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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

Megmutatod nekem
az élet útját,
az öröm teljességét
színed előtt,
és a gyönyörűséget
jobbodon mindörökké.
Zsolt 16,11

Az apostolok
egyszerű hitét
mutatta fel
Gárdonyi Máté egyháztörténész
I. János Pál pápa boldoggá avatásáról
Ferenc pápa szeptember 4-én Rómában, a Szent Péter téren boldoggá avatja egykori elődjét, I. János Pál pápát.
Albino Luciani mindössze 33 napig foglalta el Szent Péter trónját, mégis mély nyomot hagyott az emberek szívében. Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanárával beszélgettünk.
– Albino Lucianit sokféleképpen nevezték már életében, a
„mosolygós pápa”, „szegény Krisztus”. Ki volt ő, mit tudunk
róla?
– Albino Luciani 1912-ben született egy észak-olaszországi
kisvárosban, mai nevén Canale D’ Agordóban. Szülei egyszerű
emberek voltak, ő maga többször is felidézte, szegényen éltek;
előfordult, hogy éheztek is. Ez Piave térsége, ahol az első világháborúban több nagy összecsapás is lezajlott. Albino Luciani
az első pápa, akinek az édesapja munkás volt, több helyen dolgozott, Svájcban, Velencében is, egyébként pedig a szocialistákkal szimpatizált. Nem volt azonban antiklerikális, hagyta,
hogy a felesége és a gyerekei gyakorolják a vallásukat. A fiát
sem akadályozta meg abban, hogy pap legyen.
(Folytatás a 3. oldalon)

Az egység vágya

Ferenc pápa fogadta
Novák Katalint,
a Magyar Köztársaság elnökét

Új cikksorozat indul
a Párbeszéd a liturgiáról
című rovatban
4. oldal

„Van jövőnk
és reményünk,
lángoljon a szívünk”

„Katolikus svédasztal”

Hatvanéves
a Szeretetláng-mozgalom
8. oldal

„A derű az élők
halhatatlansága”
Uzsalyné Pécsi Rita
jegyzete
12. oldal

Fotó: Vatican News

Szegeden ismertették a KATTÁRS programjait
A szeptember 22. és 25.
között rendezendő Katolikus
Társadalmi
Napokra (KATTÁRS)
már szeptember 19-étől
várják az érdeklődőket
10 helyszínen 40 programmal és több mint
100 fellépővel. A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas
in Veritate Bizottsága
augusztus 22-én a Szegedi Dóm Látogatóközpontban
tartott
sajtótájékoztatót az
eseményről.

A szinódus
meghallgatásra
és részvételre hív
Beszélgetés Németh Gábor irodaigazgatóval
Fontos állomásához érkezett a 2023-as püspöki szinódus
tizenhatodik rendes közgyűléséhez vezető folyamat. A
nyár folyamán – a legtöbb helyen ünnepélyes keretek között – lezárult az egyházmegyei szakasz. Ebből az alkalomból beszélgettünk Németh Gáborral, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaigazgatójával.
– Szent VI. Pál pápa révén a püspöki szinódus intézménye a
nyugati Egyház működésének fontos része lett. Mit jelent
pontosan a szinódus kifejezés?

– A püspöki szinódus (synodus episcoporum) a püspökök
gyűlése, mely a pápa által meghatározott időben összejöveteleket tart. Ez egy ősi egyházi intézmény, eredetileg ez a szó
azt jelenti, hogy
közösen megtett út.
A szinodalitás
tulajdonképpen a
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspököt, (képünkön) Bánlaki hívő nép hitérzéZsanettet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in kének a kifejezőVeritate Bizottságának képviselőjét; Serfőző Leventét, a szervező dése.
egyházmegye oktatási helynökét, valamint Kondé Lajos pasztorális helynököt a Szeged-Csanádi Egyházmegye sajtófőnöke, – Mario Grech, a
Szeberényi Klára köszöntötte.
(Folytatás az 5. oldalon) püspöki szinódus
főtitkára úgy fogalmazott, hogy a
következő szinódus „eseményből
folyamattá alakul”. Mit jelent
ez?

A lelki békéért
és az engesztelődésért

Balatonkenesei impressziók
Filip Tamás költészetéről
Egy hét CineFest
Fotó: Mészáros Ákos

A Mindszenty-zarándoklat története
ISSN 0133-1205

22036
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Idén megemlékezünk arról, hogy 75 évvel ezelőtt Mindszenty József bíboros, hercegprímás meghirdette a Boldogasszony évét, és a budapesti Városmajorból
százezer férﬁ zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évfordulóhoz kapcsolódóan kilencedik alkalommal tartanak jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot szeptember 17-én, szombaton Máriaremetére. A két főszervezővel, Boldvai
Józseﬀel és Kovács Gergellyel beszélgetünk.
(Interjúnk a 11. oldalon)

– Eddig a szinódusokon egy
meghatározott
témát
vitattak
meg – például a család vagy az ifjúság kérdéskörét –, most viszont egy egészen különleges történésnek lehetünk a részesei,
hiszen a szinódus és annak előkészülete a szinodalitás köré
szerveződik.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Az élet lényeges dolgai, melyeket a búcsúhoz
közeledve a legdrágábbnak tartunk
Augusztus 24-én a VI. Pál-teremben tartott általános kihallgatás keretében a Szentatya az utolsó katekézisét
tartotta az időskorról. Arról elmélkedett, hogy a földi
élet nem más, mint megszületés az új életre. A jelen életet
még kísérik a „vajúdás fájdalmai”, de a halál kapuján
átlépve már örökké az Úrral leszünk, örök ünnep, a valódi élet vár ránk. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását olvashatják.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
Nemrég ünnepeltük Jézus
anyjának mennybevételét. Ez
a misztérium megvilágítja a
Mária sorsát alakító kegyelem
beteljesedését, és megvilágítja
a mi rendeltetésünket is. Rendeltetésünk a menny! A
mennybe felvett Szűzanya képével szeretném lezárni az
öregkorról szóló katekézisek
sorozatát.
Nyugaton úgy szemléljük
Máriát, amint dicsőséges
fénybe burkolózva magasba
emeltetik; keleten viszont úgy
ábrázolják, amint halálba
szenderül, az apostolok imádkozva veszik körül, a feltámadt Úr pedig mint egy kisgyermeket a karjában magával viszi.
A teológia ennek az egyedülálló „felvétetésnek” mindig a halálhoz való viszonyára reflektált, amelyet a dogma
nem határoz meg. Azt hiszem,
még fontosabb lenne, hogy rávilágítsunk e misztériumnak a
Fiú feltámadásával való kapcsolatára, hiszen a Fiú feltámadása nyitja meg az életre
születés útját mindannyiunk
előtt. Máriának a feltámadt
Krisztussal való újraegyesítésének isteni aktusában nem
egyszerűen az emberi halál
szokásos testi romlottsága
nyer meghaladást – nemcsak
erről van szó –, hanem ez az
isteni élet testi átvételét vetíti
előre. Ugyanis a ránk váró feltámadást vetíti előre: mert a
keresztény hit szerint a feltámadt Krisztus sok testvér elsőszülöttje. A feltámadt Úr az,
aki elsőként ment el, aki elsőként támadt fel, aztán mi is
megyünk utána: ez a mi sorsunk, a feltámadás!
Mondhatnánk – Jézus Nikodémushoz intézett szavait
követve –, hogy ez egy kicsit
olyan, mint egy második születés (vö. Jn 3,3–8). Ha az első
a földi születés volt, akkor ez

a második a mennyei születés.
Nem véletlen, hogy Pál apostol a kihallgatás elején felolvasott szövegben a vajúdásról
beszél (vö. Róm 8,22). Ahogyan kijőve anyánk méhéből,
mindig mi vagyunk, ugyanaz
az emberi lény, aki az anyaméhben voltunk, úgy a halál
után a mennybe, Isten terébe
születünk, és továbbra is azok
vagyunk, akik ezen a földön
jártunk. Hasonlóan ahhoz,
ami Jézussal történt: a feltámadt Krisztus továbbra is a
názáreti Jézus – nem veszíti el
emberségét, emberi tapasztalatát, de testiségét sem, mert
anélkül már nem ő lenne, nem
Jézus lenne, az ő emberségével, az ő tapasztalatával.

Ezt tanítja nekünk a tanítványok tapasztalata, akiknek
negyven napon át megjelenik
Jézus a feltámadása után. Az
Úr megmutatja nekik a sebeket, amelyek megpecsételték
áldozatát; de ezek már nem a
fájdalmasan
elszenvedett
megaláztatás csúfságai, most
már végsőkig hűséges szeretetének kitörölhetetlen bizonyítékai. A feltámadt Jézus a tes-

tével együtt Isten szentháromságos benső életében él! És ebben nem veszíti el emlékezetét, nem hagyja maga mögött
történelmét, nem szakítja meg
azokat a kapcsolatokat, amelyekben a földön élt. Barátainak megígérte: „Ha aztán elmegyek, és helyet készítek
nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket,
hogy ti is ott legyetek, ahol én

Békére van szükségünk!
Ferenc pápa felhívása
A kihallgatás végén a Szentatya megemlékezett mindazokról az országokról, ahol háború dúl, de különösen is
Ukrajnáért és Oroszországért imádkozott, mert épp hat hónapja tart az Ukrajna elleni orosz agresszió.
Ferenc pápa felhívásának teljes szövegét
közöljük magyar fordításban.
Megismétlem felhívásomat: esdekelve
kérjük az Úrtól a békét a szeretett ukrán nép
számára, amely hat hónapja szenved a háború borzalmaitól. Kívánom, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére és a
nukleáris katasztrófa veszélyének elhárítására Zaporizzsjában. Szívemben hordozom a
foglyokat, különösen a nehéz körülmények
között élőket, és kérem az illetékes hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent szabadon bocsátásukért. A gyerekekre gondolok,
a sok halottra, a sok menekültre – itt Olaszországban nagyon sokan vannak –, a sok sérültre, a sok ukrán és orosz gyermekre, akik
árvák lettek, és az árvaságnak nincs nemzetisége, ők elvesztették az apjukat vagy az
anyjukat, akár oroszok, akár ukránok. A rengeteg kegyetlenségre gondolok, a sok-sok
ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, minde-

Ferenc pápa augusztus 25-én,
csütörtökön délelőtt fogadta
Novák Katalint, és 45 perces
négyszemközti beszélgetést
folytattak spanyol nyelven,
tolmács nélkül. A köztársasági elnök hivatalosan is meghívta a Szentatyát Magyarországra.

gyik oldal őrültségéért, mert a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja
azt: „Nem, nem vagyok őrült.” A háború
őrület.
Arra a szegény lányra gondolok, akit
Moszkvában felrobbantott egy bomba,
amely az autója ülése alatt volt. Az ártatlanok fizetnek a háborúért, az ártatlanok!
Gondolkodjunk el ezen a valóságon, és
mondjuk el egymásnak: a háború őrültség.
Azok pedig, akik a háborúból és a fegyverkereskedelemből profitálnak, bűnözők, akik
gyilkolják az emberiséget. És gondoljunk
más országokra, amelyekben hosszú ideje
háború dúl: több mint tíz éve Szíriában, gondoljunk a jemeni háborúra, ahol oly sok
gyermek szenved éhezéstől, gondoljunk a
rohingyákra, akik kóborolnak a világban,
mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről. De ma különös módon, hat hónappal a
háború kezdete után, Ukrajnára és Oroszországra gondoljunk, mindkét országra, melyeket Mária Szeplőtelen Szívének szenteltem, hogy ő mint anya fordítsa tekintetét erre a két szeretett országra: lássa meg Ukrajnát, lássa meg Oroszországot, és hozza el
nekünk a békét! Békére van szükségünk!
Fordította: Tőzsér Endre SP

vagyok” (Jn 14,3). Ő azért
ment el, hogy helyet készítsen
mindannyiunknak, és miután
helyet készített, el fog jönni.
Nemcsak a végén jön el
mindenkiért, hanem minden
egyes alkalommal eljön valamennyiünkért. Eljön, hogy
megkeressen és magával vigyen bennünket. Ebben az értelemben a halál átlépés a Jézussal való találkozáshoz, aki
vár rám, hogy magával vigyen.
A feltámadt Jézus Isten világában él, ahol mindenki számára van hely, ahol új föld
formálódik, és épül a mennyei
város, az ember végső lakóhelye. Halandó testünknek ezt
az átváltozását nem tudjuk elképzelni, de biztosak vagyunk
abban, hogy arcunk felismerhető marad, és a mennyországban is emberek maradunk. Ez az átváltozás lehetővé teszi számunkra, hogy részesedjünk – csodálatos meghatottsággal – Isten teremtő
aktusának végtelen és boldog
túláradásában, melynek végeérhetetlen kalandjait személyesen élhetjük át.
Amikor Jézus Isten országáról beszél, azt úgy írja le,
mint egy lakodalmat, mint
egy baráti partit, mint a házat
tökéletessé tevő munkát, vagy
mint meglepetést, mely gazdagabbá teszi az aratást, mint
a vetést. Ha komolyan veszszük az evangélium szavait Isten országáról, akkor érzékenységünk képessé válik arra, hogy élvezzük Isten munkálkodó és teremtő szeretetét,
és összhangba kerülünk az általunk vetett élet példátlan
rendeltetésével.
Idős korunkban, kedves
kortársaim – a „bácsikhoz” és
„nénikhez” beszélek –, még
inkább felértékelődik annak a
sok „részletnek” a jelentősége,
amelyből az élet áll: egy simogatás, egy mosoly, egy gesztus, egy megbecsült munka,
egy váratlan meglepetés, egy
örömteli vendéglátás, egy hűséges kötelék.
Az élet lényeges dolgai,
melyeket a búcsúhoz közeledve legdrágábbnak tartunk,
végérvényesen világossá válnak számunkra. Íme: ez az
öregkori bölcsesség, a mi „ter-

A Szentszék Sajtóterme közleményt adott
ki a magyar államfő vatikáni látogatásáról.
A pápai audienciát követően Novák Katalin
találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a
Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkárával.
Az államtitkárságon a szívélyes légkörben
folytatott megbeszéléseken felidézték a pápa
tavaly szeptemberi budapesti látogatását az
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
alkalmából. A felek elégedettségüknek adtak
hangot a jó kétoldalú kapcsolatokért.
Ezután néhány, közös érdeklődésre számot
tartó kérdést tekintettek át, mint a család, az
élet kultúrájának előmozdítása, valamint a fiatalok és a közel-keleti keresztények helyzete.

Fordította:
Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican.va

atya megerősítette, hogy szándékában
áll Magyarországra látogatni, így elkezdődhet a pápalátogatás előkészítése.
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban
a felek egyetértettek abban, hogy minél
előbb helyre kell állítani a békét. Szóba
került a magyar családtámogatási
rendszer is, amelyet Novák Katalin elmondása szerint nagyra értékelt Ferenc pápa.
„Szükség van a családok mellett kiálló szavakra, nemcsak Magyarországon, nemcsak
Európában, hanem szerte a világon is. A Vatikán és Magyarország ebben partner lehet. Ferenc pápa is mindenkor kiáll a hagyományos
családi értékek mellett. Jó volt meghallgatni
azokat az elismerő szavakat, amit tőle kaptunk, ami a magyarországi családtámogatásokat illeti, illetve azt a felfogást, azt a megközelítést, amellyel mi mindenkor kiállunk a hagyományos családi értékek mellett, és amelylyel felismertük azt, hogy a fiataloknak szükségük van arra, hogy segítséget kapjanak a
családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz” – fogalmazott a köztársasági elnök.
Forrás: Híradó.hu;
MTI; Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News

Ferenc pápa fogadta Novák Katalint,
a Magyar Köztársaság elnökét
A tárgyalásokon szóba került az ukrajnai háború és
a béke iránti elkötelezettség is – zárul a szentszéki
közlemény.
Elkezdődhet a jövőre
esedékes magyarországi pápalátogatás előkészítése,
miután a Ferenc pápa magánaudienciáján megerősítette, hogy szándékában áll
a látogatás – mondta Novák
Katalin Rómában a közmédiának. A köztársasági elnök a találkozón átadott egy
hivatalos meghívólevelet
Ferenc pápának, és kérte,
hogy jövőre látogasson el
Magyarországra. A Szent-

hességünk” helye, amely
megvilágítja a gyermekek, a
fiatalok, a felnőttek és az
egész közösség életét. Nekünk, „időseknek” ezzé kell
válnunk: világosságnak kell
lennünk mások számára.
Egész életünk olyan, mint egy
mag, amelyet a földbe kell temetni, hogy virága és gyümölcse megszülethessen. Meg
fog születni, minden mással
együtt a világon. Nem vajúdás nélkül, nem fájdalom nélkül, de megszületik (vö. Jn
16,21–23). És a feltámadt test
élete százszor és ezerszer elevenebb lesz, mint ahogy mi
ezen a földön megízleltük (vö.
Mk 10,28–31).
A feltámadt Úr – nem véletlenül –, miközben a tónál
várakozik az apostolokra,
megsüt néhány halat (vö. Jn
21,9), majd megkínálja őket. A
gondoskodó szeretetnek ez a
gesztusa bepillantást enged
abba, hogy mi vár ránk, amikor átkelünk a túlsó partra.
Igen, kedves testvéreim, különösen ti, idősebbek, az élet java még hátravan. „De hát öregek vagyunk, mi várhat még
ránk?” A java, mert az élet java még vár ránk. Reménykedünk az életnek ebben a teljességében, amely mindannyiunkra vár, amikor az Úr magához hív bennünket. Az Úr
édesanyja és a mi édesanyánk
– aki előttünk érkezett a
mennybe – adja vissza nekünk a várakozás izgalmát!
Mert ez nem egy érzéketlen,
unott várakozás, nem, ez egy
izgalommal teli várakozás:
„Mikor jön el az én Uram?
Mikor mehetek oda?” Egy kis
félelem is eltölt bennünket,
mert nem tudjuk, mit jelent ez
az átlépés. Az áthaladás azon
az ajtón félelmet ébreszt bennünk, de mindig ott van az
Úr, aki fogja a kezünket és kísér bennünket. Ha pedig egyszer átléptünk a küszöbön,
kezdődik az ünneplés! Álljunk készen, kedves kortársaim, „bácsik” és „nénik”, álljunk készen, ő vár ránk, csak
egy átlépésről van szó, és aztán jöhet az ünneplés!
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Az apostolok egyszerű hitét mutatta fel
Gárdonyi Máté egyháztörténész I. János Pál pápa boldoggá avatásáról
– Szent VI. Pált még megkoronázták a tiarával, csak ő
ezt nem hordta. I. János Pálnál
már nem volt ilyenfajta koronázás és szertartás, hanem az
első pontifikált szentmise keretében vette át ünnepélyesen
a hivatal vezetését. A névválasztás talán nem szorul magyarázatra: a két előző pápára, Szent XXIII. Jánosra és
Szent VI. Pálra utal, személyes
kötődése is volt irántuk, az
egyik püspökké, a másik bíborossá nevezte ki. Ezenkívül
pedig ők voltak a II. Vatikáni
Zsinat pápái, tehát ez programszerű névválasztás volt a
részéről.

(Folytatás az 1, oldalról)
Albino Luciani nagyon
szorgalmas, jól tanuló diák
volt, már gyerekkorában a
papságra készült. A hozzá hasonlóan tehetséges gyerekeket
kisszemináriumba küldték.
Feltrében járt kisszemináriumba, Bellunóban pedig nagyszemináriumba. Itt is a legjobb tanulók közé tartozott.
A bellunói egyházmegye
papjává szentelték. Káplánként kezdte a papi szolgálatát,
majd bekerült az egyházmegyei központba. Hamar kitűnt
a hitoktatás, a katekézis iránti
érdeklődésével, szeretetével
és különleges érzékével. Különböző tárgyakat tanított a
szemináriumban, és írt egy
rövid, összefoglaló jellegű
könyvecskét a szeminaristáknak. Az egyházi hierarchia
felfigyelt rá, és 1958-ban
XXIII. János pápa a szomszédos egyházmegye, Vittorio
Veneto püspökévé nevezte ki.
Itt egy bő évtizedet töltött el,
majd 1969-ben VI. Pál pápa
velencei pátriárkává emelte,
1973-ban bíborossá nevezte ki.
Elmondhatjuk, hogy az élete
gyermekkorától kezdve egészen 1978-as pápává választásáig szűk területen zajlott,
Veneto tartományban. Százszázötven kilométeres távolságban vannak egymástól
azok a helyek, ahol élt és szolgált.
– A II. Vatikáni Zsinathoz
hogyan viszonyult?
– Püspökként részt vett a
zsinaton, de ott nem exponálta magát. Később azt mondta,
tanulni ment oda és nem tanítani. Egy egyházképet és egy
teológiát akart jobban megismerni, ahogyan azt az általa
nagyon tisztelt bíborosok,
püspökök ott bemutatták.

egyetemen is, 1968 után. A
papság egy része nyitottá vált
a baloldal, akár a szélsőbaloldal eszméi iránt is. Ez is a magyarázata annak, hogy Velencében a papság egy része kritikusan viszonyult Luciani
pátriárka passzivitásához. A
másik szempont, hogy ragaszkodott az Apostoli Szentszék
és Szent VI. Pál pápa erkölcsi
tanításához, és abból nem engedett. Ez a Humanae Vitaere
vonatkozott, Szent VI. Pálnak
a helyes születésszabályozásról írt enciklikájára. A polgári
válás körüli vita is éppen erre
az időszakra esett Olaszországban, 1974-ben tartották a
népszavazást az engedélyezéséről. A katolikus szervezetek
egy része – egyetemisták,
munkások – kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy tagjaikat nem befolyásolják a döntésben, hogy igennel vagy
nemmel szavaznak-e. Albino
Luciani mint főpásztor a saját
egyházmegyéjében feloszlatta
ezeket a szervezeteket.

– Ferenc pápa azt emeli ki
I. János Pál életszentségéből,
hogy ő az apostolok egyszerű
hitét mutatta fel az embereknek, ami az Egyház igazi kincse. Úgy mutatta fel ezt a kincset, ahogy a II. Vatikáni Zsinat újratanította a modern világnak. Ez az egyik szempont.
Ha Ferenc pápa tanítását, katekézisét figyeljük, észrevehetjük, hogy mindig a kezdetekhez tér vissza, Krisztushoz
és az apostolok hitéhez, és azt
hozza kapcsolatba a mai világ
kérdéseivel. I. János Pál pápa
tanításának a struktúrája is
ilyen jellegű volt. Ezenkívül
Ferenc pápa még kiemeli,
hogy Albino Luciani a szegények iránti szolidaritást a katolikus hit lényegéhez tartozónak tekintette. Így is élte és
így is tanította, a hit középpontjába helyezte. Azt hiszem, nem kell sokat bizonygatni, hogy Ferenc pápa opciója is hasonló.

– Albino Luciani mindössze
harminchárom napig volt
Krisztus földi helytartója. Lehetséges egyáltalán értékelni
– A családi háttér megha- egy ennyire rövid pápaságot?
tározó tényező volt nála, erről többször megemlékezik.
– Nyilvánvaló, hogy I. JáMásrészt a személyisége is nos Pál esetében nem a pápailyen volt, de emellett tuda- ként végzett tevékenysége
tosan felvállalta, fejlesztette alapozta meg a kanonizációt, – Luciani pápa váratlan haláezt a lelkipásztori attitűdöt. hanem a személyisége. A XX. láról vannak különböző teó-

– Azt mondhatjuk tehát,
– Milyen főpásztor volt hogy Vittorio Veneto püspö- Egyébként az 1978-as, első
keként hatékonyabb volt, konklávé előtt, amikor a bíAlbino Luciani?
mint velencei pátriárkaként? borosok arról tárgyalnak
egymás között, hogy milyen
– A kutatások szerint a
venetói püspökség nagyon
Inkább úgy mondanám, pápára lenne szükség, kimegfelelt a személyiségének. hogy szebb időszaka volt az emelten hangsúlyozzák enKedves, barátságos ember életének, mert a zsinat után nek a lelkipásztori attitűdnek
volt, ahogyan később is emle- nem sokkal mint főpásztor a fontosságát, az odafordugették, a mosolygós pápa. megkeresték Afrikából, Bu- lást a szegények felé, és egyVisszafogott, visszahúzódó, rundiból, hogy létesítsenek ott értelműen megtalálták ezt
imádságnak élő személy. missziót. Luciani teljesítette a Albino Lucianiban, aki nyiVeneto tartomány az ő szüle- kérést, és személyesen is eluta- tott volt a harmadik világ vatésének a helye volt, az ottani zott Burundiba, hogy közvet- lóságára is, szolidáris velük.
légkör közel állt hozzá. Velen- len tapasztalatokat szerezzen. Nyilvánvaló egyébként, hogy
cei pátriárkaként már nem Velencei pátriárkaként pedig akkorra már megnyerte püsvolt ilyen egyszerű a helyzete. Brazíliába utazott. Még a rö- pöktársai többségének a biNagyobb közéleti aktivitást vid ideig, mindössze harminc- zalmát, mivel ő volt az Olasz
vártak volna tőle, amit kevés- három napig tartó pápasága Püspöki Konferencia elnökValószínűleg
bé vállalt fel, nem volt erre al- időszakában is kiemelten han- helyettese.
kalmas. Ezért amikor híre goztatta a szegényekkel való nagy szerepe volt a pápává
ment, hogy bíborossá kreál- szolidaritás fontosságát. Ez választásában a püspöki kolják, papok egy csoportja írt akkor már Dél-Amerikában legialitásnak is – ahogyan ezt
egy levelet VI. Pálnak, hogy általános volt. Nem véletlen, a II. Vatikáni Zsinat fölvetetne, ne, ne…, sőt, helyezze is el hogy Latin-Amerikában nagy te és tanította –, és az ennek
innen, mert nem csinál sem- a támogatottsága annak, hogy nyomán létrehozott püspöki
mit. Ez a semmi azt jelentette, I. János Pált boldoggá avassák, szinódus intézményének. A
hogy alapvetően az imádság- mint ahogyan az sem, hogy kérdés az volt, hogy ez csak
nak és a belső reflexióknak élt, Ferenc pápa számára is példa- tanácsadó szerv, vagy döntési jogköre is legyen-e. Az
nem pedig a külsőségeknek. adó, vonzó személyiség.
1978-as konklávé olyan páKét szempontot meg kell említeni ezzel kapcsolatban. Az – Az közismert volt, hogy pában gondolkozott, aki toegyik, hogy a hetvenes évek Albino Luciani papként és vábbfejleszti a szinódust, és
eleje az olasz történelem ne- főpásztorként is kiemelten bíztak benne, hogy Luciani
héz időszaka volt, az ún. foglalkozott a szegények ezt teszi.
ólomévek korszaka, amikor a mellett a betegekkel és a ﬁaszélsőbaloldal és a szélsőjobb- talokkal. A másokkal szem- – Albino Lucanival kapcsooldal terrorakciói mindenna- beni szolidaritást otthonról latban megemlítik azt is: ő
posak voltak. Az egyházi in- hozta, mivel ő is szegény csa- volt az első pápa, aki kettős
tézményekben is gyakori volt ládba született, sokat nélkü- nevet választott, illetve akit
a forrongás, így a katolikus löztek?
nem koronáztak meg…

Fotó: Vatican News

században kivétel nélkül
olyan pápái voltak a katolikus
egyháznak, akiknek a hitéletük, az imaéletük, az egész
személyiségük kivételes volt,
mégsem avatták mindegyiküket szentté. Elgondolkodhatunk azon, miért maradt el
XV. Benedek vagy XI. Piusz
kanonizációja. XV. Benedek
pápa az első világháborúban
és utána is a béke, az emberiesség szószólója volt. XI. Piusz idején az Egyház átélte a
szélsőjobb és a szélsőbal támadásait, és ő válaszokat is
adott ezekre, egyébként pedig
gyönyörű programot tűzött ki
az Egyház elé, Krisztus királysága eszméjének a hangoztatásával. I. János Pálnál az idő
rövidsége miatt a boldoggá
avatás nem a pápaságnak,
nem az intézménynek szól,
hanem a személynek. Valóban
megrendülést okozott a pápa
halála, mert az emberek megismerhették a mosolygós pápát, egy derűs, kedves személyiséget, aki nagyon egyszerű
szavakkal próbált tanítani.
– A közelmúltban jelent meg
I. János Pál pápáról A világ
sebeire ﬁgyelt címmel egy
könyv, amelyhez Ferenc pápa
írt előszót. Az előbb említette, hogy a jelenlegi Szentatya
számára is példaadó, vonzó
személyiség egykori elődje…

riák, többek között az, hogy a
maﬃa gyilkolta meg, mert
tudomására jutott, hogy a Vatikáni Bank egyes alkalmazottjai összejátszanak a bűnözői körökkel, és ő ennek
véget akart vetni. Miként vélekedik erről?
– A pápaságnak voltak
olyan korszakai, amikor a pápák döntő többsége nem természetes halállal halt meg. A
IX-X. század fordulója ilyen
volt. A XX. század azonban
nem ilyen korszak. Van viszont még egy pápa az elmúlt
századból, akivel kapcsolatban felmerült, hogy meggyilkolták. XI. Piuszról van szó.
Valóban gyanúra adhat okot
az ő esetében az, hisz erőteljesen tiltakozott a fasiszta olasz
állam faji törvényei ellen, és a
Lateráni szerződés megsértése
ellen akart elmondani egy már
el is készített beszédet, de egy
nappal korábban meghalt. Itt
tehát még lehetne is hivatkozni a gyanús háttérre. Albino
Luciani esetében azonban ezt
nem lehet elmondani. Egyrészt a pápasága rövidsége,
másrészt amit már említettem,
hogy visszafogott volt, soha
nem exponálta magát az Egyház nagy ügyeiben. Miért gondolták volna a bűnözői körök
azt, hogy likvidálni kell, amikor még semmilyen lépés nem

történt az ügyben? Valóban
volt egy problémahalmaz, ami
egyre csak gyűlt, a hatvanas
évek óta, és ez a Vallási Művek
Intézetének (I.O.R.) a működése volt. Nem egy bankról van
szó, ez egy vagyonkezelő,
1929-ben jött létre, a Lateráni
szerződés keretében, az olasz
állam fizetett egy nagy összeget kárpótlásként a pápának
az elveszett államért. Figyelték
a tőzsdét, befektetéseket hajtottak végre, ami nagyon sikeres volt. Természetes, hogy
amikor ilyen hatalmas összegek forognak, az felkelti a
maffiakörök érdeklődését. Később, már Szent II. János Pál
alatt ezek a problémák elő is
jöttek, s több olyan bankár, aki
kapcsolatban állt ezzel az
I.O.R. nevű szervezettel, bonyolította a befektetéseket,
gyanús körülmények között
halt meg. Kiderült az is, hogy
egyesek közülük szorosan be
voltak csatlakozva a szabadkőműves páholyhoz, sőt, maffiózók is felbukkantak. Többen rendőrkézre kerültek, és
különböző történeteket adtak
elő, hogy megússzák néhány
évi börtönbüntetéssel. A
nyolcvanas évek közepén születtek azok az összeesküvéselméletek, hogy kik, miért, hogyan álltak a hátterében annak, hogy I. János Pált meggyilkolják. Ezzel szemben az a
vizsgálat, amit a kanonizációs
eljárásnál lefolytattak, mindezt
kizárta. Azt meg kell mondani, hogy nem volt halottboncolás, és olyan halottszemle
sem, ami alaposabb lett volna,
de ez a pápák esetében így
szokott lenni, a bebalzsamozás
miatt erre nincs lehetőség. Azt
sem tudjuk pontosan, hogy mi
volt I. János Pál hirtelen halálának az oka. Az orvost, akit
odahívtak a holttesthez, szívinfarktust állapított meg, azok
a nővérek viszont, akik Veneto
óta vezették Luciani háztartását, és rendelkeztek egészségügyi képesítéssel, tüdőembóliát mondtak. Az biztos, hogy a
pápa egészsége gyönge volt,
már korábban is, vérkeringési
problémákkal, vizesedéssel
küszködött, többször kellett
kúrára mennie. Ezekre panaszkodott a halála előtti napokban is, az utolsó este pedig
mellkasi fájdalmakra. Tegyük
ezekhez hozzá, amit már említettem: az életét korábban az
általa ismert világban élte,
most pedig egy teljesen új környezetbe került, amelyben
nem ismerte ki magát igazán.
A római Kúriát nyilván ismerte, a felépítését, de azt, hogy
ott ki kicsoda, kiben lehet
megbízni, erről fogalma sem
volt. Mindig precíz ember
volt, alaposan felkészült a feladataira, és ez az új helyzet
nyomasztotta. Éjszaka alig
aludt valamit, többször felébredt, tipikusan stresszhelyzetet élt át. Amit a halálos ágyánál a nővérek találtak nála, az
a bíboros államtitkárral folytatott beszélgetésnek a följegyzése volt. Azt olvashatta, készült a holnapra, de már nem
érte meg. Ez sokkal reálisabb
magyarázat a halálára, mint az
állítólagos meggyilkolásáról
szóló összeesküvés-elmélet.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita
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A kereszt titka

Az egység vágya

Lk 14,25–33
Aki tanítvány akar lenni, annak két dolgot fontos
szem előtt tartania: a keresztet, illetve a magányt. A kereszt előre nem tervezhető, semmiféle megelőző gyakorlattal ki nem védhető valóság, és mindeközben a tanítványnak le kell mondania mindarról, amije van, pontosabban, amit magáénak hisz, amihez ragaszkodik,
azért, hogy teljesen Istené lehessen. Arról is le kell mondania, amibe szíve szerint kapaszkodna, mert fontosabb
neki az Úr barátsága. Ez egy választás és döntés, ami a
tanítványi létünkből fakad. Nem a semmiért mondunk
le mindenről, hanem a teljességért, a mindenért. Akármilyen furcsa, de ez egy jó üzlet. A kereszt és a magány
Jézus követésének egyetlen lehetséges módja, ezt tanítja
nekünk az evangéliumért fogságot viselő Pál apostol is.
A tanítványnak azt is meg kell tanulnia, hogy Krisztus mellett lenni nem sikertörténet, nem a „szalad a
szekér” élménye. Mikor Jézus elkezd a szenvedésről
beszélni, megrémülnek az apostolai. Szenvedés és a kereszt által dicsőítette meg Krisztus az Atyát, és az őt követők is ezt az utat járják be, „aki követni akar, vegye
fel mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem”.
Nem wellness a kereszténység, nincs fájdalom- és keresztmentes Jézus-követés.
Csodálni, ünnepelni Jézust és követni, vagyis a szenvedésben, a kereszt alatt is szeretni, végsőkig kitartani
nem ugyanazt jelenti. Hosszú az út, amíg eljutunk a lelkesedéstől, a rajongástól az igaz Isten megismeréséig és
szeretetéig.
Péter apostol útja tanulságos. Péter apostol tanúja
volt Jézus csodáinak, látta, amint Mestere megigézi a
tömeget, látta Jézus sikereit. A mi szemünk előtt is sokszor a sikeres Egyház víziója lebeg, hogy erősek, sikeresek és erkölcsösek vagyunk, pedig valójában… A tanítványok nem tudták elfogadni azt, amikor Jézus, az
isteni Mester nem mutatkozott erősnek, sőt szenvedésekről kezdett jövendölni. Minél több időt töltöttek a tanítványok Jézussal, annál világosabban látták, hogy Jé-

zus az erőből a gyengeségbe, az egészségből a sebzettségbe, az aktivitásból a passzivitásba, a vízióból a valóságba lép át. Ha mi is igent mondunk az ő követésére,
akkor minket is végigvisz ezen az úton, ez a kereszthordozás és a magány útja. Péter apostol amikor megtagadta Jézust, akkor nem ismerte fel benne, a megsebzettben, a szenvedőben a csodákat tevő Krisztust. Sokan tekintenek a csodákat tevő Jézusra, és boldogan követik egész addig, míg szóba nem kerül a kikerülhetetlen kereszt. Keresztények vagyunk, mégis nehezen fogadjuk el a keresztet: imádjuk, de nem hordozzuk.
A valódi szeretethez hozzátartozik a kereszt is. Az
igazi szeretet ugyanis nem tud kevesebbet adni, mint
önmagát. „A kereszten Isten kitárta a karjait, hogy átölelje a földkerekség határait.” (Jeruzsálemi Kürillosz)
A kereszt nélküli élet sokszor megkísért minket: Szeretjük a Bibliának azon helyeit idézgetni, ahol Isten vigasztal, dicsőséget ígér. Szeretünk megfeledkezni Jézusnak a mai evangéliumban hallott szavairól: „Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom.” Sokszor beszélünk úgy életünk
keresztjeiről és szenvedéseiről, mint valami kellemetlen
teherről, amelytől alig várjuk, hogy megszabaduljunk,
és ha ez nem következik be, még lázadni is szoktunk Isten ellen.
Csak a kereszténységben van értelme a keresztnek
és a szenvedésnek, csak az lesz képes saját keresztjét
hordozni, szenvedéseit elviselni, aki nap mint nap feltekint Krisztus keresztjére. Nekünk nem Jézus keresztjét kell hordoznunk, azt úgysem bírnánk, csak a sajátunkat kell felismerni és felvenni, azt, ami személyre
szabottan nekünk készült.
Mivel Krisztus a legtöbbet adja, ezért joggal, a legtöbbet kéri: egész életünket. Feladatunk, hogy megtaláljuk az Istenben a mindent, akiért érdemes mindent
vállalni és mindent feladni.
Németh Norbert

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (88.)

”

Az évközi 23. vasárnap misekönyörgései az istengyermekség távlatába helyezik azokat, akik Krisztus
tanítványaiként az Egyházzal együtt
imádkoznak. Fogadott gyermekekként szólítjuk meg bennük az Atyát,
akihez keresztségünknél fogva tartozunk. Ő az igaz jámborság és békesség szerzője, aki egyszülött Fia által
megváltott minket a bűn és a halál kilátástalanságából, és azóta sem szűnik meg az Ige és a szentségek által
éltetni és táplálni bennünket. Szeretnénk gyermeki ragaszkodással, tisztelettel és hálával közeledni hozzá.
Így kérünk tőle erőtlenekként megerősítést, életutunkon zarándoklókként útmutatást, az egyszülött Fiú fogadott testvéreiként pedig minél teljesebb részesedést az isteni élet örökségéből.
A vasárnapi misekönyörgések
azoknak a megkeresztelteknek az
imádságai, akik megérezték Isten vágyakozását a nekünk felkínált egységre, és engedik, hogy a liturgia
bennük ki is alakítsa ezt a zsigereinkig hatoló Istenhez tartozást. Az utolsó vacsorán az eucharisztikus ünneplést megalapító Jézus vágyakozása

ez, aki Pál apostol Onezimuszról Filemonnak írt szavai szerint jár közben értünk az Atyánál: „Fogadd őt
úgy, mint engem” (Filem 1,17).
Erről a vágyról és formálódásról
szól Ferenc pápa június végén közreadott levele, amelyben a liturgia teológiai értelmét fejti ki számunkra.
Ahogyan a pápa a levél 41. pontjában
fogalmaz:
„Ebben az értelemben a liturgia
nem a »tudásról« szól, és a liturgia
célja elsősorban nem pedagógiai,
még ha nagy pedagógiai értéke is
van. A liturgia inkább a dicsőítésről
szól, a Fiú Húsvétjáért való hálaadásról, akinek megmentő ereje eléri életünket. Az ünneplés arról a valóságról szól, hogy nyitottak vagyunk a
Lélek működésére, aki addig működik általa, amíg Krisztus ki nem alakul bennünk (Vö. Gal 4,19). Formálódásunk teljessége a Krisztushoz való
hasonulásunk.”
Engedjük, hogy a liturgia és Ferenc pápa tanúságtétele beleállítson a
liturgia Krisztus felé vezető sodrásába, aki a saját életében szeretne részesíteni bennünket!
Gérecz Imre OSB

A HÉT SZENTJE

Teréz anya
szeptember 5.
Hogyha beírjuk Teréz anya nevét
az internetes keresőbe, a legtöbb találat olyan oldalakra vezet, ahol imádságait, verset, mondásait
idézik. És elsősorban nem
keresztény portálokon. Teréz
anyát – eredeti nevén Agnes
Gonxha Bojaxhiut – az egész
nyugati világ tiszteli, és
egyik “lelki vezetőjéül” választotta. De a közhellyé
koptatott élet himnusza
vagy a békeima mögött ma
is nyomor és fájdalom van.
Teréz anyát idézzük, de vajon valóban elvezet-e minket
a másik iránti szeretetre,
vagy hátradőlünk, mert úgy
érezzük, ha ismételjük a szavait, már meg is tettük, amit
kell?
Agnes a jezsuitáktól hallott először az indiai misszióról, ahova aztán a Loreto
Nővérek Rendjének növendékeként jutott el. 1931-ben
ott tette le fogadalmát. Ekkor vette fel a Teréz nevet
Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére. A többit jól ismerjük:
vonatút, ami megváltoztatta
az életét; engedély, hogy
független nővérként szolgálhasson
Kalkutta nyomornegyedében; a Szeretet Misszionáriusai rend alapítása,
a hindu templom átalakítása, Nobel-

békedíj, médiafigyelem... Halálakor
rendje a világ százhuszonhárom országában hatszáztíz missziót működ-

106,31). Mintha a Szent Pál-i sokszoros
A Görögkatolikus Egyház különös inbuzdítást hallanánk ki belőle, hogy
tenzitással készül a kereszténység legnamindig és minden időben adjunk hálát
gyobb ünnepére, a húsvétra. A nagyböjt
Istennek. Ezen a napon valóban van mit
előtt négy héttel elkezdi ezt a készületet
megköszönnünk Istennek, és hálásnak
(a vámos és farizeus, a tékozló fiú, a húsÉkességbe és erősségbe
lennünk irgalmáért. A több mint egy évhagyó és a vajhagyó vasárnappal). Majd
öltözött az Úr,
százados képromboló harc beszüntetékövetkezik az öt böjti vasárnap Bazil-limert a szent ábrázolásokon sét ünnepeljük. Ezt pedig egyetemes teturgiával, végül pedig a virágvasárnap.
újra így tekinthetjük őt
heti az Egyház, mert tudjuk, hogy a
A nagyböjtben két vasárnap különös jeés szentjeit
képtisztelet nem azonos a kép imádásálentőséget hordoz: az első, amikor az
val. A görög eredeti nyelv is ugyanúgy
ikontisztelet helyreállítására emlékezünk, illetve a harmadik, a kereszthódoló vasárnap. két szót használ a két fogalomra, mint a magyar: tiszteEzekre az alkalmakra Egyházunk külön antifónákat ír let, imádás: – Ennek fényében szól így a második antielő, amelyek – természetesen – zsoltárversekből lettek fóna második verse: „Magasztalják őt a község gyüleösszeválogatva. Most az elsővasárnapiakat tekintjük át. kezeteiben, és a vének ülésében dicsérjék őt” (Zsolt
A nagyböjt első vasárnapján az első antifóna versei 106,32). Természetesen a zsoltáros általános formában
ismerősen csengenek a hívek számára, hiszen ezeket adta ezt a buzdítást a népnek, mi viszont alkalmazhatszoktuk énekelni a hétköznapi liturgiákon. Ámde itt az juk a fentiek értelmében is.
Milyen szép gondolatot tartalmaz a harmadik antiünnepelt eseményhez is kapcsolódik a tartalmuk. Az
első antifóna első verse: „Az Úr országol, ékességbe öl- fóna! Ez egyetlen versben száll Isten felé: „Dicsérjék őt
tözött, erősségbe öltözött az Úr és felövezte magát” az egek és dicsérje a föld” (a 148. zsoltár alapján). Az
(Zsolt 92,1). Ha arra gondolunk, hogy 843-ban ezen a egész világegyetemet áthatja. Ha azt vesszük figyelemnapon – tehát nagyböjt első vasárnapján – szüntették be be, hogy egy szép megfogalmazás szerint az ikon „abcsászári rendelettel az ikonromboló harcot, amelyről lak az Isten országára”, akkor valóban egybekapcsolótetett, amelyekben több mint négy787-ben már egyházi döntés született, akkor a zsoltár- dik istendicséretünk a mennyei világéval, az angyaloezer apáca és százezer önkéntes teljevers magasabb szintű értelmezést kap. Ékességbe és kéval és szentekével, akiket a szent ikonokon és a szentsített szolgálatot. És ezek a számok
erősségbe öltözött az Úr, mert a szent ábrázolásokon új- képeken látunk megjelenítve.
Ivancsó István
azóta csak növekedtek.
ra így tekinthetjük őt és szentjeit. – Az első antifóna máAzt gondolnánk, egy ilyen
sodik verse ezt a gondonagyhatású életutat csak halatot mélyíti el. Az igaz
hitet nem lehet legyőzTÉSE (KISBOLDOGASSZONY) talmas lelki erővel bíró ember
SZEPTEMBER 4., ÉVKÖZI 23.
ni, mert a mi Istenünk VASÁRNAP (Rozália, Róza, Ida) –
ÜNNEPE (Mária, Adrienn) – Mik tud végigjárni. Ezért is okozott
az egész világegyetem Bölcs 9,13–19 (Imádság bölcsességért,
5,1–4a vagy Róm 8,28–30 – Mt 1,1– megdöbbenést, amikor néUra: „Mert ő erősítette hogy mindenben igénytelenek és
16.18–23 vagy Mt 1,18–23. – hány éve nyilvánosságra kemeg a föld kerekségét, egyszerűek tudjunk lenni.) – Filem
Énekrend: Ho 174 – ÉE 640, Ho rültek Teréz anya levelei, amemely nem fog ingani” 9b–10.12–17 (Szent Pál tanítja, hogy a
174 – ÉE 229, Ho 137 – ÉE 506, Ho lyekben évtizedekig tartó lelki
sötétségről, kételyekről és Is(Zsolt 92,2). Így az iko- rabszolga is testvérünk Krisztusban.) –
169 – ÉE 291.
nokon és más módokon Lk 14,25–33 (Csak az lehet Jézus tanítSZEPTEMBER 9., PÉNTEK – tentől való távollétről írt. Tudvaló ábrázolásai is he- ványa, aki vele együtt vállalja a kereszClaver Szent Péter áldozópap emlék- juk, a szentek közül senki sem
kerülhette el a sátánnal való
lyénvalók, le nem győz- tet is.) – Zsolozsma: III. zsoltárhét – Énekrend: Ho 222 – ÉE 591, napja (Ádám, Szergiusz) – 1Kor 9,16–19.22b–27 – Lk 6,39–42.
hetők.
SZEPTEMBER 10., SZOMBAT (Tolentinói Miklós, Nikolett, küzdelmet, de mégis elgonHo 222 – ÉE 154, Ho 127 – ÉE 208, Ho 273 – ÉE 190.
dolkodtató, ha Teréz anya így
A második antifóna
SZEPTEMBER 5., HÉTFŐ – Kalkuttai Szent Teréz szűz emlék- Hunor) – 1Kor 10,14–22 – Lk 6,43–49.
zsoltárversei az előző napja (Viktor, Lőrinc, Ofélia) – 1Kor 5,1–8 – Lk 6,6–11.
SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP érzett, hogyan volt képes az
megállapítások
után
SZEPTEMBER 6., KEDD (Zakariás, Beáta, Zakaria) – 1Kor (Teodóra, Igor, Jácint) – Kiv 32,7–11.13–14 (Mózes könyörgésére Is- egész életen át tartó szolgálatmár buzdítást tartal- 6,1–11 – Lk 6,12–19.
ten megkönyörült népén.) – 1Tim 1,12–17 (Krisztus azért jött, hogy ra? Talán ez a legfontosabb
maznak. Az első vers
SZEPTEMBER 7., SZERDA – SZENT MÁRK, ISTVÁN ÉS üdvözítse a bűnösöket.) – Lk 15,1–32 vagy Lk 15,1–10 (Az egész dolog, amire tanítani akar benígy szól: „Adjatok hálát MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK, KASSAI VÉRTANÚK ÜNNEPE mennyország örül minden megtérő bűnösnek.) – Zsolozsma: IV. nünket: ne őt idézzük és csoaz Úrnak irgalmáért és – Bölcs 3,1–9 – Mt 10,28–33.
zsoltárhét – Énekrend: Ho 226 – ÉE 592, Ho 226 – ÉE 151, Ho 123 dáljuk, hanem azt, aki mindezt valójában véghezvitte.
csodatetteiért az embeSZEPTEMBER 8., CSÜTÖRTÖK – SZŰZ MÁRIA SZÜLE- – ÉE 540, Ho 274 – ÉE 361.
Sz. A.
rek fiai előtt” (Zsolt
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„Katolikus svédasztal”
Szegeden ismertették a KATTÁRS programjait
(Folytatás az 1. oldalról)
Budapest, Miskolc, Debrecen, Győr, Székesfehérvár és
Pécs után 2022-ben a Caritas
in Veritate Bizottság Szegedet
választotta a KATTÁRS helyszínéül. Az idei rendezvénysorozat mottója: „Megújulni
közös értékeinkben.”
A Tisza-parti város az egyházmegye alapításának ezredik évfordulójára készül ―
hangsúlyozta Kiss-Rigó László püspök. Idén a 992. évforduló egybeesik Szent Gellért
ünnepével és a Katolikus Társadalmi Napok időpontjával.
A rendezvénysorozat valójában már szeptember 19-én elkezdődik, a KATTÁRS előtti
napokon ugyanis kapcsolódó
programokkal várják majd az
érdeklődőket.
Mint mondta, a Katolikus
Társadalmi Napok célja, hogy
a keresztények a társadalom
nyilvánossága előtt beszélhessenek arról, mi a feladatuk, és
mi a véleményük különböző
társadalmi, ökológiai, gazdasági és kulturális kérdésekről,
a közéletről, a tudomány és a
hit kapcsolatáról. Az eseménynyel szeretnének minél többeket bevonni ebbe a párbeszédbe. Az idei szegedi rendezvény világi fővédnöke Novák
Katalin köztársasági elnök,
védnökei Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter és Palkovics László
technológiai és ipari miniszter.
Bánlaki Zsanett beszámolt
arról, hogy 2013 óta a KATTÁRS megszervezésével az
MKPK Caritas in Veritate Bizottsága az Egyház társadalmi
tanítására hívja fel a figyelmet. A kezdeményezés előzményeként említette az Euró-

pa-szerte megrendezett katolikus napokat, amelyeken
eredményes párbeszéd folyik
a katolikusok és a társadalom
különböző szektorai között.
„Krisztus tanításából, a szeretet örömhíréből élet fakad és a
mások iránti felelősség”, amelyet az Egyház tagjai az őskeresztény időktől fogva megélnek. „A KATTÁRS-sal ezt szeretnénk megmutatni és megünnepelni” – mondta a bizottság képviselője.
Hozzátette: „Az Egyháznak az emberi élet valamenynyi szakaszában felmerülő
problémáira van válasza, gondolhatunk az életvédelmi és a
gyermekáldást támogató tevékenységekre, a katolikus óvodákra és iskolákra, a hátrányos helyzetű gyermekeket
segítő tanodahálózatra, a
gyermekvédelmi törvényekre,
az ifjúságpasztoráció széles
körű tevékenységére, a házasokat segítő programokra
vagy az időseket szolgáló szociális otthonokra és demenciaprogramokra. Ezeknek az
intézményeknek és kezdeményezéseknek mind helyük
van a KATTÁRS-on.”
Évről évre más-más helyszínen rendezik meg a rendezvénysorozatot a házigazda
egyházmegye sajátos tevékenységeit bemutatva. Az elmúlt évek témái között szerepelt az oktatás, a karitatív tevékenységek, a kultúra és a család, idén Szegeden ezek kibővülnek a teremtésvédelem, az
egyháztörténet és a sport témáival. A Caritas in Veritate
Bizottság irodavezetője a mottóválasztás kérdésével kapcsolatban elmondta: az elmúlt
évek eseményei megmutatták,
hogy szükség van a megúju-

lásra, és újra kell szőnünk a
társadalmunkat összetartó hálókat. A szegedi KATTÁRS
megújulást hoz abban is, hogy
a rendezvényt a megszokott
egy hétvégés időtartam helyett
kapcsolódó programokkal egy
hétre bővítve rendezik meg.
Serfőző Levente a rendezvénysorozat programjait ismertette, kiemelve közülük
néhányat. A programok megtalálhatók a már elérhető
programfüzetben, illetve letölthetők online formában.
Felszólalása elején röviden
bemutatta az Egyház társadalmi tanítását egybefoglaló dokumentumokat, főként a DOCAT – Mit kell tennünk? A Katolikus Egyház társadalmi tanítása című kiadványt, amely fiataloknak is érthető módon ad
válaszokat arra a kérdésre,
hogy az Egyház miként van
jelen a társadalomban, és milyen feladatai vannak a hétköznapokban.
Az országos rendezvényre
sokan érkeznek majd a fővárosból, a Szeged környéki régiókból és a határ menti településekről. A KATTÁRS
programjai mind ingyen látogathatók, és az Egyház társadalmi tematikájához igazodnak. Köztük lesznek olyanok,
amelyek művészeti, szociális
és gazdasági témákat vagy a
teremtés- és életvédelem kérdéseit érintik, de egyháztörténelmi, irodalmi jellegű, valamint zenei és sporteseményeket is látogathatnak az érdeklődők. A „katolikus svédasztalról” mindenki választhat
neki megfelelő programot.
A teljesség igénye nélkül
csak néhányat említünk a gazdag kínálatból. A család Isten
otthona címmel kiállítás nyílik

Simon András grafikusművész műveiből. Megtekinthető
lesz az idén augusztus 20-án
Szent István-renddel kitüntetett Rofusz Ferenc Az utolsó
vacsora című filmje, és megcsodálhatjuk Daróczi Csabának, a 2021. év természetfotósának képeit is. Szó lesz az etikus és méltányos kereskedelemről, a hit és a tudomány
párbeszédéről, valamint az
élet védelméről Keresztes Ilona vezetével, Zsuffa Tünde
pedig Csókay Andrással és
Böjte Csabával beszélget
majd. KATTÁRS Kupa címmel először szerveznek bajnokságot a 13–14 éves korosztálynak. Bálint Sándor néprajztudós, a „legszögedibb
szögedi” életét és pályáját is
szeretnék megismertetni a látogatókkal. Ennek érdekében
a Eötvös utcát „Bálint Sándor
sétánnyá” alakítják, ahol kültéri kiállítást tekinthetnek
meg az érdeklődők.
Szeptember 24-én, szombaton az egyházmegye első püspöke, Szent Gellért ünnepén
vásári forgataggal és számos
családi programmal (színpadi
műsorokkal, gyermekprogramokkal, street food utcával,
dóm- és toronylátogatással,
flashmobbal) várják az ünneplőket a Dóm téren, ahol civil szervezetek és egyházi közösségek is bemutatkoznak. A
napot Tóth Gabi, majd Ákos
nagykoncertje zárja.
Kondé Lajos pasztorális
helynök a liturgikus programokat ismertette. Szeptember 19-én 18 órakor a Dómban Balog Zoltán püspök, a
Magyarországi Református
Egyház zsinatának lelkészi
elnöke, valamint Kiss-Rigó
László, a katolikus Szeged-

Csanádi Egyházmegye püspöke vezetésével ökumenikus istentiszteletet tartanak,
kifejezéseképpen
annak,
hogy az Egyház nyitni szeretne, és képes egységben
gondolkodni,
imádkozni.
Szeptember 22-én 18 órakor
ünnepi
szentmise
lesz
ugyanott Veres András győri
megyéspüspök, az MKPK elnöke főcelebrálásával. Szeptember 23-án szintén este hat
órakor tartják a családok
szentmiséjét, amelyet Marton Zsolt váci megyéspüspök mutat be. Utána fáklyás
menet vonul a Dómból a Dugonics térre, a dicsőítő koncertre, amellyel az evangélium örömét szeretnék megmutatni a világnak, olyan
stílusban, amely azokat is
megérintheti, akik nem lépnek be a templom falai közé.
Szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén, 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be a
megyéspüspök, majd 25-én,
vasárnap Erdő Péter bíboros,
prímás főcelebrálásával tartják a záró szentmisét.
Serfőző Levente kérdésünkre elmondta, mivel Szeged egyetemi város, és mintegy nyolcvan oktatási intézmény működik az egyházmegye fenntartásában, úgy gondolták, hogy a KATTÁRS
programjában olyan eseményeknek is helyet kell kapniuk, amelyekkel megszólíthat-

ják a fiatalokat. A KATTÁRS
Kupára az egyházmegye általános iskolásait várják, a kispályás focibajnokságnak a
Szent Gellért Fórum ad helyet
szeptember 23-án 9 és 16 óra
között.
„Konferenciák mindig voltak a KATTÁRS-rendezvényeken. Szeged mai arcát az egyetem határozza meg. Így volt ez
az elmúlt száz évben is, hiszen
Trianon után a kolozsvári
egyetem számos professzora
és kara költözött át a Tiszaparti városba. Az oktatás és a
nevelés az egész régióban kiemelt jelentőségű, ezért fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk azokról, akik hozzátettek
valamit ehhez az elmúlt száz
évben. Ilyen volt például Klebelsberg Kuno, Glattfelder
Gyula püspök vagy Sík Sándor. A Kalot- mozgalom első
csoportjait szintén Szegedről
indította Kerkai Jenő. Ezeknek
a helyi értékeknek az egész országra hatásuk volt.”
Az oktatási referens azt is
elmondta, hogy szeptember
23-án, pénteken este a dicsőítő
koncerten szeretnék missziós
lelkülettel megtölteni a Dugonics teret. Az eseményen fellépnek a Gável testvérek, Mező Misi, Csiszér László és a
szegedi dicsőítő zenekarok, az
Eleven Tűz, a Szabad-ON és a
Jelenlét zenekar.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Lambert Attila

Máriával együtt Krisztust adják a világnak
Papi zarándoklat Bodajkon
Augusztus 25-én 18. alkalommal hívta Spányi Antal püspök a Székesfehérvári Egyházmegye papjait Bodajkra, hogy
megújuljanak szolgálatukban,
és imában forduljanak a Mindenkor Segítő Szűzanyához az
egyházmegyéért, új papi hivatásokért. A főpásztor Kovács
Zoltán kőbányai plébánost
kérte fel, hogy beszéljen a Mária-tiszteletről mint a papság
lelkiéletének, a lelkipásztori
szolgálatnak egyik alapjáról.
Ugrits Tamás pasztorális helynök,
püspöki irodaigazgató a lelkinap
kezdetén közös imaórára, majd a
személyes találkozások mélyebb
megélésére hívta paptestvéreit.
Spányi Antal püspök köszöntőjében a nap Máriáról szóló témájához
kapcsolódóan XVI. Benedek pápa
2009-ben a hivatások világnapjára
írt szavait idézte: „…ne bátortalanodjatok el a nehézségekkel és kétségekkel szemben. Bízzatok Istenben, kövessétek hűségesen Jézust, és
tanúi lesztek annak az örömnek,
ami a vele való bensőséges egységből fakad. Szűz Máriához hasonlóan
– akit minden nemzedék boldognak
hirdet, mert hitt (vö. Lk 1,48) – minden lelki erőtökkel azon legyetek,
hogy megvalósítsátok a mennyei
Atya üdvözítő tervét, gondosan

őrizve szívetekben a készséget a rácsodálkozásra és annak imádására,
akinek hatalmában áll »nagy dolgokat« tenni, mert Szent az ő neve.” A
főpásztor örömnek és ünnepnek nevezte a papi zarándoklatot, mert
minden évben megtapasztalhatják a
közösen mondott ima felemelő lelki
erejét, misztériumát, bátorítását.
„Bodajkra jönni mindig sajátos élmény – emelte ki a püspök ―, és külön öröm, hogy 2008-ban itt hoztuk
létre a Prohászka Imaszövetséget,
amely naponta kéri a papi és szerzetesi hivatásokat az Úrtól. Ez a nap
felfrissülés a monoton helytállásban,

alkalom a szentgyónás elvégzésére
és a kikapcsolódásra is, mert a találkozás örömét is átélhetjük egymással. Érzelmileg fontos feltöltődni,
mert a barátságok ápolására is lehetőség van az Úr előtt, a Szűzanya
kegyhelyén” – fogalmazott Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüspök köszöntőjében.
Ezt követően a Székesfehérvári
Egyházmegye papságát érintő gazdasági ügyekről Dózsa István egyházmegyei vagyonkezelő tájékoztatta a jelenlévőket.
A hagyományos papi találkozón
Kovács Zoltán, a kőbányai Szent

László-templom plébánosa tartott
előadást a Mária-tiszteletről. Az előadó hangsúlyozta, a papoknak megadatott a kegyelem, hogy mintegy
kézzel érinthessék a keresztáldozat
gyümölcsét nap mint nap. Mert a kereszt
áldozata
megjelenítődik,
reaktualizálódik a szentmiseáldozat
bemutatásában. Szent II. János Pál
pápa 1984-ben rávilágított arra, hogy
Mária jelenléte nagyon aktív nemcsak közbenjárásban, hanem az Egyház hivatalos liturgikus tevékenységében is. A Szentatya abból indult ki,
ha Krisztus Istenfiú, akkor Mária Istenszülő, és a kettő szoros lelki egységben van egymással. S Mária jelen
volt a kereszt alatt is, nem távoli
részvéttel nézte haldokló fiát, hanem
átélte szenvedését. A maga egyszerű
emberi mivoltában támaszt adott neki, erőt a legnagyobb mű beteljesítéséhez, a világ megváltásához. Ha pedig a keresztáldozatnál ott találjuk
Máriát, a keresztáldozat újra megjelenítésétől sem idegen jelenléte. „Hiszen ha az angyalokkal és az egész
szentek közösségével együtt ünnepelünk, ez nem egy díszítőelem, ők
tényleg ott vannak, amikor a liturgiát
ünnepeljük, és bekapcsolódunk a
megdicsőült Egyház liturgiájába. A
szentek közösségének legkiválóbb
tagja pedig, akit kiemelt tisztelet illeti
meg az Istenanyasága miatt, maga a
Szűzanya” – fogalmazott az előadó.

Kovács Zoltán végül arra hívta
fel a figyelmet, hogy Mária története
nem egy párhuzamos történet
Krisztus mellett. A bibliai alapokon
nyugvó, helyes Szűzanya-tisztelet
nem áll Krisztus elé, és nem választ
el minket az Egyháztól, hanem Máriával együtt Jézushoz kerülünk közelebb.
Az előadás után az egyházmegye
papságával együtt bemutatott szentmisében Spányi Antal püspök támpontokat adott a szerteágazó lelkipásztori szolgálat megújulásához, és
számba vette mindazokat a lehetőségeket, amelyek segítséget nyújtanak
az Istent szolgáló papi élet örömteli
megéléshez.
A főpásztor beszélt a pasztoráció
örömteli eredményeiről, a közösségben megélt örömökről, a megújult
templomok szépségének öröméről
és a Lélek által kapott örömökről.
Majd bátor tanúságtételre buzdította
a papokat a mai világban, amely nélkülözi az isteni valóságot. „Látnunk
kell, hogy a kereszt viselése nélkül
nincs keresztény élet – hangsúlyozta
Spányi Antal püspök.
A papi találkozó püspöki zárszóval ért véget a bodajki Segítő Szűz
Mária-kegyhelyen.
Forrás: Székesfehérvári
Egyházmegye
Fotó: Kovács Marcell
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EGYHÁZ
Megújult a komáromi
Szent István-templom

Szentbeszéde végén Veres András püspök
arra kérte a híveket, hogy a jövőben is viseljék
gondját gyönyörűen felújított lelki otthonuknak.
Knoll Miklós, a plébániai tanácsadó testület
alelnöke köszöntötte a főpásztort, és köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a
komáromi Szent István-templom újjászületéséhez. A szentelésen részt vett Molnár Attila,
Komárom polgármestere; Molnárné Taár Izabella, Komárom Járási Hivatalának vezetője;
Vajda Bence önkormányzati képviselő és Farkas Péter, a WF Építőipari Kft. ügyvezetője, a
felújítás felelős vezetője és fő támogatója.
A szentmisén Horváth Istvánné Vereb RoVeres András püspök homíliájában megemlékezett Szent Istvánról, aki – miként fogalma- zália vezetésével zenei szolgálatot végzett a
zott – „nem taktikai céllal, hanem határozott helyi katolikus énekkar, valamint közreműmeggyőződésből és tiszta szívvel
irányította országunkat a kereszténység felé. Szilárd alapokon
nyugvó hitet és egyházat hagyományozott ránk, amelynek védőbástyái a templomok”.
„Nem az Úrnak, hanem az
embernek van szüksége egy
helyre, ahol találkozhat Istenével – hangsúlyozta a főpásztor.
– Ahogy Jézus a színeváltozása
előtt felvitte tanítványait a
hegyre, úgy emelnek ki bennünket is a templomok a hétköznapi életből. Ahogy az ember lakóhelyet épít családja számára, úgy teremt Isten otthont
gyermekeinek a templomokban.
Ég és föld találkozása ez a szent
hely, ahol Isten és ember között
különleges kapcsolat jön létre, a
hely, ahol a családok megszentelt közösséggé válnak” – fogalmazott a győri megyéspüspök.
Szent II. János Pál pápa szavai
nyomán kiemelte: a templom
oltára körül összegyűlt közösség az eucharisztiában egyesül Krisztussal. A ködtek a komáromi 77. számú Bíró Lucián
keresztény közösségben így újra tudatoso- Cserkészcsapat tagjai és vezetői.
Forrás: Győri Egyházmegye
dik, hogy minden Krisztus által és KrisztusSzöveg és fotó: Vörösháziné Ádám Zsuzsa
ban teremtetett.
Felújították a Szent István királyról elnevezett (magyarországi) komáromi kistemplom belső terét; felszentelésére Takács Ferenc helyi plébános, az egyházközség és a város vezetősége a templom
névadójának, Magyarország fővédőszentjének ünnepét, augusztus 20-át választotta. Ebből az alkalomból Veres
András győri megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
mutatott be ünnepi szentmisét, és megáldotta az újjászületett épületet.

Polgármesterekkel találkozott
az egri érsek
Hagyományosan minden évben találkozóra hívja Ternyák Csaba egri érsek
azon települések polgármestereit, ahol
az Egri Főegyházmegye által fenntartott
oktatási intézmény működik. Augusztus
23-án mintegy negyven településvezető
vett részt az eszmecserén.

alapított a bencés kolostori iskola a később létrehozott katolikus iskolák ősképe.
A főpásztor hangsúlyozta: az intézményfenntartásban a szülők és a települések szándékai, a gyermekek érdekei jelentik a legfontosabb szempontot. Az önkormányzatok partnerek, az együttműködések gyümölcsözőek. Az
iskolák mellett az óvodaépítési program is
Ternyák Csaba köszöntőjében kiemelte: fontos, több mint húsz településen folyik jelenfontos ez a találkozó, mert erősíti a kapcsola- leg is építkezés – tette hozzá.
Farkas Ferenc, Jászapáti polgármestere a
tokat, és alkalmat ad arra, hogy személyesen

egyeztessenek az intézmények kapcsán felmerülő kérdésekről. „Ez egy különleges alkalom,
Szent István kiráy ünnepe után megerősödtünk attól az elkötelezettségtől, amit szent királyunk példája adott” – fogalmazott a főpásztor.
Az érsek a jelen lévő Várszegi Asztrikot –
aki 27 esztendőn át volt pannonhalmi főapát –
köszöntve emlékeztetett: a Szent István idején

Szent István Televízió kérdésére elmondta: városában alsó és középfokon is működik főegyházmegyei fenntartású intézmény, ami érezteti hatását a helyi kulturális életben és hitéletben egyaránt.
Forrás: Egri Főegyházmegye/
Bérczessy András
Fotó: Szent István Televízió
Vozáry Róbert
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Templombúcsú a felújított
hajdúböszörményi templomban
Augusztus 21-én ünnepelték a Szent István király oltalma alatt álló hajdúböszörményi római katolikus templom búcsúját. A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be, és megáldotta a külsőleg megújult
templomot.
Koncelebrált Hasulyó János plébános, Szenes József nyugalmazott plébános és Bodogán
László görögkatolikus parókus. Részt vett a
szentmisén Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere is.
Palánki Ferenc megyéspüspök elmélkedésének bevezetőjében Szent II. János Pál pápa
gondolatára utalt, amely szerint a szentek nem
azt akarják, hogy ünnepeljük, hanem hogy kövessük őket. Miben kövessük őket? A püspök
a kérdésre az elhangzott evangéliumi szakasz (Mt 7,24–27)
üzenetével válaszolt. Szent István király sziklára építette a
személyes életét, a család, a közösség és a nemzet életét. Ha
ezt átgondoljuk, akkor világossá válik előttünk a feladatunk.
Nem elég beszélni a keresztény értékekről, a személyes
életünkben, tetteinkben kell
hogy megmutatkoznia, mit jelent a krisztusi élet – figyelmeztetett a főpásztor. – Szent
István király nem politikai
megfontolásból, hanem személyes meggyőződésből döntött a
kereszténység mellett. Ismerte
a Szentírást, Jézus Krisztust, és tudta, hogy Ő
az a szikla, akire érdemes építeni az életet.
Családja az első magyar szent család volt.
Nem azért, mert szentté, boldoggá vannak
avatva, hanem mert szeretetben, békességben,
jóságban, jószívűségben éltek, gyakorolva az
erényeket.
Sok nehézség, probléma vesz körül bennünket, és közben a másik emberre mutatunk,
hogyan kellene viselkednie, hogy jó legyen az
életünk. De nem gondolunk arra, hogy nekünk kellene változnunk, odafigyelnünk,
hogy ne bántsuk meg embertársainkat, családtagjainkat, és segítsünk, hogy a másik embernek könnyebb, jobb legyen az élete. Talán pont
azoknak a viselkedése indít az erények – a türelem, az irgalmasság, a jóság stb. – gyakorlá-

sára, akiket ajándékba kaptunk az élettől – tanította Palánk Ferenc.
„Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?” – kérdezzük, és Szent István visszakérdez: Hol tartotok most, merre haladtok, magyarok, az életetekben, milyen állomásokon
vagytok túl? Azt nem tudjuk, mi vár még
ránk, de ha az irány jó, akkor egészen biztosan
célba érünk, szentek leszünk, és a szentekkel
együtt a mennyben leszünk – zárta elmélkedését a megyéspüspök.
A szentmise szentségi áldással zárult, majd
Fehér Zsigmond, az egyházközség képviselőtestületének világi elnöke mondott köszönetet
az egyházközség nevében Palánki Ferenc megyéspüspöknek a szentmise bemutatásáért, a
szakembereknek a templom külső felújításában végzett munkájáért, valamint a felújítás-

hoz kapott kormányzati és önkormányzati támogatásért.
A templom külső felújítására a Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapkezelő pályázata során elnyert 14 990 000 Ft támogatásnak köszönhetően került sor. A torony felújítását már az
elmúlt években elkezdték, a torony ablakainak
javítása, a keresztfelújítás szintén a jelenlegi
munkálatok része volt. Ez utóbbi a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye, valamint a helyi
önkormányzat támogatásából és önerőből valósult meg. A következő nagyobb munkálat a
templom harangjainak automatavezérlése lesz.
Forrás: Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye
Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Püspöki szentmisével ünnepelték
Zalabaksán a templom
felszentelésének 30. évfordulóját
nyével Isten számára. Isten ugyanis évszázadokon keresztül folyamatosan kopogtatott az
emberiség ajtaján, de a szabad akaratot tisztelve csak akkor öltött testet, amikor feltétel nélküli befogadást tapasztalt.
Székely János püspök szerint akkor ünnepeljük Istent méltóképpen, ha igent mondunk
A megyéspüspök prédikációjában köszöne- szeretetére. Ha megtanuljuk a szeretet művétet mondott mindazoknak, akik tevékenyen szetét, s nem csak akkor szeretünk, amikor az
részt vettek a széles körű társadalmi összefogással megvalósult
templomépítésben.
A zalabaksai templom építését
Varga Imre néhai csesztregi plébános kezdeményezte, javaslatát támogatta a község akkori vezetése,
a munkálatok jelentős részét pedig
helyi és környékbeli iparosok, illetve a település és a szomszédos falvak lakói végezték.
Az ünnepi szentmise kezdetén a
helyi egyházközség nevében Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke, illetve Horváth Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamint Székely János püspököt. A község vezetője úgy fogalmazott, könnyű és kényelmes. Ha élethivatásunkká
templomépítő közösség a zalabaksai, amely- válik a házasság, a gyermekvállalás. A tempnek tagjai óriási tettet hajtottak végre: össze- lom pedig az a hely, ahol Isten békéje uralkodik, és ahol tanulhatunk Krisztus keresztjéből,
fogtak Isten házának létrehozása érdekében.
A főpásztor szintén elismerően beszélt a he- az ő szeretetéből, a mérték nélküli odaadásból
lyiek érdemeiről. Szentbeszédében arról is – fejtette ki a főpásztor.
szólt, hogy Szűz Mária azáltal lett a Világ KiForrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye
rálynője, hogy elsőként nyitott ajtót egész léA zalabaksai Szűz Mária Világ Királynője-templom felszentelésének 30. évfordulóját ünnepelték augusztus 21-én. Az
ünnepi szentmise főcelebránsa Székely
János püspök, a Szombathelyi Egyházmegye főpásztora volt.
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Háromezer ukrajnai menekült
beilleszkedését támogatja
a Máltai Szeretetszolgálat
Fél éve zajlik az orosz–ukrán háború. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) a háború hatodik hónapjában zajló segítő programjaival háromezer, hosszú távon Magyarországon maradó ukrajnai menekült beilleszkedését támogatja. A
karitatív szervezet az elmúlt fél évben hetvenezer menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, és több
mint négyszáz tonna tartós élelmiszert szállított Ukrajnába.
Százötven Magyarországon tartózkodó
ukrán családdal köt egy évre szóló támogatási szerződést, és további 2500 ukrajnai menekültet részesít háromhavi támogatásban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
hogy a hosszú távon itt maradó családok integrációját elősegítse, életük újrakezdését
megkönnyítse. A segítő programok az önálló
lakhatásban, a gyerekek közelgő iskolakezdésében, a szülők elhelyezkedésében egyaránt
hathatós támogatást jelenthetnek. A mindennapos ügyintézésen, a nyelvi nehézségek áthidalásán és a családok életét kísérő szociális segítők munkáján túl az érintettek pénzbeli támogatást is kapnak, amit a szociális szférában
új elemként megjelenő humanitárius kártyára
utal a segélyszervezet, ezzel pedig kizárólag
az előzetesen meghatározott kiadásokat lehet
fizetni.
Az európai uniós forrásból megvalósuló integrációs programban részt vevő családokat
az MMSZ regionális szervezetei választják ki.
Az eddig kiválasztott családok nagy részében
az édesapa már évek óta valamelyik magyarországi nagyüzem vendégmunkásaként dolgozik, a háború kitörését követően pedig
utánajöttek a családtagjai is. A programba
azonban nemcsak a régóta itt dolgozó alkalmazottak kerültek be, a résztvevők képzettsé-

Ez a múltunk, a jelenünk
és a jövőnk
Alapításának 1013. évfordulóját ünnepelte
a Pécsi Egyházmegye
A jeles évforduló alkalmából augusztus
23-án Felföldi László, az egyházmegye
főpásztora ünnepi szentmisét mutatott
be a Pécsi Egyházmegye székesegyházában. A szertartáson Mayer Mihály nyugalmazott püspök és Máger Róbert püspöki irodaigazgató, valamint az egyházmegye papjai koncelebráltak.

ge változatos, gépész, könyvelő és balettművész egyaránt megtalálható közöttük.
A Máltai Szeretetszolgálat családgondozói
figyelemmel kísérik a családok mindennapjait,
és szükség esetén segítséget nyújtanak. A gyermekek szeptembertől magyar iskolában folytatják tanulmányaikat, jellemzően a lakóhelyükhöz közeli általános iskolába íratták be őket.
Az integrációs program mellett az MMSZ
három hónapos segítő programot is indított,
ez utóbbit a menekültek számára felajánlott
adományokból fedezi a segélyszervezet. A
programban 2500 személy kaphat havi 30 ezer
forintos támogatást, egy négytagú, kétgyermekes család így 120 ezer forintban is részesülhet
három hónapon át. A pénzt a humanitárius
kártyára utalja a szervezet. A Mastercard
bankkártyával nem lehet készpénzt felvenni,
csak az előre beállított kiadásokat fizethetik
vele. A beilleszkedést segítő programok részeként augusztusban 170 menekült gyermek töltött egy-egy hetet a Máltai Szeretetszolgálat táboraiban.
Forrás és fotó:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Kulturális átalakulás a közjó
szolgálatában
A pápa is részt vesz az első Vitae-csúcstalálkozón
Első alkalommal tart csúcstalálkozót
augusztus 31-én és szeptember 1-jén a
Vitae Global Foundation (Élet Globális
Alapítvány) azzal a célkitűzéssel, hogy
segítsék elindítani a kulturális átalakulást, amely a közjót szolgálja. A Vatikánban megrendezett eseményen, amelyen világhírű művészek gyűlnek össze,
Ferenc pápa is részt vesz – jelentették be
augusztus 19-én.
A Vitae Global Foundation első csúcstalálkozóját a Vatikáni Kertekben található IV. Piusz-palotában tartja, amelynek egy részén várhatóan Ferenc pápa is részt vesz. Az eseményt
Zsófia egykori spanyol királyné is támogatásáról biztosította. A rendezvénnyel kapcsolatban
kiadott sajtónyilatkozat szerint nemzetközileg
elismert művészek és a szórakoztatóipar kiemelkedő személyiségei gyűlnek össze, hogy
megvitassák, hogyan lehet „a művészeteket, a
médiát és a szórakoztatást felhasználni egy
olyan kulturális átalakulás elindítására, amely
elősegíti a közjót, az egyetemes értékeket és az
emberek találkozását”.
Művészek, színészek és zenészek találkoznak, hogy megosszák gondolataikat olyan stratégiákról és kreatív javaslatokról, amelyek segítenek változást előidézni a világban. A tanácskozás által ösztönözni kívánt változás fő
céljai közé tartozik az egység és a remény elősegítése, valamint a sokszínűség megbecsülése.
A Vitae Alapítvány létrehozója és elnöke, Luis
Quinelli és a szervezet vezetősége az elmúlt
években több alkalommal is találkozott Ferenc
pápával. A Szentatya gyakran beszél arról, milyen fontos szerepet töltenek be a művészek a
társadalom jobbá tételében. Hangsúlyozza,
hogy a művészek „a szépség őrzői, a találkozás
kultúrájának nagykövetei és az egész emberiség számára a remény tanúságtevői”.
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Luis Quinelli, a Vitae Globális Alapítvány
elnöke elmondta: reméli, hogy a csúcstalálkozó rávilágít a különböző szervezetek és egyének munkájára, amely a kultúra jobbá tételére
irányul. „Egy polarizált, negatív üzenetekkel
és konfliktusokkal terhelt társadalomban a Vitae Alapítvány célja, hogy a művészek és a befolyásos globális vezetők találkozása által beszélgetés induljon közöttük arról, hogyan lehet újra előmozdítani a reményt és a közjót a
művészetek révén annak érdekében, hogy pozitívan tudjanak hatni az emberek szívére és
lelkére” – hangsúlyozta az argentin származású Luis Quinelli. Hozzátette, hogy az esemény
egy hálózat létrehozását is segíti majd a művészek között, akik arra törekednek, hogy közösen egy olyan üzenetet közvetítsenek, amely
„a találkozást és a reményt elősegítő egyetemes értékeken alapuló jobb világ megteremtésére ösztönöz bennünket”. A Vitae Globális
Alapítvány művészekből, cégvezetőkből és
vezető közéleti szereplőkből álló nonprofit
szervezet, amelynek célja, hogy pozitív hatást
gyakoroljon az emberekre a művészeteken, a
tömegtájékoztatáson és a szórakoztatáson keresztül.
Forrás: és fotó: Vatikáni Rádió

Szent István király a Pécsi
Egyházmegye alapítólevelét
1009. augusztus 23-án, egy
egyházi zsinaton írta alá Győr
várában. A Szent Péter apostolfejedelem oltalmába helyezett egyházmegye alapító oklevele a somogyi konvent
1404-ben kelt egyik átiratában
maradt ránk, és megtekinthető őrzési helyén, a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban.
Felföldi László ünnepi elmélkedésében szólt arról,
hogy Szent István hitt Istenben, és bízott az emberi szeretetben és jóságban. Hitt abban is, hogy a Szentlélek utat mutat, és segíteni fogja az újonnan alapított püspökséget, hogy az valóban megélje Jézus Krisztus evangéliumát. Visszatekintve: több mint
ezer év gyönyörűsége és csodái, szenvedései és
megújulásai vannak mögöttünk – hangsúlyozta a megyéspüspök. Ezer esztendő tündöklő
mélysége olyan, mint gyémánt a földben, csodálatos kincs. Ugyanakkor itt van már a jövő is,
ami a kezünkbe adatott – tette hozzá.
A hagyományokat, a jelen kihívásait és a
megújulást is jól kell megélnünk. Azért imádkozunk ezen a szentmisén, hogy amit több

mint ezer év ajándékaként kaptunk, abból valóban gazdagodjunk, és megújítva adjuk tovább az utánunk következő nemzedékeknek,
ahogyan mi is kaptuk – fogalmazott a megyéspüspök.
A mennyek országa hasonlít ahhoz a kincshez, amelyért valaki eladta mindenét, hogy
megszerezze magának. Köszönöm a főtisztelendő atyáknak és a nővéreknek – fordult az

ünneplőkhöz a megyéspüspök –, hogy merték
megtalálni a kincset, és Krisztus Egyházát szolgálják. Adjunk hálát, és személyes életünkben
valamennyien keressük a krisztusi kincset! A
múlt, a jelen és a jövő így alkot gyönyörű egységet és hoz fejlődést, s akkor mindnyájan
megélhetjük az evangéliumban olvasott gondolatot: „Minden írástudó, aki jártas a menynyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő”
(Mt 13, 52) – zárta elmélkedését a főpásztor.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Hegyi László

Megáldották a felújított pálos
zarándokházat Hargitafürdőn
Kettős ünnep volt augusztus 21-én, vasárnap az erdélyi Hargitafürdőn: a Szent
István király tiszteletére szentelt kápolna búcsúünnepét tartották, és megáldották a pálos kolostorhoz tartozó felújított Szent István-zarándokházat is.
„Szent István királyt ünnepeljük, aki hazát,
jövőt, életet adott itt, a Kárpát-medencében.
Az ő példájából merítünk erőt, bátorságot, lelkesedést és biztatást, mert ő Jézus Krisztust
választotta alapnak, arra épített országot,
nemzetet, jövőt. Valahányszor a történelem viszontagságai megingatták azt a házat, nem
tudták összedönteni, mert Jézus Krisztus volt
az alap, aki mindig szilárd maradt” – mondta
a búcsúi szentmise prédikációjában Kerekes
László gyulafehérvári segédpüspök, első szent
királyunkat állítva a ma embere számára is
példaképnek.
„Látjuk, hogy valami nincs rendben ebben
a világban, sem lokálisan, sem globális szinten” – figyelmeztetett a püspök, utalva a politikában, gazdaságban tapasztalt fonákságokra,
visszásságokra, arra, hogy lassan feléljük, elhasználjuk az Isten teremtette csodálatos világunkat, engedünk a kísértésnek, követjük azt,
amit a világ vár tőlünk, nem látjuk az idők jeleit. Megkopott a kereszténységünk, tapasztalhatóak a „modern pogányság kísértésének jelei”, a „relativizmus diktatúrája”, gyakran hiába látjuk a jót, sőt, szeretnénk is megtenni,
mégsem tesszük azt. Vannak örök értékek,
igazságok, mégsem gondolunk arra, hogy hol
van az igazi hazánk.
Szent István megmutatta, nehéz helyzetben
is hogyan lehet jó döntést hozni, hogyan lehet
országot, hazát és nemzetet építeni. Minden
ember annyit ér, amennyit a döntései; az elhatározások tesznek bennünket emberré.
Jézus Krisztus életünk alapja kell hogy legyen, ennek elérésében és mindennapi döntéseinkben kérjük Szent István király közbenjárását – hangsúlyozta Kerekes László püspök,
aki Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel, Puskás Antal pálos tartományfőnökkel,
Bátor Botond pálos szerzetessel és a környék-

beli települések papjaival együtt mutatta be a
szentmisét.
A liturgia végén a zarándokház felújításában részt vevőknek köszönetet mondott Bátor
Botond, a hargitafürdői kolostor elöljárója,
majd Puskás Antal pálos tartományfőnök is
méltatta az ünnepet.
A csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia zarándokháza 2018-ban került a hargitafürdői
pálos kolostor tulajdonába. A felújítási és átalakítási munkálatokat a Boldog Özséb-program keretében a magyar állam 2,2 millió lejjel
(184 millió forint) finanszírozta.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében a magyar alapítású pálos
szerzetesrend által fenntartott létesítmények
magyar közösségeket és nemzetet segítő, erősítő, illetve megtartó szerepét méltatta, ugyanakkor szólt Szent István király ma is aktuális
döntéseiről.
A kápolnában tartott ünnepség végén a
résztvevők a Szent István-zarándokházhoz vonultak. A mintegy negyven szálláshellyel, közösségi teremmel és ebédlővel is rendelkező
épületet Kerekes László püspök áldotta meg.
Forrás: Romkat.ro
Fotó: Csúcs Mária
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CSALÁD
Augusztus 27-én, szombaton Budapesten, a
máriaremetei kegytemplom parkjában háromnégyezer ember részvételével egész napos lelki
rendezvényen emlékeztek meg arról, hogy
Kindelmann Károlyné
Szántó Erzsébet hatvan
évvel ezelőtt kapta meg
az első Szeretetlángüzenetet. A rendezvényre
az arab világ központjából, Abu-Dhabiból is
érkezett egy házaspár.

A Szeretetláng magyar eredetű katolikus lelkiségi világmozgalom, amely az Egyház
tanítását vallva igyekszik
megvalósítani a Szeretetláng
Lelki Naplóban rögzített tanításokat. E lelki napló Erzsébet
asszony 1961 és 1983 között
Jézustól és Szűz Máriától kapott magán-kinyilatkoztatásait tartalmazza.
A jubileumi fesztivál mottóját Jeremiás próféta könyvéből
vette: „Reménységgel teli jövőt szánok nektek!” (29,12).
A lelkinap valóban a reményről szólt: bár a világban
szörnyűséges dolgok történnek, a közelünkben zajló háború, a covid, a klímaválság, a
gazdasági nehézségek rengeteg embert aggasztanak, a jövőbe vetett reményünket soha
nem szabad feladnunk. Kemenes Gábor nagykovácsi
plébános, a Szeretetláng-mozgalom nemzetközi lelkipásztori tanácsadója köszöntőjében így fogalmazott: Isten
azért hívott ma ide minket,
hogy legyünk eszközei az Ő
határtalan szeretetének, és lelkileg megújulva vigyük el
Krisztus szeretetlángját a világba, kérve a Szűzanya közbenjárását.
A fesztivál kezdetén házastársak gyermekeikkel együtt
imádkozták el az örvendetes
rózsafüzért.
Ezt követően Loós Anita
szakpszichológus A Szűzanya
az Oltáriszentséghez hívott címmel tartott tanúságtételt. Elmondta: református családba
született, amelyben voltak lelkészek, presbiterek. Nagy szeretettel említette a nagymamáját, aki imádkozott az
egész családért. Loós Anita
gyermekként a ’80-as években
az öccsével együtt járt hittanra, rajtuk kívül senki más.
Visszaemlékezett rá, hogy ötéves korában a családja egy
mélyen hívő katolikus lengyel
házaspárt látott vendégül, és
ő valami belső sugallatnak engedelmeskedve
megkérte
őket, hadd menjen el velük a
templomba. Egyébként rendezett családban nőtt fel: hárman vannak testvérek, a szülei ötvenöt éve házasok. Érettségi után elvégezte az egyetemet, minden jól és szépen alakult az életében.
Harminchárom éves korában olyan trauma érte, amitől
összeomlott az élete. „Erről
nem akarok beszélni” –
mondta az előadó. Annak ellenére, hogy akkoriban már
eltávolodott Istentől, mivel
keresztény családban nőtt fel,
azonnal Istenhez fordult, újra
elkezdett templomba járni, de
mert a református templomok
hétköznap nem voltak nyitva,
ezt kevésnek érezte, olyan
nagy volt benne a lelki éhség.
Egy este világosan hallott egy
hangot: mi értelme van az
életnek? Egész éjszaka ezzel a
kérdéssel küszködött, elnevezte ezt az éjszakát a lélek
sötét éjszakájának. Reggelre
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Van jövőnk és reményünk,
lángoljon a szívünk
Hatvanéves a Szeretetláng-mozgalom
gessünk egymással, erősítsük
egymásban a hitet és a reményt; ismerjük fel azt a karizmát, amit Isten szánt nekünk, amivel legjobban szolgálhatjuk Őt és az embereket,
építve így Isten országát. Ha
azt tesszük, azzal foglalkozunk, amit Isten szánt nekünk, akkor könnyebbé válik
a teher, amit hordoznunk kell,
hiszen Krisztus megmondta:
»Az én igám édes, az én terhem könnyű.«”
Délelőtt tizenegy órakor
Kemenes Gábor atya mutatott
be koncelebrált szentmisét.
Az evangélium Szent Máté
könyvéből hangzott el, a hegyi beszédből a gondok és a
bizalom (6, 25–34). Szentbeszédében a Szeretetláng mozgalom papi vezetője emlékeztetett: ma Szent Mónika ünnepe
van. Nagyon nehéz helyzetben volt sokat gyötrődött fia
azonban sikerült megnyugodnia. Akkoriban már szakpszichológusként dolgozott. Elkezdett olyan könyveket olvasni, amelyeket olyan emberek írtak, akik rengeteget
szenvedtek – így a koncentrációs tábort megjárt osztrák
Viktor Frankl neurológus és
pszichiáter könyveit –, de végül eljutottak Istenhez, és életüket mások szolgálatának
szentelték.
Mindez 2006-ban történt.
Loós Anitának szokása volt,
hogy reggelente bekapcsolta a
rádiót, és egyik nap a Mária
Rádió szólalt meg. Szederkényi Károly atya, az akkori
igazgató beszélt benne. Ez
volt a magyar adás első napja.
Nem lehetett véletlen.
Loós Anita ettől kezdve
rendszeresen hallgatta a rádióban a tanúságtételeket, de a
rózsafüzér eleinte idegesítette.
Ma már rendszeresen imádkozza, rózsafüzér-csoportot is
vezet. A Mária Rádión keresztül rengeteg kegyelmet kapott, Hit és tudomány címmel
műsort is vezetett Náray-Szabó Gábor kémikus-akadémikussal. Véleménye szerint teljesen egyértelmű, hogy a tudományt is Isten adta az emberiségnek. Egészségügyi műsort is vezetett a Mária Rádióban, és rózsafüzért imádkozott beteg gyerekek és felnőttek gyógyulásért.
2014-ben a Mária Rádióban
hallotta, hogy Máriaremetén
lesz a Szeretetláng Fesztivál.
Teljes bizonyossággal érezte,
hogy el kell mennie oda. Gyönyörű idő volt, sokan voltak.
A tanúságtételek, előadások, a
rózsafüzér ima, végül a szentmise után, a fesztivál végén
szentségimádás volt. Úgy
gondolta, ezt már nem várja
meg, reformátusként nem hisz
„ilyenekben”. Ekkor felhívta
egy katolikus barátnője, aki
nem tudott elmenni. „Elmeséltem neki, hogy milyen volt, és
hogy most már megyek haza,
de ő biztatott, maradjak, várjam meg a szentségimádást,
nem fogom megbánni.
Végül maradtam – idézte
fel Loós Anita. – Az imát vezető atya a végén körbevitte
az emberek között az Oltáriszentséget, én kicsit flegmán

álltam ott, ekkor még nem értettem ennek a szertartásnak a
lényegét.
Az Oltáriszentséget előttem is elhozta az atya, s ekkor,
Istennek hála, megéreztem,
hogy hatalmas, de mégis szelíd erő árad a Szentségből!
Térdre estem, megszólalt
bennem egy hang: »Kövess
engem!« Mérhetetlen boldogságot éltem meg. Úgy éreztem, hogy itt akarok maradni
mindig. Ekkor már tudtam,
hogy katolikus leszek.”
Új élet kezdődött akkor
számára. Kimondhatatlanul
hálás Jézusnak és az ő édesanyjának és a mi égi édesanyánknak, a Szűzanyának,
hogy vezetik őt az úton, segí-

tik, hogy építse Isten országát.
Az Eucharisztia és a rózsafüzér elválaszthatatlan egymástól, ha rendszeresen magunkhoz vesszük Krisztus testét és imádkozunk Mária közbenjárásáért, akkor a gonosznak nincs hatalma fölöttünk –
hangsúlyozta Loós Anita.
Munkája során rengeteg
szenvedést látott, de megtapasztalta: a szenvedésben
nincs hitetlen ember. Soha
nem szabad véglegesen elkeserednünk, mert Isten mindig
ott van mellettünk, a legnagyobb gyötrelmeink idején is;
a mi dolgunk csak annyi,
hogy bízzunk benne, nyissuk
ki szívünket Krisztus felé.
Imádkozzunk sokat, beszél-

miatt, csak az ima maradt számára. Kitartóan imádkozott,
csaknem húsz évig, míg végül
Ágoston megnyitotta a szívét
Istennek, és teljesen átadta
magát neki.
Gábor atya kiemelte: Isten
türelmes velünk, az országgal,
a világgal. Nagy a bizonytalanság ma a világban, ott van
a félelem az emberek szívében. Na de mi is történt negyvennégy évvel ezelőtt? Váratlanul a lengyel Karol Wojtyla
került a pápai trónra, a vasfüggöny mögül. II. János Pál
beiktatási beszédében világgá
kiáltotta: „Ne féljetek!” Megrendítő volt ezt hallani.
Ma is tele vannak a szívek
félelemmel és nyugtalanság-

gal, járvány, háború, ki tudja
mi lesz az inflációval, a benzinnel, hogy lesz tovább.
Nekünk azonban bizalommal kell odatennünk az életünket Isten elé.
A szónok felidézte a 2007es budapesti Városmisszió jelmondatát: „Reményt s jövőt
adok nektek!” Ha keresztények vagyunk, akkor a remény éltet bennünket.
Hatvan évvel ezelőtt pedig
mekkora ajándékot kapott Erzsébet asszony: „Lángoljon a
szívünk!” Először persze
megdöbbent: Mit akar velem
az Isten, ki vagyok én? Azt is
kérdezhetjük, ki vagyok én?
Mit tudok én tenni, egyszerű
emberként?
Na de hát kiket hívott az Isten? Nem a gazdagokat, hanem a kicsiket, az egyszerű
embereket, mint amilyenek az
apostolok is voltak.
A szentek azok, akik megnyitják a szívüket Isten végtelen szeretetének és jóságának.
Gábor atya idézett Erzsébet
asszony Lelki naplójából: „Vigyázzatok! A sátán ki akarja
rántani lábatok alól a remény
talaját. Tudja ő nagyon jól, ha
ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek.” Egyúttal
megemlítette a međjugorjei
Szűzanya 2022. augusztus 25-

i üzenetét is: „Drága
gyermekeim!
Isten
megengedi
nekem,
hogy veletek legyek és
a béke útján vezesselek
benneteket, hogy így,
személyes létetek által
építsétek a békét a világban. Veletek vagyok, és közbenjárok
értetek Fiamnál, Jézusnál, hogy adjon nektek
erős hitet, reményt a
jobb jövőben, melyet
veletek szeretnék felépíteni. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert
Isten veletek van!”
Kemenes
Gábor
atya leszögezte: Isten
mindig velünk van!
Krisztus legyőzte a gonoszt, ezért soha nem
szabad reménytelenségben élnünk. Van jövőnk és reményünk, lángoljon
a szívünk, nyíljon meg az Úr
örömére és szeretetére.
Mária szíve megnyílt –
„Íme, az Úr szolgálóleánya
vagyok, történjék velem szavaid szerint” –, és minket is
arra hív, fogadjuk be a Szentlelket, és legyünk tanúi Jézus
Krisztusnak. Lángoljon a szívünk, és tegyük azt mindig,
amit Ő kíván tőlünk.
„Nem könnyű az út, de ne
féljetek! Mi a remény emberei
vagyunk, és jövőt szeretnénk
építeni, Isten Szent Lelkének
erejével, Mária édesanyai támogatásával. Ámen.”
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

9

SZOLGÁLAT

2022. szeptember 4.

A szinódus meghallgatásra, részvételre
és megszólításra hív
Beszélgetés Németh Gáborral, a püspöki konferencia irodaigazgatójával
zat. A papokkal kapcsolatban
az fogalmazódott meg, hogy
szeretnének egy megszólítható és megismerhető lelkipásztort. A papok életével kapcsolatban sok sztereotípia él az
emberekben, pedig ha a pap
megosztja a problémáit a hívekkel, akkor az építheti a közösséget is. A válaszadók
emellett egy olyan Egyházat
szeretnének, mely azokon a
szinteken van jelen, ahol a
mai emberek, vagyis nemcsak
a templomban, hanem akár a
közösségi médiában is.

(Folytatás az 1. oldalról)
A Szentatya a szinódus elindításánál azt mondta, fontos, hogy a szinódus egy ténylegesen zajló folyamat legyen;
hogy a különböző fázisokban
bevonjuk a helyi egyházakat
egy „szenvedélyes és konkrét
formát öltő munkába, melynek a küldetés távlatát hordozó közösségi és részvételi stílusa van”. Az első, egyházmegyei szakasz az idei októberi
megnyitástól 2022 közepéig
tartott. Ezt követően dolgozzuk fel az egyházmegyékből
beérkező összefoglalókat. A
kontinentális értékelés 2023
márciusa körül lesz majd, a
folyamat a római szinódussal
zárul.

– Milyen eredményei látszanak már most a szinodiális
folyamatnak?

– A szinódus mottója Egy
szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés. Mit
jelentenek ebben az esetben
ezek a fogalmak?
– Igazából a szinódusi folyamat során nem feltétlenül
az a fontos, hogy megérkezzünk valahova, hanem az,
hogy együtt járjunk egy közös
úton. Itt nagyon lényeges,
hogy meghallgatjuk egymást.
Az egyik visszajelzésben úgy
fogalmazott valaki, hogy nem
is hitte volna, hogy őt ennyire
szeretik, ennyire odafigyelnek
rá. A Szentatya egy kifelé forduló Egyházról beszél, mely
lehetőséget ad a párbeszédre,
de a meghallgatottságra is. Itt
Magyarországon, talán a történelmi tapasztalatok miatt is,
a véleménynyilvánítás során
kétféle magatartást tapasztalhatunk. Vagy félünk a következményektől, vagy pont ellenkezőleg – és ezt látjuk az
internetes kommunikációnál,
a közösségi médiánál – felelősség nélkül, meggondolatlanul fejtjük ki az álláspontunkat. A szinodalitás ebben az
esetben azt jelenti, hogy körültekintően
fogalmazzam
meg a véleményemet, tegyem
meg a javaslatomat, ám ez
után magam is vegyek részt
tevékenyen annak megvalósításában. Az egyik plébánián a
kérdések mellé odatett a plébános egy másik lapot is, melyen a hívek leírhatták, mi az,
amiben tevékenyen részt vennének.
– A Szentszék kiadott egy
vademecumot, egy segédanyagot, ebben szerepelt a
kapcsolat az Egyházzal, a katolikus iskolák, a liturgia és
ünneplés, az Egyház társadalmi jelenléte, az evangelizáció, az ökumenizmus, a perifériákon élők szolgálata, az
ifjúság- és családpasztoráció
témája is.

Ha nincs jelen a Lélek, akkor
nem lesz szinódus.” A szinódus lehetőséget ad arra, hogy
a különböző szintek között kialakuljon egy kapcsolat. Itt
nem az a lényeg, hogy egy
újabb dokumentum szülessen, hanem az, hogy odafigyelve egymásra beszéljünk a
közös dolgainkról. A Vademecum – mely nagyon sok témát
felsorolt, szinte a teljes keresztény életet felölelte – csak javaslatokat tett. Ebből mindenki azt emelte ki, melyet a saját
plébániáján vagy egyházme-

”

A hívek részéről
igényként
fogalmazódott meg,
hogy vonják be őket minél
jobban a plébánia,
az Egyház életébe.
A fiatalok
és a családok oldaláról
azt vetették fel,
hogy kapjanak
minél több megbízást

gyéjében fontosnak tart. A vatikáni felkészítés során fogalmazott Nathalie Becquart nővér, a szinódus altitkára úgy,
hogy azért nem adnak gyakorlati útmutatást, mert hagyni kell, hogy a konkrét megva– Fontos kiemelnünk, hogy lósítás során alakuljanak a foez nem egy katolikus nép- lyamatok.
számlálás, ahol egy kérdőív
igen-nem kérdéseire válaszol- – Milyen módon végezték el
nak a megszólítottak. Aho- ezt a feladatot az egyházmegyan Ferenc pápa fogalma- gyékben?
zott: „…a szinódus nem parlament, a szinódus nem köz– A folyamat jelleg azt is jevélemény-kutatás. A szinódus lenti, hogy igyekszünk minél
egy egyházi esemény, mely- több hívőt bevonni a közös
nek főszereplője a Szentlélek. gondolkodásba. Ez ideális

esetben úgy működött, hogy a
plébános megszólított mindenkit – volt olyan plébánia,
ahol mindenki személyre szóló meghívót kapott –, a plébánia közössége összejött egy
arra alkalmas helyen, és megvitatta az egyházmegye által
kapott útmutató alapján a különféle kérdéseket. A legtöbb
egyházmegyében ki kellett fejteni a választ az adott kérdésekre, vagyis a válaszadás különös figyelmet igényelt, nem
lehetett gyorsan túl lenni rajta.
Ugyanakkor itt nem egyéni
ötletek megfogalmazását vártuk.
– Kik válaszoltak? Kik vettek
részt aktívan ebben a folyamatban?

nia, az Egyház életébe. A fiatalok és a családok oldaláról
azt vetették fel, hogy kapjanak
minél több megbízást. A
szinodalitás tehát feladatot is
jelent, azt, hogy erre alkalmat
kell teremteni. De az egyházközségi közös programokat is

nagyon fontosnak tartják a hívek. Az élethosszig tartó tanulás igénye is felmerült, vagyis
az ifjúsági és felnőtt hittanra,
liturgikus katekézisekre szívesen járnak a hívek. Ez azt mutatja, hogy szeretnék minél
jobban megismerni az Egyhá-

– A hívek tükröt tarthattak
az Egyház mint intézmény
elé. A másik gyümölcse ennek
a szinódusi folyamatnak,
hogy a közös gondolkodás révén a közösségek hatékonyabbá, összetartóbbá, de kifelé is
nyitottá válhattak. A kommunió rendkívül fontos a mai
világban. Sokszor funkcionálisan nézzük egymást, spórolunk a gesztusokkal, nem szívesen adunk magunkból. A
szinódus
meghallgatásra,
részvételre és megszólításra
hív, ez pedig arra ad lehetőséget, hogy arcot adjunk az Egyháznak.
Baranyai Béla
Fotó: Merényi Zita

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.

– Azt láthattuk, hogy elsősorban onnan és azoktól érkeztek visszajelzések, ahol és
akik eddig is aktív szerepet
vállaltak az Egyház életében.
Család- és ifjúsági közösségek, lelkiségi mozgalmak tagjainak az elköteleződését ez a
szinódusi folyamat mindenképpen megerősítette.

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

– Milyen fő irányok mutatkoztak meg az összegzés során?
– A hívek részéről komoly
felvetés volt a közösségépítés,
hogy az Egyház legyen nyitott
és befogadó. Fontos ebben az
is, hogy az evangelizáció, az
emberek megszólítása nem kizárólag a pap feladata. A hívekben tudatosítani szeretnénk, hogy ők az Egyház aktív tagjai, nekik is van felelősségük a közösség felépítésében és megtartásában. Jézus
nemcsak az apostolokat küldte a világba, hanem a hetvenkét tanítványt is.
Ugyanilyen lényeges elem
volt a misszió, a megnyíló és
megszólító Egyház képe. A hívek részéről igényként fogalmazódott meg, hogy vonják
be őket minél jobban a plébá-

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
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HÁLAADÁS

Kútvölgyi Szűz Mária-engesztelőkápolna: engesztelő virrasztás hazánk lelki megújulásáért minden csütörtökön 20 órától pénteken 5 óráig az Oltáriszentség előtt. 22 órakor szentmise. Cím: 1125 Budapest, Galgóczy u. 49. (BKK: a Széll Kálmán
térről a 128-as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig.)
Az Örökimádás-templom (Budapest, IX. kerület, Üllői út
75–77.) szentségimádási rendje: hétköznap 8 órától 18 óráig,
vasárnap 12 órától 18 óráig. Minden csütörtökön a 17 órakor
kezdődő imaórán, majd az azt követő szentmisén előre felvett miseszándékokért imádkoznak. Minden hónap első csütörtökén Erdő Péter bíboros celebrálásával papi és szerzetesi hivatásokért,
a másodikon a templom karitászcsoportjának szándékára, a harmadikon az imaládába elhelyezett szándékokért imádkoznak.
A Szent István-bazilika Mária-kápolnájában (Budapest, V.
kerület, Szent István tér 1.) égi kérésre, huszonhat éve minden
csütörtökön 20 órától péntek reggel 5 óráig engesztelő imavirrasztást tartunk Magyarország, a magyarság lelki megújulásáért. 21 órakor mindig más atya mutat be szentmisét a két legszentebb Szív szándékára. Mindenkit szeretettel várunk! Imádkozzunk együtt!
Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek a magyar családokhoz a városmajori Jézus Szíve-templomban (Budapest, XII.
kerület, Csaba utca 5.). A 18 órakor kezdődő szentmisék után a
kistemplomban beszélgetés az elhangzott homíliáról. Mindenkit
szeretettel várnak. Bővebb információ: https://www.varosmajoriplebania.hu/
Kaposfüreden, Szűz Mária Efezusi Háza (7400 Kaposfüred, Állomás u. 61/a) várja az engesztelő híveket minden első
szombaton 10 órától közös rózsafüzér-imádságra, melyet nemzetünk és hazánk lelki megújulásáért ajánlunk fel. Zarándokcsoportok bejelentkezése: Mezőfi Zoltán +36/70-363-7645.
www.mariahaza.hu
Csobánka – Szentkúton a régi hagyományokhoz híven
folytatódnak a nagy múltú elsőszombati szentmisék. Mindenkit
szeretettel várnak a festői szépségű Mária-kegyhelyen 2022.
május 7-től október hónapig minden első szombaton a szentkúti
kápolnában fél 11 órakor kezdődő ünnepélyes engesztelő 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.

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

LELKIGYAKORLAT

A Miskolci Versünnep, hagyományteremtő szándékkal, az
52. Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan szerveződött. A világesemény szellemét követve az idén is versmondó
versenyt rendeznek, Legyél a béke követe! címmel, melyre a
címben megadott témájú költeménnyel lehet jelentkezni. Nevezni az 56.rita@gmail.com e-mail-címen lehet, határidő:
2022. szeptember 23. A rendezvény fővédnöke és előadója:
dr. Fábry Kornél atya, a 2021-es NEK főtitkára, védnöke: Juhász Ferenc atya, pápai káplán, főszékesegyházi kanonok.
Kapcsolattartó dr. Hortai Rita, további információk kérhetők emailben: 56.rita@gmail.com vagy +36/30-249-5637 telefonszámon.

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, BajcsyZsilinszky u. 3-5.). A programot Mészáros Domonkos OP atya
vezeti. Kedvezményes jelentkezési határidő: szeptember 7., jelentkezési határidő: szeptember 18.. További információ:
https://mecshonlap.hu

FELHÍVÁS – ÖNKÉNTES KÉPZÉS
A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség 2022. október 1jén indítja újra önkéntesbeteglátogató-képzését. Jelentkezni
szeptember folyamán lehet a 06/1-224-8640-es telefonszámon,
hétköznap 8–16 óra között. Szeretettel várják a covid-oltási igazolvánnyal rendelkező, hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését, akik azonosulni tudnak egy olyan szolgálattal, ami az elfogadásról, az alázatos, őszinte szeretet gyakorlásáról szól. Az
önkéntes beteglátogatói szolgálat a kórházak heti lelkipásztori
szolgálatához kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a kórházlelkész
látogatását megelőző napon (ami kórházanként változik) az önkéntes beteglátogató végiglátogatja azt az osztályt, ahova a kiválasztott kórházon belül be lett osztva. A szolgálat heti rendszerességgel van jelen az esztergomi, visegrádi, pomázi és budapesti kórházakban, így hetente néhány órás elfoglaltságot jelent az önkéntesek számára, ezért olyan élethelyzetet kíván a
jelentkezőtől, amely lehetővé teszi, hogy jó szívvel, gond nélkül
tudja rászánni ezt az időt.

ÖSSZEFOGÁS
A Mária Rádió imádságos összefogást szervez a békéért
szeptember 29. és október 1. között, csütörtökön, pénteken és
szombaton. Az összefogás során arra hívják az embereket,
hogy imádkozzanak a békéért, és ennek jeleként mind a három
este 20 órakor helyezzenek egy mécsest az ablakukba. A három
nap alatt a Mária Rádió műsorain – és egyéb felületein – keresztül imaláncot szervez majd, amelyhez egyének és közösségek
egyaránt csatlakozhatnak. Mindemellett fontosnak tartják az imát
kísérő böjtöt, azt, hogy mindenki mondjon le akár ételről, akár
olyan luxuscikkről, amelyhez a háborút érintő országokban biztosan nem jutnak hozzá.

VERSMONDÓ VERSENY

MEGHÍVÓ

Kaposfüreden, Szűz Mária Efezusi Háza (7400 Kaposfüred, Állomás u. 61/a) az Ars Sacra programsorozatának keretében a “Három égő gyertya” című kiállítással várja az érdeklődő híveket szeptember 24-én, 10 órától. További információ,
kapcsolat Mezőfi Zoltán +36/70-3637645, www.mariahaza.hu
A Keresztény-Zsidó Tanács többéves hagyományát követve konferenciát hirdet, ezúttal a Magyarországi Evangélikus
BÚCSÚ
Egyház szervezésében, 2022. október 5-én, szerdán 14 órai
Kisboldogasszony-búcsút tartanak Csatkán. A szeptem- kezdettel az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (Budapest,
ber 3-án, szombaton 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét XIV. kerület, Rózsavölgyi köz 3.). „Az igazság békét terem.”
Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatja be. A (Iz/Ézs 32,17) A háború és a béke a Bibliában; A keresztény feszentmise után Lakatos Péter atya, országos cigánypasz- lekezetek, valamint a zsidóság tanítása a béke megteremtésétorációs referens beszédét és tanúságtételét hallgathatják meg. nek és megőrzésének módjáról, a nemzetek jogairól, valamint
Vasárnap 11 órakor ünnepi szentmisét celebrál Udvardy György egymáshoz való igazságos és testvéri viszonyukról, a kiengeszveszprémi érsek.
telődésről. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a reA Kisboldogasszony-bazilika búcsúja lesz Máriaremetén gisztrációs e-mail-cím: teologia@lutheran.hu Mindenkit szereszeptember 8-án 18 órakor. A koncelebrált szentmise főce- tettel várunk!
Hetényi Varga Károly születésének 90. évfordulóját októlebránsa és szónoka Dr. Papp Tamás pápai káplán, remetekertvárosi plébános lesz. Szeptember 11-én 11 órakor főpapi ber 8-án, 10.30 órakor, Budaörsön, a római katolikus templomszentmisét celebrál és szentbeszédet mond Horváth Zoltán pro- ban (2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.) szentmisével és visszaemlékezésekkel ünnepeljük. Ő írta és szerkesztette a Beszéltonotárius, kanonok, terézvárosi plébános.

A hónap sikerKÖNYVE
– tanévkezdésre
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A Rejtvényes hittan 2. furfangos
és csavaros, vidám feladatokat tartalmaz
általános iskolás gyermekek számára.
Az utolsó 100 könyvecskét kínáljuk most
nagy árengedménnyel,
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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.

getés a Mesterrel című imakönyvet, valamint publikáció jelentek
meg az általa kutatott, XX. századi üldözött egyházi személyekről.
Szeretettel várjuk az őt szerető és tisztelő híveket.

ADÁSVÉTEL
TERMELŐTŐL szőlő, must eladó. T: 06/70-633-2244

ZARÁNDOKLAT

RÉGISÉG

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, amelyet Erdő Péter bíboros mutat be. Bővebb
információ: varosmajoriplebania.hu vagy mindszentyalapitvany.hu
Mindenkit szeretettel várnak!

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

KIÁLLÍTÁS
Covid-19: büntetés vagy kegyelem…? címmel különleges és
elgondolkodtató tárlatot nyitottak meg április 2-án, szombaton délután a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom altemplomi kiállítótermében (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 16.3019.30 óra között. Mindenkit szeretettel várnak.

KONFERENCIAFELHÍVÁS
„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 tervezett 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 premontreiek100@gmail.com e-mail címre.

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

PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-2664154. 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.: 06/20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu

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

Ünnepeljen velünk – várjuk
jelentkezését!

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).
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A lelki békéért és az engesztelődésért
Beszélgetés Boldvai Józseﬀel és Kovács Gergellyel a Mindszenty-zarándoklatról
(Folytatás az 1. oldalról)
– Hogyan született meg
Mindszenty József bíboros
hercegprímásban az elképzelés, hogy meghirdeti a Boldogasszony évét 1947-ben, a
kommunista diktatúra kiépülésének kezdetén?
Kovács Gergely: A szép legenda szerint az ottawai Mária-kongresszuson merült fel
benne ez a gondolat, de a történettudomány kiderítette,
hogy a terv valójában már korábban megszületett benne, a
világkongresszus csak megerősítő impulzust jelentett
számára. A magyar állam hatalmas intenzitással készült
megünnepelni 1848 centenáriumát, és ebben a kommunista
pártnak döntő befolyása volt,
nagyon egyoldalúan képzelték el a megemlékezést. Egyházi részről úgy gondolták,
hogy párhuzamosan legyen
egy másik ünnepségsorozat
is, amelyen megszólal a hitvalló és keresztény Magyarország. Volt egy másik szándék
is, ami összecseng a mi zarándoklatunkkal:
Mindszenty
atya Zalaegerszegről olyan
lelkipásztori lelkületet hozott
magával, amelyben nagy szerepe volt a fatimai Szűzanya
tiszteletének. Az első általa
kért fatimai ájtatosságra a budapesti Sziklatemplomban került sor 1946-ban, és az első
városmajori
zarándoklat
ugyanezen év május 5-én
szintén ehhez az ünnephez
kapcsolódott. Az engesztelés
gondolatát Mindszenty atya
konkrét élményekhez, ez alkalommal a fatimai jelenésekhez
kötötte. A fővárosi engesztelést tehát már 1946-ban elindította. Ez volt a lelkipásztori
szempont. A másik pedig: a
magyar főpásztorok, élükön
Mindszenty atyával tisztában
voltak azzal, hogy hamarosan
megkezdődnek az egyházüldözések, ezért lelkileg szerették volna megerősíteni a magyarságot, felkészíteni mindarra, ami vár rá. A magyar
Egyházban a 19. század végétől megindult egy lelki megújulás. Imádságos, Istenbe kapaszkodó, a magyar szentek
közbenjárását kérő mozgalmak jöttek létre, és Mindszenty atya feltette erre a koronát azzal, hogy 1947-ben
meghirdette a Boldogasszony
évét. Világosan látta azt is: a
háború nemcsak fizikai pusz-

títást végzett, hanem a lelkekben is súlyos rombolást okozott; túláradt a gyűlölet, és ezt
muszáj ellensúlyozni, azzal a
kegyelemmel, hittel és szeretettel, amit ezek a kezdeményezések szolgáltak.
Boldvai József: Bíboros úr
1945. október 7-én hangsúlyozta: „Legyünk mi most az
imádság nemzete! Ha újból
megtanulunk imádkozni úgy,
ahogy eleink imádkoztak, lesz
honnét erőt és bizalmat merítenünk. Én is a magyar milliók imahadjáratában és édesanyám mostantól még szorosabbra fogott rózsafüzérében
bízom. Ne veszítsétek el bizalmatokat!” Bíboros atya szavainak megvolt a történelmi háttere: az elvesztett világháború,
a rengeteg átélt szenvedés, a
szétesett családok, a lerombolt
lakások, az árva és szegény
gyerekek óriási száma. Sokan
kerültek B listára annak ellenére, hogy nem követtek el
semmi rosszat, csupán alkalmazottai voltak az előző rendszernek. Mindszenty bíboros
átérezte az emberek szenvedéseit. Erősen Mária-tisztelő ember volt, belső hitéből fakadóan vallotta: minden korábbinál
nagyobb szükség van az egész
országra kiterjedő imádságra.
Visszament egészen Szent Istvánig, aki felajánlotta az országot Szűz Máriának.

idézet: „Isten ﬁatal. Övé a jövő.” Ez valóban nagyon ﬁatalos jelszó az egyesek szerint
ókonzervatív főpásztortól…

K. G.: Sok hasonlót ismerünk tőle. Ferenc pápa ezt a
kijelentést belevette a tavaly
ősszel Budapesten elhangzott
beszédébe, amelyet a magyar
püspökök előtt mondott a
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus
zárónapján.
Gyönyörű gondolat ez, amely
azt üzeni, nincs helye a csüggedésnek. Az is megmutatkozik benne, hogyan talált utat
Mindszenty atya a fiatalok
szívéhez. Én is fiatalkoromban váltam a tisztelőjévé.
B. J.: Kapcsolódik ehhez az
idei zarándoklat két fő célja is:
az egyik a közös ima a békéért, ami napjainkban különösen fontos. A másik: közös
– A magyar püspöki kar ho- ima hazánkért, a magyar csagyan fogadta, hogy Mind- ládokért.
szenty bíboros meghirdette a
Boldogasszony évét?
– Az imént szóba került,
hogy az 1947-es BoldogaszK. G.: Mindszenty József szony éve több mint ötmillió
bejárta az egész országot, a embert mozgatott meg. De
püspökök pedig egységesen még 1951 májusában, a komfelsorakoztak mögötte, és osz- munista diktatúra legbrutálitoztak az imaév feladataiban. sabb időszakában is húszB. J.: Gyönyörűen fejezi ki a ezer ember zarándokolt Mápüspökök közötti egységet, riaremetére. Azt hiszem, ezek
hogy három egymást követő a számok ma már az álom kaszombaton három, egyenként tegóriájába tartoznak. Ekkoszázezres zarándokcsoport in- rát változott a világ?
dult a Városmajorból Máriaremetére. Először a férfi zarándoK. G.: Nagyon megváltokok Mindszenty József vezeté- zott. Más korban élünk. Rensével, egy héttel később a női geteg a program, és ma sokkal
zarándokok Meszlényi Zoltán kevesebben vallják magukat
segédpüspökkel az élükön, az Egyházhoz tartozónak, de
majd újabb egy hét elteltével a ők talán valóban elkötelezetfiatalok Czapik Gyula egri ér- tek, a hitük személyes. Nem
sek nyomában haladva. Gergő szoktam ezen keseregni. A vá(Kovács Gergely – B. D.) egyik rosmajori zarándoklat, függettanulmányából kiderült: or- lenül attól, hogy hányan veszszágszerte több mint ötmillió nek részt rajta, mindig nagy
embert érintett valamiképpen a élmény. Több ezren vagyunk
Boldogasszony éve 1947-ben.
jelen ezeken az eseményeken,
és nagy a lelkesedésünk.
B. J.: A plébánia, az iskola,
– Az idei zarándoklat mottója
egy Mindszenty Józseftől vett szülők, gyerekek, diákok,

Hagyomány, hogy nyár végén
Varga László kaposvári megyéspüspök és Sándor László
nagyatádi plébános, hivatásreferens táborozni hívja a Kaposvári Egyházmegye papnövendékeit. Idén augusztus 19.
és 23. között tartották a kispaptábort.
A táborozók a kaposvári püspökségen gyülekeztek, majd először a
Zselic Katolikus Idősek Otthonába
látogattak, ahol szentmisét ünnepeltek főpásztorukkal, ellátva a liturgikus és zenei szolgálatot. Köszönthették Balás Béla nyugalmazott megyéspüspököt is.
Másnap, augusztus 20-án, Szent
István király főünnepén énekelt zsolozsmával kezdték a napot a kispa-

testvérek, idősek és fiatalok,
kispapok, szerzetesek: a zarándoklat kifejezi ennek a közösségnek az egységét, és ez
nagyon fontos. Minden alkalommal felkérünk Mindszenty-tisztelő atyákat is,
hogy jöjjenek velünk, és beszéljenek a zarándoklat során
a bíboros hercegprímás életéről, munkásságáról. Idén a
délelőtti órákban, a Városmajorból Máriaremetére vonulás
közben elmélkedést tart Cserháti Ferenc püspök Lelkipásztor itthon és külföldön, egész életében, Török Csaba A tiszteletre méltó bíboros, valamint
Beran Ferenc Közös vonások
Mindszenty és Wyszyński bíborosok küzdelmeiben címmel. A
szentmisét déli tizenkét órakor Erdő Péter bíboros atya
mutatja be.
K. G.: A mise után is folytatódik a program: a Kodály
Zoltán Kórusiskola ad örömkoncertet. Fél háromtól négyig
pedig Monostori László atya
beszélget Madocsai Beával és
velem a csodákról. Utána imaórát tartunk, amelyben tanúságtételek hangzanak el, és sor
kerül az imaszándékok elhelyezésére. Mindez egy különleges szentségimádás keretében
történik majd, azzal a lelkülettel, amit a tavalyi nemzetközi
eucharisztikus kongresszuson
magunkba szívhattunk.
B. J.: Nagy öröm számunkra, hogy sikerült bevonnunk
az eseménybe Sapszon Ferenc
karnagy urat. Lelkesen fogadta a felkérésünket, ő vezeti a
zarándoklat teljes zenei programját.
– A zarándoklat legfőbb célja
a katolikusok egységének a
megmutatása?
B. J.: Nagyon fontos a különböző korosztályok és csoportok – szülők, nagyszülők,
gyerekek, testvérek, hitoktatók, papok – közötti összefo-

gás demonstrálása, és emellett
az is, hogy közösen imádkozzunk a békéért. Szűz Mária a
béke királynője. Hozzáteszem: nekünk is szükségünk
van fegyverre, csak az nem árt
senkinek, mert a mi fegyverünk a rózsafüzér, amelyből
szeretném, ha minden zarándokló zsebében ott lenne egy.
Történelmi tény, hogy az ötvenes évek első felében hárommillió osztrák rendszeresen imádkozta a rózsafüzért
azért, hogy az oroszok kivonuljanak az országból. Ez emberileg akkor lehetetlennek
látszott. 1955-ben mégis megtörtént a csoda, és az orosz
csapatok elhagyták Ausztriát,
amely azóta is semleges, nem
tagja a NATO-nak.
K. G.: Rengeteg mozgalom,
közösség van Egyházunkban,
de egyik-másiknál korosztályi
elfogultságot érzek például a
fiatalok irányába, mintha más
generáció nem is létezne. Számomra nagyon nagy öröm,
amikor azt tapasztalom, hogy
a különböző nemzedékek
együtt vannak, szeretik egymást, tanulnak egymástól, beszélgetnek, közösen imádkoznak, ünnepelnek. Ez megvalósul ezeken a zarándoklatokon.
Imádkozhatunk Isten segítségét, illetve a Szűzanya és
Mindszenty atya közbenjárását kérve, így is kapcsolódva a
bíboros vágyához, hogy legyen egymillió imádkozó magyar.
– Mindszenty bíboros 1945.
december 23-án Csepelen bemutatott szentmiséjén azt
mondta: „Ha Krisztust hirdetem, akkor nem a gyűlöletet,
hanem a szeretetet hirdetem.
A gyűlölet lávája elöntötte a
világot, mi azonban csakis a
szeretetet hirdetjük mindenkor.” Sajnos ez ma is időszerű gondolat, hiszen a gyűlölet napjainkban is tombol,
belül és kívül egyaránt…
B. J.: Sportnyelven fogalmazva a gyűlölet nem pálya,
mert gyűlöletet szül. A szeretet viszont… A feleségem
szokta mondani: ha valakiből
sugárzik a szeretet, azt az embert nem lehet gyűlölni. A
szeretet azt is jelenti, hogy
nem törekszünk mindenáron
győzelemre, ahogyan ezt fair
play-díjas sportolóknál láthatjuk. A szeretet nem érzés, hanem jóakarat, ahogyan azt az
irgalmas szamaritánus esetében látjuk az evangéliumban.

Kispapok táboroztak Balatonbogláron
pok, majd részt vettek az ünnepi
szentmisén a Nagyboldogasszonyszékesegyházban. Délután indultak
Balatonboglárra, ahol elérkezett a pihenés és a kötetlen együttlét, beszélgetések ideje. Varga László püspök
megosztotta a táborozókkal humoros, de mély tapasztalatait abból az
időből, amikor maga is papnövendék volt.
Vasárnap, a reggeli dicséret után
kirándulni indultak a Győri Egyházmegyében található Császárra, ahol
Wohlmuth Ferenc plébános egykor,
a Tanácsköztársaság idején vértanúhalált halt. Író Sándor plébános fogadta a kaposvári csoportot. Az
együtt ünnepelt szentmisén Varga

A Mindszenty-zarándoklat a
lelki békéért és az engesztelődésért is szól. A legnagyobb
gondot ma a családokban is a
lelki béke hiánya jelenti, vagyis az, hogy csak ketten vannak a házasságban, a férj és a
feleség, de az Isten hiányzik
belőle. Mivel gyarlók vagyunk, ez kevés. Kell valaki,
aki megteremti a házastársak
közötti kohéziót.
K. G.: A szeretet az erények királynője. Amikor Ferenc pápa 2019-ben elismerte
Mindszenty atya életszentségét, a szentszéki dokumentum kiemelte a bíboros Krisztushoz való hasonlatosságát
és szeretetgyakorlását. Amikor Mindszenty József karitászkörlevelet írt, a végére
odatette a számlaszámot,
hogy segítsünk az éhező Budapestnek. Azt kérte, hogy fogadják be az éhező gyerekeket vidéken, menjenek ki a
pályaudvarra az egyházi iskolák diákjai, és szedjék le a
vonatokról az adományokat,
különben mások viszik el
azokat. Többször is előfordult, hogy kiürült a prímási
konyha, mert elosztogatta az
ételt, odaadta a rászorulóknak. Sokszor mondta a Boldogasszony évében és később: „Szeretetet hoztam ide
is!” Egy másik idézet, amit
nagyon szeretek tőle: „Annyit
ér a vallásosságunk, amennyi
szeretet és jóság van benne.”
Mindszenty atya életének legmélyebb pokla az volt, amikor az ellene indított kirakatperben senki sem állhatott
mellette, körül volt véve gyűlölettel, megkínozták, és veszélybe került az élete. Életszentségének legtündöklőbb
tanúságtétele, hogy a bíróságon az utolsó szó jogán így
kezdte a beszédét: „Ma reggel
ez az imádság jött az ajkamra:
(…) Uram, adj békét ezekben
a napokban! (…) ezt a békét
kértem az én Egyházamnak,
melynek szeretetét elhoztam
ide is. Ezt a békét kérem a
magyar államnak, amely iránt
való engedelmességet megmutattam; s ezt a békét kérem
a magam lelkének is.” A legnagyobb szenvedés közepette
is – mint az Úr Jézus – szeretetről tesz tanúságot, és a legnagyobb gyűlölet helyére is
szeretetet visz. Számomra ez
hitelesíti Mindszenty József
hősies erényeit, életszentségét
és szeretetgyakorlását.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

László megyéspüspök a szentté válásról beszélt prédikációjában. Hangsúlyozta: nem azt kell néznünk, hányan üdvözülnek, hanem azt, hogy
mi szeretnénk-e az üdvözültek sorában lenni.
A tábor következő napján lehetőség nyílt személyes beszélgetésre a
főpásztorral. Ezen a napon a szentmisén Író Sándor végezte az igehirdetés szolgálatát; többek között Gyökössy Endre Boldogságok című írása
alapján elmélkedett a pappá válás
útjáról.
Kedden reggel Varga László püspök gondolatait hallgathatták meg
a kispapok a békességteremtésről.
A tábor közösen ünnepelt szentmisével zárult.
Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Mikó Gábor
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MOZAIK
HÍREK KÉPEKBEN
• Úrszínváltozás ünnepe egy-

ben jubileum is volt idén a debreceni Szent Miklós görögkatolikus főszékesegyházban:
Kapin István pappá szentelésének 25. évfordulójáról is megemlékeztek e napon. Az ezüstmise egyben búcsú is volt, István atya ugyanis parókusi feladatait átadva a Szent Miklós
Diákotthon és a Szent Lukács
Szeretetszolgálat
lelkivezetőjeként szolgál tovább
a Görögkatolikus Egyházban.

• Hermeneutika, avagy a

2022. szeptember 4.

Egerben kezdik felsőfokú
tanulmányaikat
Több mint 2100 elsőéves
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen
Augusztus 24-én hirdették ki a 2022-es
pótfelvételi ponthatárait. Az Eszterházy
Károly Katolikus Egyetem (EKKE) képzéseire több mint négyszázan jelentkeztek ezen az úton, közülük háromszázöten kezdhetik meg tanulmányaikat az
intézményben.

megjelölt egyetemre, augusztus 5-éig újra benyújthatták jelentkezésüket. Az EKKE képzéseit a pótfelvételi során több mint négyszázan
jelölték meg, közülük háromszázöten nyertek
felvételt.
A jelentkezők kétharmada – mintegy kétszáz fő – a levelező tagozatot választotta. A
legnépszerűbb képzési területnek ezúttal a peAz idei általános felvételi eljárásban 1810- dagógusképzés bizonyult, ezen belül pedig
en nyertek felvételt az Eszterházy Károly Ka- gyógypedagógia szakra kerültek be a legtöbtolikus Egyetemre. Szeptemberben azonban ben mind Egerben, mind Jászberényben.

bibliai szövegértelmezés
változatai címmel rendezték
meg idén a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát
augusztus 23. és 25. között.
Az esemény keretében augusztus 24-én került sor
a Gnilka-díj átadására, melyet idén Martin Meiser,
a Saar-vidéki Egyetem professzora kapott.

• Augusztus 20-án

fölavatták Szent István király szobrát
Bélapátfalván, a plébániatemplom előtti
parkban. A szobrot
Kovács László címzetes apát, plébános
áldotta meg a templom búcsúünnepe
keretében.

több mint kétezer-egyszázan kezdhetik meg Emellett a sporttudományi, a gazdaságtudotanulmányaikat az intézmény falai között a si- mányi és informatikai képzés mellett is sokan
keres pótfelvételinek köszönhetően. Azok tették le voksukat.
Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye
ugyanis, akik első körben nem kerültek be a

A derű az élők halhatatlansága
A címadó idézet Hemingway-től származik. Valóban, a derű az egyik leghétköznapibb
emberi tapasztalatunk, mégis érezhetően hordoz valami istenit, valamit a megsejtett öröklét
fényéből.
Igen ám, de hol van ez, amikor semmi
okunk a derűre? Háború van. Halál, nélkülözés, gyötrelem. A szomszédunkban és távolabb. Szellemi háború is van. Támadás alatt a
család, a házasság, az emberi kapcsolatok, az
egyházak, megrendíthetetlennek hitt alapértékeink. Semmi sem szent. Betegség, járvány, bizonytalanság, kilátástalanság vesz körül bennünket – és „a helyzet fokozódik”.
Nem értjük Istent. Minek örüljünk? Mit
üzen mégis Szent Pállal? „Örüljetek az Úrban
mindenkor! Ismét mondom örüljetek! Ne aggódjatok semmiért.”
Úgy tűnik, mélyebben kell keresnünk a szív
derűjét. Érdemes rátekintenünk azokra az
előttünk járókra, akik valóban tudtak örülni.
Miből merítették a derű nyugalmát, erejét?
Jobb körülmények között éltek? Nem kellett
ennyi veszélytől tartaniuk?
Nos, ha csak az imént idézett Szent Pálra
gondolunk, máris látjuk, hogy neki sem a külső körülmények adtak okot az örömre. A római börtönből írta a fenti sorokat, korábban
pedig nyilvánosan meg is kövezték, aztán otthagyták, mert azt hitték, meghalt. Jogos lett
volna tőle minden elkeseredés, hiszen a fizikai
fájdalom mellett az elhagyatottságot is átélte.
Ezer „miért” feszülhetett benne. Elhívta az Úr,
és így magára hagyta? Miért engedte meg
mindezt?
Ám azt is írja: „Az Úr közel van!” Talán ebben kereshetjük az örömre hangoltság mélyebb okát.
Milyen az, amikor az Úr közel van? Ilyenkor a körülmények ellenére is merünk bízni
benne. Kentenich atya így mondja: Ő a fővállalkozó. Ő hordozza ügyeinket. Ez mindenképpen felszabadító! Böjte Csaba ugyanezt
más képpel érzékelteti: Ő a pásztor, én pedig
szeretnék jó puli kutyája lenni. A népe által
„mosolygós pápának” nevezett I. János Pál va-

lóban derűs ember volt. „Albino Lucianinak
szomorú gyermekkora volt, de nem volt szomorú gyermek” – írja egy kortársa. Megszenvedte édesapja kényszerű távollétét, átélte a
világháború gyötrelmeit, süketnéma testvérei
révén a testi nyomorúságot közelről ismerte.
A gyermekkori nélkülözések következtében
számos betegséggel kellett megküzdenie,
többször operálták, fél tüdővel élt. Nem a legvidámabb startolás. És mégis! Nem véletlen,
hogy későbbi pályatársa így ír róla: „Isten az
egyszerűség és a mosoly misszióját adta neki.”
Az igazi öröm komoly dolog. Ha megismerjük a történelem igazán derűs személyiségeit, rájövünk a nyitjára. Csak az tud igazán
örülni, aki sokat szenvedett, és nagyon szeret.

Kis Szent Teréz, Teréz anya, Don Bosco és
mindazok az egyszerű, névtelen szentek, akiknek szeretünk a közelében lenni, mert derűjük
sugárzik, mint a felkelő nap.
Miért? Mert„az Úr közel van”. Isten tenyeréről nem tudunk leesni – így fogalmazott
egyszer Mária néni, egy örökbe fogadott gyermekével korán özvegységre jutott derűs, vi-

dám szemű erdélyi asszony. Hitvallását egy
hímzésen láttam a konyhájában, bizonyára napi imádsága lehetett:
Uram, ahová tettél, ott szolgállak,
ahol megsejtlek, ott kereslek.
Ahogyan tudlak, úgy követlek,
ha megbotlom, nem csüggedek.
Ami van, azért magasztallak,
ami nincs, azért nem zaklatlak.
Ami a munkám, megcsinálom,
a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek,
és másnap mindent újrakezdek.
Jó tudni, hogy a mosoly az egyik legszebb
emberi képesség. Igen, nem velünk született
adottság, hanem tanulható képesség. Örömben és az áldozatok
tüzében
edződik.
Mindkettőre szükség
van. Örömös együttlétre, barátokra, oldott
légkörre, játékra, önfeledt vidámságra, humorra, a természet
szépségére, a művészet sokszínű gyönyörűségére.
Sőt, a nevetés nem
csak a lélek erőforrása,
a testünk is hálás érte.
Ellazítja az izmokat,
serkenti a szerotonin-,
dopamin- és endorfintermelést. Ez utóbbi
örömérzést okoz, és
egyúttal ez a stressz
egyik legnagyobb ellensége. Élénkíti a vérkeringést, csökkenti a fájdalomérzetet, az immunrendszerre is hatással van – hangsúlyozza
Janka Zoltán pszichiáterprofesszor. Ma már a
nevetéssel egy tudományág, a gelotológia foglalkozik. Megtudhattuk, hogy a nevetés az
emberi agy több területét aktivizálja, így például az érzelmekért, a mozgásért, sőt az összetett gondolkodásért felelős területeket is. Az

erős lélegzetvétellel bőséges oxigénhez jut a
szervezet, és ez energetizáló hatású.
A kapcsolati krízisek során a mosoly, az
együtt nevetés előmozdítja a problémamegoldást: egymásra találunk. Az együtt rezonálás
– amikor az agyak valósággal összekapcsolódnak – különleges és leghatékonyabb formája
az együtt nevetés. (Az együtt éneklés és mozgás mellett.)
A mosoly „távoli ölelés” – tudjuk meg a kutatásokból, ugyanis ugyanazokat a biológiai
válaszokat váltja ki bennünk, mint az érintés,
az ölelés.
Persze csak az őszinte mosoly. Mert csaknem húszféle mosolyt ismerünk. Van együttérző, szomorú mosoly, kacér mosoly, van
sármos félmosoly, amiből bármi lehet; ismerjük a zárt szájú, távolságtartó mosolyt, az erőltetett vagy a még mesterkéltebb úgynevezett
légiutaskísérő-mosolyt, az önelégült, sőt a hamis mosolyt is, ami már inkább vigyor. De a
legrosszabb mind közül a gúnyos mosoly.
Mert ez valóban ölni is tud.
Szívesen időztünk el a derű egyik feltételénél, a mosolynál és a nevetésnél, de legalább
röviden ejtsünk még szót a teljes öröm másik
erejéről, az áldozatról, a szenvedésről is!
A derűs ember öröme önzetlen, ezért mély
közösséget teremt. Fodor Ákos szavaival „másvalaki arcával mosolyodunk el”, azaz nem a
magunk örömét keressük. Minél jobban beleadjuk magunkat ebbe a szolgálatba, annál mélyebben tapasztaljuk meg az egység örömét.
„Nem szabad félni a teljes örömtől” – biztat Pilinszky.
Ám ez az odaadottság, önmagunk kiüresítése természetesen fájdalommal, néha szenvedéssel is jár. Az ebből az örömből fakadó derűt
nemcsak keresni, hanem kérni is kell, mert ez
már a Lélek gyümölcse. „És esetleg várni is kell!
(…) És meg is kell köszönni! Úgy nagyon alulról. Térden.” (Gyökössy Endre) Mert ebben már
„az emberi síráson átragyog az isteni mosolygás” (Joseph Kentenich). „Az Úr közel van.”
Uzsalyné Pécsi Rita
Fotó: Merényi Zita

