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A Szentlélek kiáradása életünkre azt jelenti, hogy Isten 
megtölti hétköznapjainkat tartalommal. Hiszen Krisz-
tusban semmi sem értelmetlen, vagyis benne és általa 
életünk minden mozzanata értelmet nyer: legyen az 
öröm vagy szomorúság, boldogság vagy fájdalom, sem-
mi sem történik hiába. Ezzel szemben áll az a szemlé-
letmód, mely mindent keserűnek és kilátástalannak lát. 
Mindennel elégedetlen: az élettel, az emberi kapcsolatok-
kal, a munkával. Emellett pedig számtalan területen csak 
a felszínen történnek változások: „túlélésünk titka, úgy 
cselekszünk, mintha…” jellemezte ezt az állapotot egyik 
piarista tanárom. Hitem azonban lehetőséget ad arra, 
hogy ne csak túléljem a dolgokat, hanem megéljem. „Én 
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s 
én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem 
tehettek.” ( Jn 15,5) A terméketlennek tűnő helyzet is ter-
mékennyé válhat, ha benne maradunk – ezt műveli ben-
nünk a Szentlélek. „Amikor elérkezett pünkösd napja, 
ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre 
olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész 
közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ül-
tek.” (ApCsel 2, 1–2) Pünkösdkor, amikor a tanítványok 
félve és remegve voltak együtt, a Lélek hirtelen, várat-
lanul, mint szélvész jelent meg közöttük és töltötte be 
őket. A Lélek mindig ott van, ahol éppen szükség van rá. 
Persze, mi jobban szeretnénk, ha előre telefonálna, hogy 
tervezhessünk. De Ő azt akarja, hogy ráhagyatkozzunk, 
úgy kezdjünk el élni, amint az apostolok tették, miután 
megkapták a Lelket. Nem volt veszíteni valójuk se nekik, 
se azoknak, akik tanításuk nyomán Krisztus követői let-
tek.  „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 8, 31)

Ezekkel a gondolatokkal indítom útjára A Fehér Barát 
pünkösdi számát és kívánok minden kedves olvasónak 
Szentlélekre hagyatkozó, belső bátorságot és szabadsá-
got! „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy is-
mét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét 
nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!” (Róm 8, 15)

1934. május 12-én éjféltájban gördült be a vonat a buda-
pesti Nyugati pályaudvarra, ahol ünnepélyes fogadtatás-
ban részesült a Częstochowából érkező tizenhat pálos. 
Autókkal hajtottak a Sziklatemplomhoz, és május 13. 
első óráiban kezükben égő gyertyával, a hívekkel együtt 
körmenetben vonultak be a templomba.

Az év folyamán a pálos atyákhoz már az ország min-
den részéről érkeztek meghívások előadásokra, illetve 
ünnepségekre, amelyeket a rendi szellemre való hivat-
kozással leginkább visszautasítottak. Közben a hívek 
is egyre nagyobb számban keresték fel a templomot. A 
három lengyel atya: P. Zembrzuski Mihály, P. Raczynski 
Kajetán és P. Szawaryn Szczepan még nyelvi nehézség-
gel küszködött, a három magyar atya: P. Besnyő Gyula, 
P. Szabó István és Galambos Kálmán pálos oblátus pedig 
az óriási igénynek csak részben tudott megfelelni. Egyéb-
ként a Rend szelleme is erősen korlátozza a külső szerep-
lést, és inkább a benső életre helyezi a fő hangsúlyt. Erre 
P. Raczynski Kajetán novíciusmester gondosan ügyelt. 
A kolostor 1934 pünkösdjére, a szerzetesek ünnepélyes 
beiktatására ugyan már lakható állapotban volt, de még 
sok kisebb munka volt hátra, amelyhez az Építőbizottság 
továbbra is igényelte a templomi bevételeket. Az Építőbi-
zottság végül is havi 400 pengő járulékot szavazott meg a 
rendház fenntartásához, de ez az összeg nem volt elegen-
dő húsz személy eltartásához.

1935. január közepétől a budai ház perjele P. Izdebs-
ki Kelemen lett, akit Piusz rendfőnök atya a római ház 
éléről rendelt a Sziklakolostorba, P. Zembrzuski Mihály 
pedig Pécsre került. Ugyanakkor P. Szabó István is vissza-
került Pécsről Budára.

1935.  január 22.:  Az Építőbizottság feloszlása. 
Przeździecki Piusz rendfőnök atya pécsi útjáról vissza-

térve a kalocsai érseknél tett látogatás után 
Budapesten részt vett a Horánszky utcai 
jezsuita rendházban, a Mária kongregáció 
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dísztermében tartott ülésen, amelyen – Pfeiffer Gyulá-
val történt előzetes megbeszélés alapján – kimondták a 
„Szent Gellérthegyi Sziklatemplom (Lourdes-i Barlang) 
Bizottság” feloszlását azzal, hogy a Pálos Rend veszi át a 
munka további részét, valamint a rend köti meg a Fővá-
rossal a végleges szerződést.

1935. január 23.: Pécsre költözés új kolostor és az 
újoncház létesítése végett P. Zembrzuski Mihály Buda-
pestről leköltözött perjelnek és novíciusmesternek Pécs-
re P. Galambos Kálmánnal együtt, ahol még 1934 május 
végén elhatározták a kolostor és az újoncház létesítését a 
gróf Zichy Gyula püspök által vásárolt ingatlanon, ame-
lyet már kb. tíz évvel korábban a Magyar Pálos Rendre 
íratták át. Bár akkor még nem voltak az országban pálo-
sok, mégis elfogadták a püspöki jogtanácsos érvelését: „A 
Pálos Rend Magyarországon mindig a befogadott szer-
zetesrendek között szerepelt, s minthogy II. József ren-
deletei nélkülöztek minden alkotmányos jelleget, a Pálos 
Rend jogilag továbbra megmaradt Magyarországban. 
Ilyen alapon birtokolhatott a Rend, s ezen az alapon nem 
kellett kérni újból való felvételét sem az 1934. évi vissza-
telepítéskor a befogadott rendek közé, mert ezek sorából 
soha sem hiányzott”.

1935 nyarának végén: Személyi változások. Przeź-
dziecki Piusz rendfőnök atya P. Izdebski Kelement – kéré-
sének megfelelően – visszavonta Magyarországról. Bár P. 
Besnyő Gyulának akkor még nem járt le a három éves egy-
szerű fogadalma, de a Szentszék különleges engedélyével 
örök fogadalomhoz járulhatott, s így a távozó Izdebski 
Kelemen atya helyett átvehette perjelségét a budai házban, 
ahol addig mint gondnok működött. A Sziklatemplom-
ban való kisegítés végett gr. Zichy Gyula érsek 
egy kalocsai egyházmegyés papot küldött, 
akit egyetemi tanulmányai kötöttek a fővá-
roshoz, s bent lakott a kolostorban, Częs-

tochowából pedig a lengyel P. Pospiech Jeromost küldték, 
aki haladéktalanul nekilátott magyarul tanulni.

1936. március 8-án a Sziklatemplom keresztútjának 
felszentelését Zadravecz István tábori püspök végezte 
ünnepélyes papi segédlettel, nagyszámú közönség jelen-
létében. A szépen sikerült keresztút Sződi Szilárd biztos 
kezű, neves szobrászművészünk legújabb, kisméretű al-
kotása. A Sziklatemplom 1951. évi bezárása után a ko-
lostorkertben a Szent Gellért-hegy sziklafalán, illetve a 
kerítés mellett elhelyezett stációképekből 1990-re csak 
néhány üres fakeret maradt meg.

1936. november 5.: Dr. 
Gyéressy Béla Ágoston (1908. 
június 24. – 1986. október 5.), 
akit 1934-ben a jezsuita rend-
ben szentelték pappá, 1935. 
október elején lépett be a Pá-
los Rendbe. Miután 1936-ban, 
Borromeo Szent Károly ünne-
pén Pécsett letette fogadalmát, 
másnap már a budai kolostor-
ba került, hogy Besnyő Gyula 
atyának segítsen a lelkipásztori 
munkában. Ugyanakkor meg-
kezdte művészettörténeti ta-
nulmányait, és élénk irodalmi 
tevékenységet fejtett ki. 

1938. január 10-én P. Dr. Gyéressy Ágoston felújította 
a ministránsfiúk számára az ősi pálos liturgiából a kis pá-
losok intézményét, amely még a középkori Budaszent-
lőrincen, Remete Szent Pál sírjánál feltámadt gyermekek 
emlékében bírja eredetét. 

1938. május 25–29.: A XXXIV. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus idejére P. Besnyő Gyula ház-
főnök felhívta Pécsről a pálos klerikusokat és testvére-
ket, akiket P. Dr. Gyéressy Ágostonnal és Fr. Krys Mátéval 
nagy szeretettel fogadott. A budai ház több külföldi ven-
dégnek nyújtott otthont ezekre a szép napokra. A Szik-
latemplomban naponként megszámlálhatatlan szent-
mise volt, hiszen a Gellért szállóban igen sok külföldi 
főpapot szállásoltak el, s ők a Sziklatemplomba jöttek 
át misézni, ahol volt elég számú mellékoltár, s így 8–10 
pap is misézhetett egyszerre. Délutánonként a lengyel 
zarándokok részére tartottak ájtatosságokat. Május 26-
án, Úrnapján este nyolckor a dunai eucharisztikus kör-
menetet P. Bolyós Ákos az édesanyjával, valamint P. Vezér 
Ferenc édesanyjával együtt nézték az kolostor fogadójá-
nak ablakából. A Világkongresszus záró körmenetén 
a Rend tagjai és a kispálosok is részt vettek. Az atyák 
előtt lépkedő 12 kispálos nagy feltűnést keltett és még 

nagyobb tetszést aratott.
1938-ban Kisbán Emil: A Magyar Pálos-

rend története című munkájának első kötete 
jelent meg a budapesti Pálos kolostor kiadá-

A keresztút egyik állomásának helye a Sziklatemplomál

P. Dr. Gyéressy Ágoston
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sában, amit 1940-ben követett 
a második vaskos kötet.

1938. október 8-án  Virág 
Benedeknek a tabáni temető-
ből exhumált hamvait a Ma-
gyarok Nagyasszonya ünne-
pén a Főváros kegyelete nagy 
ünnepélyességgel kísérte át a 
tabáni templomból a Szikla-
templomba. A koporsót négy 
pálos testvér vitte a vállán. A 
felső barlang bejárata nyugati 
oldalán, a vasrácson kívül, a 
lépcső előtt temették el. Sírját 
elborították az irodalmi társa-
ságok koszorúi. A szertartá-
son a pálos rend gyengélkedő 
rendfőnökének, [Przeździecki Piusznak] képviseletében 
részt vett P. Izdebski Kelemen, krakkói perjel is, aki erre az 
alkalomra – a cseh határzár miatt – repülőgépen jött Bu-
dapestre. A szertartást Uzdóczy Zadravetz István ny. tá-
bori püspök vezette, ki megrázó erejű beszédében idézte 
Virág Benedek, a „szent öreg”, a „magyar Horatius” szelle-
mét, ki szegénységében és tisztaságában örökre a magyar 
sorsot példázza. Isten és a haza szeretetét, a pálosoknak 
ezt a két nagy erényét rendje véste kitörölhetetlenül a szí-
vébe, most végre boldogan térhet örök nyugalomra övéi 
közelében. Dr. Kisbán Emil pedig még 1937-ben megírta 
Virág Benedek pálos költőnek és történetírónak életéről 
és irodalmi munkásságáról szóló könyvét, amelynek ki-
adásáról a Sziklatemplom-Bizottság gondoskodott, Pfe-
iffer Gyula h. államtitkárnak, a magyarországi pálos rend 
jótevőjének, konfráterének és visszatelepítőjének, a Gel-
lért-hegyi Sziklatemplom megteremtőjének ajánlotta. 
Amikor 1960-ban a Sziklatemplomot befalazták, Virág 
Benedek hamvait a Kerepesi úti temetőbe vitték, ahol a 
34/2. parcellában kapott díszes sírhelyet.

1938. december 6-án megjelent az esztergomi érseki 
főhatóság engedélyével P. Dr. Gyéressy Ágoston: Boldog 
Özséb c. könyve, amelyet a szerző az Esztergomi Székes-
főkáptalannak ajánlott.

1938 karácsonyán A Fehér Barát címmel Szent Ist-
ván halálának 900. évfordulója szent évében P. Dr. Gyé-
ressy Ágoston szerkesztésében megjelent negyedéves ér-
tesítő, amely a másfélszázados száműzetésből hazatérő 
pálosok sokak számára ismeretlen múltját s jelen életét 
kívánta bemutatni a pálos rend barátai számára. A VI. 
évfolyam 1. számától, 1943. januárjától a folyóirat már 
havonta jelent meg. A VII. évfolyam 10. számától, 1944. 
októberétől azonban a háború megakadályozta a kiadá-
sát. 1948 februárjában, majd júliusában megje-
lent még egy-egy szám. Ez utóbbi azonban 
csak két rövid mondatban számol be arról, 
hogy (az 1948-as ünnepélyes Mária-év fo-

lyamán): „Fatimai engesztelő szentóra volt május 13-án 
a Sziklatemplomban. A szentbeszédet a Hercegprímás 
úr tartotta.” Vagyis ekkor már nem merik leírni, hogy 
a rendőrség szétverte a fatimai körmenet 60–70 ezer 
résztvevőjét, s hogy a püspöki kar nevében Mindszenty 
József hercegprímás június 15-én tiltakozó levelet írt a 
kultuszminiszternek.

1939-ben miután P. Bes-
nyő Gyula három évi perjel-
sége letelt, a Rendi Szabály-
könyv előírása (Első Remete 
Szent Pál Rendjének konsti-
túciója. Kézirat. 1930. 320. 
szám.) értelmében Buda-
pestről Pécsre lett áthelyezve, 
ugyanazon minőségben. He-
lyébe P. Galambos Kálmán 
addigi pécsi gondnok került perjelnek Budapestre.

1939 augusztu-
sában P. Przeździecki 
Piusz, a Pálos Rend 
általános főnöke rendi 
ügyekben Częstocho-
wából repülőgépen 
Magyarországra érke-
zett, és súlyos betegen 
feküdt a budapesti 
kolostorban, a Szent 
István kápolna feletti 
cellában. Aranymisé-
jét 1940. május 22-én 
tartotta a Sziklatemp-
lom Szent István-
kápolnájában, majd 
betegségéből felgyó-
gyulva P. Motylewsky 
Norbert, częstochowai 
perjel kíséretében jú-
nius 7-én visszaérke-
zett Częstochowába, 

ahol 1942. október 2-án fehérvérűségben elhunyt. 
1940 nyarán megjelent P. Gyéressy Ágoston: Veni 

Sancte! valamint Boldogasszony miséje című könyve. P. 
Przeździecki Piusz rendfőnök P. Gyéressy Ágostont meg-
romlott egészsége helyreállítására Pécsre helyezte, (a Bor-
sos Ignáccal és Bolyós Ákossal Pécsett 1939. január 28-án 
pappá szentelt) P. Csellár Jenőt és P. Vezér Ferencet pedig 
a Sziklatemplomba.

1940. január 9–17.: Első Remete Szent Pál halá-
lának 1600 éves jubileuma alkalmából a Sziklatemp-

lomban neves szónokok közreműködésével 
esténként ½ 7 órakor kilencedet tartottak. 
14-én, vasárnap Angelo Rotta pápai nuncius, 
c. thébai érsek ünnepélyes főpapi misét pon-

Virág Benedek sírja a Szikla-
templomban

P. Przeździecki Piusz

P. Galambos Kálmán
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tifikált, amelyen dr. Hóka Imre érseki tanácsos prédikált.
1941. május 22. Az Eucharisztikus Kongresszus 3. 

évfordulója. Az Actio Catholica által szervezett hála-
adó és könyörgő ájtatosságra összegyűlt hatalmas tömeg 
nevében dr. Hamvas Endre általános érseki helytartó kö-
szöntötte a Sziklatemplomban, nemzetünk szentélyében 
Angelo Rotta pápai nunciust, aki a kongresszusi hatalmas 
Szentségtartóval adta áldását az egybegyűltekre.

Személyi változások: 1941 nyarán a Sziklakolostor-
ban P. Galambos Kálmán lett az alperjel, P. Vezér Ferenc 
a gondnok, és ide került Pécsről P. Ács István. P. Csellár 
Jenőt pedig Budapestről Pécsre helyezték, ahol az újonc-
mester társa és a segítőtestvérek vezetője lett. 1942-ben 
Szent Mihály napján P. Bolyós Ákost áthelyezték a budai 
kolostorba, majd 1942 végén visszakerült Pálosszentkút-
ra (ma: Petőfiszállás), és kisegítőül megkapta P. Ács Ist-
vánt. 1943. január 7-én agy- és gerincvelő gyulladás vitte 
el rövid idő alatt Fr. Guzsalyvári (Guzmits) Antal Juliánt, 
aki mint építési felügyelő igen hasznos munkát végzett 
Pécsett a templom, és Szentkúton a kolostor építésénél. 
Halálos ágyán tette le az örök fogadalmat, a Sziklatemp-
lomból temették. Az 1944. október 15-i nyilas hatalom-
átvétel után a pálosszentkúti kolostorban csak P. Vezér 
Ferenc és Fr. Könyves Imre maradt. Amikor 1945. február 
27-én P. Bolyós Ákos és Fr. Erényi Nárcisz Budapestről, 
a Sziklakolostorból visszaérkeztek Pálosszentkútra, Fe-
renc atya elmondta nekik, hogyan bújtatta a templom 
kórusán a nőket, miként szervezték meg a Szegedi Kör-
let megbízásából a polgárőrség helyi kirendeltségét, a kó-
borló és garázdálkodó kül- és belföldi söpredék ellen. A 
tanyai nép ugyanis sokat szenvedett a csatangoló orosz 
katonaszökevényektől, akik pénzt vagy asszonyt, vagy 
mindkettőt követeltek. Ha szembeszálltak velük, vagy 
ők vesztettek, vagy a szökött katona.

Az 1945. évi pünkösdi nagybúcsú (május 20.) után 
elöljárói P. Vezér Ferencet áthelyezték Pálosszentkútról 
Budára, a Sziklakolostorba, mivel jósága és a polgárőrség 
megszervezése miatt kikezdték. Amikor az állami ható-
ságok hat hétre „befogták”, a tanyai nép egy szívvel-lélek-
kel mondta a rózsafüzért érte, ezzel a titokkal: „aki Ferenc 
atyánkat kiszabadíjja”. Közvetlenül a háború hazai befeje-
zése után, 1945. április 11-én ugyanis a kiskunfélegyházi 
rendőrség őrizetbe vette kommunistaellenes kijelentések 
miatt. A kecskeméti ügyészség fogdájában tartották be-
zárva június 14-ig. Ekkor ügye tisztázódott, a kecskemé-
ti népbíróság felmentette és elengedték. Kiszabadulása 
után azonban a hatóságok „túlságos érdeklődése” miatt a 
szentkúti ház vezetését P. Homonnay Miklósra bízta, és 
illegalitásba vonult. 1945 nyarától a magyarországi pálos 
rendházak gazdasági-gondnoki ügyeit intézte; a háború 
utáni nehéz körülmények között – fáradhatat-
lanul járva a kolostorokat – igyekezett szer-
zetestársainak nyugodt életkörülményeket 
biztosítani. Emellett 1946 januárjától tagja 

lett a szerzetesrend hazai vezetőségének.
Krémer József (†1942. november 24.) P. Besnyő Gyu-

la egykori soltvadkerti plébános iránti barátsága jeléül a 
Rendnek adományozta szőlejét, amelyet P. Bolyós Ákos és 
Fr. Guzsalyvári (Guzmits) Antal Julián († 1943. január 7.) 
vezettek, illetve a lelkipásztori munka ellátására 1944-től 
rezidencia létesült. Ez a ház igen jó alkalmi búvóhelynek 
bizonyult, amelyet mind P. Zembrzuski Mihály, mind P. 
Vezér Ferenc gyakran igénybe is vettek, ámbár az állapo-
tok megszilárdulásával mind több időt tölthettek a ko-
lostorokban is.

pálos 
lelkiség
Keresztség, fogadalom – 
keresztségi fogadalom I.
Sáfrán M. Bánk

Remete Szent Pál atyánk életrajzában olvassuk, hogy a 
pusztában bolyongva egy szomjúságtól lihegő nőstény-
farkast látott, ennek nyomába eredve jutott el ahhoz a 
barlanghoz, amelyben egy forrás fakadt. Ez a forrás az 
életet jelentette számára a sivatagban.

A húsvéti idő végén a forrásnak ez a képe különösen is 
alkalmas arra, hogy összefoglaljuk e szent idő tartalmát, és 
azt a pálos lelkiség alapját jelentő szerzetesi fogadalmak-
hoz kapcsoljuk.

A forrás az egyik leggazdagabb jelentéstartalommal 
bíró képe az emberiségnek, ami nem véletlen, hiszen a víz 
az élet nélkülözhetetlen eleme. Ezért magában hordozza 
az élet teljes gazdagságát; milyensége az élet minőségét is 
jelenti, megléte az élet lehetőségét, hiánya pedig a halált 
jelenti. Ez a jelentéstartalom megtalálható a Bibliában is, 
elég, ha a teremtéstörténetre, vagy a pusztai vándorlásra 
gondolunk a számtalan szentírási hely közül. Az egyház 
liturgiájában is fontos helyet foglal el, úgyis, mint jelkép, 
de úgyis, mint tárgyi valóság: pl. a szentelt vízzel való ke-
resztvetés a templomba lépve, a pap jelképes kézmosása 
a szentmisében, a tárgyak megáldásánál való meghintés, 
valamint az első és legfontosabb szentségnél, a kereszt-
ségnél, mint a szentség létrejöttéhez nélkülözhetetlen 
anyag. A víz tehát nemcsak profán, hanem vallási hasz-
nálatban is jelentős szimbólum.

„Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt 
legdrágább titokzatos ajándékaidat, miszté-
riumaidat a vízből fakasztod számunkra.” 
– imádkozza az egyház, amikor megáldja a 
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vizet, és keresztségünkre emlékezve meghinti a híveket. 
Ha a forrás képével akarjuk összefoglalni a húsvéti ün-
nepkört, akkor azt mondhatjuk, hogy annak lényege az 
új élet fakadása, mely a keresztség vize által történik meg. 
Ennek feltétele pedig mindaz, amit Jézus értünk tett: 
meghalt, feltámadt, és elküldte a Szentlelket.

Érdemes felfigyelnünk arra a tényre, hogy a Krisztus 
utáni első századokban kizárólag húsvétkor kereszteltek. 
A húsvéti időszaknak ezt a kiemelt szerepét a keresztséggel 
kapcsolatban most is őrzi a liturgia: Nagyszombat éjsza-
káján az igeliturgiát a keresztség liturgiája követi, amely-
ben az egyház megáldja a keresztkutat, a vizet, keresztel, 
ill. mindnyájan megújítjuk keresztségi fogadalmunkat.

De hogyan is kapcsolódik mindez a szerzetesi fogada-
lomhoz? Szabályzatunk a II. Vatikáni Zsinat szerzetes-
ségről szóló dokumentuma (Perfectae caritatis) alapján a 
következőket írja a hármas fogadalomról:

„Szerzetesünk az evangéliumi tanácsok fogadalma, a 
tisztaság, a szegénység, és engedelmesség által teljesen 
átadja életét Isten szolgálatára, kiszabadítva magát a tö-
kéletes szeretet útján található minden akadály alól. Kü-
lönleges felszentelés ez, amely a keresztségen alapszik és 
annak kiteljesedése. Új emberré válik, tökéletesebb mó-
don lesz részese Isten gyermeke méltóságának és szabad-
ságának, és életében a szeretet parancsa vezeti.” (Rendi 
Szabályzat 7. cikkely)

Szerzetesi életünk ezek szerint nem más, 
mint a keresztségi kegyelmek kibontása, ha 
úgy tetszik – élve a fentebb említett gaz-
dag képpel – pálos életünk forrása a ke-
resztség. Ebből indul ki, ez adja alapját, 
sőt ennek kell kiteljesednie egészen az 
üdvösségig. Nagyon leegyszerűsítve 
azt mondhatjuk, hogy a szerzetes az, 
aki nagyon komolyan veszi, amit a 
keresztségi fogadalomban megígért, 
vagy megígértek helyette szülei, és ő 
ezt felnőttként tudatosan vállalja. Erre 
fogadalommal kötelezi magát, ami tu-
lajdonképpen radikális krisztuskövetést 
jelent.

A fogadalmakkal a szerzetes olyan akar 
lenni, mint Krisztus: a legtökéletesebben akarja 
megélni azt, hogy ő Isten gyermeke. Szüntelen azon 
munkálkodik, hogy ellene mondjon a kísértésnek, saját 
önző vágyainak, és megtegye mindazt, ami az Isten aka-
rata. Lemond mindenről, ami önmagához köti, hogy csak 
annak éljen, aki érte meghalt és feltámadt, és aki új életre 
hívta meg.

Ennek a keresztséggel kezdődő új életnek a jeleként 
a keresztségi szertartásban fehér ruhába öltöz-
tetik a megkeresztelteket, kifejezvén ezzel, 
hogy Krisztust öltötték magukra. A pálosok 
fehér ruhája láttán gondoljunk arra, hogy ők 

azok, akik – jelképesen – mindig a megkereszteltek fehér 
ruháját hordják magukon. Életük arról szól, hogy a kereszt-
séget komolyan véve, mindig Krisztust akarják követni.

Kívánatos, hogy a hívek is gyakran megújítsák kereszt-
ségi fogadalmukat, hogy így felélesszék magunkban a 
keresztségi kegyelmet, vagyis az Istenhez tartozást. Le-
gyünk hálásak, hogy az ő gyermekei lehetünk. Mond-
junk ellene mindannak, ami ezt a kapcsolatot lerombolja, 
és tegyünk meg mindent a mélyítéséért. Ezzel nemcsak az 
Istenhez kapcsolódunk az egyházon keresztül egyre szo-
rosabban, hanem a pálosokhoz is.

A tudatos keresztény élet tetteivel tisztítsuk ki azt a 
forrást, mely eltörölhetetlenül ott van bennünk keresztsé-
günk óta, hogy gazdagon fakadhasson az életet adó kegye-
lem magunk és embertársaink számára is, akik szomjasak 
az élet vizére, és alig várják, hogy találkozhassanak valaki-
vel, aki elvezeti őket a tiszta forráshoz.

Az ereklyetiszteletről egy 
ünnep kapcsán
fr. Csaba

Ez év január 15-ére készült el pécsi temp-
lomunkban Remete Szent Pál atyánk 

ereklyetartója, melyet ünnepi szentmise 
keretében áldott meg Mayer Mihály 
püspök úr. Az ünnep kapcsán érdemes 
elgondolkodnunk egyházunk ereklye-
tiszteletéről.

A tisztelet személyek és értékek 
nagyrabecsülését jelenti. Ez az em-
berek közti kapcsolat egyik alapkö-
vetelménye, amelyről a 4. parancsolat 
is szól: „Tiszteld apádat és anyádat.” 

Kiterjed ez minden más emberi kap-
csolatra is: tanár és tanítványa, beosztott 

és munkaadója, állampolgár és hazája. Ez 
a parancsolat magában foglalja az egymás 

iránti kötelességeket is, megtartása a lelki gyü-
mölcsök mellett a béke és a jólét földi gyümölcseit is 

megtermi, de elhanyagolása kárt okoz, elsősorban a csa-
ládnak, s egyre táguló körben az egész emberiségnek is. A 
Szentírásban a zsidó vallásosság alapfogalma a tisztelet, 
melyet az istenfélelem motivál. A tisztelet kifejezése vo-
natozik az ember belső magatartására is, s az Isten tiszte-
lete mellett meghatározó az ősök tisztelete is.

Ezek után lássuk, hogy mit is nevezünk erek-
lyének! Az ereklyék a szentek földi marad-
ványai, amelyeket az egyház megőriz, és 
bizonyos tisztelettel vesz körül. De találkoz-
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hatunk e tisztelettel a kereszténységen kívül is: az ókori 
görögöknél, a buddhizmusban, a hinduizmus néhány 
szektájánál és az iszlámban is.

A Bibliában a kivonulás történeténél olvashatunk arról, 
hogy Mózes magával viszi József csontjait, hogy az ígéret 
földjén tisztelettel eltemesse. Továbbá számos példát ta-
lálunk arra, hogy tárgyak kegyelmet közvetítenek, mint 
Illés palástja, Jézus, ill. Pál ruhája, melyeket megérintve 
meggyógyultak a betegek.

Az Egyházban kezdettől fogva tisztelet övezte a vérta-
núk ereklyéit. A mai értelemben vett ereklyetisztelet Kr. 
u. 150 körül kezdett kibontakozni a római katakombák-
ban. Azokban az időkben gyakran a vértanúk sírja felett 
mondták el a szentmisét. Ez a VI. században változott 
meg, amikor a szentek maradványait bevitték a templo-
mokba. Később egyre több közösség szeretett volna ma-
gának ereklyét az általuk a tisztelt szentektől. Ennek lett a 
következménye a sok visszaélés, melyet a Tridenti Zsinat 
(1545–1563) igyekezett felszámolni, ui. néhányan nagy 
üzleti érzékkel áruba bocsátottak olyan tárgyakat is (ki-
használva az emberi hiszékenységet), melyeknek semmi 
közük sem volt az ereklyékhez. A zsinat megtiltotta (kikö-
zösítés terhe mellett) az ereklyékkel való kereskedést, va-
lamint az átszállítást egyik helyről egy másik őrzési helyre 
a Szentszék előzetes engedélye nélkül. Továbbá különféle 
rendelkezéseket hozott, hogy az ereklyék tiszteletével kap-
csolatos torzulásokat, a babonás hiszékenységeket vissza-
szorítsa: pl. zarándoklatokat engedélyezett az ereklyéket 
őrző templomokba, a relikviákat tiszteletre az oltárra he-
lyezte a szent ünnepén, és áldást adott azokkal stb.

A szentek és az ereklyék tisztelete túlmutat magán 
a szenten és Istenre irányul. Vagyis a tisztelet minden 
esetben Istennek szól. Így jutunk el Első Remete Szent 
Pálhoz is, aki ugyan nem vált vértanúvá, de Istennek ke-
gyelme folytán követendő példát adott a keresztények 
számára. 

Szent Pál első tisztelője Remete Szent Antal volt, aki 
eltemette őt, pálmafalevelekből szőtt ruháját pedig erek-
lyeként őrizte. Az idők során Antal tanítványai Pál sírjá-
nál tették le fogadalmaikat.

Szent Pál földi maradványai előbb Konstantinápoly-
ba, majd Velencébe kerültek, ahonnan Nagy Lajos király 
1381-ben hozta magával Budára, majd a pálosok buda-
szentlőrinci kolostorának ajándékozta azokat. Ekkor tet-
te meg Első Remete Szent Pált Magyarország védőszent-
jévé, s ajánlotta országunkat oltalmába. 

A kolostori templom zarándokhellyé vált. Szent Pál 
közbenjárására számos gyógyulás és csoda történt, kü-
lönösen a gyermekek körében. A török időkben azután 
az ereklyét Trencsén várába kellett menekíteni, ahol az 
ostrom során később elpusztult. 

Lajos király nem kapta meg a teljes erek-
lyét a velenceiektől, ezért vált lehetővé, hogy 
a XX. század elején a czestochowai kolos-

tor ajándékként részt kapott az ott őrzött csontokból. 
Ebből jutott a pécsi rendháznak is egy kis darab, melyet 
Zembrzuski Mihály atya hozott magával 1934-ben. Ezt 
az ereklyét helyeztük el most méltó helyére, templomunk 
Remete Szent Pál kápolnájában. Az elmúlt hónapokban 
sokan fordultak meg itt, kérve Remete Szent Pál közben-
járását szeretteikért, ismerőseikért és Magyarországért. 

Csak buzdítani tudunk mindenkit: imáinkat egyesítve 
kérjük Szent Pál atyánk közbenjárását, hogy elérjük éle-
tünk célját, üdvösségünket!

pálosoktól, 
pálosokról
szépirodalom, kultúra

Pünkösd idején – a nyarat is köszöntve – három egy-
kori pálos szerzőt idézünk. Előbb GYÖNGYÖSI 
GERGELY rendi krónikájából (XVI. sz.) következik 
egy a pálos élet korai szakaszát (az Esztergomi Bol-
dog Özséb halála utáni időt) felidéző részlet, melynek 
végén a pünkösdi idő „naponta kellemes madárdalaival 
és piros rózsáival” jelzi a nyarat. Ezt követően CSÚZY 
ZSIGMONDNAK, az ún. népszerű anyanyelvi pré-
dikáció egyik kiemelkedő alakjának pünkösdre való 
rövid prédikációját olvashatjuk 1729-ből. Az össze-
állítást – az érett búzakalász látványára épülő költői 
képpel – VERSEGHY FERENC 1806-ban született 
rövid verse zárja.

Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum 
(részlet – 13. fejezet)

Isten emberének, Özsébnek halála után [1270] a fönt 
említett tiszteletreméltó Benedek atya, aki valóságosan 
és névleg is erényes, érdemekben jeles, a bölcsességben és 
a tudományban nevezetes és a tökéletesség példája volt, 
nyolc éven át a szentkereszti kolostort mint atya után a fiú, 
és mester után a tanítvány, jó pásztorként kormányozta.

Életszentsége miatt a kegyes IV. Béla királynak igen 
szeretett barátja volt, ezért a Pilis szigetén lévő palotáját, 
mely vadászatra volt berendezve, minden tartozékával 
neki ajándékozta, hogy abban kolostor legyen. Béla király 
harminchárom évi és héthónapi uralkodás után meghalt 
az Úr 1270-ik évében.

A perjel pedig, akiről már beszéltünk, mindenki 
iránti nyájasságával és kedvességével elérte, 

hogy néhány fiatal közösen elhatározta: le-
mondanak ennek a világnak a gazdagságáról 
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és a monasztikus kolostori életet választják. Mikor társai 
ezt látva, rendfőnöknek javasolták, minthogy Krisztus 
új hadseregét gazdagította és megnövelte, s ezzel a hiú 
dicsőséggel megkísértették, ő az alázatosság erényével 
és kereszt jelének erejével, ettől – mint kígyó a mérgé-
től – elmenekült. Tudta, hogy a dolgok szerencsés ala-
kulása nemcsak a királyokat és a fejedelmeket, hanem 
az alázatosakat és a szegény sorsúakat is hiú dicsőséggel 
szokatlan dolgokra ragadja, erkölcsileg megváltoztatja, és 
különféle csábításoknak teszi ki.

Benedek atyának ekkora tökéletességére fölfigyelve 
és fölbuzdulva, az Úr 1270-ik karácsonyán rendfőnök-
ké választották. De ily nagy kitüntetés ellenére sem lett 
fölfuvalkodott. A sikertelenségekben megőrizte lelkében 
és arcvonásaiban a békét. Azonkívül virrasztva imádko-
zott az Úrhoz, úgyhogy a hajnal soha vagy csak ritkán 
találta álomban. A többieket ellenben a fölkelő hajnal 
édes álomban találta. Ő maga Mártával szorgoskodott a 
többiekért nappal: a késő éjszaka csöndjében pedig Mag-
dolnával ült az Úr Jézus lábához, hogy megszámlálhatat-
lan jótéteményeiről elmélkedjen. Magányának e csöndjét 
még a kedves kikelet sem törte össze, bár pünkösd felé 
naponta kellemes madárdalaival és piros rózsáival jelezte 
a forró nyarat. A nagykáptalanokon mindig lemondott, de 
kiemelkedő érdemeiért évről évre újra megválasztották.

• • 

Csúzy Zsigmond: Pünkösdi szél 

E mái dicsőséges napon mintegy sebessen jövő szélnek 
zúgása szállott az apostolokra. Ám valamint a szelet se 
nem látjuk, se nem illetjük, mindazáltal nagy erejét és 
munkálkodását tapasztaljuk, úgy a Szentléleknek (kit a 
kedves tanétvány hasonlatosságban szélnek nevez, mond-
ván; Spiritus ubi vult spirat; vagyis Szent Jánosnál maga 
Jézus a szél, ahol akarja, ott fúj) foganatos erejét magunk 
jovával tapasztaljuk, és drága gyümölcsét lelkessen ízlel-
jük. Vajon nem a szél harsogtatja-e a trombitákat? mi ád 
gyönyörködtető szót az orgonának és az sípoknak? mi 
hajtja a drága kincsekkel kereskedő hajókat? mi gyújtá 
fel a kovácsok szenét, hogy alkalmatossan pörölyözhes-
senek? nem más, hanem a szél. A szél tehát a trombitás, 
a szél sipos, révész, orgonás és kovács, mert az ő segét-
ségével, az ő munkájával mehetnek, valamire mennek. 
Hasonlóképpen a Szentlélek Isten szél gyanánt mível 
titkon majd minden jót az egész világon, amint nyilván 
megvallja Szent Pál, hogy operatur omnia in omnibus; 
mindenekben, mindeneket ő mível.

                       • • 

Verseghy Ferenc: Az igaz Bölcs

Nézd a’ búzakalászt, büszkén emelődik az égnek,
még üres; és ha megért, földre konyíttya fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az oskola gyermek,
még a’ tellyes eszű Bölcs megalázza magát.

ÚJRA BÁTOR BOTOND LETT A MAGYAR PÁ-
LOS REND TARTOMÁNYFŐNÖKE
Első Remete Szent Pál Rendje magyar tartományának, a 
Magyar Pálos Rendnek örökfogadalmas tagjai Bátor Bo-
tond pálos atyát ismét megválasztották tartományfőnök-
nek. Izydor Matuszewski rendfőnök atya ennek alapján 
nevezte ki őt 2011. június 1-jétől ismét a magyar rend-
tartomány vezetőjének. A megbízatás három évre szól.
Kérjük a testvérek imádságát a tartományfőnök atyáért!

• • • • •

KÉT ÚJ PÁLOS DIAKÓNUST SZENTELT A KA-
LOCSAI ÉRSEK
Kedves Testvérek!

Szeretnénk megköszönni mindazt a támogatást, mellyel 
a diakónusszenteléshez vezető úton támogattatok ben-

nünket. Teológiai tanulmányaink nagy részén 
már túljutottunk, amely korántsem jelenti 
azt, hogy ez hamarosan be is fejeződik, hi-
szen az Isten megismerésében sosem lehet 

rendi 
krónika
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azt mondani, hogy elég. A diakónusszentelés, melyben 
Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek által május 14-én része-
sültünk Pálosszentkúton, mégis egy jelentős állomása 
életünknek. Egyrészt azért, mert ezáltal vettük fel az egy-
házi rend szentségét, ami immáron eltörölhetetlen jegy-
ként rajtunk marad, másrészt azért, mert ez közvetlen 
készületet jelent arra a lelkipásztori szolgálatra is, ame-
lyet évek óta várunk, és nemcsak mi, hanem bizonnyal 
ti is, akikhez küldetésünk szól. Jó volt látni és magunk 
mellett tudni benneteket a szentelési misében! Jó volt 
hallani a biztató, örvendező szavakat! Megerősítés ez 
számunkra, hogy bátran, nagy bizalommal menjünk to-
vább ezen az úton. Imáitokra, támogatásotokra továbbra 
is számítunk!

Bánk testvér és Csaba testvér

• • • • •

DIAKÓNUSSZENTELÉS A CZĘSTOCHOWAI 
SZŰZANYA ÜNNEPÉN
A 2011. augusztus 26-án, 17 órakor Pécsett, a Lyceum-
templomban Udvardy György püspök úr diakónussá 
szenteli Vizi Gábor András pálos testvért. Mindenkit 
szeretettel várunk!

• • • • •

NYILATKOZAT
A 2011 tavaszán DVD-én megjelent (Császár Tamás 
rendező és Gőbl Gábor producer által jegyzett) Pálosok 
– az ősi magyar rend című film tartalmától és jellegétől a 
Magyar Pálos Rend teljes mértékben elhatárolja magát. 
A film súlyosan elferdíti az egyetlen magyar alapítású fér-
fi szerzetesrend történetét és küldetését, mely szorosan 
összekapcsolódik a kereszténységgel és azon belül a Ka-
tolikus Egyházzal. Kérünk minden jószándékú embert, 
hogy ennek a nyilatkozatnak a figyelembevételével viszo-
nyuljon a fenti DVD-filmhez és imádkozzon a katolikus 
hit védelmének szándékára.

A Magyar Pálos Rend nevében:
Bátor Botond tartományfőnök

• • • • •

HAMAROSAN MEGJELENŐ ÚJ DVD
Pálosok címmel hamarosan DVD-n is megjelenik – a 
Duna Televízióban már többször levetített – háromré-
szes ismeretterjesztő sorozat. A filmet 2005-ben a Vox-
Trade Média Rt. készítette; rendezte Bakos Katalin, a 
producer Füredi Vilmos volt. A rövidesen megjelenő fil-
met ajánljuk a kedves hívek figyelmébe!

                     • • • • • 

RENDTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK NÉMET 
NYELVEN IS 
A 2006 októberében Piliscsabán tartott nemzetközi 
pálos rendtörténeti konferencia előadásai, kibővítve 
néhány újabb tanulmánnyal, idegen nyelven is megje-
lentek a Szent István Társulat gondozásában (Der Pau-
linerorden. Geschichte – Geist – Kultur. Herausgegeben 
von Gábor Sarbak. Szent István Társulat, Budapest, 
2010. Művelődéstörténeti Műhely, Tagungen zur Or-
densgeschichte 4,2)

• • • • •

A SZIKLAKOLOSTOR TÁMFALA
A Sziklakolostor udvarában lévő támfal és lépcső veszé-
lyessé vált, mert az alapját kimosta a víz az eltört csa-
tornacső miatt. A helyreállítás tetemes összegbe kerül. 
Várhatóan csak részben kapunk támogatást, ezért kérjük 
azokat, akiknek van lehetőségük, támogassák a támfal és 
a lépcső felújítását! Előre is hálásan köszönjük.

A pálosok

Magyar Pálos Rend , 7625 Pécs, Hunyadi út 70.
OTP 11731001-20118680

Átutalásnál a megjegyzés rovatba kérjük odaírni: 
támfalra adomány

• • • • •

ASPERGES ME… – ELŐADÁS 
SOPRONBÁNFALVÁN
2011. augusztus 25-én, a częstochowai Fekete Madonna 
ünnepének vigíliáján már nyolcadik alkalommal kerül 
színre a Magyar Pálos Rend majd 800 éves történetét 
bemutató művelődéstörténeti összeállítás Apserges me… 
– Pálos évszázadok a magyar történelem tükrében címmel. 
A helyszín ezúttal a nemrégiben felújított és új kulturális 
funkciót kapott egykori pálos kolostor. Az est szereplői: 
Oberfrank Pál, Sudár Annamária és a Misztrál együttes. 
(Az előadás pontos időpontjáról később adunk tájékoz-
tatást.)

• • • • •

SZERETETTEL VÁRJUK A PÁLOSKERTBEN, 
GÁLOSFÁN!
A Somogy megyei Gálosfán, a Páloskertben összefüggő 
területen, gyönyörű környezetben, felújított, kényelmes 
házakban várjuk a pihenni, elcsendesedni és együtt mun-
kálkodni vágyókat. Bejelentkezés és bővebb információ: 
paloshazak@gmail.com és Baghy-Bátor Teréz +36 20 
4939 083. Köszönettel fogadunk hozzájárulásokat és 
felajánlásokat a további építkezésekhez. Köszönettel ve-

szünk minden egyéb segítséget is: veteményesbe való 
magokat és növényeket, dísznövényeket, nép-

művészeti és kegytárgyakat, a szépirodalom 
és a keresztény irodalom alkotásait stb.
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ERDÉLYI ZARÁNDOKLAT A TÖRTÉNELMI 
MAGYARORSZÁG REJTETT KINCSEI NYOMÁ-
BAN A PÁLOS BARÁTI KÖRREL 
Bátor Botond tartományfőnök atya és Lantosné dr. Imre 
Mária vezetésével: 2010. szeptember 15–19.

1. nap: Budapest – Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely 
2. nap: Farkaslaka – Csíkszereda – Csíksomlyó – Csíkrákos 
3. nap: Csíkdelne – Gyilkos-tó – Békás-szoros 
4. nap: Tusnádfürdő – Brassó – Nagyszeben – Alvinc
5. nap: Tövis – Gyulafehérvár – Vajdahunyad – Máriaradna 
– Budapest

Mi, a budapesti Sziklatemplomba járók, most először 
jutottunk el együtt Erdélybe Botond pálos tartomány-
főnök atya vezetésével. (Eddig csak hallottunk a pécsi 
szervezésű csodálatos utakról.) Ő volt a lelki vezetőnk, 
vele imádkozhattunk mindennap többször is a buszban, 
ő mondta naponta a szentmiséket, a szentbeszédeket, s 
elmélkedéseket is tartott nekünk. Beszélt a csend, az el-
mélyülés fontosságáról is. A zarándoklat vége felé szinte 
lelkigyakorlaton éreztük magunkat. Botond atya a törött 
lábát sem kímélve szervezett, tárgyalt, cipekedett és min-
denkit udvariasan meghallgatott. 

A szakmai vezetőnkkel, Lantosné dr. Imre Máriával 
jó összhangban volt. Mária, a Pécsi Hittudományi Főis-
kola tanára, országos szintű szakember. Jól felkészülten, 
szerényen mondott el mindent az előttünk álló városról, 
templomról, múzeumról még a buszban, de a helyszínen 
is türelmesen válaszolt kérdéseinkre. Jó volt hallgatni 
operaénekes útitársunk, Tálas Ernő gyönyörű Ave Ma-
riá-ját vagy más áriáját egy-egy templomban. 

Sudár Annamáriát eddig az Asperges me… című elő-
adásokban hallottuk, most a szárhegyi Lázár-kastélyban 
elmondta a Halotti beszédet, a Vajdahunyad várban pedig 
a Hunyadiakról beszélt.

Farkaslakán egy „négylábú idegenvezetőnk” is volt. Egy 
kutyus szaladt előttünk Tamási Áron sírjától egészen az 
író onnan másfél km-re levő szülőházáig. Az útelágazá-
soknál hátrafordult. Amikor látta, hogy követjük, ügetett 
tovább. Visszafelé ugyanígy. Legfiatalabb útitársunk, a 
másodikos Bence sajnos nem követte a kutyust, eltévedt. 
Négyen is a keresésére indultak, és többen hangosan 
imádkozni kezdtek. Amikor kimondták az Ament, fel-
tűnt a kisfiú mosolygós arcocskája. 

Volt, aki fáradtan, idegesen indult útnak. Jó volt lát-
ni, hogy többen is belekaroltak, segítették a lépcsőkön és 
rövidesen mosolyt fakasztottak az ő arcára is. A pécsiek 
segítették a budapestieket és viszont. Egy-két testvérrel 
már az elmúlt években együtt másztunk fel a Mecsekben 
a Jakab-hegyre, vagy együtt zarándokoltunk San Giovan-
ni Rotondóba, hogy meglátogathassuk Pietrelcinai 
Szent Pio atyát sírját. 

Mi, budapestiek egy-egy napos zarán-
doklatokra mentünk eddig Zsongor atyá-

val, s régi pálos templomokat, kolostorromokat kerestük 
fel, de eddig még nem tölthettünk el együtt több napot 
a mindennapi életünkből kiszakítva – egyedül Istennek 
szentelve. Most viszont kiváló alkalom nyílt erre is, ami-
kor például Tövisen az egykori pálos kolostorban volt a 
szállásunk. Az öreg kövek szinte sugározták azt a légkört, 
melyet az egykori pálos atyák imája szentelt meg. A plé-
bániaépületből egy folyosó a templomban vezetett, s haj-
nalban közvetlenül bemehettünk oda is. A kis Bence is 
megjelent, egyedül imádkozott. Később hallottuk, hogy 
a még szunyókálókat testvérével együtt a kis kakasával 
ébresztette. Itt, Tövisen is és utunk során máshol is el-
mondhattuk Szent Péterrel: Uram, jó nekünk itt lennünk! 
(Mt 17,4). Hasonló gondolkodású emberekkel lehettünk 
együtt, egyedül a főparancsra koncentrálhattunk (vö. Mt 
22, 37. 39). 

Utunk során több kápolnát és templomot is megláto-
gattunk a csíksomlyói kis Salvator-kápolnától kezdve a 
hatalmas nagyváradi – carrarai és vaskohi márvánnyal 
borított – székesegyházig, ahol Szent László királyunk 
koponyaereklyéjének kis részét őrzik. Láttunk öreg 
templomokat, Csíkszeredán pedig Makovecz Imrének 
néhány éve elkészült angyalos Millenniumi templomát. 
Itt áhítattal hallgathattuk a templom megálmodójának, 
Darvas-Kozma József plébános atyának előadását. A leg-
nagyobb, nem emberkéz alkotta Oltárkő pedig a Békás-
szorosnál tárult a szemünk elé. Az 1154 méter magas 
csúcson már nem hétméteres vörös csillag éktelenkedik, 
hanem immár 20 éve a kereszt irányítja tekintetünket az 
ég felé. A csodálatos kolozsvári templomokat nehéz len-
ne felsorolni!

Csíkrákoson házaknál aludtunk, megismerkedtünk 
szerényen élő, de magyarságukhoz ragaszkodó hívek-
kel, akik mindig szívesen látják és várják a pálos atyákat. 
Csíkszeredán és a régi kolostorok helyein várják a pálo-
sok letelepedését. Tövisen is szeretnék, hogy a pálosok 
elfoglalják újra egykori kolostorukat. Itt sajnos már nem 
beszélnek magyarul, csak a plébános atya. Így kétnyelvű 
szentmisénk volt itt. 

Gyönyörű falvakban jártunk, fotóztuk a szép székely-
kapukat, sétálhattunk az egykori legendás magyar váro-
sokban, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyszeben-
ben és máshol is. Meglátogattuk a híres máriaradnai és 
csíksomlyói kegyhelyet. Megcsodáltuk Nagyszebenben 
a Brukenthal-palota kincseit, láttuk a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota csodás üvegfestményeit, sétálhattunk a 
Gyilkos-tónál. Nem tudjuk felsorolni azt a sok-sok gyö-
nyörűséget, amelyben részünk volt. Az idő is végig napos 
volt, nem úgy, mint odahaza. 

Reméljük, hogy sok ilyen szép élményben lesz része 
azoknak is, akik ezután vesznek majd részt pálos 

zarándoklatokon. 

A budapesti zarándokok 
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pálos programok

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya-kegytemplom 
www.marianosztrakegyhely.hu

minden hónap 13-án 18 órakor keresztúttal, 
rózsafüzérrel, szentségimádással, szentmisével és a 
Lorettói litániával engesztelés (fatimai engesztelő-
nap) nemzetünk lelki megújulásáért
június 18. 10 óra 30-kor Borsos József OSPPE és 
Imre Csanád OSPPE hálaadó szentmiséje pappá 
szentelésük 50. évfordulója alkalmából
július 2–3. JÉZUS ÖT SZENT SEBE FŐBÚCSÚ 

július 2. 18 órától szentmise (szentbeszédet 
mond Pál Csaba OSPPE, a rend új diakónusa), 
majd az ünnepi menet imádkozva vonul a kálvá-
riára, ott keresztút, végül éjféli mise
július 3. 8 óra 30-kor szentmise a Kegytemplom-
ban, majd az ünnepi menet keresztet hordozva 
vonul a kálváriára, ahol 10 óra 30-kor kezdődik a 
szentmise (szentbeszédet mond Sáfrán M. Bánk 
OSPPE, a rend új diakónusa)

július 17. 10 óra 30-kor SZENT HEDVIG 
BÚCSÚ – szentmise a pedagógusok és a nevelők 
zarándoklatával
augusztus 14. 10 óra 30-kor NAGYBOLDOG-
ASSZONY BÚCSÚ – ünnepi szentmise
augusztus 15. 10 óra 30-kor  NAGYBOLDOG-
ASSZONY ÜNNEPE – ünnepi szentmise (A 
szentmise után a templom előtti téren, a börtön 
falán elhelyezett emléktábláknál megemlékezés, 
majd ima az elhunytakért és koszorúzás)
augusztus 28. 10 óra 30-kor  szentmise a kény-
szermunkára („malenkij robot”) a Szovjetunióba 
hurcoltak emlékére 
szeptember 18. A FÁJDALMAS SZŰZANYA 
BÚCSÚJA – szentmise a kálvárián; ima az elhuny-
takért

PÉCS – LyCEUM-TEMPLOM 
június 26. 8 óra Szent Imre-templom: tanév végi 
hálaadó szentmise. A szentmisét követően Úrnapi 
körmenet lesz.
július 24.  JAKAB-HEGYI BÚCSÚ zarándok-
lattal egybekötve (Indulás a 24-es busz 
szentkúti végállomásától 9 óra 45-kor. 
Gyülekező 9 óra 30-tól az indulás 
helyszínén.)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

minden hónap 13-án Fatimai engesztelőnap nem-
zetünk lelki megújulásáért. 8 óra 30-kor szentmise, 
10 órakor szentségimádás, 11 órakor ünnepi szent-
mise. 8 óra 30-tól gyónási lehetőség
csütörtökönként 22 órakor szentségimádás
augusztus 5-én 18 óra 30-kor szentmise a Szeretet-
láng nemzetközi találkozója alkalmából 
augusztus 7-én 16 órakor Budaszentlőrincen a 
szokásos Szent Lőrinc-napi szentmise, melyet a 
20 éves jubileumra való tekintettel dr. Török József 
professzor atya, pálos konfráter celebrál, majd ezt 
követően előadást tart a pálosokról
szeptember 14–18. a budapesti Pálos Baráti Kör 
zarándoklata

A Sziklatemplom előterében működő Pálos Fogadó-
központ nyitva: 10-től 20 óráig. Vasárnap zárva. További 
információ: www.sziklatemplom.hu 

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

minden hónap első péntekén férfiak gyalogos 
zarándoklata. A menet 17 órakor indul Kiskun-
félegyházáról, az Ótemplom elől Pálosszentkútra. 
A kegyhelyre érkezve (kb. 20 órakor) engesztelő 
virrasztás Magyarországért.
májustól októberig minden hónap 13-án 8 és 12 óra 
között  Fatimai engesztelő szentmise és imádság
minden hónap utolsó vasárnapján  a 10 óra 30-kor 
kezdődő szentmisét követően a családok megáldása
június 10–11. Pünkösdi Ifjúsági Találkozó
július 12–13. Nyeregszemle, lovasbemutató
július 15–16. Keresztény Motoros zarándoklat
augusztus 6. VEZÉR FERENC OSPPE, AZ 
1951-BEN KIVÉGZETT MÁRTÍR HAMVAI-
NAK ÚJRATEMETÉSE – Az esemény várha-
tóan 16 órakor kezdődik. Pontosabb tájékoztatást 
később adunk a pálos templomokban, a rend hiva-
talos honlapján (www.palosrend.hu) és a sajtóban.
szeptember 3–4. KISBOLDOGASSZONY 
BÚCSÚ

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
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Égi Édesanyám!

Oltalmazd meg Magyarországot, 
bíborosunkat, püspökeinket, 
papjainkat, szerzeteseinket, 
családtagjainkat, közössé-
günket és az egész magyar 
egyházat! Mindazoknak, 
akik nem tudnak hinni, 
a Szentlélek ereje és 
világossága által add 
meg az élő hit kegyel-
mét, hogy ez az ország 
Mária országa, a Te 
országod lehessen. Tisz-
títs meg minket a bűntől 
és vezess el Szent Fiadhoz, 
Jézushoz! Ámen.

(A pálosok imáiból)

A pálos templomok miserendje 
2011. június–szeptember

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

vasárnap: 8.30, 11, 17 
(16.30: rózsafüzér) és 20 óra
hétköznap: 8.30, 17 
(16.30: rózsafüzér) és 20 óra

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya-kegytemplom

vasárnap és ünnepnapokon: 8.30 és 10.30
hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 
szombaton: 18 óra
péntekenként a szentmise előtt 16 órától 
szentségimádás, a szentmisék előtt fél órá-
val rózsafüzér

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

vasárnap és ünnepnapokon: 8.30 (Petőfi-
szállás, kápolna), 10.30 (Pálosszentkút, Kis-
boldogasszony-kegytemplom)
szombaton: 18 óra (Petőfiszállás, kápolna)
keddenként: 17 óra (Petőfiszállás, kápolna), 
utána bibliaóra
minden hónap első péntekén virrasztás: 20 
óra: rózsafüzér, 21 óra: szentmise, 22 óra: 
szentségimádás, keresztút, hajnali 4 óra: 
záró szentmise

PÉCS 
Szent Imre-templom

vasárnap: 8 óra, 18 óra (ifjúsági szentmise a 
tanévben: 10 óra)
hétköznap: 7.30 és 18 óra

Lyceum-templom 
vasárnap: 10.45
hétköznap, szerda kivételével: 17 óra

www.palosrend.hu
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