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A szentek, a bölcsek
és az ártatlanok
vezessenek bennünket!
Szent István király ünnepe Budapesten
Államalapító Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án a bizonytalan időjárási viszonyok miatt a budapesti Szent István-bazilikában mutatták be az ünnepi
szentmisét. A homíliát Berta Tibor püspök, Magyarország katonai ordináriusa mondta. A bazilika zsúfolásig
megtelt, és a Szent István téren is ezrek kísérték kivetítőn a szertartást.
A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt,
koncelebrált Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Udvardy
György veszprémi érsek, Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelen lévő tagjai,
Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök, valamint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papsága, továbbá együtt ünnepeltek az egyházmegye
területén szolgáló, nagy számban megjelent női és férfi szerzetesrendek tagjai.
Erdő Péter bíboros arra buzdította a híveket, hogy „a szentmisén különösen is imádkozzunk hazánkért, népünkért és világ békéjéért.” Beszélt arról is, hogy amikor az év elején felkérte a szentbeszéd megtartására hazánk katonai ordináriusát,
Berta Tibor püspököt, még nem lehetett tudni, hogy a szomszédban zajló háború miatt „az ő személyének és hivatásának
ilyen különleges aktualitása lesz”
(Folytatás a 3. oldalon)

Egyházi
személyeket
tüntettek ki
nemzeti
ünnepünk
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Pompásan megújult
Kárpát-medence
legnagyobb barokk
épülete és kertje

Fotó: Csapó József

Jó nekünk itt lenni
Jubileumot ünnepelt
a soproni Szent Imre-templom közössége
Hitéleti feladatok ellátása elősegítésének érHuszonöt éve szentelték fel a soproni
Szent Imre-templomot. A Jereván-lakóte- dekében – fogalmazta meg az ajándékozási
lepen nemcsak templom épült, a negyed- szándékot a közgyűlési határozat. Németh Istszázad alatt közösségek születtek és telje- ván a hívő közösség köszönetét tolmácsolva
sedtek ki. A jubileum vissza- és előretekintés, hálaadás a közösségért,
tanúságtétel az összefogásról, a közösségek erejéről. Augusztus 20-án
Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnökével ünnepeltek.
Jubileumot ünnepel a közösség. Megtelt a templom tágas belső tere. Sokan
vagyunk, egy élő közösség otthonában.
A templom felszentelésének évfordulóján a Szent Imre Plébánia ajándékot is
kapott. A szentmise előtt a templomkert
tulajdonjogának rendezéséről szóló
ajándékozási szerződést írt alá Sopron
Megyei Jogú Város önkormányzata részéről hangsúlyozta, ahogy eddig, ezután is önkénteFarkas Ciprián polgármester és Veres András sek gondozni fogják a kertet, mely az imádság
győri megyéspüspök a plébánia a közösségi és közösségi találkozás helye számukra.
termében, a plébániai tanácsadó testület tagja(Folytatás az 5. oldalon)
inak jelenlétében.

Szívem mélyéből
dicsérlek
Szabó Imre és Weisenburger Lívia
az AcCordis zenekarról
Bicske és környéke sokszor hangos az istendicsőítéstől.
Szabó Imre vezetésével négy évvvel ezelőtt alakult meg
az a zenekar, amely idén nyáron felvette az AcCordis nevet. Küldetésük összefonódik a verbiták missziós tevékenységével: szeretnék megszólítani a környékbeli ﬁatalokat és idősebbeket, hívőket és érdeklődőket az általuk
szervezett Cordis Fesztiválon, amelyet szeptember 10-én
rendeznek Bicskén, a Hősök terén.
– Hogyan és miért alakult meg a zenekar?
Szabó Imre: Szerettem volna, hogy ne csak csendes szentségimádás legyen a templomban, hanem gitáros-énekes is.
2017 decemberében tartottuk az első ilyen alkalmat Bicskén, a
Szentháromság-templomban. 2018 nagyböjtjében egyre többen, már negyvenen-ötvenen is eljöttek ezekre az imádságos
eseményekre, amiket ketten-hárman tartottunk. A liturgikus
időnek megfelelő imákat válogattunk hozzá, és összeállítot-

Ahol Istenhez
közel érezzük magunkat
Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot

A multiverzumfilmekről
Fotó: Merényi Zita
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Augusztus 19-én délután magyar és európai
premontrei apátok részvételével Udvardy
György veszprémi érsek felszentelte a türjei
2 2 0 3 5 Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomot,
melynek felújítása 2018-ban kezdődött. A
szentmise szónoka Thomas Hangrätinger
OPraem emeritus generális apát volt. A
nyolcszáz éves Árpád-kori templom új oltárába Szent Norbertnek, a rendalapítójuknak
az ereklyéjét helyezték.

A nyári aszály után augusztus 19-én
esőfelhők gyülekeztek először a nyugat-magyarországi részeken, majd keletebbre is, de az égből hulló áldás
megkímélte a türjei templom felszentelésének ünnepét, ahol a hívek szabad
téren, kivetítőn követték a megrendítő
eseményt, melyet a Bonum TV is közvetített.
(Folytatás a 11. oldalon)

tunk egy egyórás repertoárt. 2018. június 15-én volt az első kifejezetten dicsőítő alkalom, ezt számítjuk a zenekarunk megalakulásának. Ekkor a bicskei kétszáz férőhelyes művelődési
ház majdnem tele volt, látszott, hogy van igény a dicsőítésre,
így alkalom alkalmat követett. Bicskei Istendicsőítők néven zenéltünk, egészen idén nyárig. Varga Imre atya volt a plébánosunk az indulásunkkor, ő is eljött a dicsőítésekre, és velünk
imádkozott. A zenekar a bicskei római katolikus plébánia pártfogoltja.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Az öregek és a gyermekek szövetsége
menti meg az emberiséget
Augusztus 17-én délelőtt a Szentatya tizenhetedik katekézisét tartotta az öregkorról. Az Ősöreg alakjáról szóló
dánieli látomás alapján arról elmélkedett, hogy leghitelesebben az öregek biztosítanak bennünket arról, hogy el
nem múló élet vár ránk a halál után. Ferenc pápa teljes
katekézisének fordítását adjuk közre.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
Dániel álmának szavai
(Dán 7,9–10), amelyeket hallottunk, egy titokzatos, egyszersmind ragyogó istenlátomást idéznek fel. A Jelenések
könyve elején ismét előkerül
és a feltámadt Jézusra utal, aki
örökkévaló, mindentudó és
változatlan messiásként, papként és királyként jelenik meg
a látnok előtt (Jel 1,12–15). Kezét a látnok vállára teszi, és
megnyugtatja: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az
élő. Meghaltam, s íme, mégis
élek, örökké.” (Jel 1,17–18) Így
eltűnik az utolsó gát, a félelem
és a szorongás gátja, amit a teofánia mindig is keltett: az élő
megnyugtat bennünket, biztonságot ad nekünk. Ő is
meghalt, de most elfoglalja a
neki szánt helyet: az első és az
utolsó helyét.
A szimbólumok eme összefonódásában – itt sok a szimbólum – van egy olyan szempont, ami talán segít jobban
megérteni ennek a teofániának, Isten eme megjelenésének a kapcsolatát az élet ciklusával, a történelem idejével,
Isten uralmával a teremtett világ felett. És ez a szempont
pontosan az öregséghez kapcsolódik. Mi köze van hozzá?
Lássuk csak.
A látomás az életerő, a nemesség, a szépség és a bűvölet
benyomását kelti. A ruha, a
szemek, a hang, a lábak, minden ragyogó ebben a látomásban – látomásról van szó
ugyanis! Az alak haja azonban
fehér: mint a gyapjú, mint a
hó. Mint egy öregemberé. Az

öregember leggyakoribb bibliai megnevezése a „záqen”: a
„záqán” szóból, ami „szakállat” jelent. A hófehér haj a nagyon hosszú idő, az időtlen
múlt, az örök létezés ősi szimbóluma. Nem szabad mindent
demitologizálnunk a gyerekekkel: az öreg, hófehér hajú
Isten képe nem buta szimbólum, hanem bibliai, nemes és
gyengéd szeretetet sugárzó
kép.
A Jelenések könyvében az
arany gyertyatartók között álló alak átfedésben van a Dániel próféciájában szereplő
„Ősöreg” alakjával. Olyan
öreg, mint az egész emberiség, sőt annál is idősebb. Öreg
és fiatal, mint Isten örökkévalósága. Mert Isten örökkévalósága ilyen, öreg és fiatal, régi
és új, mert Isten mindig meglep bennünket újdonságával,
mindig különleges módon,
mindennap az adott pillanatnak megfelelően jön elénk.
Mindig megújul: Isten örök,
örökkévaló, mondhatnánk,
hogy Istenben van valami
öregség, de ez nem így van, ő
örökkévaló, mindig megújul.
A keleti egyházakban az
Úrral való találkozás ünnepe,
amit február 2-án ünnepelnek,
egyike a liturgikus év tizenkét
nagy ünnepének. Jézus találkozását helyezi előtérbe az
agg Simeonnal a templomban,
a virrasztó Simeon és Anna által képviselt emberiség találkozását helyezi előtérbe a kisded Jézussal, az Úr Krisztussal, Isten emberré lett örök Fiával. Ennek a találkozásnak
egy gyönyörű ikonját csodálhatjuk meg Rómában, a Santa

Maria in Trastevere-bazilika
mozaikján.
A bizánci liturgia Simeonnal együtt így imádkozik: „Ő
az, aki a Szűztől született: ő az
Ige, Isten az Istentől, aki értünk testté lett és megváltotta
az embert.” Majd így folytatja:
„Ma megnyílik a menny kapuja: az Atya örök Igéjét, miután felvette emberi valóságunkat, anélkül, hogy istenségét
elhagyta volna, az ő akaratából a Szűzanya bemutatja a
törvény templomában, és a
virrasztó a karjaiba veszi.”
Ezek a szavak az első négy
ökumenikus zsinat hitvallását
fejezik ki, amelyek minden
egyház számára szentek. De
Simeon gesztusa egyben az
öregkor különleges hivatásának legszebb ikonja is. Simeonra nézve az öregkor legszebb ikonját látjuk: a gyermekek bemutatását, akik Isten
meg nem szűnő ajándékaként
jönnek a világra, tudva, hogy
egyikük az Isten belső világában, az idők előtt született
Fiú.

Az öregeknek, akik úton
vannak egy olyan világ felé,
ahol végre akadálytalanul sugározhat az Isten által a teremtésbe helyezett szeretet,
végre kell hajtaniuk Simeonnak és Annának ezt a gesztusát, mielőtt búcsút vennének.
Az öregeknek tanúságot kell
tenniük – számomra ez a lényege az öregkornak –, az
öregeknek tanúságot kell tenniük a gyermekeknek az ő áldásukról: ez abban áll, hogy
beavatják őket – gyönyörű és
nehéz feladat – az életre való
rendeltetés misztériumába,
egy olyan életről van szó,
amelyet senki sem tud megsemmisíteni. A halál sem.
A hitről való tanúságtétel
egy gyermek előtt ennek az
életnek az átadása. Az emberségről és a hitről való tanúságtétel szintén az öregek hivatása. A gyerekeknek a megélt
valóságot tanúságtételként átadni, a stafétabotot átadni. Mi,
öregek erre vagyunk hivatottak, hogy átadjuk a stafétát,
hogy ők továbbvihessék azt.

Az öregek tanúságtétele hiteles a gyermekek számára: a
fiatalok és a felnőttek nem képesek olyan hiteles, gyengéd,
megható tanúságtételre, mint
az öregek, a nagyszülők. Amikor egy idős ember megáldja
az eléje jövő életet, félretéve
minden neheztelést a távozó
élet miatt, annak nem lehet ellenállni.
Nem azon kesereg, hogy
múlik az idő, és ő elmegy:
nem. A jó bor örömével, az
évek során jóvá lett bor örömével. Az öregek tanúságtétele egyesíti az életkorokat és az
idő dimenzióit: a múltat, a jelent és a jövőt, mert ők nemcsak az emlékezet, hanem a jelen és az ígéret is. Fájdalmas –
és káros –, ha az élet korszakait különálló, egymással versengő világokként képzeljük
el, amelyek mindegyike a másik rovására próbál élni: ez
helytelen. Az emberiség ősi,
nagyon ősi, ha az óra idejét
nézzük. De Isten Fia, aki aszszonytól született, az első és
az utolsó minden időben. Ez

azt jelenti, hogy senki sem
marad ki az ő örök születéséből, csodálatos erejéből, szerető közelségéből.
A szövetség, az öregek és a
gyermekek szövetsége fogja
megmenteni az emberi családot. Ahol a gyerekek, a fiatalok beszélgetnek az öregekkel,
ott van jövő; ahol nincs meg
ez a párbeszéd az öregek és fiatalok között, ott a jövő nem
világos.
Az öregek és a gyermekek
szövetsége fogja megmenteni
az emberi családot. Vissza
tudnánk-e adni a gyermekeknek, akiknek meg kell tanulniuk megszületni, az öregek
gyengéd tanúságtételét, akikben megvan a meghalás bölcsessége? Vajon ez az emberiség, amely minden fejlődésével együtt tegnap született kamasz tűnik, képes lesz-e viszszanyerni a rendeltetésünk
horizontját elénk táró öregkor
kegyelmét? A halál bizonyára
mindannyiunk számára nehéz szakasz az életben.
Mindannyiunknak át kell
mennünk rajta, de ez nem
könnyű. De a halál az az átmenet is, amely lezárja a bizonytalanság idejét, és eldobja
az órát: nehéz, mert a halálon
kell átmennünk. Mert az élet
szépsége, aminek már nincs
lejárati ideje, épp akkor kezdődik. De azoknak az öregeknek a bölcsességével kezdődik, akik képesek átadni a fiataloknak a stafétabotot. Gondoljunk az öregek és a gyermekek párbeszédére, az öregek és a fiatalok szövetségére,
és tegyünk meg mindent,
hogy ez a kötelék ne szakadjon el! Hogy az öregek örömmel beszéljenek a fiatalokkal,
és hogy a fiatalok keressék az
öregeket, hogy átvegyék tőlük
az élet bölcsességét!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

„Legyen öröm az iskolakezdés!”
A Katolikus Karitász idén is segíti a rászoruló családokat
Augusztus 18-án, csütörtökön reggel a „Legyen öröm az iskolakezdés!” támogatási akció keretében az óbudai Kövi Szűz Mária-templomban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja több mint hatvan gyermeknek ajándékozott személyre szóló iskolai csomagot. Magyarország legnagyobb iskolakezdési akciója keretében már tizenkettedik alkalommal segítenek az arra rászorulókon.
Csorba Gábor emlékeztetett a Katolikus Karitász programjának elnevezésére, és leszögezte: az iskolakezdés akkor öröm valóban, ha a diákok
nyáron kipihenik magukat, feltöltődnek, sok élményben van részük,
nyugodt lélekkel készülhetnek az
előttük álló tanévre. Ehhez szeretnének a személyre szóló iskolai csomagokkal hozzájárulni.
Márton Andrea szakmai irodavezető üdvözlőbeszédében kiemelte: a Szent Erzsébet Karitász Központ számára a beiskolázási időpont mindig jelentős esemény – immáron tizenkét éve. Külön öröm,
hogy a főegyházmegye területéről
nemcsak Budapestről, hanem Szentendréről, Pomázról és Nyergesújfaluról is érkeztek gyerekek. Itt
vannak azok a diákok is, akik a
Szent Erzsébet Karitász Központ
nyári táborában egy egész hetet
együtt töltenek.

Közel egymillió diák számára
kezdődik el a tanév szeptemberben
– emlékeztetett Márton Andrea. – A
Katolikus Karitász az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén
százötven plébániáról közel ötszáz
gyereknek három és fél millió forint
értékben adott beiskolázási támogatást. Ezek egyrészt személyre szabottan, csomagokban készülnek el,
másrészt pedig tanszerutalványokkal támogatják a családokat.
Csorba Gábor diakónus, karitászigazgató megáldotta az iskolai csomagokat. Kiemelte: „Isten maga a
szeretet. Mivel a szeretetében akarta
részesíteni az embereket, elküldte
egyszülött Fiát a világba, hogy segítsen az embereken, segítse a családokat, gyermekeket, akár betegek, akár
szegények, vagy bármilyen nehézségük van, együttérző szívvel támogassa őket. Krisztus Urunk akkora
szeretettel volt az emberek iránt,

hogy kijelentette: »amit veletek tesznek az emberek, azt velem teszik«.
Az irgalmas szívűeket Atyja áldottainak nevezte, és megígérte nekik az
örök életet.
Az áldást követően került sor a
személyre szóló iskolai csomagok átadására. A venezuelai anyuka, One-

la két fiúgyermeke is kapott személyre szóló iskolai csomagot. Kérdésünkre elmondta: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat menedzserprogramjának keretében ő és a férje két
gyermekükkel együtt 2020-ban menekültek Venezuelából Magyarországra, mert hazájukban súlyos gaz-

dasági és politikai válság
alakult ki. Ő jogászként,
férje szakácsként és autószerelőként dolgozott; Magyarországon viszont takarításból, illetve az építkezéseken vállalt munkákból
élnek. A nagyobbik fiuk tizenkét, a kisebbik hatéves.
Magyar iskolába, illetve
óvodába járnak, kicsit már
tudnak magyarul. A család
gyakorló katolikus. Albérletben laknak.
Nagyon szeretnek itt élni, Magyarország gyönyörű, rend van, nem tapasztalnak ellenségeskedést az emberek részéről – mondták.
Baráti viszony alakult ki
köztük és az ötgyermekes
karitászmunkatárs, Szabó
Csaba és családja között.
Azt azonban nem tudják,
hogy hosszabb távon akarnak-e megtelepedni Magyarországon. Egyelőre
vizsgálják a lehetőségeiket. Mivel
egyik napról a másikra élnek, a gyermekeknek adományozott tanszercsomag jelentős segítség számukra.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita
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A szentek, a bölcsek és az ártatlanok
vezessenek bennünket!
Szent István király ünnepe Budapesten

”

(Folytatás az 1. oldalról)
Ez a nap hálaadás a múltért, népünk életéért és könyörgés a jövőért, mostani
sorsunk alakulásáért – emelte
ki Erdő Péter bíboros, prímás
az első szent királyunk ünnepén. „Legyen a mai ünnep
erőforrás számunkra. Fakadjon belőle bizalom a gondviselő Istenben, Szent István király és a Magyarok Nagyaszszonya közbenjáró szeretetében!” – zárta köszöntő beszédét a bíboros.
Első királyunk – mondta
homíliájának elején Berta Tibor tábori püspök – merte vállalni az elindulás hatalmas felelősségét, és alkalmasnak bizonyult a vezetésre. Szent Istvánt – minden magyar katona
védőszentjét – olyan egyéni
meglátásokkal bíró, erőskezű
uralkodónak nevezte, aki az
irányítás tudományát számos
kihívás mellett meg tudta valósítani. Ennek – emelte ki a
püspök – része volt, hogy határozottan tovább építette apja, Géza nagyfejedelem államés egyházszervezést elindító
munkáját. „A vaskezű hadvezér (...) az ország belső nyugalmát és külső békéjét egyaránt meg tudta valósítani”,
kormányzásának eredményeit, a fejlődést a későbbi viharok megtépázták ugyan, de lerombolni nem tudták.”
Berta Tibor kiemelte Szent
István király uralkodásának
legfontosabb eredményeit és
újításait. Úgy fogalmazott:
amit létrehozott, kiállta az
idők próbáját. „Első királyunk
olyan példakép tud lenni, akit
nem kell eszményíteni; műveinek máig ható eredményei
mindennél
beszédesebben
mutatják nagy formátumú
alakját.” Államférfi volta abból az Istenbe vetett hitéből
fakadt, amely a Szentírást
nemcsak olvasó, hanem radikálisan tettekre is váltó hit
volt. Szent István király „he-

Berta Tibor püspök: Első királyunk
olyan példakép tud lenni, akit nem
kell eszményíteni; műveinek máig ható eredményei mindennél beszédesebben mutatják nagy formátumú alakját

lyesen imádkozó ember volt,
aki elfogadta Isten uralmát
(Jöjjön el a te országod!), s annak hordozójává vált” – fogalmazott a püspök.
Beszélt arról is: Szent István „meg tudta látni azt az
Egyházat, mely tagjaiban bár
sokszor bűnös és nagyon
gyenge, de az Isten segítsége
által a maga egészében a
krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét képviseli, belső
erői mindig olyan megújulást
tudnak hozni, mely egyedül
Istenre épít.”
Amikor fiát és trónjának
örökösét, Imre herceget elveszítette, gyászában mutatkozott meg leginkább a gondviselő Istenbe vetett hitének
páratlan ereje, hiszen Szent
István – elsőként a királyok
közül – a Boldogasszonynak,
az Istenanyának ajánlotta országát. Intelmeiben, amelyet
Imre hercegnek írt, „szilárd
értékrendet, világos útmutatást” adott. Berta Tibor tábori
püspök kitért az Intelmek negyedik részére is, amelyben a
katonák megbecsülésének
követendő példáját állított
utóda és a következő nemzedékek elé. „Bölcsessége meg-

szólítja a ma emberét, vezetőket, elöljárókat, egyháziakat és világiakat, mindazokat, akik a közügyekben
részt vesznek, és természetesen a mai Magyar Honvédség valamennyi katonáját is.
Az Intelmek időtálló sorai
megfontolás tárgyát képezhetik mai világunk állapotá-

ban, melyben nagy szomorúsággal és nem kis döbbenettel kell megállapítani – bár a
történelem során sajnos nem
először –, hogy az emberi közösség életében olyan elemi
erővel előtörő gonoszság kapott lábra, mely sem az ember gyöngeségéből, de még
rosszra való hajlamából is

csak nehezen magyarázható
meg” – utalt Berta Tibor a
háborúra, majd megjegyezte:
„Ha személyiségünk, énünk,
szívünk legmélye kapcsolatba lép Jézus által az Atyával
a Szentlélekben, akkor ez
megmenthet bennünket, családjainkat, nemzetünket, országunkat. A VII. intelemben
első királyunk így figyelmeztet: »Ha a bölcsekkel jársz,
bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod
magad hozzájuk« (vö. Péld.
13,20). »A szenttel szentté leszel, az ártatlannal ártatlan, a
kiválasztottal kiválasztott«
(vö. Zsolt 18,26-27; 2Sám
22,26-27). Adja Isten, hogy
követve első királyunkat a
szentek, bölcsek és az ártatlanok vezessenek bennünket

sérhették a hívek és az érdeklődők.
A szentmise után zenés
imaórára került sor, melynek
végén Erdő Péter bíboros áldást adott az ereklyével a bazilikában, valamint onnan kilépve, az odakint imádkozó
híveknek is.
Az ünnepi szentmisén
részt vett Novák Katalin köztársaság elnök és férje, Veres
István, Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
Lévai Anikó, Orbán Viktor
miniszterelnök felesége, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Rétvári Bence, a Belügymi-

minden ügyünkben! Szent
István király, könyörögj hazánkért és népünkért!”
A hagyományos Szent
Jobb-körmenetet az időjárási
körülményekre való tekintettel nem tartották meg, de a
szentmisét és a kenyérmegáldást kivetítőkön a bazilika
előtti téren is figyelemmel kí-

nisztérium parlamenti államtitkára és Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is.
Forrás:
Mészáros Erika/
Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye
Fotó: Csapó József

Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti
ünnepünk alkalmából
Nemzeti ünnepünk alkalmából
Novák Katalin köztársasági
elnök által adományozott kitüntetéseket adott át Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter Budapesten,
augusztus 19-én.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta mások mellett Beran Ferenc Lajos esperes, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Kara Erkölcsteológiai
Tanszékének egyetemi docense, a
budapest-újlaki Sarlós Boldogaszszony-templom plébánosa, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
tagja kiemelkedő társadalmi és hitéleti tevékenysége, különösen az érdekegyeztetés területén, a Magyar
Katolikus Egyház és az Egyházi Oldal képviselőjeként végzett munkája
elismeréseként;

Gábor Miklós, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának irodavezetője, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom tiszteletbeli
elnöke a katolikus ifjúság nevelése és
a felnőttképzés elősegítése érdekében
folytatott tevékenysége, valamint a
hazai és a határon túli magyar katolikus ifjúság magyarországi és nemzetközi programjainak megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként;
Grunda János görögkatolikus pap, a
Nyíregyházi Egyházmegye oktatásügyi tanácsadója a görögkatolikus
oktatási és nevelési intézményrendszer kialakítása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként; Ötvös István, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Intézete Jelenkortörténeti Tanszékének
egyetemi docense, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja és Katonai

Munkacsoportjának vezetője a közelmúlt történelmi fordulópontjainak
kutatása, valamint a feltárt tényanyag
széles körű megismertetése érdekében végzett sokoldalú, példamutató
munkája elismeréseként és
Végerbauer Richárd, a Szentszék
Magyarországi Nagykövetségének
titkára Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak előmozdításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként.
A Magyar Ezüst érdemkeresztet
kapta mások mellett Szabján Imre, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Vészhelyzetkezelési Munkacsoportjának vezetője az elmúlt
évek humanitárius katasztrófahelyzeteiben tanúsított rendkívüli helytállása, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként.
Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter és Vitályos

Eszter parlamenti államtitkár augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban augusztus 19-én.
A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést
vehette át mások mellett dr. Balogh
Elemér jogtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogtörténeti
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia Állam- és Jogtudományi
Bizottságának alelnöke, a Szent István Tudományos Akadémia rendes
tagja, az Alkotmánybíróság volt tagja; és Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést
vehette át mások mellett Adorjáni
Zsolt, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészet- és Társada-

lomtudományi Kar Klasszikus és
Újlatin Nyelvek Intézete Klasszikafilológia Tanszékének adjunktusa,
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravsik Gyula Intézete Antik Osztályának vezetője; Szamosi
Szabolcs Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója és a szegedi dóm zeneigazgatója, a pécsi
Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház volt orgonistája, karnagya
és zenei vezetője, és dr. Takács
Gyula teológus, pápai káplán, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának magántanára, a csörötneki Örök Ige-templom plébánosa, a Szent István Tudományos Akadémia tagja.
Forrás:
Kormány.hu
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A helyes alázatról

Az Eucharisztia ünneplése (140.)

Lk 14,1.7–14
„Korábban kicsit beképzelt voltam, de valaki figyelmeztetett rá, így most már tökéletes
vagyok” – a klasszikus graffiti csattanója,
akárcsak az evangélium, jól ragadja meg az
alázat paradox természetét: ha előre akarunk
haladni az alázatban, akkor épp a rá irányuló
kérdést kell félretennünk, vagyis azt kell elengednünk, hogy magunkat helyezzük a középpontba, mások elé.
Jézus a lakomán elfoglalt helyekről szóló tanításában az alázatosságra buzdít, egy olyan
erényre, amit talán már nem értünk igazán.
Ma, amikor a munka, a hétköznapok és a közösségi média világában is arra ösztönöznek
minket, hogy jobbnak, szebbnek, okosabbnak
mutassuk magunkat másoknál, az utolsó helyet elfoglaló vendég perspektívája inkább
lúzerségnek tűnik: aki nem menedzseli jól magát, az megy a süllyesztőbe, azt a világ „bedarálja”. Krisztus tanítványai az evangélium fényében nem arra kapnak meghívást, hogy önértékelés nélküli, „alázatoskodó” emberek legyenek, hanem arra, hogy a helyesen értelmezett alázatra törekedve, megfelelő önértékeléssel bírva, szabadon, méghozzá a szeretetre
szabadon éljenek.
Ezen a szabadságra vezető úton fontos,
hogy ne méricskéljük, ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Nagyon mélyen, szinte ösztönösen gyökerezik bennünk, hogy egy társas
helyzetben megpróbáljuk „belőni” a helyünket. Nem, életkor, iskolai végzettség, anyagi
helyzet, bőrszín – ez mind része annak a kritériumrendszernek, amelyben végül másokhoz
képest többnek vagy kevesebbnek gondoljuk
magunkat, akárcsak a lakomán sorban helyet

foglaló vendégek. Jézus arra buzdít minket,
hogy tanuljuk meg elengedni ezt a működésmódot, amelyből sokféle szorongás, frusztráció
és szeretetlenség fakad. A lakomán – azaz a
mennyei Atyával megélt teljességben, az Isten
országának erőterében élt életben – minden
meghívott igazi értékét maga a meghívó személye és a meghívás adja. Mindaddig, amíg
önértékelésünk, emberi, érzelmi biztonságunk
a másokhoz viszonyított többtől vagy kevesebbtől függ, a „helyünk” a világban törékeny,
sérülékeny lesz, állandó csalódásnak leszünk
kitéve. Az egyik szerzetes atya radikálisan fejezi ki ezt az igazságot: „Ha az ember nem
mondja a szívében, hogy »csak én és Isten vagyunk ezen a világon«, nem üdvözülhet.”
Az alázatból, amely valójában az istenkapcsolatból fakadó önértékelés, szabadság fakad.
Szerepek, alá- és fölérendeltség nélkül közelíthetek a másik emberhez, kitéve magamat akár
annak is, hogy a közelségben sebződöm, mert
tudom, hogy az élet lakomájának Ura szeret és
megtart engem, ezért el fogom tudni hordozni
mindazt, ami a közelségben szenvedést okoz.
Az alázat (latinul humilitas) ezenkívül szorosan összetartozik a humorral, azzal a készséggel, hogy ne vegyük magunkat annyira
végletesen komolyan. Olyan erényre buzdít
tehát Jézus, amelyben paradox módon éppen
akkor tudunk előre haladni, ha elengedjük a
tökéletesre, a „másoknál jobbra” való törekvésünket. Gyökössy Endre boldogságmondása
szerint: „Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.”

Az éhezőket betöltötte jókkal, és a gazdagokat
üresen menesztette. – Az éhezők (gör. peinaó ige
alapján) azok, akik erősen vágyakoznak a táplálék után, annak hosszabb ideig tartó hiánya
miatt. Velük szemben állnak a bőséges vagyonnal rendelkező gazdagok (vö. Lk 16,19–
31). Az előbbieket Isten betölti jóságának javaival, az utóbbiakat elküldte üres kézzel, vagyis
arról tanúskodnak, hogy minden bővelkedésük értéktelen és hiábavaló volt. Az éhezőkkel
való szolidaritás következetesen megmutatkozik Jézus tanításában: „Boldogok vagytok,
akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. (…) De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat!” (Lk 6,21.24; vö. Mt
5,6; 6,33; Lk 12,31) Illetve: „»(…) Isten azonban
így szólt hozzá: ‘Esztelen! Még az éjjel
számonkérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz,
amit szereztél?’ Így jár az, aki kincset gyűjt
magának, és nem az Istenben gazdag.«” (Lk
12,20–21) Jézus tanításának hátterében ott találjuk a zsoltáros imáit: „Gazdagok nyomorba
juthatnak s éhezhetnek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.” Valamint:
„mert a szomjazók elteltek és az éhezőket eltöltötte minden jóval” (Zsolt 107,9).
Elmélkedésében Gyökössy Endre így fogalmaz: „Ebben az egyetlen versben minden szociális gondolat, amit valaha leírtak, már benne
van.” (Gyökössy E., Lukács örömhíre, Budapest
35. o.) Helyt adunk annak a gondolatnak, miszerint a Lk 1,53 versével zárul az új evangéliumi rend felvázolása. Ahol az ember visszaél
hatalmával, semmibe veszi a szociális igazságosság alapvető jogait és kötelességeit, ott az
Úr maga cselekszik, mégpedig azonosulva a

A HÉT SZENTJE

Baán Izsák OSB

Szent Pammachius

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (87.)

szegényekkel, éhezőkkel, szomjazókkal: „Mert
éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok
engem, mezítelen voltam, és felöltöztettetek,
beteg voltam, és meglátogattatok, fogságban
voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt 25,35–
36) Az Úr által kezdeményezett forradalmi
változás valójában visszatérés az ember eredendő
fejlődési és kibontakozási útjához (vö. Ter 1,26–31;
Jn 14,6). Ezt az utat Jézus a názáreti zsinagógában hirdette ki: „Amikor szétnyitotta a tekercset,
arra a helyre talált, ahol ez van írva: »Az Úr Lelke
van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást
hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy
szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az
Úr kedves esztendejét«. Aztán összehajtotta a
könyvet, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: »Ma teljesedett be ez az
Írás a ti fületek hallatára.«” (Lk 4,17–21; vö. Iz
61,1–2)
Aquinói Szent Tamás így foglalja össze a
vers tanítását: „Akik éhezik az örök dolgokat,
azok eltelnek, midőn Krisztus megjelenik az ő
dicsőségében. Akik azonban a földi dolgokban
lelik örömüket, azok minden boldogságuk végeztével üresen lesznek elbocsátva.” (Thomæ
Aquinatis, Catena in Lucam, cap. I, lectio 21.)
Vagyis a szociális igazságtalansággal párosuló, a földi gazdagságban való gőgös és kevély
bővelkedés üressé és hiábavalóvá teszi az ember lelkét; megfosztja a lelki értékek felé törekvéstől; üressé teszi.
Sztankó Attila

Augusztus 30.

vét viselte (a középkor
óta Szent János és Pál
vértanúk bazilikája néA Nagyboldogasszony ünnepe – augusztus háttere az a bibliai kép, amit Ezekiel prófétáven ismert). A bazili15-én – oly nagy ünnep, hogy nemcsak a keleti nál olvasunk a templom zárt kapujáról, amekán ez a felirat állt: „Ki
Egyház tartja meg, hanem a nyugati is. Bizánci lyen csak az Úr haladhatott át (Ez 44,2). Száépítette Krisztusért ezt
elnevezése: „az Istenszülő elhunyta és menny- munkra az Istenszülő áldott testét, illetve örök
a nagy és tiszteletre
bevitele”. Tartalma pedig az, hogy Jézus Krisz- szüzességét jelenti ez, valamint Jézus Krisztus
méltó épületet? Akarod
tus megdicsőítette az édesanyját. Nem enged- születését. A második antifóna első verse így
tudni? Pammachius ő,
te, hogy áldott teste – amely neki emberi életet énekel erről: „Szereti az Úr Sion kapuit Jákob
a hit előmozdítója.”
adott – az enyészet martalékává legyen: testes- minden hajléka fölött” (Zsolt 86,1). – A másoAz a tény, hogy egy
től-lelkestől magához emelte a mennyei dicső- dik antifóna második versét szintén így fogművelt, befolyásos és
ségbe. Igaz, erről a kánoni evangéliumok nem hatjuk fel: „Dicsőséges dolgok mondattak fegazdag
arisztokrata
számolnak be, hiszen azok Jézus Krisztusról lőled, Isten városa” (Zsolt 86,2). Mária sok elnagy vagyonát a szeszólnak, az édesanyjáról meglehetősen keveset nevezése között a „város” is szerepel. Földi
génygondozás szolgábeszélnek, de az apokrif evangéliumok részle- életében az örömhírvételtől kezdve (Lk 1,30)
latába állította, ő maga pedig aszketikus életet
tesen tárgyalják, az Egyház liturgikus hagyo- milyen sok „dicső dolgot” lehet elmondani róélt, elképesztő lehetett az akkori Róma számámánya pedig himnuszokba és imádságokba la! Földi élete végén bekövetkező megdicsőüra. A nemesség nagy része ugyanis kitartott
foglalja. Szemünk elé tárják, hogy Máriában lése pedig betetőzi ezt.
A harmadik antifóna így szól: „Kész az én
még a régi pogány kultusz mellett, a papság
teljesedett be elsőként Jézus Krisztus húsvéti
és a keresztény hívők többsége pedig erősen
misztériuma. Ugyanakkor Szűz Máriában a szívem, Istenem, kész az én szívem” (Zsolt
aszkézisellenes volt. Ez Szent Blesilla, Paula
mi emberi sorsunk beteljesedését is ünnepel- 56,8). Akkor érthető ez igazán, ha a Szentírásból a mondat folytatását is hozzávesszük, ami
másik, özvegyen maradt lányának halálakor,
jük. Az ünnep saját antifónái is utalnak erre.
384-ben érte el tetőpontját, mert úgy hírlett,
Az első antifóna első verse rögtön a húsvé- a zsoltáros eredeti szándéka volt: „énekelni és
hogy az özvegy halálra gyötörte magát.
tot idézi fel a görögkatolikus hívekben: „Ör- dicséretet mondani”. Értelmezhetjük ezt MáPammachius állást foglalt az egyház belső
vendezzetek az Úrnak minden föld, mondja- ria szempontjából, aki mindig kész volt az Isküzdelmeiben is, és folytonosan elkötelezte
tok dicséretet az ő nevének, tegyétek dicsősé- ten dicsőítésére. De önmagunkra is vonatkozmagát az ortodoxia mellett. Numídiai birtokagessé dicséretét” (Zsolt 65,1–2). Húsvétkor Jé- tathatjuk. Énekünkkel a legnagyobb dicséretet
in a donatizmus eretnekségét támogató pazus Krisztus feltámadásának örvendezünk, fejezhetjük ki Jézus Krisztus iránt, aki édesrasztokat okos intelmeivel sikerült visszavemost pedig annak, hogy Máriában felmutatja anyját testestől-lelkestől magához emelte.
zetnie a katolikus egyházba. Amikor Origenekünk emberi életünk végcélját: a testi-lelki
Ivancsó István
nész igazhitűségről szóló vitája 395-ben eljuüdvösséget. – Az első antifóna második versét
tott Rómába, Pammachius és
is ennek fényében értelOceanus kérte meg Jeromost,
mezhetjük, a földi valóSZEPTEMBER 1., CSÜAUGUSZTUS 28., ÉVKÖZI
hogy fordítsa le latinra Óriságra alapozva: „LeTÖRTÖK (Artúr, Egyed,
22. VASÁRNAP (Szent Ágosgenész Peri arkhón című írását,
gyen béke a te erősséTamara, Egon) – 1Kor 3,18–
ton püspök és egyháztanító,
amelyet addig csak részleteigedben és bőség a te
23 – Lk 5,1–11.
Hermina, Elmár) – Sir 3,19–
ben ismertek. Úgy tűnik, hogy
tornyaidban”
(Zsolt
SZEPTEMBER 2., PÉN21.30–31 (Aki megalázza magát,
Órigenész elítélésében Pam121,7). A zsoltáros még
TEK (István, Ingrid, Renáta)
kegyelmet talál Istennél.) – Zsid
machiusnak is része volt.
földi jókívánságot feje– 1Kor 4,1–5 – Lk 5,33–39.
12,18–19.22–24a (Az ószövetségi
Szent Jeromos, aki több műzett ki ezzel, de a keáldozatok megszűntek: járuljunk
SZEPTEMBER 3., SZOM- vét is Pammachiusnak szentelreszténység ismét az
Jézus örök áldozatához!) – Lk
BAT – Nagy Szent Gergely te, így írt barátjáról: az Úrnak a
üdvösség teljességét lát14,1.7–14 (A kevélyt megalázzák, az alázatost dicsőségre emelik. pápa és egyháztanító emléknapja (Hilda) – 1Kor 4,6b–15 – Lk
gazdagokra szórt jajkiáltása
hatja benne, ahol a legSzeretetből tegyük a jót, ne pedig a viszonzás reményében!) – Zsolozs- 6,1–5.
egyáltalán nem vonatkozik rá.
tökéletesebb béke uralma: II. zsoltárhét – Énekrend: Ho 223 – ÉE 588, Ho 223 – ÉE 147,
SZEPTEMBER 4., ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP (Rozália, Gazdagság és hatalom nem a
kodik, és ahol a bőség –
Ho 132 – ÉE 600, Ho 268 – ÉE 190.
Róza, Ida) – Bölcs 9,13–19 (Imádság bölcsességért, hogy minden- kárhozat veszélye volt számáIsten szeretetének bőséAUGUSZTUS 29., HÉTFŐ – Keresztelő Szent János vérra, hanem egyedülálló lehetőge – teljessé válik szátanúsága emléknapja (Beátrix, Szabina) – Jer 1,17–19 – Mk 6,17– ben igénytelenek és egyszerűek tudjunk lenni.) – Filem 9b–10.12–
ség a szeretet főparancsának
munkra.
17
(Szent
Pál
tanítja,
hogy
a
rabszolga
is
testvérünk
Krisztusban.)
29.
teljesítésére.
A második antifóna
AUGUSZTUS 30., KEDD (Rózsa, Letícia) – 1Kor 2,10b–16 – – Lk 14,25–33 (Csak az lehet Jézus tanítványa, aki vele együtt válA nyugati gótok római beMáriára irányítja a filalja
a
keresztet
is.)
–
Zsolozsma:
III.
zsoltárhét
–
Énekrend:
Lk 4,31–37.
törésekor halt meg.
gyelmünket. Más IstenAUGUSZTUS 31., SZERDA (Erika, Arisztid, Bella) – 1Kor Ho 222 – ÉE 591, Ho 222 – ÉE 154, Ho 127 – ÉE 208, Ho 273 –
szülő-ünnepeken is elő3,1–9 – Lk 4,38–44.
ÉE 190.
L. K.
fordulnak ezek. Eszmei
A főrangú Furiusnemzetségből származott, akik régóta a szenátus tagjai voltak. Az
életéről és tevékenységéről szóló lényeges
közléseket egykori iskolatársának, Szent Jeromosnak köszönhetjük. Pammachius hitvese, Paulina Szent Paula lánya és Szent
Eusztochium nővére
volt. Pammachius unokahúga pedig Szent
Marcella volt. Ezek az előkelő római nők buzgón követték a Szent Jeromos által hirdetett
szerzetesi aszkézis eszményét. Pammachius
római konzuli és prokonzuli tisztséget is viselt.
Amikor 395-ben Paulina meghalt, Pammachius többé nem a szenátor pompás bíborruhájában jelent meg, hanem a közönséges
emberek tunikájában, nagy vagyonát pedig jótékony célokra fordította. Jeromos ezért a szegények kincstárnokának és a rászorulók barátjának nevezte. Pammachius Ostiában nagy
menedékhelyet emelt a nincstelenek, betegek
és az idegenek számára. Ez a korában egészen
egyedülálló intézmény volt. Emellett a római
Mons Caeliuson bazilikát építtetett egy vértanú testvérpár tiszteletére, mely sokáig az ő ne-

A hét liturgiája
C év
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Jó nekünk itt lenni

Jubileumot ünnepelt a soproni Szent Imre-templom közössége
(Folytatás az 1. oldalról)
A Szent Imre-templom a
Jereván-lakótelepen épült, de
ahogy közeledünk a parkosított utcákon, elhaladunk egy
hatalmasra nőtt nyárfákkal
körülvett tó mellett, mintha
nem is lakótelepen lennénk. A
nagy múltú város arcának új
vonása a Jereván, melynek
kultúrtörténeti, helytörténeti
értékeit elkötelezett lokálpatrióták őrzik és adják tovább.
Orvoslandó a lakhatási nehézségeket, 1973-ban kezdték
el építeni a lakótelepet. Nagy
előrelépés volt ez akkor, mert
Sopronban sokan éltek még
fürdőszoba nélküli, vizes, dohos házakban. A város legnagyobb lakótelepe épült fel itt a
nyolcvanas évek közepéig. A
Jerevánon 3634 lakás készült
el, közel tizenötezer lakó részére. Az építők élhető lakókörnyezet megteremtésére törekedtek, melynek része volt
az élelmiszerboltok hálózata,
bölcsőde, óvoda, iskola, szolgáltatóház, tágas közterek, ját-

szóterek. Egyedül templom
nem épülhetett.
A rendszerváltáskor azonnal hallatták a hangjukat a városrész lakói, hogy templomot szeretnének. 1992 novemberében a Soproni Katolikus
Konvent levélben fordult Sopron Megyei Jogú Városhoz,
amelyben kérte, hogy a város
járuljon hozzá egy új templom
és plébánia létesítéséhez. Mára a Szent Imre Plébánia meghatározó közösségszervező
erő ebben az értékeit őrző,
gondozó városrészben, ahol
az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy élhető
környezetet biztosítson, középületek teljes felújításával,
zöld felületek gondozásával.
A hálaadó szentmisét Veres
András megyéspüspök, az
MKPK elnöke mutatta be;
koncelebrált a város papsága,
köztük a két korábbi plébános, Turner Lajos és Kálmán
Imre, az asszisztenciában pedig több papnövendék is részt
vett a számos ministráns mellett.
Veres András homíliájában
arról beszélt, mit jelent a
templom az ember számára.
Plutarkhoszt idézte: „Láthatsz
várost bástyák, királyok, paloták nélkül, de templom nélkül
soha”. A kommunista rendszer éppen ennek ellenkezőjére törekedett: várost, városrészt építtetett templom nélkül, hogy bizonyítsa, a felvilá-

gosult ember nem hisz Istenben. E törekvés legismertebb
példája Leninváros, de példa
erre Sopronban a Jereván-lakótelep is.
Cicero szerint egy nép,
akár művelt, akár műveletlen,
Istenben hisz – idézte az ókori
írót, filozófust Veres András,
és rámutatott, mennyire rá
van szorulva az ember Istenre,
és az elmúlt huszonöt év meg
is mutatta, a templom az a
hely, ahol kialakul bennünk
az a lelkület, hogy tudjunk és
akarjunk közösségben élni.
De az épületre nekünk van
szükségünk, nem Istennek,
aki nem kőből, fából, betonból
létrehozott épületben lakik.
Nekünk, embereknek szükséges a hely, amely ki van vonva a mindennapokból, ahol
imádkozni összegyűlhetünk,
és nyugtalan az ember, amíg
nem építi meg. A templom
külső és belső szépsége egy
közösség élő hitének jele, bizonyítéka.
Már Szent István tudta ezt,
amikor elrendelte, minden tíz
falunak építenie kell egy
templomot, ahová összejárnak az emberek vasárnapról
vasárnapra megünnepelni a
szentmisét, Istenben épülni
ezáltal. Hisz a templom az a
hely, ahol az Úr ünneplésének
élünk, ahova visszavonulunk
az imádságra, elmélkedésre.
A hit átadásának legfőbb
terepét családban látjuk, de a

családok tagjai is a templomban lesznek hívő közösséggé;
ahol együtt járulnak a szentségekhez, ahol együtt részesülnek a tanításban, a hit elmélyítésében, ott szentelődik
meg a család. A templomban,
az oltár mint gyújtópont körül összegyűlve növekszik hitünk, ahol az emberek közössége Krisztus közösségévé
válik, ahol leginkább megélhetjük az Isten- és emberszeretet szoros egymáshoz tartozását, és így tudunk a mindennapokban Isten szeretetében élni.
A templom az Istennel való
találkozás állandó lehetőségét
is jelenti. Itt van az Oltáriszentség, a köztünk élő Úr,
akiben erőt és bátorítást meríthetünk a munkához, mindennapokhoz. A templom a
színeváltozás helye, ahova Jé-

zus hívta apostolait, hogy kiszakítsa őket a mindennapok
forgatagából. Igaz, hogy minden körülmények között lehet
imádkozni, de nem minden
körülmény segíti az imádkozást, az elmélyülést. Fáradságot jelent, mert ki kell szakadni a mindennapokból, ki kell
szakítani erre az időt, de aki
megteszi,
megtapasztalja,
amit az apostolok a színeváltozás hegyén: Uram, jó nekünk itt lenni.
Mindazok, akik itt vannak,
ezt az érzést sokszor megtapasztalhatták – utalt a közösséggel való korábbi találkozásaira Veres András. Adjunk
hálát, hogy van ez a hely, van
ez a templom, ahol nemcsak
vasárnap, de mindennap betérhetünk, és megmerítkezhetünk Isten jelenlétében!
Jó nekünk itt lenni!

A Sagrada Familia építészét, Gaudít idézte: Addig él a
nemzet, míg épül a templom.
Hozzátette: Addig épül egy
nemzet, amíg templomaiban
vannak hívő emberek. „Hiszem, hogy a hívő emberek
előrébb viszik a világot, és
minden válságos időszakban
megtalálják a megbocsátás, kiengesztelődés és a béke útját.”
Németh István plébános
négy éve a közösség lelkipásztora. Számára a jubileum viszsza- és előretekintés, hálaadás
a közösségért, tanúságtétel az
összefogásról, a közösségek
erejéről, valamint köszönet sokak támogatásáért. A plébános visszaemlékezésekből ismeri az építkezés hősi időszakát. „Még csak a falak álltak,
de már szentmisét ünnepeltek
a templomban, beimádkozták
a teret.”
Életük ma is a közös szolgálatról szól. „Minden korosztályban vannak közösségeink.
Karácsonykor megajándékozzuk a plébánia életében segítséget nyújtó híveinket, több
mint száz embernek adhatunk
a csomagot. A templom sokaknak a második otthona.
Az imádságos elcsendesedés,
a hitbéli megerősödés és soksok emlékezetes életesemény
helye lett. Ebből született a jubileumunk mottója: Rátaláltam, itt a helyem!”
Németh István plébánostól
megtudtuk, úgy állították ösz-

sze a jubileumi programsorozatot, hogy az a hitben való
megerősödést is szolgálja, miközben egyszerre vissza- és
előretekintés és hálaadás.
Hogy mindez még inkább
maradandó legyen, megszületett az elmúlt huszonöt, sőt
harminc év emlékeit megörökítő könyv, melyben írások és
fotók beszélnek a templom
megépítésének és a közösség
születésének, formálódásának
eseményeiről.
A programsorozat kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött az ünnep előestéjén az elmúlt időszak plébánosainak
részvételével. Az Isten szolgái a
Szent Imrében címet viselő eseményen Turner Lajost, Kálmán Imrét és Németh Istvánt
hallhatták.
Az ünnepen jelen voltak a
városvezetés képviselői, köztük Farka Ciprián polgármester és Tóth Éva, a Jereván-lakótelep Településrészi Önkormányzat elnöke.
A szentmisét szeretetvendégség követte. Este a plébánia Töviskorona zenekarával
dicsőítő szentségimádás zárta
a jubileumot.
A Szent Imre-templom
Fejérdy Péter Ybl-díjas építész
és Balázs Mihály építőművész
tervei alapján épült, felszentelését 1997. augusztus 20-án
ünnepelték.
Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita
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részesült Juhász Judit
újságíró
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Szent Mihály főangyal-szobrot
adományoztak
a máriagyűdi kegyhelynek

Idén 19. alkalommal adták át a Szent István Emlékérmet és Díjat,
amit minden évben olyan személyiségnek ítélnek oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához Szent
István öröksége szolgált iránymutatásul. Az idei kitüntetett Juhász
Judit újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke. Az emlékérmet Spányi Antal megyéspüspök adta át augusztus 16-án Székesfehérváron.

Szent Mihály főangyalt ábrázoló szoborral gazdagodott a máriagyűdi kegyhely. A Sarlós Boldogasszony-kegytemplom Szent Mihály-kápolnájában elhelyezett olaszországi kegytárgyat Ocsovai
Grácián ferences szerzetes hozta, aki a kegyhely
Nagyboldogasszony-főbúcsújának első napján, augusztus 14-én a szentmise meghívott szónoka volt.

badon választott magyar kormánynak négy évig szóvivője, a Westel
Rádiótelefon Kft. PR-igazgatója,
majd a Magyar Rádió Zrt. műsorokért felelős alelnöke volt. 2001-től a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtófőnökeként, ezt követően a Magyar Katolikus Rádió alapítója és vezérigazgató-helyetteseként tevékenykedett.
A Kazinczy-, Pethő Sándor- és
Príma-díjas újságíró munkásságát
2011-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. A Magyar Művészeti
Akadémia köztestületté válását követően az Akadémia első sajtófőnöke, szóvivője lett. Elhivatott közéleti, közművelődési tevékenységei
közül külön méltatást érdemel az
Anyanyelvápolók Szövetségének
kötelékében végzett áldozatos
munkája, mely szervezetnek 2013

Ocsovai Grácián ferences szerzetes, zalaegerszegi plébános a kegytemplom plébánosa, Keresztes Andor meghívására érkezett Máriagyűdre. A szónok személyes
hangvételű szentbeszédében a Szűzanyáról, a kegyhely
templomának védőszentjéről, valamint a szent őrzőangyalok szerepéről, közbenjárásáról szólt.
A szerzetes elmondta, hogy már gyermekkorában, a
családjában megtapasztalta, mennyire fontos a Szűzanya
segítsége és közbenjárása az életünkben. Édesanyja családi tragédiákat követően hosszú éveken át imádkozott
gyermekáldásáért a Szűzanyához. A Gábor nevet pedig
az üdvözletet Máriának vivő Gábriel angyal után választották számára. Szent Mihály segítőkészségét is volt alkalma megtapasztalni, a főangyal nevét viselő templom
plébánosaként.
Ocsovai Grácián úgy fogalmazott, a Szűzanya-tiszteletnek kiemelt helye van mindnyájunk életében. Nagyboldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy a Szűzanya földi
életpályája befejezése után testével, lelkével felvétetett a
mennyei dicsőségbe. Ez azt üzeni számunkra, hogy halálunk után testestül-lelkestül mi is a Jóistenhez kerülünk. Ezért fontos a lelkünk állapotára figyelni, hogy
rendben legyen, mert amilyen lelkülettel élünk, olyan lelkülettel megyünk a túlvilágra – figyelmeztetett a szónok.
Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából idézve kiemelte: a
halál elől élő ember el nem futhat – majd hozzátette: az,
hogy lelkiekben hogyan következik be a halálunk pillanata, rajtunk múlik, de abban biztosak lehetünk, hogy a
Szűzanya velünk lesz.
A szentmise után Ocsovai Grácián megáldotta a kegyhely temploma számára ajándékozott Szent Mihályszobrot, majd Keresztes Andor plébános és a hívek kíséretében helyezte el a bazilika kápolnájában. Az olaszországi Gargano-félszigetről származó szobor adomány a
máriagyűdi kegyhely számára.
Szent Mihály mind a zsidó, mind pedig a keresztény
hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. 492-

A díjátadást megelőzően, augusztus 12-én sajtótájékoztatót tartottak Székesfehérváron, melyen
Spányi Antal püspök, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának elnöke és Csurgai Horváth
József, a kuratórium elnökségi tagja
ünnepélyesen bejelentette, hogy az
idei díjazott Juhász Judit újságíró.
Az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kiemelt
célja a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében.
Az alapítvány 2004-ben hozta létre
a Szent István Emlékérmet és Díjat. Székesfehérvár legrangosabb
civil elismerését évenként váltva
kapja székesfehérvári, illetve országos, nemzetközi szinten ismert
és elismert személyiség, akinek
szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor az államalapító király öröksége
szolgált iránymutatásul, keresztény életet él
és ennek szellemében
végez, végzett kiemelkedő tevékenységet.
Ehhez kapcsolódóan
Csurgai Horváth József,
a kuratórium elnökségi
tagja a sajtótájékoztatón
elmondta: minden évben olyan személyre
esik a választás, aki
egyéni életében és közösségi tevékenységében is példát ad a magyar társadalomnak. Az emlékérmet augusztus 16-án adták át a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.
A díjátadó ünnepségen megjelenteket Spányi Antal püspök köszöntötte, kiemelve, hogy Szent István álma igazi érték, igazi szépség
volt. Ennek az álomnak köszönhetjük, hogy most itt vagyunk. „Amikor Szent Istvánhoz hasonlóan mi
is tesszük azt, amit tennünk kell, itt
és ma, akkor kiállunk az igazság
mellett, szépen beszélünk az igazságról, és próbálunk igaz módon
adni híreket. Akkor törekszünk arra, hogy a keresztény erkölcsöt
mint Európa alapját őrizzük és
ápoljuk, és erre reflektorfénnyel, az
igazság erejével rámutassunk. Ha
így cselekszünk, akkor a magunk
helyén biztosan azt tesszük, ami a
Szent István-i értékrend lényege” –
fogalmazott a főpásztor, hozzátéve,
hogy a kuratórium évről évre arra
törekszik, hogy a jelöltek közül azt
válassza ki, aki leginkább megfelel
e kritériumoknak.
Csurgai Horváth József, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának tagja ünnepélyesen bejelentette: az idei díjazott Juhász Judit
újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnöke. Az emlékérmet
Spányi Antal székesfehérvári főpásztor, a kuratórium elnöke adta
át Juhász Juditnak.
Juhász Judit közgazdász diplomája megszerzését követően elvégezte a Magyar Újságíró Szövetség
újságíró iskoláját. Szakmai pályafutását a Magyar Rádiónál kezdte,
ahol csaknem két évtizeden át szerkesztő-riporterként, majd főmunkatársként dolgozott. Az első sza-

decembere óta elnöke, valamint
meghatározó személyisége, alelnöke a Magyar Örökség Díjbizottságának is.
Az ünnepi eseményen Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára mondott laudációt a díjazottról.
A díjazottról egy kisfilmet készített a Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, mely többek között bemutatja: Juhász Judit Leszkovszky
Judit néven Ferencvárosban, nehéz
sorsú munkáscsaládban született;
szülei mindent megtettek azért,
hogy tanulhasson, hogy könnyebb
élete lehessen, mint nekik. A Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett, ahol Andor Ilona kórusában
énekelt; bevallása szerint a zene
rengeteget adott hozzá személyiségéhez. A díjazott a filmben arról is
beszélt, hogy egy újságírónak fontos társadalmi felelőssége van: az
igényesség, a pontos fogalmazás és
a tiszta beszéd formálja, alakítja az
embereket, és nem igaz, hogy az
igénytelenséggel lehet megszólítani
a széles rétegeket.
Pályafutása mottójának nevezte
Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egyetemi tanár, politikus szavait, aki jelen volt az ünnepségen is:
Szólalj meg, s én megmondom,
mennyire becsülöd meg ajándékba
kapott magyarságodat. „Ez a mondat abroncsként fogja át az elmúlt
ötven évet.” – mondta a díjazott,
aki visszatekintve az elmúlt évtizedekre a legfontosabbnak azt nevezte, hogy folyamatosan szeretet veszi körül, és reméli, hogy ez a szeretet továbbra is élteti majd.
Forrás: Székesfehérvár.hu;
Székesfehérvári Egyházmegye
Fotó: Berta Gábor

ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában, ahol Gargano
hegyén kegytemplomot építettek a tiszteletére. A hagyomány szerint 493-ban, a frissen felépült kápolna szentelésére készülő Lőrinc püspöknek megjelent Mihály angyal, és jelentette neki: ő már fölszentelte a barlangot.
Az Itália déli részén fekvő barlang számos szentet
vonzott magához: imádkozott benne Svéd Szent Brigitta,
Clairvaux-i Szent Bernát, Pio atya és legalább hét pápa.
Assisi Szent Ferenc annyira szentnek tartotta a Garganohegyi barlangot, hogy önmagát nem érezte elég méltónak hozzá, hogy beléphessen.
A főangyalt jellemzően fiatal férfiként ábrázolják, általában szárnyakkal, fején diadém vagy sisak, ruházata
tunika, páncél, köpeny, kezében kardot, mérleget tart, lábával eltapossa a gonoszt. A hagyomány szerint Szent
Mihály a világ végén harcolni fog minden hívő lélekért,
hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. A haldoklókat is
az ő oltalmára bízzák. Mihály teszi mérlegre az ember jó
cselekedeteit és gonoszságait, és eszerint ítél majd az Úr
üdvösségre vagy örök kárhozatra.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Hegyi László

Tarjányi Bélára emlékeztek
a Bibliaközpontban
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti központjában
augusztus 15-én hálaadó szentmisét mutattak be a 80 éve született és
tavaly augusztusban elhunyt Tarjányi Béla professzor emlékére. A
Bibliaközpont nagyterme megtelt a Bibliatársulat alapítójának tisztelőivel. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök volt. Thorday Attila beszámolóját olvashatják.
Bevezető szavaiban Székely János
püspök felidézte egykori tanárának,
majd biblikus kollégájának színes,
derűs egyéniségét. Elmondta, hogy
mindmáig elevenen él hallgatóiban,
ahogy Pál apostol leveleit kommentálva azon tűnődött, hogy mi abban
az emberi, korhoz kötött tanítás, és
mi az örök érvényű kinyilatkoztatás.

zai bibliaapostolság intézményét, a
Szent Jeromos Bibliatársulatot. Istenadta nyelvtehetségét kamatoztatta,
amikor maradandót alkotott a Szentírás Káldi-féle fordításának új kiadásával.
Tarjányi Béla professzor utódja
(mind a PPKE HTK Újszövetségtudományi Tanszékén, mind a Biblia-

Feledhetetlen számára az is, ahogy
Tarjányi professzor Márk evangéliumát elemezve az isteni üzenet mélységéibe vezette hallgatóit.
Az idők jeleit felismerve – és a német és osztrák kapcsolatait felhasználva – 1990-ben megalapította a ha-

társulat élén), Kocsis Imre professzor
a Boldogasszony-napi ünnepi szentmisében a Magnificat szavait olvasta.
Homíliájában Mária hálaszavait, miszerint „nagyot művelt velem a Hatalmas”, kiegészítette azzal, hogy
nemcsak Máriával tett nagyszerű dol-

gokat az Isten, hanem általa vitte végbe a megváltás művét. Ezt az üdvösségtörténeti igazságot igehirdetésében Imre atya úgy aktualizálta, hogy
elődjének életére vonatkoztatta: „Isten nagyszerű dolgokat tett Tarjányi
Bélával, s egyúttal általa is folytatta
művét közöttünk és értünk. Ezzel a
hálával vagyunk Isten és az ő szolgája
iránt, s ez a megemlékezés gyűjtötte
össze papjainkat és a híveket a Bibliaközpontban augusztus 15-én.”
A szentmisét követően szeretetvendégség keretében beszélgethettek
a jelenlévők, majd a Bibliatársulat
alelnöke, Thorday Attila atya egy
negyvenperces kisfilmet vetített le.
Az általa készített összeállítás egy tíz
évvel ezelőtti szentföldi zarándokút
eseményeit idézte fel. Annak idején
néhány egykori diákja, akik biblikus
szakemberekké váltak, Tarjányi professzor 70. születésnapját azzal kívánták feledhetetlenné tenni, hogy
meghívták egy közös zarándokútra
(résztvevők voltak: Tarjányi Béla,
Székely János, Kocsis Imre, Cziglányi
Zsolt és Thorday Attila). A Szentföld
kiváló ismerője, Székely János akkor
is és a filmet együtt nézve ezúttal is
elevenné tette hallgatói számára a
szent helyekhez fűződő bibliai eseményeket. Tanulságos volt mindezen
élményeket felidézni, ugyanakkor
szeretetteljes légkörben megemlékezni Béla atyáról és mindarról, amit
„vele és általa vitt végbe az Úr”.
Forrás és fotó:
Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat

2022. augusztus 28.

A hivatásokért ajánlották fel
zarándoklatukat a győri
szeminárium elöljárói és kispapjai
Augusztus 16-án hajnalban indultak útnak a győri Brenner János Hittudományi
Főiskola és Papnevelő Intézet elöljárói
és kispapjai a lengyelországi Tuchówba.
Veres András megyéspüspök kérésére a
zarándoklat során papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak.
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Ezt a zarándoklatot hétről hétre megismételték. Egyre több világi és egyházi személy csatlakozott. Néhány éven belül elkezdett emelkedni a papnövendéknek jelentkezők száma.
Ma is kiemelkedően sok hivatás születik ott.
A győri papnevelő intézet elöljárói és a kispapok augusztus 16-án Szent II. János Pál pá-

Megjelent a Kaposvári
Egyházmegye zsinati könyve
Varga László megyéspüspök 2018. május 26-án, a Kaposvári Egyházmegye alapításának 25. évfordulója alkalmából hirdette meg az első Kaposvári Egyházmegyei Zsinatot, melynek mottójaként az „Egységben, közösségben, vonzásban” jelmondatot határozta meg. A
négyéves folyamat eredményéről kiadvány jelent meg,
amely most mindenki számára elérhető.
A zsinati folyamat 2022. május 28-án, a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisével zárult. A most megjelent kiadvány tartalmazza a
zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által jóváhagyott, illetve kiegészített rendelkezéseket és ajánlásokat, melyek célja, hogy segítséget nyújtsanak az egyházmegyei papság és a hívek között megkezdődött együttműködés megerősítésében és kiterjesztésében.
Forrás és illusztráció:
Kaposvári
Egyházmegye

Templomszentelést és jubileumi
búcsút ünnepeltek Nyírteleken
Bő száz évvel ezelőtt a lengyelországi tar- pa szülővárosában, Wadowicében imádkoznówi egyházmegyében nagyon kevés papi hi- tak. Útjuk során a tuchówi kegyhely mellett
vatás volt. Ezért a helyi püspök elhatározta: felkeresik Krakkót is.
gyalogosan elzarándokol a közeli Mária-kegyForrás és fotó:
helyre, Tuchówba, hogy ott kérje a Papok KiGyőri Egyházmegye
rálynőjét új hivatásokért.

A nyírteleki Szent István király görögkatolikus templom
felszentelésének 25. évfordulójához kapcsolódva, augusztus 7-én a Szent Liturgia megkezdése előtt Szocska A. Ábel
püspök megszentelte a Magyar Kormány támogatásával kívülről felújított templomot.

A megyéspüspök prédikációjában arra buzdította a híveket, hogy
– követve a szent életű emberek és
különösen is a templombúcsún ünnepelt védőszent, Szent István király példáját – legyenek szentek, mert „a szen- együtt a Szent Liturgia után családi nap keretek környezetében minden megszentül, min- tében fogyasztották el az ebédet, ami alkalmat
adott a kötetlen beszélgetésre is.
den szentté válik”.
Prédikációjában a főpásztor egyebek melForrás: Nyírteleki Görögkatolikus
A helyi görög- és római katolikus hívek lellett rámutatott: a járványok, a háborúk, a csa- kipásztoraikkal, a püspökkel, a Tiszai Esperesi
Egyházközség / Nyíregyházi Egyházmegye
pások újra és újra előfordulnak az emberiség Kerület papjaival és a meghívott vendégekkel
Fotó: Gánicz Dávid
történetében, és válaszadásra késztetnek. Választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy kitartunk-e hitünkben és hűségesek leszünk-e Jézus Krisztushoz és Egyházához. Ahhoz a Jézushoz és ahhoz az Egyházhoz, amely minden
földi bizonytalanság mellett biztos jövőt ígér
számunkra.
Mária mennybevételének ünnepén gondoljunk arra, hogy Mária üres sírja Jézus üres sírjának a megfelelője, és valamiképpen a mi
üres sírunk előképe is – fogalmazott Ternyák
Római otthonában augusztus 8-án, 98 kassai Szent Erzsébet-székesegyházban. A bíéves korában elhunyt Jozef Tomko, a bí- boros végső búcsúztatásán több ezren vettek
borosi kollégium legidősebb tagja, a Né- részt – írta a pozsonyi Új Szó. A szertartáson
pek Evangelizációja Kongregációjának ott volt Zuzana Čaputová, a Szlovák Köztársanyugalmazott prefektusa. Augusztus 11- ság elnöke, Boris Kollár házelnök és Eduard
én vettek tőle végső búcsút a vatikáni Heger szlovák miniszterelnök is.
Azok, akik nem tudtak bejutni a székesegySzent Péter-bazilikában. Földi maradványait ezután hazaszállították Szlová- házba, a gyászmise élő közvetítését az Orbántorony mellett felállított kivetítőn követhették
kiába.

Megújult a római katolikus
plébánia Novajon
A megújult plébániaépületet Ternyák
Csaba egri érsek áldotta meg augusztus
11-én, a novaji római katolikus templom
búcsúünnepén.
A novaji római katolikus plébánia Magyarország kormányának támogatásából újult
meg. Az épület felújítása kapcsán Ficzek László plébános, az Egri Főegyházmegye általános
helynöke elmondta: a támogatás segítségével
lecserélték a tetőcserepeket, hőszigeteléssel
látták el a homlokzatot, kicserélték a külső
nyílászárókat, emellett a belső terek megújítására, valamint eszközbeszerzésre is lehetőség

nyílt. A plébános reményét fejezte ki, hogy a
megszépült környezet az egyházközség közösségeinek megújulását eredményezi.
A megújult novaji plébániaépületet Ternyák
Csaba egri érsek áldotta meg; az esemény egyben a templom búcsúünnepe is volt. Bár a
templomot Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték, a szüreti munkálatok miatt évtizedek óta augusztusban, Nagyboldogaszszony napján vagy egy ahhoz közeli időpontban tartják a búcsút.

Kassán helyezték örök
nyugalomra Jozef Tomko
bíborost

Csaba érsek. – Meghalunk ugyan, de hisszük,
hogy mi is fel fogunk támadni. A kereszténység legnagyobb üzenete a feltámadás reményébe vetett hit. Erről a hitről kell tanúságot
tennünk közösségeinkben. A szentmisét követően az egri érsek megáldotta az 1857-ben
épült, most felújított plébániaépületet.
Pap Ildikó
Forrás és fotó:
Egri Főegyházmegye

A vatikáni Szent Péter-bazilikában
Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutatta be
Jozef Tomko bíboros gyászmiséjét,
végső búcsúztatását pedig maga Ferenc pápa végezte. A szertartás után
Tomko bíboros földi maradványait
repülőgéppel Pozsonyba szállították,
ahol az emberek a Szent Márton-székesegyházban róhatták le előtte kegyeletüket.
A temetési szertartást augusztus
16-án Kassán tartották, főcelebránsa
Dominik Duka OP bíboros, emeritus prágai
érsek, két fő koncelebránsa Stanisław Dziwisz
krakkói emeritus érsek és Erdő Péter bíboros,
prímás volt. A Szlovák Püspöki Konferencia
tagjai mellett az eseményen megjelentek a testvéregyházak küldöttei. A gyászszertartáson jelen volt Veres András győri megyéspüspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
és Ternyák Csaba egri érsek is.
„A római Egyház egy olyan bíborosától búcsúzunk, aki élete során nem csak Szlovákiában töltött be fontos szerepet. Ez az oka annak, hogy én is köszönetemet szeretném kifejezni ezen a helyen” – mondta Duka bíboros a

figyelemmel. Jaroslav Fabian, a kassai érsekség szóvivője szerint mintegy kilencezer ember látogatott el a Szent Erzsébet-főszékesegyházba, ahol nyilvános tiszteletadásra helyezték el a bíboros földi maradványait, majd több
százan búcsúztak tőle a dóm melletti Szent
Mihály-kápolnában. Kassán soha nem volt
még ilyen nagyszámú résztvevő jelenlétében
bemutatott gyászszertartás.
Püspöki temetésre a székesegyházban legutóbb 1962-ben került sor. Akkor Jozef Čárskt
búcsúztatták.
Forrás: Új Szó
Fotó: TASR

8

CSALÁD

2022. augusztus 28.

A boldog házasság útja
Vendégségben az END mozgalom táborában Pálkövén
latainkat. Szép a kötött ima,
de hogy mi van a lelkünkben,
hogy miként vagyunk Istennel, azt leginkább magunkban
tartjuk. Ha ezt ki tudjuk mondani egymásnak, az nagy lelki
töltetet ad.”
A Szentírás olvasását is
mankóként tartja számon az
END. Szerencsés, ha a pár ezt
együtt tudja megtenni, és
megbeszélik, melyiküknek
mit mond a szöveg. De persze
az sem tragédia, ha a napi feladatok a közös olvasást nem
teszik lehetővé. A sarkalatos
pontok ugyanis ajánlások –
magyarázza Eszter. – Aki vállalja ezeket, az lélekben gyarapodik, emelkedik általuk. Feladat az évenkénti lelkigyakorlat is, amelyre a házaspár
együtt megy el, és a mozgalom segít a gyerekek felügyeletének megszervezésében.
Barna és Eszter nyolc gyereket nevelnek. Beszélgetésünk idején a legnagyobb fiuk
a kicsiknek szervez programot, a legkisebb az édesapja
ölében ül és szőlőt eszeget. Jó
együtt lenni velük. „Gyakran
előfordul, hogy nem működik
úgy a kapcsolatunk, ahogy elképzeljük. Messze nem vagyunk tökéletesek, de jó érzés,
hogy teszünk érte, és az is,
hogy látjuk, a másik is küzd
azért, hogy jobb legyen” –
mondja Barna.
Az END mozgalom 1938ban alakult. 1947-ben készült
el az alapdokumentuma,
amely azóta is folyamatosan
frissül annak függvényében,
hogy mi az, ami jól működik,

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én szentmisével kezdődött az Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére
(Équipes Notre-Dame – END) katolikus házastársi mozgalom családi tábora Kővágóörs-Pálkövén. A közösségi
együttlét célja egyfelől a lelki megerősödés volt és az elmélyedés a házastársi kommunikáció megértésében,
másfelől pedig sok-sok játék, tánc, kirándulás és strandolás a Balaton. Egy hetet töltöttek együtt a mozgalom
családjai.
Az érkezés pillanataiba
csöppenünk a pálkövei üdülőszállóban. A domboldalba
épült házakat sorban foglalják
el a közösséghez tartozó családok. Tűz a nap, a Balaton
csábító kékségét egyelőre csak
fentről csodálhatjuk.
A Vácról, Dunaharasztiból,
Gyömrőről, Debrecenből és
Déváról érkezők szentmisére
várják Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt. A szabadban ünnepeljük
Szűz Mária mennybevételét.
A tető árnyékot ad, de áll a levegő, forróság van. Sok a kisgyerek, nehezen megy az elcsendesedés.
„Meghívtál, hogy vízre lépjek” – hangzik fel az ének,
amely segít megfeledkezni a
hőségről, és ráhangol a szentmisére. Mohos Gábor az ünnepről tanít, a gyerekek számára is érthetővé téve annak
jelentőségét. Máriáról beszél,
aki Istennek akarta szentelni
az életét, s végül mindenkinek
az édesanyja lett. „Mária kezdetben fel sem tudta fogni, mi
történik vele. A hit nyitotta
meg számára annak a megértését, hogy mit kér tőle Isten.
A hitünk lehetetlennek tűnő
távlatokat nyit meg előttünk
is” – mondja Mohos Gábor.
Szentbeszédében az életszentségre való meghívottságunkat
állítja a középpontba. Ez az
END mozgalom küldetése is,
amely a házasság szentségének megélésében igyekszik
megerősíteni a párokat.
Az életszentség a legteljesebb boldogság útja – hangsúlyozza Mohos Gábor, és Mária példáján keresztül mutatja
be a megvalósulását. „Az alap
az Istenbe vetett bizalom,
amely Mária számára a nehézségek idején is teljes. Mária
bízott és hitt. A hitben fölébe
tudunk emelkedni annak a
helyzetnek, amelyben éppen
vagyunk, jobban és messzebbre látunk, s felnövünk ahhoz,
amiről korábban úgy éreztük,
hogy meghalad bennünket. Az
életszentségre törekszünk. Vajon ez vezeklést kíván tőlünk?
Azt, hogy összeszorítsuk a fogunkat, és így haladjunk Isten
felé? Semmiképpen sem. Az
életszentség a szeretetben folyamatosan táguló szívet jelent, amely egyre melegebb és
egy figyelmesebb Istenre és az
embertársakra. Erre a szeretetre törekszünk. A Szűzanya pedig segít, hogy ezt minél jobban kiteljesíthessük.”
Nagy távlatok vannak előttünk, Isten gondoskodik rólunk. Ez adjon erőt most, amikor elbizonytalanodik körülöttünk minden, hiszen minden az ő kezében van. Ha magamat is Isten kezébe adom,
akkor formálni kezdi az életem, a kapcsolataim – mutat
rá a püspök.
A nyári tábor a vezetőváltás alkalma is. Tomka Barna
és felesége, Szentgyörgyváry
Eszter 2015 óta álltak az END

magyar közösségeinek élén,
régiófelelősként. Most átadják
a szolgálatot Tholt Gábornak
és feleségének, Tholtné Borbély Mónikának. Gábor és
Mónika ajándékkal fejezik ki a
közösség háláját a leköszönő
régiófelelős házaspárnak és
nyolc gyermeküknek: a szülők a közösség puzzle-képét
és pihentető utazást kapnak, a
gyerekek édességet.
Idén harminc házaspár és
több mint hatvan gyerek nyaral Pálkövén. Többségük óvo-

dás és alsó tagozatos, őket
korcsoportokra bontva fogják
össze a kamaszok.
A délelőttök a lelki-szellemi
elmélyedést segítik. Bógár
Zsolt atya előadásainak témája
a házastársak közötti kommunikáció, amit különböző öszszetételű kiscsoportokban dolgoznak fel a házaspárok. A kamaszok sem csak vigyáznak a
kisebbekre, hanem – az életkori sajátosságoknak megfelelően – együtt gondolkodnak velük a kommunikációról. A fiúk és a lányok nagy lelkesedéssel vállalták ezt a szolgálatot, már hetekkel a tábor előtt
elkezdték a felkészülést – tudjuk meg Tomka Barnától.
A délutánokat együtt töltik
a családok fürdéssel, kirándulással, játékkal – a Balaton ideális helyszín mindehhez. Az
estékre nem kell programot
szervezni, magától megy minden – mondja Eszter. – Borkóstoló, retródiszkó, társasjátékok, közös időtöltés – rendszerint nagy parti alakul ki.
Szerencsés a program, lehetővé teszi, hogy a család együtt
nyaraljon, és a mozgalom tagjainak összetartozása is erősödjön – mondja Barna. – A nyári
családos tábor magyar sajátosság. A lengyelekkel vagyunk
egy szuperrégióban, felnéznek
ránk ezért – teszi hozzá.
A Tomka házaspárnak a
sok teendő közepette is jut ideje arra, hogy bevezessen bennünket az END életébe. Eszter
így mesél a közösségről: Ez a
Franciaországban
alapított
házasmozgalom felhívta a figyelmemet arra, hogy az élet
nagy kérdéseiben való egyetértés mellett – ami a házasság
alapja – mennyire fontos

számtalan apróság is. A mindennapok boldogsága szempontjából például egyáltalán
nem mindegy, hogyan viszonyulok ahhoz, hogy lecsukja-e
a szemetes tetejét a párom
vagy sem, hogy a piszkos zoknit beteszi-e a szennyestartóba,
vagy beleszól-e a vezetésbe.
A házasmozgalom sejtjei a
négy-hat párból és egy papból
álló csoportok, amelyek havonta találkoznak egy-egy, a
csoporthoz tartozó családnál,
mindig más házaspár látja
vendégül a többieket. Az
END éves témát ad, s mellé
több más témát is ajánl ezekre
az alkalmakra.
A lényeg azonban nem ezeken a találkozókon történik,
hanem közöttük. A találkozások abban segítenek, hogy két
ilyen közös alkalom között
jobban tudjunk együtt élni
egymással és Istennel, képesek legyünk figyelni a kapcsolatunkra – fogalmaz Eszter.

A mozgalomban „sarkalatos pontoknak” nevezik a közösséghez tartozók vállalásait,
amelyek segítenek abban,
hogy az életszentségre törekvés boldog, jó házasságot
eredményezzen. Nem fontossági sorrendben ezek a következők: havi elhatározás, a házastársunkkal való beszélgetés, ima, szentírásolvasás,
évenkénti lelkigyakorlat. Barna „mankóknak” hívja ezeket.
A havi elhatározás a
mozgalom szóhasználatában
„életszabály”, amely tulajdonképpen egy vállalás, amit kiki maga választ az adott hónapra. Eszter a lelkivezetője
tanácsára legutóbb azt vállalta, hogy igyekezni fog észrevenni, mi mindent csinál jól
Barna, és ezt ki is fejezi neki
dicséret formájában. Barna pedig arra törekedett, hogy ne
vegye zokon, ha lendületes
vezetési stílusa miatt időnként
kritikai megjegyzéseket kap a

nála sokkal óvatosabb feleségétől.
Ajánlott a házaspároknak
havonta legalább egy minőségi
beszélgetés, ez az úgynevezett
„éberség órája”. Barna elárulja:
„Mi legutóbb arról beszélgettünk, mit szeretek a másikban,
és mit nem. Ha ez a kérdés terítékre kerül, az sokat tud adni
mindkét félnek. Én például
sokszor megsértődöm, elsunynyogom a dolgokat, de így beszélnünk kell ezekről a helyzetekről, és jó, hogy ki tudom
mondani ezeket.” Eszter hozzáteszi: „A beszélgetés nagy
érték, nekünk, nőknek nagy
szükségünk van erre.”
Úgynevezett
sarkalatos
pont a mozgalomban az
imádság is, mind a személyes,
mind pedig a házastárssal, illetve a családdal közösen
mondott ima. Barna hangsúlyozza: „Nekem nagy élmény,
hogy ki tudjuk mondani egymás előtt a legbensőbb gondo-

és min érdemes változtatni.
Magyarországra 1995-ben érkezett a mozgalom Radnai Jenő és felesége révén. Kezdetben Budapesten, Debrecenben
és Déván jöttek létre csoportok, de nem maradtak meg.
2005-ben hazatért Franciaországból a Pellet házaspár, ők
Vácott indítottak egy csoportot. Nagy lendületüknek a
mozgalom felfutása lett a jutalma. Miközben a debreceni
és a dévai csoport is feléledt,
elkerült a közösség Dunaharasztiba, majd onnan Gyömrőre, és napjainkban igyekszik
tovább terjeszkedni.
Tholt Gábor és Mónika, a
régió új vezetői egyik fő feladatuknak tekintik, hogy megismertessék az Équipes NotreDame mozgalom kincseit a
magyar Egyházban. Szerencsés az a plébánia, ahová eljutnak.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Szívem mélyéből dicsérlek
Szabó Imre és Weisenburger Lívia az AcCordis zenekarról
(Folytatás az 1. oldalról)
Weisenburger Lívia: Sokat
köszönhetünk Burbela Gergely atyának és a verbita
rendnek. Azzal, hogy idekerültek, Bicskén új élet kezdődött. Nagyon szerettük Varga
Imre atyát, a halála mindenkit
megrendített. Hirtelen szólította megához a Jóisten. Majdnem fél évig Gerendai Sándor
esperes atya segítette ki Bicskét. 2020 nyarán aztán megérkezett Gergely atya plébánosnak Bonaventura Ngara Wula
Laba káplán atyával. Attól
kezdve a közösségi élet fellendült: a rendezvények és a nyitott közösségi programok ismereteket közvetítettek más
kultúrákról is, a verbita kispapok a saját nyelvükön is
szoktak imádságokat és énekeket tanítani. Csodálatos,
amikor együtt énekelnek, és
még csodálatosabb, amikor a
saját népük viseletébe öltöznek, és az angolai, a kongói, a
Fülöp-szigeteki, az indiai, indonéz, lengyel, brazil és magyar szerzetesek egyszerre
énekelnek.
Sz. I.: Kongói, portugál és
indiai nyelven is tudunk már
kis énekeket. Lengyelül sikerült egy ároni áldást énekelnünk Gergely atya 50. születésnapjára. Amikor először elolvastuk a szöveget, csak néztünk, hogy fűzzük ezt dallamba, hiszen alig van benne magánhangzó!

hoz jártam, aki megismertette
velem az alapokat. A templomi gitáros miséket Balla Gábor vezette, egyszer szóltam
neki, hogy nem nagyon tudok
gitározni, de prüntyögni szívesen beállnék közéjük. Mellette tanultam meg a legismertebb keresztény dalokat: Sillye
Jenő, Borka Zsolt, Kindelmann Győző műveit.

– A zenekar fennállásának
négy évéből kettő a koronavírus-járvány és a karantén
idejére esett. Hogyan sikerült
ennek ellenére megmaradni– Amikor megérkeztek Ger- uk és építkezniük abban az
gely atyáék, hogyan fogadták időszakban, amikor általában minden kórus és zenekar
a zenekart?

Sz. I.: Gergely atya már abba csöppent bele, hogy élő közösség vagyunk, tizennyolchúsz fővel. Egyre több felkérést kaptunk évente, és egyre
több imádságos, dicsőítő alkalmat szerveztünk. A hat-hét
fős belső csapathoz, a „kemény maghoz” csatlakozik
egy külső kör is: családosok,
házasok, dolgozók. Amikor
tudnak, ők is jönnek velünk,
így tízen-tizenketten végzünk
zenei szolgálatot egy-egy alkalommal. A fő profilunk a liturgikus zene: szentmisén, esküvőn, keresztelőn zenélünk.
Gergely
atyának
és
a
verbitáknak a misszió, az
evangelizáció és a könnyűzene a mindennapjaik része,
emiatt számukra természetes
volt, hogy van Bicskén egy dicsőítő közösség. Bona atya a
csapatunk tagja lett, velünk
énekel, sokszor akár szólót is.
A misszió 2020 augusztusától
egyre fontosabb nekünk is.
Annyira soha nem fogjuk tudni megélni ezt a lelkületet,
mint a verbiták, de ennek
szellemében igyekszünk szolgálni.
– Mi indította Önt a zenélésre, főként a gitározásra és az
istendicsőítésre?
Sz. I.: Édesapám tehet róla.
Amikor másodikos kisdiák
voltam, karácsonyra kaptam
egy elektromos gitárt, amit január közepéig nyúztam, aztán
föltettem a polc tetejére. Ötödikes korom környékén odaálltam apukám elé, hogy szeretnék megtanulni gitározni.
Két-három évig magántanár-

szusgitárosunk, Huszár Barnabás zeneileg képzett emberek. Általában én vagy ők hozunk egy dalt, amibe valamiért beleszerettünk, és együtt
feldolgozzuk a mi hangszereinkre.
– Hogyan született
AcCordis név?

az

Sz. I.: Idén év elején gondolkodni kezdtünk egy új néven, mert túl hosszúnak bizonyult a Bicskei Istendicsőítők.
Lívia mondta, hogy legyen a
nevünk Szív, azaz Cord. Arra
gondoltam, akkor már legyen
Cordis (azaz a Szívé), de ez
úgy jött ki a számon, hogy

online próbákat tartott, és „akkor Cordis”. Lívia rögtön
csak remélte, hogy van értel- rávágta: „Accordis!” Nagyon
örültünk ennek, hiszen az akme folytatni?
kord egyetértést jelent, tehát
Sz. I.: Mi is sokszor tartot- „a szívé az egyetértés”; az aktunk online megbeszéléseket, kord pedig egyébként is a gionline imádságos alkalmakat. tározás alapja. A második C-t
A templomban jó messzire ezért is írjuk nagybetűvel.
helyezkedtünk el egymástól. Idén a Szentháromság-búÍgy nemcsak az online közve- csún, június 11-én vettük fel
tített szentmiséken, hanem hivatalosan ezt a nevet.
szentségimádásokon és dicsőítéseken is zenéltünk, nagy- – Itt, a próbateremben rengeböjtben pedig a keresztúton. teg eszközt láthatunk. Kik táEzekhez
Facebookon
és mogatták Önöket a beszerzéYoutube-on lehetett kapcso- sükben?
lódni.
Sz. I.: Idén februárban sike– Hogyan épül fel a zenekar rült kialakítanunk egy nagyon
jó technikai eszközparkot. A
szervezetileg?
bicskei plébánia sikeresen páSz. I.: A zenekar mellett ott lyázott hang- és fénytechnikai
vannak a szervezők, roado- eszközökre, s ebből a forrássok, technikusok, egy négy-öt ból mi is kaptunk egy keretet.
fős csapat. Lívia férje a Mikrofonokat, kábeleket, pulhangtechnikusunk. A szaxofo- tot vásároltunk, amivel felvénosunk, Székely István, a gitá- teleket is lehet készíteni.
rosunk, Balla Gábor és a basz-

re. Olyan közösséget szeretnénk adni a fiataloknak, ahol
megtalálhatják magukat, egymást és a Jóistent. Ehhez hívtunk előadókat, tanúságtevőket. Délután az Imperfectum
együttes és az Eucharist fog
szolgálni, tanúságtevőnk lesz
Lackfi János és Humayer Dávid, aki pár éve találta meg az
Urat. Zalaegerszegről érkezik
a Rád találtam csapat, ők interaktívan, tanúságtételekkel és
zenével fogják megszólítani a
fiatalokat. Délután szentségimádás és szentmise is lesz.
Délelőtt pedig családi nap az
alcsúti MustárMag közösség
szervezésében. Zirig Kristóf
kecskeméti káplán is eljön
hozzánk, hogy foglalkozzon a
gyerekekkel. Lesz ugrálóvár,
kézműves-foglalkozás, várostúra, mozgásos játékok és arcfestés, de egy olyan blokkal is
készülünk, amelyben néhány,
a verbita szerzetesektől elsajá– Milyen rendezvényeken tított idegen nyelvű dalt szeretnénk megtanítani a résztvevettek részt a négy év alatt?
vőknek.
Sz. I.: Gyermelyre havonta
járunk családi napra, szentmi- – Honnan jött a Cordis Feszsékre, és a környező falvakba tivál ötlete?
is meg szoktak hívni minket.
Alsóörsön június 18-án, a keSz. I.: Januárban, az ökuresztény egyházzenei fesztivál menikus imahét záróalkalmán
zárómiséjén, amit Udvardy
György érsek atya celebrált,
Szilas Imrével együtt zenéltünk az Amfiteátrumban. Ő
hívott és kért meg minket,
hogy játsszuk el vele az 1967ben írt Húsvéti beatmiséjét, ami
az első beatmise a világon.
Nekem ő a legnagyobb példaképem. Fantasztikus élmény
volt, hogy vele zenélhettem
egy szentmisén, az ő dalait
énekelhetem, főleg úgy, hogy
ő hívott minket. Másnap pedig a Gável testvérek által
szervezett Dicsőítő Szigeten,
Szigetmonostoron, a 24 órás
szentségimádáson zenéltünk
egy órát. Csabdiban az 1Úton
nemzetközi zarándoklat alkalmából zenéltünk – a zarándokoknak este a romtemplom- közös istentisztelet volt a bicsnál volt szentmiséjük és dicső- kei Szentháromság-templomítő estjük.
ban. Eljött az összes bicskei
keresztény felekezet a zeneka– Miért Szilas Imre a példa- raival és a kórusaival. Énekeltünk közösen egy éneket, ami
képe?
annyira szívet melengető volt,
Sz. I.: Nekem rock folyik az hogy azt mondtam, ezt meg
ereimben. Amikor megtalál- kell ismételni. Este, pakolás
tam az interneten, hogy Szilas
1967-ben megírta a világ első
beatmiséjét, rögtön tudtam,
hogy nagyon szeretnék találkozni vele. A zenén túl megfogott benne az is, hogy a JóisOlyan közösséget
tennek szenteli magát, és nem
érdekli, ha ezért meghurcolszeretnénk adni
ják, csak az, hogy neki szola fiataloknak,
gáljon. Szilas önmagát adta, a
ahol
megtalálhatják
saját stílusát, és ez a gondolkodásmód nagy hatással volt
magukat, egymást
rám. Most, hogy találkoztam
és a Jóistent.
vele, még erősebb a példája.

”

– A közeljövőben milyen események várhatók, amelyeken részt vesz a zenekar?

Ehhez hívtunk
előadókat,
tanúságtevőket

Sz. I.: Szeptember 10-én első alkalommal szervezzük
meg a Cordis Fesztivált. A fiatalok nem találják a helyüket,
eltávolodtak az Egyháztól,
nem szívesen mozognak ilyen
körökben. Az a célunk, hogy
támpontot nyújtsunk nekik,
hogy megtudják, van egy közösség, az Egyház, ami szívesen látja őket lelki feltöltődés-

után sétáltam hazafelé, és arra
gondoltam, csináljunk egy
egész napos rendezvényt,
amire zenekarokat hívunk
meg, és egész nap dicsőítünk.
Felhívtam Líviát, és elmondtam neki, hogy ezen a napon
jó volna megszólítani a fiatalokat, a gyerekeket és az idősebbeket Bicskén. Rögtön át-

ragadt rá a lelkesedésem. Ez
az egész napos dicsőítés egészült ki aztán a különböző
programokkal és a tanúságtételekkel.
– Hogyan, kiknek a segítségével készülnek a fesztiválra?
W. L.: A bicskei plébánia
közösségei közül többen is segítenek: a karitászcsoport, a
Fülemüle házas csapat, legújabb közösségünk, a KV
(Krisztus vonzásában) fiataljai, az alcsútdobozi MustárMag közösség és a bicskei
cserkészek. Azokat is bevontuk a készülődésbe, akik
egyik csoportnak sem tagjai,
de segítőkészek voltak. Kialakult egy 20-25 fős stáb, jól tudunk együtt dolgozni. Mindenkinek megvan a maga feladata, amihez ért, így alkotunk egészet. A legfontosabb
támogatónk Gergely atya, a
bicskei plébános és Jäger Judit, a plébánia irodavezetője.
Sok segítséget kapunk a lelkipásztori kisegítőktől is, akik
részt vesznek majd a rendezvényen, vezetett imákat fognak tartani, és addig is támogatókat keresnek, hirdetik az

eseményt, bevonják a szervezésbe az embereket.
– Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök lett a
fesztivál fővédnöke. Mottóul
pedig ezt választották: „Szívem mélyéből dicsérlek.”
Sz. I.: Búcsú volt a Szent
László-templomban, Csabdiban, ahol a zenekarunk szolgált. Felmerült, hogy legyen a
püspök atya a fővédnök, így
Gergely atya felkérte erre.
Nagy örömünkre elvállalta.
W. L.: Imi dobott fel mottókat, amiket elküldött nekem.
A „Szívem mélyéből dicsérlek” volt az első, úgy éreztem,
ne is menjünk tovább. Akkor
még nem volt AcCordis a nevünk, mégis ez a mottó tetszett a legjobban. Minden alkalomra választunk egy idézetet, amit úgy érzünk, a
Szentlélek sugall.
A fesztiválra mindenkit szeretettel várnak. Szeptember 3-ig
kell regisztrálni a cordisfesztival.hu honlapon, elsősorban
azért, hogy minden résztvevő
meleg ebédet kaphasson. A fesztivál ingyenes, de támogatójegyek
vásárolhatók a rendezvény napján az információs pultnál.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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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 +36/70-3637645. 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 rózsafüzér-imádságra 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.) szeptember 21-én 18 órától 24-én 13
óráig Barsi Balázs atya lelkigyakorlata „Házaspárok, újítsátok
meg szerelmeteket!” címmel. Szeptember 29-én 18 órától október 2-án 13 óráig „Ne félj, nem ítéllek el!” Kiút az abortusz
okozta fájdalomból. Lelkigyakorlat Kovács Ferenc és Kovácsné
Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó vezetésével. Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30-466-0749
MÉCS Napok – a lelkigyakorlatokat a MÉCS-ben szolgálatot
vállaló papok és házaspárok szervezik minden érdeklődőnek.
Szeretettel várják az együtt járó és a jegyespárokat, valamint három éven belül házasodott házaspárokat 2022. szeptember 23-25
(péntek estétől vasárnap délutánig) a budatétényi verbita Szent
Arnold Lelkigyakorlatos Házba (1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
u. 3-5.). A programot Mészáros Domonkos OP atya vezeti. Kedvezményes jelentkezési határidő: szeptember 7., jelentkezési határidő: szeptember 18.. További információ: https://mecshonlap.hu

BÚCSÚ
A Kisboldogasszony-bazilika búcsúja lesz Máriaremetén
szeptember 8-án 18 órakor A koncelebrált szentmise
főcelebránsa és szónoka Dr. Papp Tamás pápai káplán,
remetekertvárosi plébános lesz. Szeptember 11-én 11 órakor
főpapi szentmisét celebrál és szentbeszédet mond Horváth Zoltán protonotárius, kanonok, terézvárosi plébános.

HÁLAADÁS
Jubiláns házaspárok hálaadása lesz Győrben 2022.
szeptember 3-án, 10 órakor a Püspökvár udvarában (9021

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

Győr, Káptalandomb 1.). Azon házaspárokat várják, akik ebben
az esztendőben ünneplik szentségi házasságkötésük 5., 10.,
15. (stb.) évfordulóját. Az eseményre való regisztráció minden
esetben a plébánián történik. Jelentkezési határidő: legkésőbb
2022. augusztus 10-én, 24 óráig. A sikeres regisztrációról, illetve a tudnivalókról az illetékes plébános ad tájékoztatást a házaspároknak. Bővebb információ: https://gyor.egyhazmegye.hu

MEGHÍVÓ
A Keresztény Édesanyák Szent Mónika-közösségeinek
országos találkozóját tartják 2022. augusztus 27-én, szombaton 9-15 óra között Budapesten, a városmajori Jézus Szívetemplomban. (Budapest, XII. kerület, Csaba u. 5.) A Közösség
30. évfordulójára szeretettel várják az édesanyákat. Részletek:
http://www.szentmonika.hu
Jubileumi Szeretetláng Fesztivál – hatvan éve kapta a világ az első Szeretetláng-üzenetet. 2022. augusztus 27-én,
szombaton 9-18 óráig ismét megrendezésre kerül a Szeretetláng Fesztivál a máriaremetei Kegytemplom-bazilika szabadtéri
oltáránál (Budapest, II. kerület, Templomkert 1.). A programok
többek között: egész nap tanúságtételek és előadások hazai és
nemzetközi meghívottakkal, szentmise, szentségimádás, közös
dicsőítő énekek. További információ a Szeretetláng Mozgalom
honlapján található: http://szeretetlang.hu

ÚJMISE ÉS MEGEMLÉKEZÉS
A Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő Kápolnába (Budapest, XII. kerület, Galgóczy u. 49.; a 128-as busszal a Széll Kálmán térről a végállomásig: Regőczi István tér) szeretettel hívnak mindenkit augusztus 28-án, vasárnap a 10.30-kor kezdődő
szentmisére, amelyet Farkas Ferenc budapest-terézvárosi káplán mutat be és újmisés áldását adja. Egyúttal megemlékeznek
Júlia Verhaeghe FSO anyáról, a Krisztus Ügye Lelki Család alapítójáról és Regőczi István atyáról, az „Isten Vándoráról” is.

ZARÁNDOKLAT
Mindszenty József jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklat Városmajor - Máriaremete útvonalon 2022. szeptember
17-én, szombaton. Gyülekező 7 órától a Városmajorban (Budapest, XII. kerület, Csaba utca 5.), indulás 8 órakor. A moderálást, az imák, énekek vezetését Horváth Zoltán kanonok, esperes, plébános vállalta, a zarándoklatot Mohos Gábor püspök és
Forgács Alajos kanonok, plébános vezetik. Az ünnepi szentmise 12 órakor lesz Máriaremetén, melyet Erdő Péter bíboros mutat be. Bővebb információ: varosmajoriplebania.hu vagy
mindszentyalapitvany.hu Mindenkit szeretettel várnak!

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A Dohány utcai Zsinagógában a menekültek megsegítésére jótékonysági gálakoncertet tartanak a Békeima-koncertsorozat ötödik alkalmaként augusztus 28-án, vasárnap este
19.30-tól. Az est folyamán fellép többek között Kertesi Ingrid
opera-énekművésznő, Faludi Judit csellóművész, Kautzky Armand színművész. A koncerten való részvétel ingyenes, önkéntes persely adományaikkal az Élni akarunk! közhasznú alapítványt támogathatják, amely a hazánkba menekült, munkaképtelen ukrán felnőtteket, időseket, enyhe- és súlyos fogyatékkal
élő embereket és gyermekek segíti.

Pályázati felhívás
a 2022/2023. tanévre
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2022/2023. évi Szent
Imre-ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével), akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-15. osztályos tanulói vagy diplomával még nem rendelkeznek, és felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, vagy elsődiplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első
mesterképzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi
eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek és eltartottak száma, valamint
a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és
kiértesítés decemberben várható.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése után az
Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat
alapján ismételten elnyerhető.
Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu
felületen lehet. Bővebb információ e-mailben (szentimrepalyazat@katolikus.hu) vagy
munkaidőben telefonon kérhető: +36-1/445-4587. A pályázathoz elektronikusan
és papír alapon is csatolandók az alábbi mellékletek:
a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen
elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve;
az iskolalátogatási- vagy hallgatóijogviszony-igazolás;
a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat másolata;
valamint a jövedelemigazolások (a kataszteri jövedelem igazolása önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező!).
A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket
kérjük papír alapon is megküldeni az Alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79).
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíjpályázat”, valamint a rendszer által generált
pályázati azonosítót.
A pályázatokat 2022. október 3-ig kell benyújtani. Csak a 2022. október
3-ig elektronikusan és postai úton is beadott pályázatokat tudjuk elbírálni! Személyes leadásra nincs lehetőség! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

hetnek el a gyűjtők. A kiállítást július 1-től augusztus 31-ig a Líceumban (3300 Eger, Eszterházy tér 1.), minden nap 9.30-18
óra között tekinthetik meg az érdeklődők.

KIÁLLÍTÁS

KONFERENCIAFELHÍVÁS

Covid-19: büntetés vagy kegyelem…? címmel különleges
és elgondolkodtató tárlatot nyitottak meg április 2-án, szombaton délután a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréztemplom altemplomi kiállítótermében (Budapest, VI. kerület,
Pethő Sándor u. 2., a Nagymező és a Király utca sarkán.). Topor Márta, Kecskés Viktor és Kiss György fotókkal, installációkkal mutatják be azt, ami az emberiséget és szűkebb környezetüket érte az elmúlt két évben. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 7.30-12 óra és 15-19 óra között, vasárnap és ünnepnapon 8.30-13, valamint 16.30-19.30 óra között. Mindenkit szeretettel várnak.
„Formák és színek a kőzetek világában” című, gazdag és
szakmailag igen értékes hagyatéki kiállítás nyílt Fehér Tamás,
a 2020-ban elhunyt geológus gyűjteményéből. Az anyag értéke
ma már részben felbecsülhetetlen, hiszen a kollekcióban szereplő kőzetek lelőhelyei közül több is akad, melyet már nem ér-

„Premontreiek 100 éve Gödöllőn” címmel, a gödöllői premontrei gimnázium, konviktus és rendház alapításának 100. évfordulója alkalmából a Gödöllői Premontrei Apátság, a Gödöllői
Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi Kastély tudományos konferenciát szervez a gödöllői premontreiek letelepedéséről, intézményrendszerük történetéről, a premontrei szerzetesek, tanárok, diákok és Gödöllő kapcsolatrendszeréről 1923-tól napjainkig témában. A konferencia időpontja: 2023. november 29.
(szerda), helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély. A szerzetesi, oktatási-nevelési, hagyományos intézménytörténeti áttekintések
mellett várják az új kutatási eredményeket bemutató, illetve a
módszertanilag újszerű előadásokat. A konferenciára – a meghívott előadók mellett – szenior és fiatal kutatók jelentkezését
egyaránt örömmel fogadják. A konferencia előadásaiból szerkesztett tanulmánykötetet jelentetnek meg. Az egyes előadások
időtartama 20 perc. A konferenciára jelentkezni az előadás ter-

†
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dr. Pap Márton és családja szomorúan tudatja mindazokkal,
akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy

dr. Révy Eszter
bölcsész-doktor
életének 76. évében, rövid betegség után, 2022. június 18-án,
csendben eltávozott.
Ami belőle múlandó, attól
2022. szeptember 9-én, pénteken 11 órakor
búcsúzunk Székesfehérváron, a Palotai úti Szentháromság
(Hosszú) Temetőben.
Lelki üdvéért a temetést követően szentmisét ajánlunk fel a
Ciszterci Templomban (Szent János köz 1.)
Emlékét megőrizzük.
Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán.
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vezett címével, rövid (maximum 300 szavas) összefoglalójával,
az előadó rövid (maximum 200 szavas) önéletrajzával lehetséges. Kérik, hogy jelentkezésükben tüntessék fel az előadás témájához kapcsolódó legfontosabb levéltári források, illetve
szakirodalom jegyzékét is (maximum 5–5 tételt)! A jelentkezéseket 2022. szeptember 30-áig várják a premontreiek 100 @
gmail.com e-mail címre.

TANFOLYAM
A Székesfehérvári Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam 2022 szeptemberétől első évfolyamot indít. Minden olyan
jelentkezőt várunk, aki érdeklődik a szent liturgia és az egyházzene iránt, továbbá szívesen teljesítene kántori szolgálatot. Érdeklődés esetén a megadott címre elküldjük a jelentkezés pontos feltételeit. A jelentkezési tájékoztató és a jelentkezési ív az
egyházmegye honlapjáról letölthető. Postacím: Egyházmegyei
Kántorképző Tanfolyam 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
vagy e-mailen: wasztljanos@gmail.com

IDÉZÉS
Az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság tisztelettel megidézi Domán Vilmos (született: Karcag, 1967. május 5.) alperest, hogy a Rab contra Domán köteléki perben 2022. szeptember 8-án, csütörtökön 10.00 órakor a Bíróság Székhelyén (Budapest, I. kerület, Úri utca 62.) megjelenni szíveskedjék. – Dr.
Frankó Tamás bírósági helynök, Bartók Katalin bírósági jegyző.

ALBÉRLET
HOSSZÚ TÁVRA kiadó Budapest XIII. kerületében, a Gyermek
térnél, téglaház 2. emeletén, 40 nm-es, egyszobás, felújított, külön konyhás, kamrás, gépészetileg is felszerelt lakás,
egy vagy két személy részére. Dohányozni, állatot hozni nem
lehet. Érdeklődni: 06/30-202-0832

RÉGISÉG
A VISNYEI GALÉRIA régiséget vásárol. Budapest, VII. kerület,
Dózsa György út 44. T.: 06/1-321-7000
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget
és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-266-4154. Nyitva:
hétfő–szerda 10-17, csütörtök 10-19 óra között.

SZOLGÁLTATÁS
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén
háznál is. T.: 06/1-213-5726
ÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását, tervezését, kivitelezését
több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet T.: 06/20438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu

Könyvesbolt: 06/1–266–0845; konyvesbolt@ujember.hu
Médiaajánlat kérhető: 06/1–317–3933; hirdetes@ujember.hu
Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása:
+36/1–317–3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes–feladasa/
Előfizetés, terjesztés: +36/1-235-0484; +36/1-633-3132; 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).

2022. augusztus 28.
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Ahol Istenhez közel érezzük magunkat
Felszentelték a felújított türjei premontrei templomot

tölt az üdvösség jó illata. Ez a
hivatása a templomnak.”
Majd kérte, hogy a megújult templom szentelésének
ünnepe „hívja elő a templom
falaiból sok évszázad imádságát, imádságos embereinek
hitét; erősítsen bennünket, és
irányítsa figyelmünket a jövő
felé, amelyet hittel, dicsőséggel, üdvösséggel akarunk él-

zösségek erős bástyái voltak.
Magyarságunk szimbólumaivá váltak az évszázadok alatt,
a türjei templom kiváltképp.
„Ez a templom éppen arra
emlékeztet minket, amit Magyarország Európában képvisel. Kifejezi keresztény értékeinket, a stabilitást, a békét; és
megmutatja az egységet, amire szükségünk van ahhoz,
hogy ezeket meg is tudjuk
őrizni. Még nem tudhatjuk,
milyen kihívásokat tartogat a
jövő. Ez a mai nap emlékeztessen minket arra, hogy a
magyarság képes arra, hogy
időről időre, ahogy ez a templom is, megerősödve és megújulva védelmezze mindazt,
amit Szent István örökségül
hagyott.”
Márton apát elmondta,
2009-ben az egyik történelmi
portál azt jegyezte meg a türjei templommal kapcsolatosan, hogy Szent László már
igazán a talpára állhatna, és
tehetne csodát (utalva a templom déli falán látható Szent
László freskó-ciklusra és a
templom rossz állapotára).
Egy kis késéssel ugyan, de
Szent László ezt a csodát megtette – fogalmazott az apát.
„Lehet sok nagyszerű dolgot
építeni, de valami olyat megmenteni, amit 800 évvel ezelőtt építettek, fenséges dolog!”

ni”. Márton apátnak és a
gondjaira bízott közösségnek
kívánta, hogy jelenlétük, szolgálatuk, imádságuk tudja betölteni Isten szent hajlékát
imádságos lélekkel és az üdvösség jó illatával.
A szentmisén a Strahovi
Premontrei Apátság szerzeteseinek kórusa középkori dallamokat énekelt, Horváth
Márk kántor pedig megszólaltatta a felújított orgonát.
A záróáldás és a Salve Regina eléneklése után a kormány
képviseletében, mely a felújítást anyagilag lehetővé tette,
Varga Judit miniszterasszony
mondott ünnepi beszédet;
majd Nagy Bálint országgyűlési képviselő, Fazakas Márton apát és Nagy Ferenc László türjei polgármester szólalt
fel.
Varga Judit kiemelte, a türjei templom felújítása „az állam és az Egyház példás kézszorításának
eredménye,
amelyben a premontrei rendnek kiemelkedő szerepe volt”.
Nem véletlenül kezdte meg
Szent István templomok építésével a Magyar Királyság
megerősítését, mert azok a kö-

Márton apát felidézte szülőföldje temetőjének feliratát:
„Őseidnek szent hitéhez,
nemzetséged
gyökeréhez,
ember, hűtlen ne légy soha!”
Gyermekkorában még nem
értette, miért a temető falára
írták mindezt. „Amikor szinte darabjaira szedték szét a
templomot, és feltárták Dénes bán sírját, a kuruc brigadérosét, az apátét, a török katonáét, a rendtársamét és soksok száz másik emberét, akkor jöttem rá a felirat mondanivalójára. Igenis rajtuk keresztül nekünk szól őseink
szent hite.”
Beszédében kiemelten köszöntötte a Csehországból,
Morvaországból
érkezett
rendtársait, hiszen a török kor
után onnan jöttek Türjére a
premontrei testvérek, akik újraindították a szerzetesi életet.
A pápai és a magyar himnusz eléneklése után a résztvevőket és a türjeieket gazdagon megvendégelték meleg
vacsorával, a templombelsőnek pedig sokan a csodájára
jártak.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita

(Folytatás az 1. oldalról)
A templom felszentelésén
részt vettek a Magyar Premontrei Cirkária tagjai, az Európából, valamint más rendekből is érkező szerzetesek,
köztük Hortobágyi Cirill OSB
pannonhalmi főapát, továbbá
Varga Judit igazságügyi miniszter, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és a közélet
számos képviselője.
Mielőtt a templomszentelés
megkezdődött, a premontrei
szerzetesek megköszönték
mindazok támogatását és
munkáját, akiknek az összefogásával a nyolcszáz éves Árpád-kori, kiemelkedő kulturális értéket képviselő templom
teljes pompáját visszanyerhette.
Öt órakor a koncelebráló
papok, az apátok és elöljárók,
majd Udvardy György a
templom zárt bejárata elé vonultak, ahol az érsek köszöntötte a közösséget, majd Soltész Miklós átnyújtotta a
templom kulcsát Fazakas
Márton csornai apátnak mint
a templom felújítójának.
„Kapuk, nyíljatok meg! Táruljatok fel, örök kapuszárnyak, hadd menjen be a dicsőség Királya!” ― hangzott bevonulás közben az antifóna.
Ezután a népet, a kivilágítatlan templom falait és az oltárt
szenteltvízzel meghintette az
érsek.
A templomszentelés az ige
liturgiájával
folytatódott,
melyben Nehemiás könyvéből
hangzott el az olvasmány arról, milyen tisztelettel és megindultsággal fogadta a nép Isten törvényét, melyet Ezdrás
közvetített nekik. A szentlecke
Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből megerősítette: „Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek maga Krisztus
Jézus a szegletköve. Benne
kapcsolódik egybe az egész
épület, s emelkedik az Úr
szent templomává.” Az evangélium Szent János könyvéből
felhívta a figyelmet arra, hogy
az igazi imádók lélekben és
igazságban imádják az Atyát.
Thomas Hangrätinger emeritus generális apát németül
köszöntötte az ünneplőket,
majd magyarul felolvasták
szentbeszédét. Az új fényében
tündöklő templom történetének ismertetése és a köszönet
kifejezése után kiemelte: „Ez a
román stílusú templom, mint
egy kis ékszer évszázadokon
keresztül a prépostság éke
volt, az imádság helye. Az Isten háza mostantól újra nyitva
áll mindazok számára, akik a
csendet, a visszavonulást, a
meditálást és a szemlélődést
keresik. Ez az Isten jelenlétének a helye, ahogy azt Jézus
megígérte: »Mindennap veletek vagyok a világ végéig.«
Az Isten mindenütt jelen van,
körülvesz minket, de nekünk
szükségünk van egy konkrét
helyszínre is, ahol magunkat
Istenhez közel érezzük, ahol
mindazokat a terheket lerakhatjuk, amik minket nyomasztanak és aggasztanak. Itt
lehetünk olyanok, amilyenek
valójában vagyunk, nem kell
semmit sem színlelni.”

A templom titulusával kapcsolatosan elmondta, a vallásos művészetben a leggyakrabban megfestett jelenet az,
amikor az angyal közli Máriával az Isten születésének hírét.
„Az isteni találkozása az emberivel… az istenhírnök találkozása Máriával… Ezt tulajdonképpen nem is lehet ábrázolni, mégis szükségünk van
olyan képekre, amelyek hozzánk a megfoghatatlant közelebb hozzák.”
Mint mondta, Isten bevonult Mária életébe, és mindent megváltoztatott: az ő
életét és az egész emberiség
sorsát is. Mária igent mondott Istenre, a feladatra. Az ő
igenlő szava a mi Üdvözítőnk
fogantatásának pillanatává
vált. Hol halljuk meg az Isten
szavát? Hol találkozunk az
Istennel? Hol engedjük, hogy
ténykedjen az életünkben
szeretetével és irgalmával?”
Az emeritus apát hangsúlyozta, „Isten háza felújításának öröme kinyitja a fülünket
arra, mit akar Isten számunkra mondani, és meghív minket arra, hogy mindig olyan
választ adjunk, mint Mária
tette, akinek egész élete Isten
dicsőítésére szolgált.”
A hitvallást követően a
Mindenszentek litániájában
kérték a mennyei pártfogókat,
majd Udvardy György elhelyezte Szent Norbert ereklyéjét az oltár lapjába, elimádkozta a felszentelő imát, és
krizmával megkente az oltár
közepét és négy sarkát: „Az
oltárt és az épületet (…) szentelje meg erejével az Úr, hogy
látható jelként hirdesse Krisztus és az Egyház titkát.”
Az oltár megkenése után a
premontrei elöljárók és Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát egymás után megkenték
a templom falait és pilléreit a
felszentelési keresztek helyén,
a szentély falaira pedig Fazakas Márton csornai és Balogh Piusz gödöllői apát kent
krizmát.
Ezután az érsek megtömjénezte az oltárt, Márton apát
pedig a templomot és a népet.
Az oltár megterítése közben a
diakónus átvette az érsektől a
gyertyát, mellyel meggyújtotta az oltár gyertyáit, majd a
felszentelési keresztek alá is
elhelyeztek egyet-egyet, és ki-

világították a templombelsőt a
világ Világossága tiszteletére:
„Sionból ragyog fel az ő ékes
szépsége, az Isten nyilván
eljő!”
A felajánláskor a község
elöljárói adták át a kenyeret
és a bort az érseknek. A szentáldozás után az érsek elhelyezte az oltáriszentséget a tabernákulumba, majd meggyújtották az örökmécsest az

újra felszentelt templomban
először.
Udvardy György ezután
arról beszélt, hogy a templom
Isten hajléka az emberek között, akik lélekben és igazságban imádják az Atyát. A templom az, ahol Isten jelen van az
emberért, ahol magasba száll
az imádság tömjénfüstje, ahol
elhangzik az örök élet igéje. A
templom az a hely, melyet be-
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MOZAIK
HÍREK KÉPEKBEN
• Nemzeti ünnepünkhöz

kapcsolódva ünnepi ülést
tartott augusztus 18-án a
Vas Megyei Közgyűlés,
amelyen Brenner József
szentszéki bíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei
spirituális és a VasvárSzombathelyi
Székeskáptalan nagyprépostja a legmagasabb megyei kitüntetésben, a „Vas
megye díszpolgára” elismerő címben részesült.

2022. augusztus 28.

Russell Crowe alakítja
Amorth atyát, a híres ördögűzőt
egy készülő ﬁlmben
A Gladiátor sztárjára osztották Gabriele Amorth atya, a híres exorcista szerepét Julius Avery új ﬁlmjében. Az ausztrál rendező és forgatókönyvíró, Julius
Avery egy természetfeletti jelenségeket
bemutató thrilleren dolgozik, amely
Gabriele Amorth, a római egyházmegye
egykori ördögűzője emlékiratain és életrajzán alapul.
Amorth atya, aki 2016-ban halt meg, élete
során mintegy százezer exorcizmust végzett.
Az Aleteia nemzetközi katolikus portál munkatársa szerint Russell Crowe tökéletes választás A pápa ördögűzője (The Pope’s Exorcist) cí-

• Bodor György plébános
mutatott be hálaadó szentmisét augusztus 19-én Budapesten, a zugligeti templomban, amiért megvalósulhatott
egy csodálatos, a periférián
élőket befogadó kezdeményezés. A Zugligeti Béke Tanodában (ZuBéTa) az ukrajnai háború elől menekült
kárpátaljai roma családok
gyerekei tanultak az elmúlt
fél évben önkéntes tanárok
segítségével.

1954-ben szentelték pappá. 1986-ban lett a római egyházmegye exorcistája.
A média számos alkalommal gúnyt űzött
Amorth atyából. Azt állították róla, hogy rideg
és szigorú, mint egy középkori pap. Gabriele
Amorth azonban sokkal több volt ennél.
Nagyszerű elme volt, aki nem félt konfrontálódni a természettudományokkal; számos
könyvet írt az exorcizmusról és személyes tapasztalatairól, amelyek egyszerre lenyűgözőek és ijesztőek.
Ezt az izgalmas karaktert alakítja Russell
Crowe idén ősszel. A forgatás hamarosan elkezdődik Írországban. Az új-zélandi színész,
aki a 2000-ben elkészült Gladiátorban nyújtott

• A Katolikus Karitász budapesti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata idén
ősszel csoportot indít azok
számára, akiknek a családjában valamilyen függőséggel élő személy van. A csoportfoglalkozások célja az
alkohol-, drog-, játék- és
egyéb függőségben szenvedők hozzátartozóinak támogatása a csoportmódszer
segítségével.

mű film főszerepére, melynek forgatása szeptemberben kezdődik majd Írországban.
Amorth atya élete bőven elegendő anyagot
szolgáltat egy mozifilmhez. Ha a gyerekkoráról nem is tudunk sokat, a későbbi évek történetei felfedik különleges személyiségének sok
oldalát. Például 18 éves korában csatlakozott a
francia ellenálláshoz, amiért később hadikeresztben (Croix de Guerre) részesült. Jogot tanult, majd belépett a Szent Pál Társaságába;

alakításáért Oscar-díjat kapott, máskor is játszott már vallásos témájú alkotásban, például Noét formálta meg Darren Aronofsky azonos című filmjében. A következő vallásos téma, Amorth atya szerepe azonban meglehetősen különbözik a Crowe pályafutása során
eddig játszottaktól.
Forrás és fotó: Aleteia
Fordította: Verestói Nárcisz

El Camino

Rekordot dönt a zarándokok száma
Ez a rekordok nyara a spanyolországi
Galícia fővárosában, amely augusztus
3. és 7. között adott otthont az Európai
Ifjúsági Zarándoklatnak. A spanyolul
PEJ22-nek hívott program 12 ezer résztvevőt vonzott Szent Jakab apostol sírjához.
Július 24-én, Szent Jakab apostol – Spanyolország és Galícia védőszentje – ünnepének előestéjén a santiagói Zarándokiroda (Oﬁcina del
Peregrino) kiadta az idei kétszázezredik számú
compostelát, vagyis zarándokoklevelet, amely
igazolja a Szent Jakab-út teljesítését. Az oklevelet a santiagói zarándokhivatal állítja ki azoknak, akik legalább 100 km-t megtettek gyalog
vagy 200 kilométert kerékpáron Szent Jakab útján. Ez az első eset a történelemben, hogy ezt a
számot augusztus hónap előtt érik el, soha ko-

rábban nem érkezett ennyi zarándok Galícia régió fővárosába nyáron.
A helyi sajtó jelentése szerint az autonóm
kormány elnöke, Alfonso Rueda a Kormányzótanács ülése után tartott szokásos sajtótájékoztatón közölte, hogy rekordszámú zarándok járja végig idén nyáron a Camino de Santiagót. Újságírói kérdésre Rueda azt válaszolta, hogy júliusban csaknem tízezerrel több
compostelát állítottak ki, mint 2019 augusztusában, ami eddig minden idők rekordjának
számított. Mindez arra utal, hogy „az idei augusztus is rekordhónap lesz, és nemcsak a

Camino de Santiago számára”, hanem minden foglalkozási területen is – hangsúlyozta a
politikus.
Eddig 218 963 zarándok tette meg idén a
Szent Jakab-utat, amire még nem volt példa. A
legtöbb látogató spanyol (45 379). A ranglistát
az andalúzok vezetik (11 322), őket követik a
madridiak (9 495) és a valenciaiak (4 921). Az
apostol sírjához elzarándokolt külföldiek legnagyobb számban az Egyesült Államokból
(3547), Olaszországból (3417) és Németországból (2059) érkeztek.
Augusztus 3-tól ismét Galícia fővárosában
került sor az Európai Ifjúsági Zarándoklatra
(PEJ22). Az eseményről augusztus 2-án tartott
sajtótájékoztatót a városban Francisco José
Prieto Fernández segédpüspök, az esemény felelőse, valamint Raúl Tinajero, a spanyol püspöki konferencia ifjúságpasztorációs albizottságának vezetője. A rendezvény augusztus 7-ig Santiagót a ﬁatalok európai városává változtatta.
Prieto püspök beszédében reményét fejezte
ki, hogy Santiago de Compostela „vendégszerető városként” fogadja az utcáin sétáló tizenkétezer zarándokot. Tinajero pedig – hangsúlyozva az elmúlt két év előkészítő munkáját –
köszönetet mondott az érsekségnek, a teljes
küldöttségnek és mindazoknak, akik gondoskodnak a ﬁatal zarándokokról.
Ferenc pápa augusztus 7-én, vasárnap az
Úrangyala elimádkozása után köszöntötte
azokat a ﬁatalokat, akik részt vettek a 2021-re,
a compostelai szentévre tervezett és a covid
miatt elhalasztott Santiago de Compostela-i
Európai Ifjúsági Zarándoklaton. „Örömmel
adom áldásomat minden részt vevő ﬁatalra és
azokra is, akik ennek a rendezvénynek a szervezésében és elkísérésében munkálkodtak.
Legyen életetek mindig egy zarándoklat,
egy camino Jézus Krisztussal, Isten és az embertársaitok felé, egy utazás a szolgálatban és
az örömben!” – üzente a pápa a Santiago de
Compostelában összegyűlt ﬁataloknak.
Forrás és fotó:
vaticannews.va

Kiadványaink segítségével újra átélheti a budapesti 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus legszebb pillanatait.
A kongresszus első évfordulóján, szeptember 1-jétől 15-éig
25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg kiadványaink.

JÖJJETEK ÉS LÁSSÁTOK!
A budapesti 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
a képek tükrében

ċK TIZENKETTEN
Beszélgetések az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
hírnökeivel

AZ EVANGÉLIUM
SZABADSÁGÁBAN ÉLJETEK!
Ferenc pápa beszédei budapesti
és szlovákiai látogatásán

A könyvek megvásárolhatók az Új Ember könyvesboltban
(1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8.),
valamint webáruházunkban: bolt.ujember.hu

