJ\Ki]LNXOWXUiOLV|U|NVpJQNYpGHOPHpVQpSV]HUħVtWpVH


  


 

D.pWWHPSORPHJ\|U|NVpJ
 
 
 7ZRWHPSOHVRQHKHULWDJH

 
FtPħSURMHNWNHUHWpEHQ



$3R]VRQ\LeUVHNVpJpVD0RVRQPDJ\DUyYiUL6]Ħ]0iULD.LUiO\QĘpV6]HQW*RWWKiUG5yPDL.DWROLNXV


  



 




3OpEiQLDVLNHUHVHQYDOyVtWRWWDPHJD],QWHUUHJ9$6]ORYiNLD0DJ\DURUV]iJ(J\WWPĦN|GpVL3URJUDP



 
 



NHUHWpEHQ.pWWHPSORPHJ\|U|NVpJ

 
FtPĦSURMHNWMpWPHO\QHNFpOMDDV]ORYiNPDJ\DUKDWiUPHQWLWpUVpJ



 




HJ\Ki]LNXOWXUiOLV|U|NVpJpQHNYpGHOPHpVQpSV]HUĦVtWpVH(]WD]|U|NVpJHWWHPSORPRNV]HQWpO\HN


 
  



pVHJ\pEV]DNUiOLVPĦHPOpNHNDONRWMiN$]HJ\WWPĦN|GpVHUHGPpQ\HNpQWNpWWHPSORPLOOHWYHKiURP




 

 



NLVHEEV]DNUiOLVHPOpNPĦUHNRQVWUXNFLyMDYDOyVXOWPHJ3R]VRQ\EDQpV0RVRQPDJ\DUyYiURQ$SR]VRQ\L






 
 

6]HQW0iUWRQNDWHGUiOLVpUVHNVpJLNULSWiMiEDQPiUYiQ\VtUIHOLUDWRWLOOHWYHVtUN|YHW~MtWRWWDNIHODOHJ



 




  
NRUV]HUĦEEUHVWDXUiOiVLWHFKQROyJLiNDONDOPD]iViYDO0DJ\DUROGDORQDPRVRQPDJ\DUyYiUL6]Ħ]0iULD





 



.LUiO\QĘpV6]HQW*RWWKiUGSOpEiQLDWHPSORPIHO~MtWiVDD]DNyFVPDOPL0iULDV]RERUUHVWDXUiOiVDD6]HQW
 


 




$QQDNiSROQDpVD6]HQW5R]iOLDNiSROQDpV.|]|VVpJL+i]IHO~MtWiVDW|UWpQWPHJ$IHO~MtWRWWHPOpNHN
  

 
 


 


YDODPLQWDKDWiUPHQWLUpJLyWRYiEELNLHPHONHGĘV]DNUiOLVKHO\V]tQHLQHNYLUWXiOLV|VV]HNDSFVROiViYDO
 









M|WWOpWUHD]yNHUHV]WpQ\V]HQWHN~WMD±DODSMiXOHJ\RQOLQHSODWIRUPV]ROJiO

 

  
 


 ZZZVSLULWXDOKHULWDJHHX ±
 
PHO\LQIRUPiFLyWQ\~MWD3R]VRQ\pV*\ĘUYiURVDN|]|WWLKDWiUYLGpNHQ


 
 



 3R]VRQ\,9NHUOHWDV]HQFLpV
 
 
 
DGXQDV]HUGDKHO\LMiUiVRNHJ\UpV]HYDODPLQWPRVRQPDJ\DUyYiULpVJ\ĘULMiUiVRN


 


 

IHOOHOKHWĘV]DNUiOLV


HPOpNKHO\HNUĘOYDODPLQWDV]HQWHNUĘODNLNQHNI|OGLPDUDGYiQ\DLWHUHNO\pLWHKHO\HNHQĘU]LN

 




 


$SURMHNWNHUHWpEHQDSDUWQHUVpJNpWQ\LOYiQRVV]DNPDLNRQIHUHQFLiWLVV]HUYH]HWWPHO\HNN|]OD]


 
 


 


 
HOVĘ3R]VRQ\EDQDV]DNUiOLVPĦHPOpNHNUHVWDXUiOiViUDIyNXV]iOWPtJDPiVRGLNPHO\HJ\EHQDSUR

 



  


 
MHNW]iUyNRQIHUHQFLiMDLV0RVRQPDJ\DUyYiURQNHUOWPHJUHQGH]pVUHDSURMHNWHUHGPpQ\HNEHPXWDWiVD

 


 


YDODPLQWÄ$]yNHUHV]WpQ\V]HQWHN~WMD´HOQHYH]pVĦ~MWXULV]WLNDLWHUPpNEHPXWDWiVDFpOMiEyO$SR]VRQ\L
 



 



 

V]pNHVHJ\Ki]EDQpVD]yYiULWHPSORPEDQHOKHO\H]HWWLQIRUPiFLyVNLRV]NRNWRYiEEiD]yNHUHV]WpQ\
  





 

V]HQWHN~WMiUyONpV]OWQpJ\Q\HOYĦLQIRUPiFLyVNLDGYiQ\pVD]DUiQGRN~WOHYpONLHJpV]tWYHDSURMHNW





  

 

LQIUDVWUXNWXUiOLVIHMOHV]WpVLHOHPHLWDKDWiUUpJLyYDOOiVLpVNHUHVNHGHOPLWXUL]PXVNtQiODWiWHJ\DUiQWJ\DUD


 

 



StWMiN~MFpOFVRSRUWRNDWV]yOtWDQDNPHJHGGLJNHYpVVpLVPHUWPĦHPOpNHNHWWHV]QHNKR]]iIpUKHWĘYp
 









XJ\DQDNNRUKR]]iMiUXOQDNDUiQNKDJ\RWWNXOWXUiOLV|U|NVpJPHJĘU]pVpKH]LV

 





Program: ,QWHUUHJ9$6]ORYiNLD0DJ\DURUV]iJ
 

(J\WWPĦN|GpVL3URJUDP

3URJUDPZHEROGDOZZZVNKXHX


Támogatást nyújtó alap:
(XUySDL5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVL$ODS



3URMHNWU|YLGFtPH7:221(



Projektrész költségvetése:(85


Projektrész ERFA támogatása: (85

9H]HWę.HGYH]PpQ\H]HWW5tPVNRNDWROtFNDFLUNHY




%UDWLVODYVNiDUFLGLHFp]D


%UDWLVODYDâSLWiOVND



Kedvezményezett 1:0RVRQPDJ\DUyYiUL6]Ħ]0iULD




.LUiO\QĘpV6]HQW*RWWKiUG5yPDL.DWROLNXV3OpEiQLD
 





0RVRQPDJ\DUyYiU6]HQW/iV]OyWpU



 

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

7RYiEELLQIRUPiFLyDPDJ\DUROGDORQ

 

0RVRQPDJ\DUyYiUL6]Ħ]0iULD.LUiO\QĘpV



 
6]HQW*RWWKiUG5yPDL.DWROLNXV3OpEiQLD




0RVRQPDJ\DUyYiU6]HQW/iV]OyWpU



 
7HO
  
(PDLOPDJ\DURYDUSOHEDQLD#JPDLOFRP

7RYiEELLQIRUPiFLyDV]ORYiNROGDORQ

 

5tPVNRNDWROtFNDFLUNHY


%UDWLVODYVNi$UFLGLHFp]D

%UDWLVODYDâSLWiOVND



7HO

  
(PDLOSVRUDO#DEXEDVN


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

11

FÓRUM

2022. június 26.

Tovább is kell bírni
Ivancsó Bazil, a sportzarándok
Különleges színfolt a sportoló
papok között Ivancsó Bazil
görögkatolikus pap, aki a
sportzarándoklat fogalmához
kapcsolódóan a kerékpáros
utak lelki és közösségi dimenzióját hangsúlyozza. Közel
harmincezer kilométer van már
a háta mögött, amit huszonöt
év alatt tett meg a kerékpárján.
Idei nyári zarándoklatán a
Częstochowa–Vilnius útvonalat járja be. Tolcsván, a parókiáján beszélgettünk.
– Mikor indult az első kerékpáros
útjára?
– Az első kerékpáros kiránduláson még diákkoromban vettem
részt, az akkor még novíciuséveiben
járó Kelemen Áron OSB hívott meg
erre néhányunkat. Öt egykori és mai
bencés apátságot kötöttünk össze az
út során, a Dunántúl jelentős részét
bejárva, Pannonhalmától Celldömölkön, Bakonybélen, Tihanyon át Zalavárig. Tizennégy évesen nagyon
megszenvedtem a Bakonyt, nekem
az még nagyon mély víz volt, hiszen
azelőtt soha nem jártam kerékpárral
hegyvidéken, és igazán nagy távokat
sem teljesítettem. A túra vége felé
már nagyon kedveszegett voltam.
– Mégsem vesztette el a lelkesedését, és nem mondott búcsút a kerékpározásnak...
– Valóban nem. A következő nyáron már saját szervezésű túrára indultunk osztály- és évfolyamtársaimmal, természetesen a hegyekbe. Kerestük az eldugott utakat, szép hegyi
kalandokban volt részünk. Az erdészek által használt belső utakat fedeztük fel. Sok helyütt szinte harapni
lehetett a levegőt, nagyon jó volt a
hűvösséget adó, hatalmas fák alatt
kerekezni hegynek föl, völgynek le.
Ekkor végleg megerősödött bennem,
hogy a kerékpározás lesz a sportom.
– Hová vezettek az első útjai?
– Gyerekkorom óta élt bennem a
vágy, hogy világot lássak. Vallom,
hogy először is a hazánkkal kell megismerkednünk, azzal a hellyel, ahová
születtünk. Sorban jöttek a nagy tája(Folytatás az 1. oldalról)
Másnap többek közt szentségimádást tartottak a papi és
szerzetesi hivatásokért, délután vesperás vezette be az ünnepi szentmisét – egyben a
hittanos tanév Te Deumát –,
amelyen Veres András győri
megyéspüspök, az MKPK elnöke volt a főcelebráns.
A szertartás keretében köszönt el a pasaréti plébánia
közössége Radványi Atanáz
OFM felszentelt diakónustól;
a ﬁatal szerzetes augusztustól
Esztergomban folytatja szolgálatát.
Kálmán Peregrin OFM plébános örömét fejezte ki, hogy
a hétfő délutáni liturgiára
nagy számban eljöttek a plébánia hívei, sok szülő a kisgyermekével érkezett, akik virágokat hoztak az ünnepre, utalva
Páduai Szent Antal egyik attribútumára, a liliomra.
Veres András püspök a Pasaréten szolgáló szerzetesekért, az ottani hívekért és az ő
szeretteikért ajánlotta fel a
misét.
A főpásztor homíliájában
elmondta, Páduai Szent Antalt sokan azért tisztelik, mert
a nehéz ügyekben is hathatós

ink: először a Zemplén, majd a Bükk,
a Börzsöny és a dunántúli magaslatok következtek. Újabb korszak kezdődött, amikor már papként a hittanosoknak kezdtem kerékpáros utakat
szervezni. Bejártuk a Bodrogköz
mindkét határ felőli oldalát, eljutottunk Kárpátaljára, felfedeztük a szabolcsi tájakat. Az észak-magyarországi régióban minden falut felkerestünk, és mára bebicikliztük Magyarország jelentős részét. Készítettem
egy atlaszmásolatot, amelyen pirossal
jelölöm a már megtett utakat. Vannak
oldalak, amelyek már tiszta pirosak.

lengyel és a litván alföldön haladunk
át. De ehhez is kell erőnlét, a lelkesedés kevés, ﬁzikailag is bírni kell. A
sportzarándoklat testi-lelki kihívás,
felkészültséget, odaﬁgyelést igényel.
Előzetesen azért készülni kell rá,
edzeni, hogy minden reggel képes legyek felülni a nyeregbe, és letekerni
a napi mintegy száz kilométert.
Ahogy kitavaszodik, engem le se lehet rángatni a nyeregből. A kerékpár
számomra a fő közlekedési eszköz,
és minden út egyben készülés a nagy
nyári zarándoklatra. De nem hívnám
ezeket feltétlenül edzésnek, egyszerűen szeretek kikapcsolódni, a sűrű hez fordulnak, megbeszélik vele a
– Mi jelentette a kerékpározásban a papi munkában erre is szükség van. napjukat, így mennek haza. Ha látok
olyan közösségeket, amelyek az
legfőbb vonzerőt?
– Az első kilométerek után meg- enyémnél példaadóbban élnek, az
ösztönöz, arra tanít, hogy lehetne így
– Miközben barátságok születtek, szokja a szervezet a terhelést?
is, még jobban még szebben, Istena ﬁatalokkal megismertük a hazánkat. Nem autóval átsuhanva a tájon,
– Az út kezdete, nagyjából az első nek még inkább tetszően élni.
hanem közel kerülve a természet- száz kilométer mindig nehéz, aztán
hez, az emberekhez. Kerestük a he- hozzászokik a test a terheléshez. De – Hogyan viszonyulnak az út során
gyeket, mert kellett a kihívás is. De a nyereg, bármilyen puha, fel tudja a természetnek való kiszolgáltatottnem voltak ezek brutális távok, óriá- törni az ember hátsóját. Ezt a negye- sághoz?
si kihívások, általában csak negyven- dik-ötödik nap táján kezdjük érezni,
ötven kilométer. Középiskolás gye- onnantól már a párnázott ülés és
– Nem egyszer, nem kétszer bőrig
rekekként ezt könnyen és jókedvvel nadrág sem elég. Mindenesetre a ké- áztunk már, ennek az életformának
meg tudtuk tenni. Délutánra megér- nyelmetlenségek ellenére azután is ez is velejárója. De bennem nem ez
keztünk az úti célunkhoz, este tábor- bírni kell, és szoktuk is. Reggelente marad meg, sokkal inkább a termétűzzel zártuk a napot. Nagyon jó hideg vízzel lezuhanyozom, így az szet közelségének élménye. Ha elhangulatú kirándulások voltak. Ké- első tíz kilométer sokkal könnyeb- csendesedek, és csak arra ﬁgyelek,
sőbb görögkatolikus papcsaládok ben megy.
hogy mi van körülöttem, a madárgyerekeit gyűjtöttem össze, hogy kidalra, a szél susogására, akkor a teralakuljon közöttük az összetartozás. – Testi-lelki kihívást említett. Mit mészet részének érzem magam.
Aztán lassanként a papi életem fon- jelent valójában a sportzarándok- 2005-ben egy kispaptársammal Bécstos részévé váltak ezek az utak, és lat?
től Máriapócsig tekertünk. Annyira
idővel zarándoklattá alakultak.
törekedtünk arra, hogy zarándoklat– A testi vonatkozásokról már be- ként éljük meg az utat, annyira át– Hogyan kezdődtek a hosszútávú széltem. Emellett a lelki hozzáállás is imádkoztuk, hogy – nehezen monmeghatározó. Ha befelé ﬁgyelek, dom, de úgy gondolom, nem volt
kerékpáros zarándokutak?
egy-két nap elteltével a lélek megnyí- véletlen – a Jóisten teremtményei
– 2017-ben Orosz Atanáz püspök lik Isten felé. Az úton szentmisét mu- egészen közel jöttek hozzánk, mint
atya javaslatára indultam el a Maria- tatok be, útközben egymást váltják a egykor Assisi Szent Ferenchez. Huzell–Csíksomlyó útra. 1369 kilomé- közös imádságok és a csendes teke- szonöt-harminc kilométeres órántert tettünk meg. Felmerült bennem rés, lehetőség van lelki beszélgetésre, kénti sebességgel tekertünk, és énea gondolat, hogy észak-déli irány- szentgyónásra is. Fontosak a meg- kesmadarak jöttek mellénk, kiloméban is zarándokolhatnánk, így jártuk osztások. A zarándoklat így lelki tereken át velünk haladtak.
be három nyár alatt a Czeştochowa– megerősödést is jelent. Azáltal is erőMeđugorje útvonalat. Idén tovább- síti a hitéletet, hogy látjuk más népek – Milyen élményei vannak a saját
megyünk, és Czeştochowától elju- buzgóságát. A Mária-út által érintett határainak megtapasztalásáról?
országokban számos helyen tanúi letunk majd Vilniusig.
hetünk a népi vallásosság szép pél– Egyszer nagyon közel álltam
– Milyen megterhelést jelent a dáinak. A szentmiséken mindenütt ahhoz, hogy feladjam. A már emlíCzęstochowa–Vilnius táv? Elkezdte tele vannak a templomok, a kisebb tett Bécs–Máriapócs úton történt,
településeken nyitva tartják a temp- 2005-ben, a harmadik máriapócsi
már a felkészülést?
lomok kapuit, az emberek délutá- könnyezés századik évfordulóján.
– 789 kilométert teszünk meg nonként egyszerűen bemennek, ke- Négy nap alatt kellett megtennünk a
nyolc nap alatt. A terep nem nehéz, a resztet vetnek, letérdelnek, a Jóisten- hatszáz kilométert. Az első napon,

közbenjáró Istennél. A püspök
azonban a szentet ezúttal mint
nagyszerű igehirdetőt ajánlotta a hívek ﬁgyelmébe; olyan
szónokot, aki kiemelkedett
kora vándorprédikátorai közül, s akinek kiválóságát IX.
Gergely pápa is méltatta.
Szent Antal alaposan tanulmányozta a Szentírást, azért,
hogy sértetlenül továbbadhassa az örömhírt, amelyet meggyőződéssel hirdetett.
A főpásztor arról is beszélt, hogy Jézus minden
megkeresztelt embert arra
küld, hogy általuk az evangélium minél több ember szívében gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen.
A hit hallásból ered, így a
szülők sem képesek azt mint
egy örökséget továbbadni
gyermekeiknek; minden embernek saját útja van, amely
Istenhez vezet, ugyanakkor
ezen az úton segíteni tudjuk
egymást. Az úton segít a saját
értelmünk is, valamint misztikus-imádságos tapasztalataink is – tette hozzá a szónok.
A vallási ismeretek terén
ugyanakkor nem szabad megrekednünk a gyermeki szinten, mert így nem kapunk
majd eligazítást konkrét élet-

Pasaréti templombúcsú

Az Istenhez
vezető úton
segítve egymást

„Igaz, Einstein azt mondta,
problémáinkkal kapcsolatban.
Keresnünk kell az életkorunk- minél mélyebbre hatol az emnak megfelelő válaszokat, ez a ber a természet titkaiba, annál
nagyobb tiszteletet érez Isten
mi feladatunk.

amikor már túl voltunk az aznapi
táv kétharmadán, Mosonmagyaróvár környékén embertelen ellenszelet kaptunk. Akkor megfordult a fejemben, hogy itt a vége. De nem adtam fel, akármilyen kellemetlen volt
is, mentem tovább, és nem bántam
meg, mert a többi nap csoda szép élményeket hozott. Vezetőként a kerékpáros zarándoklatokon feladatom a csapat motiválása is. Végig
egymást bátorítva, biztatva haladunk az úton. Közösen átimádkozzuk a nehézségeket, és hálát adunk a
mindennapi távok után. A közös
haladás, az együtt szerzett élmények, a kalandok és a közös imádság
tart össze minket, s ez mindnyájunkat előrevisz.
– Említette, hogy milyen fontosak a
megosztások.
– A sportzarándoklat közösségi
élmény. Együtt haladunk, jókat beszélgetünk, megismerjük egymás
örömeit, gondjait, rálátunk egymás
életére, és ez lelki összerázódáshoz
vezet. Leginkább az tesz minket fegyelmezetté, hogy összetartozunk,
egy csapat vagyunk. Nem az a célunk, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy végig együtt maradjunk.
A lemaradókat bevárjuk, megpihenünk, ha kell, lelket öntünk egymásba. Együtt élünk át mindent, egyszerre dobban a szívünk. Nagyon jó
így beérni a célba. A legnagyobb szeretettel öleljük át egymást, gratulálunk egymásnak, és mindannyiunkat eltölt a hála minden közösen átélt kalandért, nehézségért, örömért.

iránt, életünk folyamán mégis
szükségünk van az imádságos
elcsendesedésre is, amikor
megtapasztalhatjuk, hogy a
lelkünk mélyén Isten társalog
velünk” – folytatta a püspök,
az elmondottakhoz idézve
Berzsenyi Dániel Fohászkodás
című versét.
Attól tartok, hogy nem
születhet meg a hit az Istennel való személyes találkozás
(a mélyebb istenismeret) nélkül – mondta a szónok, majd
arról beszélt, hogy kortársaink számára nagy jelentőségű
a személyes tanúságtételünk.
Ahogy a Schönstatt mozgalom alapítója, Kentenich atya
vallotta: korunkban egyetlen
Biblia maradt, amit az emberek még olvasnak: a keresztények élete. Ezért tehát hitvalló életet kell élnünk.
Nem könnyű ma hitről,
kereszténységről beszélni, a
társadalom jelentős része ellenséges a hívő emberekkel
szemben, ugyanakkor Sík
Sándorral szólva azt is tudatosítanunk kell, hogy „pisztrángélet” a keresztényé,
szembemegy az árral, bizonyos, társadalmi szinten elfogadott magatartásformákkal
nem azonosulhat, nem csap-

Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
hatja be önmagát, s az Istent
kereső embereket sem vezetheti félre.
Tanúságot kell tennünk a
szeretetről, a türelemről, nem
beszélhetünk úgy, mint a többiek, nem lehetünk agresszívak – szögezte le a püspök.
Krisztus hitvalló gyermekeivé kell válnunk „akár alkalmas, akár alkalmatlan”
időben is, s ha ezt sokan megvalósítjuk, az Egyház gyorsan
fog növekedni tanúságtevő
életünk által. Adja Isten, hogy
így is legyen – zárta beszédét
Veres András püspök.
A templombúcsú a Pasaréti
Közösségi Ház kertjében folytatódott, ahol Szent Antal
ereklyéjének jelenlétében Veres András püspök megáldotta „a kiváló közbenjáró” egész
alakos szobrát, Markolt Sebestyén alkotását, majd a gyerekek által hozott különféle virágokat (többek között rózsákat, liliomokat).
Ezt követően a gyerekek a
püspök elé járultak, aki mindegyikükre áldást adott, a
Szent Antal-ereklyével érintve
őket.
Körössy László
Fotó: Gieszer Richárd/
Pasaréti Ferences Plébánia
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Készítsünk születésnapi
ajándékot Afrékának!

HÍREK KÉPEKBEN

• A Szent Anna Görögkatolikus Gyermekvédelmi
Központban kisgyermekes ﬁatal édesanyák elhelyezését biztosítják. Június 7-én három itt élő kisgyermeket keresztelt meg
Kocsis Fülöp érsek-metropolita a hajdúnánási
római katolikus templomban.

Adjunk együtt enni éhező nigériai testvéreinknek!
Mindannyian ismerjük Afrékát, azaz Fodor Réka missziós orvost. Június 16-án,
csütörtökön ünnepelte születésnapját.
Arra hívtunk mindenkit, hogy készítsünk együtt születésnapi ajándékot neki.
Úgy szereztünk örömet, hogy segítettük
missziós munkáját; a lapunk megjelenésekor már Nigériába utazott, hogy enni
adjon az embereknek.

• Budapesten június 12-én
rendezték meg az első országos organikus pedagógiai találkozót és szakmai napot,
amelyre csaknem kétszázan
érkeztek Magyarország minden tájáról és a határon túlról
is. A programnak a SZÁMALK Szalézi Technikum és
Szakgimnázium, Konferenciaközpont adott helyet.

• Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök június 15-én diakónussá szentelte Aleksza Jánost és Tapodi Krisztiánt, a szegedi Szent Gellért Szeminárium
ötödéves növendékeit. A gyulai
Nádi Boldogasszony-templomban bemutatott szentmise keretében a főpásztor megszentelte
az olajokat, és az egyházmegye
közössége nevében köszöntötte
Bauer Csaba, valamint Perlaki
Flórián idén jubiláló lelkipásztorokat is.

Afréka legutóbb májusban járt Nigériában.
Hazatérve arról számolt be, hogy a háború
okozta világválság drámai méreteket öltött Afrikában, ahol egyébként is sok embernek a napi betevő megszerzése is nehézséget okot. Ez
a helyzet a pünkösdi terrortámadás nyomán
még inkább súlyosbodott.
Látva a kialakult helyzetet, Fodor Réka Nigériába utazott, hogy segítsen a terrortámadás
következtében kialakult egészségügyi veszélyhelyzetben – mivel Nigériában nincs közﬁnanszírozott egészségügy, ezért az onitshai egyházmegye által működtetett kórház is fogadott
sebesülteket, az ő ellátásukat is támogatja.
Afréka az ország számos
pontján, több plébánián, de az
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus idején is lelkesedésével, derűjével és tanúságtételével erősítette meg szívünkben a hitet és a reményt. Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a magas inﬂáció okán mindannyiunknak nehezebb, mégis arra
kértünk mindenkit, hogy segítsünk együtt azoknak, akik nálunk jóval nehezebb helyzetben
vannak, konkrétan éheznek.
Bíztunk olvasóink nagylelkű támogatásában, hiszen már
olyan sokszor, akár a covid-

járvány idején vagy a Szent Márton-napi gyűjtésünkkor kifejezték, hogy egyek vagyunk, és
nem hagyjuk magukra nigériai testvéreinket.
A drasztikusan megemelkedett árak miatt
egyébként is kevesek által hozzáférhető alapvető élelmiszer, a rizs ajándékozásával szeretné a Fodor Réka és Csókay András idegsebész
által vezetett alapítvány enyhíteni a kialakult
humanitárius katasztrófahelyzetet Nigériában,
az onitshai egyházmegyében.
Olvasóink támogatásukat közvetlenül az
alapítvány számlájára juttathatták el, mellyel
hozzájárultak egy nigériai család megmentéséhez az éhhaláltól. Az adományokból Afréka
rizst vásárolt, és kiérkezését követően a helyi
egyházmegye segítségével eljuttatta a legrászorultabbakhoz.
Köszönjük mindenki nagylelkű segítségét!
(Afréka Alapítvány
10101346-27099400-01004002
(IBAN: HU66 SWIFT kód: BUDAHUHB)
Kuzmányi István főszerkesztő
Fotó: Merényi Zita

Pázmányos régészek sikere
Díjat nyert a balatonszemesi pálos kolostor feltárásáról szóló ﬁlm
Az építészet kategória különdíját nyerte a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kara (PPKE BTK) régészeinek
ﬁlmje a május 11–13-ig megrendezett 9. Savaria Filmszemlén. A dokumentumﬁlm a balatonszemesi Barát-dűlőn, a
Zsigmond-kori pálos kolostor
romjainál végzett kutatásokat
mutatja be.

dalon régen pálos szerzetesek éltek.
Talán nincs is olyan helybéli, aki
gyerekkorában iskolai kirándulás alkalmával vagy egyszerűen csak a kalandvágytól hajtva ne kereste volna
az erdőben a remeték nyomait. A 21.
századra azonban a kolostor emléke
elhalványult.
Sebestyén Erzsébet – a szomszédos településen, Telekiben létrehozott
Ordoszi Napsugár Alapítvány alapítója – 2009-ben indult el, hogy felkeresse az egykori kolostor feltételezett
A Balatonszemesen élők mindig helyét. A hosszú gyalogtúra során
is tudni vélték, hogy a falutól délre, egy meredek domb természetes teraa közeli erdőben magasodó dombol- szára érve, a földfelszínen az egykori

pálos jelenlét nyomaira bukkant: apró tégladarabokat és kis faragott kőtöredéket talált. Erzsébetet megragadta a táj szépsége és nyugalma. Elhatározta, hogy létrehoz egy emlékhelyet a balatonszemesi Barát-dűlő
egykori remetéinek és a magyar pálos rend szellemiségének tiszteletére.
Az elképzelést cselekvés – egyeztetés, engedélyeztetési eljárások sora
– követte. 2012. augusztus 18-án sokan vágtak neki az erdőnek, hogy
felkeressék azt a helyet, ahol évszázadokig állt a balatoni tájat ékesítő,
Mindszent nevet viselő pálos kolostor. Jeles alkalom miatt keltek útra:

Bátor Botond, a pálos rend tartományfőnöke megszentelte az alapítvány támogatásával létrehozott emlékhelyet.
Erzsébet azonban úgy érezte, többet is tehetne. Tárgyalásokba kezdett
az illetékes hatóságokkal, melynek
eredményeként a PPKE BTK Régészettudományi Intézete 2014-ben
egy tervásatás keretében munkához
látott a Balatonszemes feletti erdőben az egykori pálos kolostor nyomait keresve.
Az intézet – melynek fő proﬁlja az
egyházi emlékek feltárása és kutatása
– nemrég készült dokumentumﬁlmje

segítségével rendkívül izgalmas nyomozásra invitálja az érdeklődőket. Az
egykori templom és rendház alapjait
a szemünk láttára bontják ki a földből
az egyetem régészei, hallgatók és oktatók és önkéntesek, akiknek nem
volt egyszerű dolguk: a feltárás megkezdésekor igen kevés információ állt
rendelkezésükre a lelőhelyről, mert a
hazai pálos építészeti emlékekre jellemző módon a szemesi Mindszentkolostorról is csak kevés hiteles forrás
maradt fenn. Az alapítás idejét sem
lehet pontosan tudni: mindössze anynyi bizonyos, hogy az első ismert
írott forrás 1325 körüli.
Az első török támadás 1542 nyarán érte a kolostort, az 1555-ös hadjárat következtében pedig teljesen
megszűnt itt a szerzetesi élet. Az
épületről ezt követően csak egy 18.
századi forrás tesz említést, amelyből kiderül, hogy 1744-ben a templom és a rendház legtöbb fala még
állt, ahogyan a sekrestye mellett a torony is. Hogy mi történt ezek után,
amikor a helyiek, kincsvadászok és
hobbirégészek kezdték bolygatni a
helyszínt? A ﬁlm lépésről lépésre vezeti a nézőt, aki így egyre többet
tudhat meg magáról a pálos kolostorról és a magyar alapítású szerzetesrend történetéről is.
A ﬁlmmel az alkotók a 2020-ban
elhunyt Török József egyháztörténész, teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának oktatója és a pálos rendtörténet
nemzetközi hírű kutatója, valamint a
2018-ban elhunyt Sebestyén Erzsébet,
az Ordoszi Napsugár Alapítvány alapítójának emléke előtt is tisztelegnek.
Forrás és fotó: PPKE BTK

