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beköszönő
„Krisztus rád ragyog”
P. Imre Csanád OSPPE

Itt az idő „Kelj föl te álmos, támadj föl holtodból és 
Krisztus rád ragyog.” (Ef. 5,14) Alleluja, alleluja, al-
leluja!

Nagyhéten, de különösen a szent három napban 
elmélyedünk Krisztus Urunk szenvedésének, és ke-
reszthalálának misztériumában, hogy húsvétvasár-
nap annál diadalmasabban ujjongjunk és zengjünk 
alleluját feltámadt Üdvözítőnknek.

1. Nagycsütörtök. Az Úr Jézus apostolaival 
megünnepelte a húsvéti vacsorát. Vacsora közben, 
Nagycsütörtök minden édességét, minden áhítatát, 
minden értékét belefoglalta ezekbe a szent igékbe: 
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem.” „Vegyétek és 
igyátok, ez az én vérem.” „ Ezt cselekedjétek az én em-
lékezetemre.” Az apostolok megrendülve döbbentek 
rá, hogy most teljesítette be az Úr Jézus kafarnaumi 
beszédében tett ígéretét: „Az én testem valóban étel, 
az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, annak örök élete van és én feltá-
masztom őt az utolsó napon.” ( Jn. 6,54)

2. Nagypéntek. A mi Urunk, az Atya és az embe-
rek iránti végtelen istenemberi szeretetében feláldoz-
ta önmagát a keresztfán, hogy végbevigye a megvál-
tás szent művét. Kereszthalálával legyőzte a sátánt, 
legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, bezárta a pokol 
kapuját és megnyitotta a mennyország ajtaját.

3. Nagyszombat. Urunk Jézus a kereszten kile-
helte a lelkét, és élettelen testével a „föld szívébe” tért 
(v.ö. Mt. 12,42), hogy teljesen egy legyen velünk, 
nem csak életünkben, de halálunkban is.

Húsvétvasárnap innen a „föld szívéből” támadt 
fel, hogy teljessé és tökéletessé tegye a megváltást. A 
megváltásnak ugyanis nem csak az a gyümölcse, hogy 
megszabadított minket a sátán és a bűn rabságából. 
Csodálatos gyümölcsei még a következők:

1. A mennyei Atya ismét a mi Atyánk lett. Ezért 
mondta a feltámadt Üdvözítő Mária Magdolnának: 
„Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz.” ( Jn. 
20,17), mert eddig nem volt a ti Atyátok, a bűnnel el-
veszítettétek az istengyermekséget, de én most visz-
szaszereztem nektek, ezért ujjongva mondhatjátok 
velem együtt ti is „Abba, Atya”!

2. Urunk és Üdvözítőnk, a megváltással ki-
érdemelte számunkra a Szentlelket. Ezért 
szállhatott le Pünkösd ünnepén tüzes 
nyelvek alakjában az összegyűlt hívekre: 

rendünk 
múltjából
A SZIKLATEMPLOM 
TÖRTÉNETE, 8. rész
A Sziklatemplom és a 
Sziklakolostor kronológiája
1951: A pálosok elleni per és 
P. Vezér Ferenc kivégzése 
P. Aczél László Zsongor OSPPE

1951. március 26. A Sziklatemplom bezárása és a 
pálosok bebörtönzése

Az állami hatóságok 1951 húsvéthétfőjén a Szikla-
templomot bezárták, és a pálosokat, akik Remete 
Szent Pál és Boldog Özséb nyomán szemlélődő életet 

éltek és templomukban lelkipásztori munkát 
is végeztek, Grősz József, kalocsai érsek 
koncepciós perében letartóztatták. A 
Sziklatemplomot egyetlen éjszaka alatt 

a Szűzanyára, az apostolokra és azokra a tanítvá-
nyokra, akik ott voltak az utolsó vacsora termében. 
(ApCsel. 2,3)

3. Az Úr Jézus a megváltásban magára vette a vi-
lág bűneit és túláradó mértékben megfizetett min-
den bűnért. Azóta nincs olyan nagy bűn, vagy olyan 
sok bűn, amit a mennyei Atya meg ne bocsátana, ha 
őszintén megbánjuk és irgalmát kérjük.

4. A mi Urunk és Üdvözítőnk, a megváltással az 
egész emberiség nevében és fejeként végtelen di-
csőséget adott az Atyának. A Teremtés könyvében 
olvashatjuk: miután Isten látta az emberek gonosz-
ságát, „megbánta, hogy embert alkotott a földön” 
(Gen. 6,6). Most a végtelen dicsőítés láttán ujjong, 
hogy embert teremtett a földre. Ez a végtelen dicső-
ítés folytatódik a világ végéig minden szentmisében, 
hiszen az a keresztáldozat megújítása és jelenbeho-
zása a kenyér és bor színe alatt, csak most vérontás 
nélkül.

Ezekért a mérhetetlen kegyelmekért szólíthat fel 
mindenkit Szent Pál apostol: „Kelj föl te álmos, tá-
madj föl holtodból és Krisztus rád ragyog.” Alleluja, 
alleluja, alleluja!
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elpusztították. 1990-ben P. Aczél László Zsongor-
nak egy szemtanú számolt be arról, hogy látta, amint 
a Lourdes-i Madonna szobrát 1951 húsvéthétfőjén 
ledobták a magasból és összetörték. A limpiászi fe-
születnek nyoma veszett, valószínűleg összetörték. 
Az alatta levő oltár tabernákuluma feletti Magyarok 
Nagyasszonya képet, amelyet Feszty Masa festett, 
jámbor hívek a Tabáni Plébániára vitték. Magass 
Miklós plébánostól, majd annak halála után roko-
naitól Gyéressy Béla Ágoston pálos atya többször is 
hiába próbálta visszakérni. Azóta sem tudjuk, hogy 
hol lappang. Az oltáron használt misekönyvtartó 
állványt azonban 1990-ben egy család, amely addig 
hűségesen őrizte, visszaadta P. Aczél László Zsongor 
templomigazgatónak. A pálos atyák, kissé restaurál-
va, azóta is azt használják a szentmisék alkalmával. 
Ez tehát az egyik darab, amely a Sziklatemplom 
eredeti berendezéseiből megmaradt. (A másik, az 
ún. Trux-kereszt, amelyet dr. Rónaszéki Trux Jenő 
kongreganista hozott 1926-ban a Sziklatemplom 
számára. 1951-ben egy család menekítette meg ezt 
is. 1992-ben hozták vissza. Ekkor a szentségi kápol-
na tabernákuluma tetején helyezték el a thébai reme-
tekápolna 1999. január 16-i felszenteléséig.)

A kolostorépületben az Állami Balettintézet diák-
otthona működött 1990-ig.

A pálosok elleni per és P. Vezér Ferenc kivégzése 
1951. augusztus 3-án

A készülő per anyagának tartalmát már előzetesen 
megszabta a kommunista párt vezetősége:  „A per-
nek bizonyítania kell, hogy a szerzetesrendek és tag-
jaik erkölcsi mocsárban éltek!” A részletes tervezetet 
Révai József, a párt legfőbb ideológusa készítette el 
1951. április 24-i dátummal. Ezt a párt legfőbb veze-
tőiből álló Titkárság májusi ülésén fogadta el. 

Néhány részlet az elfogadott előterjesztésből: „A 
per vádlottjait amalgám módszerrel kell kiválogatni: 
a pálosokon kívül vádlott legyen a ciszter rendfőnök 
és néhány püspök. A pernek bizonyítania kell, hogy 
a vádlott püspökök a régi rend visszaállítását akarják. 
A pernek bizonyítani kell, hogy a legfontosabb szer-
zetesrendek, megszegve az egyezményt és az állam 
törvényét, illegalitásba vonultak, szervezett állam-
ellenes működést fejtettek ki, a reakciós püspökök 
tudtával és segítségével. A pernek bizonyítania kell, 
hogy a szerzetesrendek és tagjaik erkölcsi mocsárban 
éltek. A pert úgy kell előkészíteni, hogy a tárgyalás 
legkésőbb május végén meglegyen.” 

Az elnöklő Rákosi Mátyás írta alá a határozatot, 
amely többek között ezt tartalmazza: „Amennyiben 
lehetséges, a vádirat május végén, 25–26-án jelenjen 
meg. A tárgyalás június 2-án kezdődjék, lehetőleg 
úgy, hogy négy tárgyalási nap után ítéletre kerülhes-
sen sor.” 

P. Vezér Ferencet az Andrássy út 60-ban levő ávós 
központ pincéjébe vitték. Három hónapig tartott, 
amíg ott a „szakemberek” – a kellő egyházi, egy-
háztörténeti, egyházszervezeti, gazdasági, pénzügyi 
ismeretekkel rendelkező, erre szakosodott, speciáli-
san kiképzett rendőrtisztek, ugyancsak szakképzett 
orvosok és pszichológusok, valamint testi-lelki kín-
zásban alaposan járatos és gyakorlott verőlegények, 
börtönőrök – a többi gyanúsítottal együtt őt is felké-
szítették a fő tárgyalásra: azt fogja majd ott is mon-
dani, amit leírattak és megtanultattak vele. 

Feltűnő, hogy a Grősz-perben a legtöbb tanút 
Vezér Ferenc ellen vonultatták fel a szervezők: a Pá-
losszentkút körüli tanyákról 15 parasztembert tar-
tóztattak le, s Budapestre, a Markó utcai börtönbe 
szállították őket. Hiteles forrásból tudjuk, hogy Pé-
ter Gábor, a legfőbb ávós főparancsnok ezt mondta 
nekik: „Emberek, mi tudjuk, hogy maguk ártatlanok. 
Nem magukat akarjuk börtönbe zárni, hanem a ka-
tolikus egyház parasztnyúzó reakciós papjait. Csak 
vallják nyugodtan azt, amit mi mondunk, nem lesz 
semmi bántódásuk. Addig is jól ellesznek itt a ház 

körül, kapnak eleget enni és cigarettát. A 
tárgyalás után hazamehetnek.” 

A per „megszervezése” azonban nem 
ment olyan gyorsan, ahogyan ezt az 

Feszty Masa: Magyarok Nagyasszonya
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ávós tisztek számára Rákosiék előírták. 1951. június 
11-ére készült el a vádirat, június 15-én kezdődött a 
nyilvános tárgyalás, amely június 28-ig tartott. Ek-
kor hirdetett ítéletet a Budapesti Megyei Bíróság: 
gyalázatos hazug vádak alapján halálra ítélte a 37 
éves Vezér Ferenc pálos szerzetest. A per mindegyik 
elítéltje élt az utolsó szó jogával, P. Vezér azonban 
hallgatott. 

A tárgyaláson az őrizetben tartott pálosszentkúti 
„tanúk” közül kettőt felléptettek: mint a vízfolyás, 
mondták az ávósok által készített és betanított szö-
veget Vezér atya ellen. De ezután nem kerülhettek 
vissza tanyai otthonaikba: nehogy elmondják a valós 
igazságot másoknak, rövidesen egy ellenük lefolyta-
tott perben őket is, s még hat letartóztatott pálos-
szentkúti „tanúskodó” parasztembert is halálra ítéltek. 
Nyolc embert végeztek ki, hogy örök csend boruljon 
a Vezér atyát ért égbekiáltó igazságtalanságra! 

P. Vezér Ferencet a börtönben több hónapon át 
igen kegyetlenül megkínozták, mégis a siralomház-
ban a halálra ítélt és kivégzés előtt álló zárkatársainak 
mindvégig lelki támasza és vigasztalója volt. Több 
mint egy hónapot töltött a siralomházban kivégzésre 
várva. A Legfelsőbb Bíróság 1951. július 31-én erősí-
tette meg a halálos ítéletét: „A társadalmi védekezés 
szempontja az ennyire veszélyes egyének megsemmi-
sítését indokolja” – írta a határozatot a tanácsjegyző. 
S ezt fűzte hozzá Molnár Erik, a hírhedt marxista 
történettudós, ekkor igazságügyminiszter: „Az elítél-
tet a dolgozó társadalomból végleg kirekesztendőnek 
tartom.” 

Vezér Ferenc atyát 1951. augusztus 3-án reggel 
a budapesti Gyűjtőfogház (1108 Budapest, Kozma 
u. 13.) udvarán akasztották fel, a többi pálos szer-
zetest pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték. Vezér 
Ferencen és Csellár Jenőn kívül a többi pálos ügyét 
elkülönítve tárgyalták. Őket is elsősorban oroszgyil-
kosságra való izgatással, lázítással és illegális 
hitoktatással vádolták. Pálosszentkút kör-
nyékén, ahová P. Vezér helyébe Homon-
nay Miklós atyát helyezték, a rendőrök 

minden frissen ültetett facsemetét kiástak, mivel 
ezek tövében egy-egy megölt orosz katonának kellett 
volna feküdnie. De hasztalan erőlködtek, egyetlen 
holttestet sem találtak. A nyilvánvaló tények ellené-
re e perben hét embert kivégeztek. A pálosok közül 
Bolyós Rezső Ákos atyát 10 évi börtönre ítélték. Tíz 
társával: Bihar Árpád Tádé, dr. Gyéressy Béla Ágos-
ton, Homonnay Sándor Miklós, Rába Márk Lukács 
és Szabó Sándor László pálos atyákkal, valamint Ju-
hász Jenő Márton, Könyves Imre Lajos, Lelkes József 
Paszkál, Oláh Ferenc Julián és Turi János Didák pá-
los segítő testvérekkel együtt kb. 150 év börtönbün-
tetést kaptak.

Vezér Ferencet a kivégzését követő napon a bu-
dapesti Új Köztemető rabtemetőjében temették el. 
(1990. után rokonai és rendtársai hiába keresték. 
Bank Barbara találta meg a feljegyzést, hogy Vanay 
Frigyes néven temették el. A hivatalos szakemberek 
hosszú kutatás után a 298-as parcellában 2011. júni-
us 6-án feltárták tetemét, s DNS vizsgálattal azono-
sították. Hamvait Budapestről, a Sziklatemplomtól 
2012. április 30-án a 11 órakor kezdődő szertartás 
után díszkísérettel vitték Petőfiszállás-Pálosszent-
kútra, ahol az újratemetési szertartást dr. Bábel Ba-
lázs kalocsa-kecskeméti érsek vezette.)

1956. április 25-én meghalt Czapik Gyula ér-
sek, a Püspöki Kar elnöke, ezért a Magyar Katoli-
kus Püspöki Kar május 11-én úgy határozott, hogy 
Grősz József kalocsai érseknek a rehabilitációját kéri, 
hogy újra ő legyen a Püspöki Kar elnöke. Grősz érsek 
így 1956. május 19-én újra elfoglalhatta Kalocsán 
főpásztori székét, s a Püspöki Kar elnöke maradt 
haláláig, 1961. október 3-áig. Később, 1990. május 
18-án rehabilitálták: a bíróság kinyilvánította, hogy 
nem követte el a koncepciós perben neki tulajdoní-
tott bűnöket.

Vádlottársáról, az erkölcsileg és fizikailag meg-
semmisített Vezér Ferenc pálos szerzetesről 

terjesztett hazug kép azonban csak nehe-
zen foszlik szét. A XX. évszázad máso-
dik felének egyházellenes propagandája 

P. Vezér Ferenc emlékoltára Az emlékoltár felirata
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Pálos rendi kapcsolataim, 
emlékeim, II. rész
Ivasivka Mátyás

mély nyomokat hagyott még a vallásos emberek 
tudatában is. Vezér Ferenc valós képének felmutatá-
sára még 1990. után is keveset tettek a történészek, 
az egyháztörténet írók. Pedig ő is teljesen ártatlan 
volt, éppen úgy, mint Grősz érsek. Akkor is tudtuk, 
ma is tudjuk, hogy ez volt igazi arca: mély szerzetesi 
lelkiség, felelősséggel átélt hivatástudat, mindenkire 
szétsugárzó szeretet, dinamikus, alkotó szervező-
tehetség, mozgékony aktivitás. Erkölcsileg tiszta, 
Istenért és embertársaiért széles körben tevékeny, 
ugyanakkor derűs, jó kedélyű, nyíltszívű pálos volt 
ez a fehér barát, Vezér Ferenc atya, az Esztergomi 
főegyházmegye és a Pálos Rend – szinte mindenki 
előtt ismeretlen – mártírja.

Formális rehabilitálása időközben megtörtént. 
1992. február 17-én tartott nyilvános ülésén a Ma-
gyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnöksé-
gi Tanácsa 1991/5. számú határozatában azzal az 
indoklással, hogy nem követte el azokat a bűncse-
lekményeket, amelyek miatt annak idején halálra 
ítélték, Vezér (Viezer) Ferencet rehabilitálta, vagyis 
felmentette.

Emlékére állította 1992-ben a Pálos Rend – P. 
Vezér Ferenc működésének legfőbb színhelyén – a 
Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplomának Szent 
István kápolnájában azt a gyönyörű művészi fafara-
gású oltárt, amelyet Ferencz Béla alkotott és adomá-
nyozott. Az erről készült képes levelezőlap is ország-
szerte hirdeti Vezér Ferenc pálos vértanú emlékét.

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek, pálos konfráter 2006. szeptember 26-án, 
a Sziklakolostorban a pálos atyáknál tett látogatás 
alkalmával azt mondta: „Mivel a rehabilitálással el-
ismerést nyert, hogy Vezér Ferenc atyát ártatlanul 
végezték ki, őt a katolikus hit vértanújának kell te-
kinteni, és ennek alapján jogilag elindítható lenne a 
boldoggá avatási eljárása.”

Bolyós Rezső Ákos egykori pécsi rendházfőnök atya 
börtönbüntetését – miután Grősz József kalocsai ér-
sek amnesztiát kapott – 1956. február 28-án elen-
gedték. Így 1956-tól a pécsi Ágoston-téri plébánián 
kántorkodott. Kis énekkart is szervezett, melynek 
élén bemutatta Ave Maria című szerzemé-
nyem vegyes kari változatát. Húgomékat 
ő eskette. Amikor olykor-olykor összefu-
tottak, zamatos humorával megkérdezte: 

„Nem szidjátok azt a papot, aki összeesketett benne-
teket?” Vagy más alkalommal, amikor – a vad kom-
munista diktatúra idején – nem csekély derűlátással 
azt mondtam neki: „Atya, a jövő karácsonyra már 
fehérben lesztek” (azaz ismét pálos rendi habitusban 
járhattok), ezt válaszolta: „Ami a gatyámat illeti, egé-
szen biztos, hogy fehérben leszek!” (A rendszervál-
tozás után 1989. május 9-én ismét Ákos atya lett a 
pécsi pálos házfőnök.)

• •
Ákos atyával együtt lakott az Ágoston téren Schmidt 
Béla pálos atya, aki ott káplánkodott. Erősen asztmás 
volt, halálát is ez okozta. Külföldről becsempészett 
modern szentképeket kaptam tőle; hátlapjukra ír-
tam titkos cserkész hittantanítványaim „bizonyítvá-
nyát.” Amikor a szentképekért járó honorárium iránt 
érdeklődtem, Ákos atya válaszolt helyette: „Írjál neki 
egy jó nótát az asztma ellen!” Béla atya rövid ideig 
a Bicsérd közelében lévő Bodán volt plébános. Itt 
titokban hittanra tanította többek közt az igazgató-
tanító három csemetéjét. Ha ez kiderül, az iskolave-
zető állásába kerülhetett volna. A középső gyermek 
mintegy másfél évtizeddel később a hitvesem lett.

• •
Máthé Tibor Péter atyát, a későbbi magyarországi pá-
los provinciálist úgy ismertem meg, hogy hitoktatót 
kerestem cserkészeim számára. Amikor először ta-
lálkoztunk (katonatiszti pályafutása után), ő éppen 
csillés volt a Pécsi Szénbányászati Trösztnél. Nem 
csekély mértékben neki köszönhetjük, hogy a legsö-
tétebb pártdiktatúra időszakában az általunk veze-
tett fiúk és leányok mélyreható ismereteket szerez-
hettek a dogmatika, a liturgia, az egyháztörténelem 
és az apologetika tudományában, ezzel megerősítve 
katolikus világlátásukat, meggyőződésüket. Negye-

dik gyermekemet, Mátét és első unokámat, 
Pétert – egyazon szertartáson belül – ő 
keresztelte. Haláláig mosolyogva emle-
gette, hogy ő keresztelte Máté-Pétert. 

P. Bolyós Rezső Ákos OSPPE és P. Máthé Tibor Péter OSPPE

              1990
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Antalnak korábban még az a hiú gondolata tá-
madt, hogy ő az egyetlen tökéletes szerzetes a siva-
tagban. Azonban, Isten egy álomban adott útmu-
tatása elvezette Pálhoz, akinek példája megtérésre 
indította. Pál halála után, ünnepnapokon, húsvétkor 
és pünkösdkor mindig az ő pálmalevél ruháját öltöt-
te magára. Vajon pusztán a rá való emlékezés miatt? 
Nem, sokkal többről van itt szó: olyan akart lenni, 
mint ő.

Hasonló dolog történik velünk a keresztség szer-
tartásában. Az egyház a szentek közbenjárását kéri. 
Ez gyermekek keresztelésekor csak néhány fohászból 
áll, eredetileg azonban – ahogy azt a húsvéti vigílián 
történő kereszteléskor is látjuk – a Mindenszentek 
litániáját imádkozták el.

De hogyan is kerülnek ide a szentek? Ez a szentek 
közösségének a titka, amely azt jelenti, hogy az egy-
ház minden tagja szoros közösséget alkot egymással 
Krisztusban, mind az élők, mind azok, akik már el-
költöztek ebből a világból, vagyis a megdicsőültek (a 
szentek), a tisztulók (akiknek még ideig tartó szen-
vedéssel kell megtisztulniuk haláluk után) és a földi 
élet zarándokútját járók, vagyis mi.

Már volt szó róla, hogy a keresztségben mintegy 
Krisztusba öltözünk, az ő követésére kötelezzük el 
magunkat, olyanok akarunk lenni, mint ő. Krisztus-
ba, a nemes szőlőtőbe oltódunk, és megkezdődik át-
nemesülésünk hosszú, az üdvösség eléréséig tartó fo-
lyamata, ahogy Szent Pál írja a korintusiaknak: „… a 
dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk 
át, az Úr Lelke által.” (2Kor 3,18) Keresztségünkkor 
a szentek (különösen is a választott védőszent) nem-
csak közbenjárásuk miatt fontosak, hanem életük 
példája miatt is. Bennük felragyognak számunkra 
Krisztusnak, az új Embernek a vonásai, és ezzel ösz-
tönöznek minket a jóra, utat mutatnak az elkötele-
zett keresztény életre.

Nem véletlen – és ez újból csak rámutat 
a keresztség és a szerzetesi fogadalom 
kapcsolatára –, hogy az örökfogadalom 
szertartásába is bekerült a Mindenszen-

2008. július 9-én, a temetésén a 10. számú P.Á.R. 
(Pécsi Állami Reálgimnázium) cserkészcsapat őrse 
állt díszőrséget a pécsi temetőben.

• •
Az 1942-ben Máramarosszigeten született dr. 

Aczél László Zsongor pálos atya hivatása már nagy-
részt a mi talajunkból, a pécsi katakombacserkészet-
ből sarjadt ki. 2005-ben a budapesti Márton Áron 
Kiadó gondozásában, Arató László szerkesztésében 
napvilágot látott Parázs a hamu alatt című, 339 olda-
las, Bolváry Pál atya emlékének szentelt könyvében 
olvasmányosan, hitelesen írja le hivatásának megér-
lelődését, egyben a föld alá kényszerített hazai cser-
készet heroikus erőfeszítéseit a túlélésért.

Az 50 éves karnagyi jubileumom rendezett dísz-
hangversenyen 2005. április 6-án többek közt ő 
méltatta új kompozíciómat, a Gérecz Attila 56-os 
mártírköltő versére írt Boldog Özséb himnuszt a pécsi 
Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium dísztermében. 

2010. február 19-én a pécsi Pálos Templomban 
immár 15. előadásomat tartottam Prohászka Ottokár 
püspökről. Előtte a szentmisét Ottokár püspök atya 
emlékére Aczél László Zsongor atya celebrálta, illetve 
vallomást tett a szentéletű székesfehérvári püspök-
kel kapcsolatos közvetett élményeiről, hiszen például 
az ő egykori püspöki kápolnájában misézhetett na-
ponta tizenöt éven át 1969 és1984 között. A Mária 
Rádió mindkét előadást közvetítette, s többször is 
megismételte azokat. 

„A fogadalom különleges felszentelés, amely 
a keresztségen alapszik és annak kiteljesedése.”

Jaj nekem, bűnös vagyok, mert álnévként viselem a 
szerzetes nevet – szólt oda tanítványainak Remete 
Szent Antal. Láttam Illést és Jánost a sivatagban, 
és valóban láttam Pált a paradicsomban. Ezután el-
hallgatott, és a mellét verve előhozta kis cellájából a 
köpenyt, amelyet Pál kért tőle. Tanítványai 
hiába faggatták, hogy hol volt, mi történt 
vele, ő nem szólt semmit, hanem azonnal 
visszaindult a sivatagba Pálhoz.

Örökfogadalom és diákónusszentelés – 
P. Győrfi B. Szabolcs 2004-ben

pálos
lelkiség
Keresztség, fogadalom – 
keresztségi fogadalom 4.
Sáfrán M. Bánk
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tek litániája. A fogadalmat tevők arcra borulva fek-
szenek az oltár előtt – mintegy a régi ember halálá-
nak jeleként – a hívek közössége pedig elimádkozza 
felettük a litániát. A fogadalmat tevők új emberként 
állnak föl. Személyes „feltámadás” ez, melyben meg 
kell születnie a „Krisztus mind tökéletesebb követé-
sére szóló elhatározásnak” (részlet a fogadalom szö-
vegéből).

A szentek példáját követve és az ő közbenjárásuk 
által maguk is példaképekké válnak. Mindaz, amit 
tesznek – ahogy Istennek szenteltségüket megélik – 
példa a rendi közösség többi tagja számára, és példa 
a körülöttük élőknek, akár tagjai az egyháznak akár 
nem. „Szerzeteseinknek saját életükkel kel kivívni 
mások érdeklődését és vágyakozását rendünk iránt, 
alázatos munkásságukkal, igaz testvéri szeretetük-
kel, és örvendező lélekkel vállalt apostolkodásukkal.” 
(Konstitúció 64. cikk) Csak így lesznek képesek má-
sokat megtérésre, Krisztus követésére indítani.

Az egyház tagjai, Krisztusban szerves egységet al-
kotnak. Senki sem független benne. Szent Pál ezt így 
fogalmazza meg: „Ha szenved az egyik tag, valamen-
nyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része 
az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak 
teste vagytok, s egyenként tagjai.” (1Kor 12,26-27) 
Majd beszél arról, hogy az egyes hívők hogyan lehet-
nek szolgálatára a többieknek, vagyis az egész egy-
háznak.

Ez a megkeresztelt ember nagy felelőssége. Nem 
mindegy ui. hogyan élünk, hogyan cselekszünk, kö-
vetjük-e Krisztust vagy sem, hogy példánk építi, ne-
tán rombolja az egyházat és Isten országát. (Érdemes 
erre gondolnunk akkor is, amikor az egyház hibáiról 
beszélünk. Érdemes megkérdezni magunktól, mi ho-
gyan járultunk hozzá életünkkel, cselekedeteinkkel, 
példánkkal ehhez a képhez – hiszen az egyház mi is 
vagyunk, mindannyian.) 

Mindennapi átalakulásom, krisztusibbá válásom a 
világ krisztusibbá válását is jelenti, ott, ahol vagyok, 
ahol élek. A világ evangelizálása ez, ahogy szabály-
zatunk megemlíti a szerzetes testvérekkel kapcso-
latban, akiket „a keresztség szentsége és a fogadalom 
különleges módon bekapcsolja az egyház küldetésébe 
és életébe, s így Krisztus tanúivá, apostolokká avatja 
őket az emberek között”. (96. cikk). Ezt a mondatot 
mindenki nyugodtan alkalmazhatja magára.

Nagyszerű hivatásunk van, lehetőségünk arra, 
hogy Krisztus munkatársai legyünk a világ megszen-
telésében. Törekedjünk rá, hogy ne csak álnévként vi-
seljük a keresztény nevet, hanem – a szentek példáját 
követve, és közbenjárásukat kérve – mi is példaként– 
szolgálhassunk a körülöttünk élőknek.

folytatjuk
• • •

2011. évi 2. számunkban látott napvilágot Sarbak 
Gábor irodalomtörténész, pálos konfráter tanulmá-
nyának első része. Most a következő részt közöljük.

Sarbak Gábor: Pálosaink írásbelisé-
ge a középkor végén – 1i. rész 

Az irodalom „előállítása” a másolóműhelyekben 
(scriptorium) zajlott, őrzése a könyvtárak feladata volt. 
A 15. század második felében megsokasodnak a pá-
los krónika híradásai a könyvmásolással foglalkozó 
rendtagokról, ami egyértelműen e tevékenység nél-

külözhetetlen voltát húzza alá és a scriptorok 
megbecsülését jelzi. Gyöngyösi rendtör-
ténetében erre számos példa található. 
A scriptoriumban dolgozó scriptorok 

Pálos Mindenszentek!
Ti, termékeny lelkek, alázatosak, hősök, tőletek, a ti 
izzó szívetektől tanulok lelkesedést, buzdulást. Se-
gítsetek, hogy én is erős, bátor hittel higgyek, hogy 
ebből ne engedjek, hogy önzetlen odaadással éljek 
Krisztusnak.

Segítsetek a ti örökötökbe lépni, hogy buzgó, láng-
lelkű lélek legyek, hogy ne fokozzon le a sok nyomo-
rult példának a szemlélete, hanem a ti imádságotok 
és apostolságotok, amely hév és tűz, mely életet áldo-
zott a lelkek üdvözítésére, azért, mert szerette Krisz-
tust, tegyen engem is izzóvá.

Pálos Mindenszentek, könyörögjetek érettünk!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mindenható, örök Isten, aki Anyaszentegyházadat a 
szentek különféle ékességeivel mindig megdicsőíted, 
védelmezed és megőrzöd, engedd kegyesen, hogy 
Első Remete Szent Pál és az ő szent fiainak könyör-
gésére, akiknek érdemeit ugyanazon ünnepélyes-
séggel hagytad tisztelnünk, a jelen minden hibáitól 
megtisztuljunk, és majdan az eljövendő örök dicső-
séget élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(A Pálos rendi imakönyvből)

pálosoktól, 
pálosokról
szépirodalom, kultúra
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fájdalmas veszteség volt az ország, nemkülönben a 
pálosok rendi központja, Budaszentlőrinc és az otta-
ni könyvtár, valamint levéltár számára.

Kulturális téren az újkor irányába mutató változá-
sok valamivel később, csak Buda török általi elfoglalá-
sával (1541) kezdtek észrevehetően hatni. Másrészt 
az 1510-es években még képesek voltak a pálosok 
Gyöngyösi Gergely műveit Rómában (a Santo Ste-
fano Rotondo építése mellett!), Hadnagy Bálintét 
pedig párhuzamosan Velencében megjelentetni, új 
liturgikus könyveket szerkeszteni, és a Santo Stefano 
Rotondo templom melletti római monostornak volt 
anyagi ereje 1537-ben és 1540-ben ezeket kinyom-
tatni. Budaszentlőrinc középkorvégi virágzása, a mo-
nostorokban országszerte tapasztalható építkezések, 
amelyekről a régészeti emlékek bőségesen vallanak, 
komoly szellemi igényt és színvonalat tételez fel, a 
nyilvánvalóan meglévő anyagi tehetség mellett.

A rend alkotó értelmisége mellett – 
Szombathelyi Tamás, Csanádi Adal-

bert, Hadnagy Bálint, Gyöngyösi 
Gergely – népes tábora volt 

azoknak, akik különféle beszé-
deket (sermo), buzdításokat 
(exhortatio) állítottak össze és 
írtak le. Ez sem lebecsülendő 
szellemi munka, bár nem tel-
jesen önálló anyagból alkot 
újat. Az általános írásbelisé-

get jelentő széles talapzaton 
pedig egy nagy réteg névtelen 

munkája látja el a szerzetesrend 
mindennapi életének írásos teen-

dőit: leveleket írnak és másolnak, hi-
vatalos rendi könyveket vezetnek, amelyek 

közül sok sajnos nem maradt ránk: a halálozások-
ról, kiadásokról, bevételekről, – és ami ránkmaradt 
pl. a Liber viridis-nek nevezett kézirat a budapesti 
Egyetemi Könyvtárban, és a számos inventarium és 
oklevél említése a Vitae fratrumban, a constitutiók 
magyarázatainak rengeteg hivatkozása. Ezt a rend 
hivatalos írásbeliségének lehet nevezni, és bizonyos, 
hogy ugyanezek a scriptorok másolnak kódexeket 
saját maguk vagy a monostoruk számára is. Mind-
nyájan egy nagy művelődési áramlat fontos szereplői, 
akik a hivatalos írásbeliség a biztos alapjáról indul-
hatnak el önálló alkotó útjukra. A kódexekben olvas-
ható egyszerű scriptorbejegyzések az átlagos rendi 
műveltségről tanúskodnak, aminek felső szintjén 
Gyöngyösi Gergely tudós alapossággal megszerkesz-
tett prológusai és Hadnagy Bálint kronológiai okfej-

tései találhatók. Mindezek a szövegek olyan 
rendi miliőre utalnak, amelyben megbe-
csülték a rendi tollforgatókat.

folytatjuk…

számbavételénél ügyelni kell arra, hogy tevékenysé-
gük rendszerint nem korlátozódott egyetlen monos-
torra. Egyes könyveknél azt a tényt is rögzíteni kell, 
ha vásárlás útján került rendi tulajdonba, például 
1470-ben világi személy vásárolt egy pálos megbízá-
sából számára könyvet, a kódex előzéklapján olvasha-
tó bejegyzés szerint. Egyébként már a 14. századra 
visszanyúlóan (1356) is csak a rendi definitorok enge-
délyével lehetett könyvet venni és eladni, tanúnk erre 
a Vitae fratrum. Mindezek az adatok a könyv értéké-
nek és szerepének a felismerését tükrözik. Valamilyen 
módon a sociusnak, vagyis a generális perjel titkárának 
a feladatai közé tartozott, hogy a scriptorokat is tart-
sa szem előtt: ne pazarolják a papírt, és csak olyanok 
lehessenek másolók, akik meg tudják különböztetni 
a szótagot a betűtől. Ezt Gyöngyösi Directoriumából 
(azaz a rend tisztségviselőinek feladatait tartalmazó 
könyvecskéjéből) tudjuk, tehát régi hagyomány töret-
len továbbélésével van dolgunk. Az írás kellé-
keivel felszerelt másolóműhely biztosan 
több helyen volt, mint amennyiről 
a források tudósítanak, ahol pe-
dig nem volt, ott időről időre 
akadtak szerzetesek, akik al-
kalmanként szerzőként állí-
tottak össze könyveket, és le 
is másolták azokat.

A mai Magyarország te-
rületén sajnos nem talál-
ható olyan pálos monostor, 
amelynek középkori könyvtára 
rekonstruálható lenne – a fel-
oszlatás előtti állapot sokkal ered-
ményesebben mutatható be. Kivétel-
nek kell tekinteni és szerencsés véletlennek 
tartani, hogy sok magyar vonatkozás és magyar-oszt-
rák pálos kapcsolat emléke lelhető fel a felsőausztriai 
Unterranna monostorának a közeli göttweigi bencé-
seknél megőrzött könyveiben.

Az eltérő források elemzése nyomán jelenleg köny-
nyebb általánosságokat megfogalmazni a középkori 
pálos könyvkultúráról, semmint egy adott középkori 
monostor könyvállományát tételesen leírni. A téte-
lesen leírható könyvek helyett nagy számban tudjuk 
a valóságosan már nem létező írásművek, műfajok 
középkori meglétét rekonstruálni. A pálosok korai 
könyvkultúráját illetően későközépkori forrásokra 
vagyunk utalva: az értékelhető adatok zöme a 15. 
századra és a 16. század első felére vonatkozik. A 
13. és a 14. század vonatkozásában a későközépkori 
utalások gyérek, a kezdetek könyvkultúrájára több-
nyire más adatokból kell következtetnünk. 
Nem feledkezhetünk meg egyrészt arról, 
hogy a törököktől elszenvedett mohácsi 
csatavesztés és későbbi következményei 

A
z egykori budaszentlőrinci pálos főmonostor záróköve – Budapesti
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TISZTÚJÍTÁS A FÉRFI SZERZETESREN-
DEK ELÖLJÁRÓINAK KONFERENCIÁJÁN
2012. március 27-én a Férfi Szerzetesrendek Elöljá-
róinak Konferenciáján új vezetőséget választottak. A 
Konferencia új elnöke Labancz Zsolt piarista tarto-
mányfőnök atya, alelnöke pedig Bátor Botond pálos 
tartományfőnök atya lett.

• • • • •

ELŐADÁS P. VEZÉR GYÖRGY FERENCRŐL
Dr. Susa Éva az Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek főigazgatója és Bank Barbara történész, 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
nak munkatársa 2012. április 25-én, Budapesten, a 
Sziklatemplomban (a 17 órakor kezdődő szentmisét 
követően), április 27-én pedig Pécsett, a Pálos Temp-
lomban (a 18 órakor kezdődő szentmisét követően) 
tartott előadást P. Vezér György Ferenc OSPPE éle-
téről, valamint sírhelyének felkutatásáról, exhumálá-
sáról és azonosításáról. 

• • • • •

P. VEZÉR FERENC OSPPE ÜNNEPÉLYES ÚJ-
RATEMETÉSI SZERTARTÁSA
2012. április 30-án ünnepélyes keretek között Pe-
tőfiszállás-Pálosszentkúton temettük újra az 1951-
ben kivégzett P. Vezér Ferenc pálos szerzetest. Ezt 
megelőzően 2012. április 28-án és 29-én virrasztást 
tartottunk P. Vezér Ferenc ravatalánál a Sziklatemp-
lomban, a Szent István teremben. Április 30-án, 11 
órakor a Sziklatemplomban vette kezdetét a kegye-
leti szertartás, amelynek keretében P. Bátor Botond 
pálos tartományfőnök és a budapesti konvent tagjai 
elbúcsúztatták Ferenc atyát, a Sziklatemplom egy-
kori híres szónokát. Ezt követően mintegy negyven 
motoros kíséretével és rendőri biztosítás mellett szál-
lítottuk el a koporsót Petőfiszállás-Pálosszentkútra. 

A Pálosszentkútra vezető, P. Vezér György Fe-
rencről elnevezett utat Schönberger Jenő szatmári 
megyéspüspök áldotta meg. Ezután Dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek ünnepi szentmisét mu-
tatott be, majd kezdetét vette a temetési szertartás, 
amelyet P. Bátor Botond pálos tartomány-
főnök végzett. Az út megáldása szertar-
tásán és a szentmisén Dr. Kövér László 
az Országgyűlés elnöke is részt vett. A 

szentmise után következtek a gyászbeszédek. Be-
szédet mondott: Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, Soltész Miklós szociális, család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár, Csallóközi Zoltán, Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettesi hivatalának kabinet-
főnöke, Kapus Krisztián Petőfiszállás országgyűlési 
képviselője, Mateş Gheorge Călin, Vezér Ferenc 
szülőfaluja, Szaniszló polgármestere és Szász János, 

Petőfiszállás polgármestere. P. Vezér Ferenc Máté 
István szobrászművész által készített síremlékének 
adományozója Dr. Lezsák Sándor volt. 

Az ünnepélyes szertartáson – sok száz 
zarándok mellett – részt vett Ferenc atya 
még élő két testvére, egyik unokatestvére 
és több közelebbi és távolabbi rokona is. 

P. Vezér Ferenc OSPPE

Lezsák Sándor, az Országgyűlés elnöke, Vezér Ferenc síremlékének 
adományozója (fotó: Somogyi György)

rendi 
krónika
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Az emléktáblát, amely az elmúlt évszázadokban 
üldözést szenvedett pálos szerzetesek előtt tiszteleg, 
P. Dariusz Cichor rendfőnöki tanácsos, a Pálos Rend 
legfőbb elöljárójának, a generális atyának képviselője 
áldotta meg. Az ünnepélyes nap kapcsán egy több 
mint negyven nevet felvonultató, az elmúlt évszáza-
dokban üldözést szenvedett pálos szerzetesek emlé-
kére készült ún. ünnepélyes emlékokirat is készült, 
amely az utókor számára név szerint is megőrzi 
azoknak a pálos szerzeteseknek az emlékét, akik a 
kommunista diktatúra idején üldözést szenvedtek, 
illetve az üldöztetés lehetőségét is vállalva titokban 
lettek pálosok. Az emlékokirat hat hivatalos példá-
nyát kézjegyével látta el: P. Bátor Botond pálos tarto-
mányfőnök, P. Dariusz Cichor rendfőnöki tanácsos, 
valamint Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, 
Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, Dr. Kö-
vér László az Országgyűlés elnöke, a köztársasági 
elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva és Lezsák 
Sándor az Országgyűlés alelnöke, az Országgyűlés 
elnökének feladat- és hatásköreit gyakorolva. Az alá-
írt emlékokiratok egy-egy példánya Częstochowába, 
illetve a magyarországi pálos kolostorok irattárába 
került. 

A pálosok

• • • • •

75 ÉVES A PÉCSI PÁLOS TEMPLOM
A pécsi Pálos Templom felszentelésének 75. évfordu-
lója alkalmából 2012. május 17-én 18 órakor ünnepi 
szentmisét mutatott be dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök úr a Pálos Templomban. A püspök 
úr ez alkalommal ünnepélyesen bejelentette, hogy 
a Pécsi Egyházmegye átadja a Lyceum Templom 
tulajdonjogát a Magyar Pálos Rendnek. Az ünnepi 
eseményt megtisztelte jelenlétével Pécs város pol-
gármestere, dr. Páva Zsolt is. A szertartáson 
részt vett a templomtervező Weichinger 
Károly építész fia, Weichinger András, 
valamint az építkezést kivitelező Máro-

vits Andor építőmester unokaöccse, Marsay István, 
továbbá a templom építéséhez sok segítséget nyúj-
tó Hollósy Endre pálos konfráter unokája Holló-
sy Endre, és dédunokája, Hollósy Endre András.
A Lyceum Templom ünnepélyes átadására 2012. jú-
nius 20-án, a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise 
keretében kerül sor, melyet dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök úr mutat be, Izydor Matuszewski pá-
los generális atyának a jelenlétében a Lyceum Temp-
lomban.

• • • • •

PÜNKÖSDI BÚCSÚ PÁLOSSZENTKÚTON 
2012. május 25-én lesz az idei Pünkösdi Ifjúsági Ta-
lálkozó Pálosszentkúton, melyre szeretettel várunk 
mindenkit. 2012. május 26-án, szombaton 18 órakor 
bérmálási szentmise és bérmálás lesz. A szentmisét 
dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálja. 
20 órakor szentmise gyertyás körmenettel, majd 24 
órakor szentmise a megholtakért és keresztút. (A 
templom egész éjszaka nyitva tart.) Május 27-én, 
vasárnap 8 órakor szentmise, 10 órakor szentmise 
körmenettel; a szentmisét dr. Seregély István ny. egri 
érsek celebrálja. Május 28-án, hétfőn, 8 órakor és 10 
órakor szentmise körmenettel. A 10 órakor kezdődő 
szentmisét Marton Zsolt alsógödi plébános celebrál-
ja. Szeretettel hívjuk a kedves híveket, hogy ünnepel-
jenek velünk!

P. Puskás Antal OSPPE

• • • • •

CZĘSTOCHOWAI SZŰZANYA 
LOVAGRENDJE NYÁRI TALÁLKOZÓJA
A Częstochowai Szűzanya lovagrendje idei nyári ta-
lálkozóját Budapesten tartja június 8. és 10. között. 
A Pálos Rend mellett működő lovagrend (amelynek 
legfeljebb 72 tagja lehet) Budapestre látogató tagjai 
elsősorban a pálos emlékekkel ismerkednek Sarbak 
Gábor konfráter, a lovagrend tagja vezetésével. Lá-
togatást tesznek az Egyetemi Templomban, a Pálos 
Könyvtárban valamint a papnöveldében, az egyko-
ri pesti pálos kolostorban. Június 9-én, szombaton 
délután a budaszentlőrinci romokhoz kirándulnak, 
majd a gellérthegyi Sziklatemplomban látja őket 
vendégül P. Bátor Botond tartományfőnök. A len-
gyel, a német, az osztrák, a dán és a svájci lovagokból 
álló csoportot P. Jan Nalaskowski dékán, volt rend-
főnök és dr. Jörg Andergassen, a Lengyelországon 
kívüli lovagok helytartója vezeti. A teljes lovagrend 

évenkénti rendes találkozójára ősszel kerül 
sor Częstochowában.

Sarbak Gábor pálos konfráter

Pécs, 1936.
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MÁRIA MAGDOLNA BÚCSÚ 
A SALFÖLDI PÁLOS ROMOK-
NÁL
2012. július 21-én 18 órakor ün-
nepélyes magyar nyelvű gregori-
án szentmisét mutat be P. Bátor 
Botond pálos tartományfőnök az 
egykori salföldi pálos kolostor rom-
jainál. 

• • • • •

SZENT JAKAB-BÚCSÚ
Az elmúlt évek hagyományaihoz 
hasonlóan az idén is gyalogos za-
rándoklatot szervez a Magyar Pálos 
Rend 2012. július 22-én a Jakab-
hegyre, a Mecsekbe, a pálos kolostor 
romjaihoz, Szent Jakab apostol ün-
nepéhez kapcsolódóan. Az ünnepé-
lyes szentmisét újmisés pálos atyák 
mutatják be a 1225-ben alapított 
egykori kolostor romjainál. Közre-
működik a pécsi Schola Sancti Pau-
li (karmester: Fodor Gabriella).

• • • • •

KERESZTÉNY MOTOROS 
ZARÁNDOKLAT 
Az idén immár ötödik alkalommal 
rendezzük meg a pálos motoros 
találkozót. 2012. július 25-én és 
26-án szeretettel várjuk a zarán-
dokokat! Bejelentkezni, érdek-
lődni lehet a plébánián telefonon: 
76/700-911, 20/8233 836, vagy 
emailen: puskasantal@palosrend.
hu

• • • • •

ÚJMISE ÉS ARANYMISE
2012. augusztus 4-én, szombaton 
18 órakor a pécsi Pálos templom-
ban közös szentmisében ünnep-
lik újmiséjüket Sáfrán Bánk, Vizi 
András és Pál Csaba újmisés atyák, 
valamint aranymiséjét ünnepli Bot-
fai Levente atya. Augusztus 5-én 
10.45 órakor Bánk, András és Csa-
ba atyák a Lyceum templomban 
mutatnak be újmisét, mely alkalom 
egyben a templom búcsúja is.

• • • • •

PAPSZENTELÉS PÁLOS-
SZENTKÚTON 
Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye főpásztora 
2012. június 23-án 10 órakor pap-
pá szenteli Sáfrán Miklós Bánk, 
Pál Dániel Csaba és Vízi Gábor 
András pálos szerzeteseket. Az 
ünnepélyes eseményre buszokat 
indítunk Pécsről és Budapestről. 
Jelentkezni a pálos templomok sek-
restyéjében lehet. 

• • • • •

VONATOS ZARÁNDOKLAT 
CZĘSTOCHOWÁBA 
A tavalyi nagysikerű út után ismét 
útjára indul a Fekete Madonna 
zarándokvonat. A jelentkezők há-
rom napos zarándoklaton vehet-
nek részt 2012. június 25. és 27. 
között. A zarándoklatot Székely 
János, az Esztergom-Budapest 
Főegyházmegye segédpüspöke, 
Tamás József, a Gyulafehérvári Fő-
egyházmegye segédpüspöke és Bá-
tor Botond pálos tartományfőnök 
vezeti. Częstochowában szentmisét 
mutat be a három újonnan pappá 
szentelt pálos szerzetes. Fővédnök: 
dr. Kövér László a Magyar Or-
szággyűlés elnöke; védnök: Soltész 
Miklós államtitkár, Nemzeti Erő-
forrás Minisztériuma. Bővebben: 
www.palosrend.hu

• • • • •

MOTOROS ZARÁNDOKLAT 
FRUSKA GORÁRA 
P. Bátor Botond és P. Balla Barna-
bás vezetésével motoros zarándok-
latot szervezünk 2012. június 29. 
és július 1. között. A részletekről 
később adunk felvilágosítást a pálos 
templomokban, valamint a www.
palosrend.hu internetes honlapon. 
Érdeklődni lehet Zsabokorszky 
Zsoltnál: zszsaby@gmail.com.

• • • • •

Motoros zarándokok Pálosszentkúton 
(fotó: Zsabokorszky Zsolt) 

P. Botfai Levente OSPPE
(fotó: Varga László)
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SZENT LŐRINC BÚCSÚ 
BUDASZENTLŐRINCEN 
2012. augusztus 5-én, 16 órakor P. dr. Aczél Lász-
ló Zsongor OSPPE ünnepélyes, Szent Lőrinc-napi 
szentmisét mutat be.

• • • • •

KISBOLDOGASSZONY NAPI BÚCSÚ 
PÁLOSSZENTKÚTON 
2012. szeptember 1–2. Kisboldogasszony napi bú-
csút tartunk Pálosszentkúton. Szentmisék szombat 20 
és 24 órakor, vasárnap pedig 8 és 10 órakor lesznek.

• • • • •

SZENTMISE KLASTROMPUSZTÁN
2012. szeptember 9-én, vasárnap 12 órakor ünnepi, 
búcsúi szentmisét tartunk a Szent Kereszt tisztele-
tére emelt klastrompusztai pálos templom és kolos-
tor romjainál. (A szentmisére autóbusz indul Szik-
latemplomtól. A további részletekről később adunk 
tájékoztatást.) 

ZARÁNDOKHÁZ PÁLOSSZENTKÚTON
A pálosszentkúti zarándokház egész évben várja a 
testi-lelki felfrissülésre vágyó családok, csoportok 
jelentkezését (40 főig).  Bejelentkezni, érdeklődni 
lehet a plébánián telefonon: 76/700-911, 20/8233 
836, vagy emailen:  puskasantal@palosrend.hu

• • • • •

A SZIKLATEMPLOM VÁRJA 
MINISTRÁNSOK JELENTKEZÉSÉT
A budapesti Sziklatemplom pálos atyái szeretettel 
várják azoknak a fiúknak és férfiaknak a jelentke-
zését, akik ministránsként szeretnének szolgálni az 
oltárnál. Jelentkezni a sekrestyében lehet. 

• • • • •

PÁLOS KIÁLLÍTÁS NYÍLT 
MÁRIANOSZTRÁN
2012. március 28-án megnyílt a Magyar Pálos Rend 
és Márianosztra történetét bemutató új állandó ki-
állítása Márianosztrán. A kiállítás hétfő  kivételével  
mindennap  10-18 óráig látogatható.

A Szűz fogan és Fiút szül. Titok, mely emberi és-
szel elképzelhetetlen. Annak idején Mária is meg-
kérdezte az angyaltól „hogyan történik meg ez, hi-
szen férfit nem ismerek”. Az angyal ezt válaszolta: 
„a Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít 

el”. (Lk 1,34-35). Sokat töprengtem ezen, 
annál is inkább, mert Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepén tehettem le 
első fogadalmamat. Ehhez kapcsolódva 

• • • • •

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT 
A SZIKLATMPLOMBAN
A 2011 végén alakult rózsafüzér társulat minden hó-
nap első szombatján tartja találkozóját. 16 óra 15 perc-
kor titoksorsolás, majd rózsafüzér, azt követően pedig 
17 órától szentmise. (A társulat létszáma betelt.)

• • • • •

PÁLOSKERT GÁLOSFÁN
A Somogy megyei Gálosfán, a Páloskertben össze-
függő területen, gyönyörű környezetben, felújított, 
kényelmes házakban várjuk a pihenni, elcsendesedni 
és együtt munkálkodni vágyókat. Bejelentkezés és 
bővebb információ: paloshazak@gmail.com és Ba-
ghy-Bátor Teréz +36 20 4939 083. Köszönettel fo-
gadunk hozzájárulásokat és felajánlásokat a további 
építkezésekhez. Köszönettel veszünk minden egyéb 
segítséget is: veteményesbe való magokat és növénye-
ket, dísznövényeket, népművészeti és kegytárgyakat, 
a szépirodalom és a keresztény irodalom alkotásait. 

A Szűz fogan és Fiút szül
Fr. Fülöp István Vilmos

Pálos kiállítás, Márianosztra  (fotó: Török Máté)
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Mi, a budapesti Pálos Baráti Kör tagjai Bátor Bo-
tond tartományfőnök atya vezetésével útra keltünk, 
hogy együtt zarándokoljunk. Nemcsak budapestiek 
voltak velünk: Pécsről, Visegrádról és Kiskunhalas-
ról is csatlakoztak hozzánk.

Töltekezni és imádkozni, emlékezni és pihenni 
mentünk: Bélapátfalván a gyönyörű 13. századi cisz-
terci apátsági templom, Egerben pedig az Angolkis-
asszonyok temploma várt ránk. Pásztón az „Oskola-
mester házát” tekintettük meg, míg Gyöngyöspatán 
a 18. századból származó Jessze-oltárban gyönyör-
ködtünk. Gyöngyösön Kárpáti Kázmér fiatal fe-
rences atya magyarázott lelkesen a 15–18. századi 
ferences kegytemplomban és könyvtárban. „Isten fel-
vitte dolgunkat” és buszunkat hazánk legmagasabb 
pontjára, a Kékesre is, ahol nem tudtunk betelni a 
szépséges panorámával. Pálosvörösmarton a pálos 
konfráter polgármester, Dobróka László fogadott 
minket nagy szeretettel. Recsken együtt érző fájda-
lommal gondoltunk azokra, akik 1950–1953 között 
raboskodtak ott. Aggteleken a Baradla-barlang-
ban Pászthory Valter bencés atyára is gondoltunk, 
akinek diákjai 1966-ban itt jártak szerencsétlenül. 
Egerben a „Számon tartva” c. kiállításon emlékezünk 
a kommunizmus által meghurcolt atyáinkra. Láttuk 
azt a kis keresztet is, amelyet Aczél László Zsongor 
atya készített még 1958-ban a balatongyöröki titkos 
cserkésztáborban. Kurityánban a 15. századi pálos 
templom és kolostor romjaihoz Sziráczki Sándor 
polgármester vitt el minket. Az egri vár „bevételénél” 
viszont azt kellett megállapítanunk, hogy 1541-ben a 
török talán könnyebben bejutott a budai várba, mint 
mi most Dobó kapitány erődítményébe. Ipolytarnó-
con még a középkornál is mélyebbre ereszkedtünk a 
múltba, mert a biológiai és geológiai tanösvényen az 
őslények nyomában jártunk. Sajószentpéter azonban 
visszarepített a jelenbe, mert a gyönyörű ikonokkal 
ékes görög katolikus templom 2005-ben készült el. 
Bár Madách Imre csesztvei szülőházába tatarozás 
miatt nem juthattunk, de Horpácson azért leültünk 

Mikszáth Kálmán mellé az emlékháza előt-
ti szobránál. Utunk utolsó állomása az 
erdőkürti pálos nővérek kolostora volt, 
ahol Botond atya szentmiséjén vettünk 

A Pálos Baráti Kör zarándok-
útja Egerben és környékén
„a történelmi Magyarország 
rejtett értékei nyomában”
(2011. szeptember 14–18.)

szeretném most megosztani elmélkedésemet A Fe-
hér Barát olvasóival. 

Ha Mária az áteredő bűn állapotában élt volna, 
akkor a megtestesülés nem jöhetett volna létre, hi-
szen nem lett volna méltó a Megváltónak romlandó 
testből testet öltenie, mert ő maga a romolhatatlan-
ság, a világ világossága. Mária azonban bűntelen, s 
így az értelme sincsen elhomályosulva. Ő megkapta 
Istentől a paradicsomi állapotot, mintegy megelőle-
gezve a megváltást. Ezáltal olyanná lett, mint az első 
emberpár, Ádám és Éva, hiszen ők a bűnbeesés által 
váltak halandóvá.  Máriában azonban a Szentlélek 
zavartalanul tudott működni. 

Az ószövetségi szentírást olvasva láthatjuk, hogy 
a Krisztus előtti időkben is betöltött embereket a 
Szentlélek. Isten választott emberei voltak ők. József 
is e kevesek közé tartozott – feltétel nélkül bízott az 
egy igaz Istenben –, így bízhatta rá Isten Szűz Má-
riát születendő gyermekével együtt. József álmában 
kapta az utasításokat, és megtett mindent, amit az 
angyal kért tőle. Megértette a küldetést, amire őt 
Isten kiválasztotta. (Mi a keresztség által megszaba-
dultunk az áteredő bűntől és a Szentlelket is meg-
kaptuk. Csak élnünk kell a lehetőséggel; ha kérjük, a 
Szentlélek minket is vezet.)

Mária és József élete a szerzetesi hivatásnak is 
előképe, mert Isten hívta őket a szolgálatra angyala 
által, s ezzel együtt az üldözés is belépett az életükbe, 
amit később Jézus is kilátásba helyez a tanításaiban 
mindazoknak, akik Őt követik. Mária és József azt is 
megértik, hogy testvérként kell élniük tisztaságban, 
szegénységben és engedelmességben.

Mária különleges kiváltságot kapott azáltal, hogy 
„az Isten jegyese” lett, hogy szűzen fogant, Fiút szült 
s hogy szülése után is szűz maradt. Ez Gyümölcsoltó 
Boldogasszony titka: Mária a Szentlélek által fogant, 
és így született meg az örökélet drága gyümölcse a 
mi Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten Fia. De Mária 
nem pusztán eszköz volt az Isten kezében. Nemcsak 
megszülte és felnevelte Jézust, hanem mindvégig vele 
is volt. Az angyal annak idején ezt mondta neki „ál-
dottabb vagy te minden asszonynál”. Jézus pedig a 
keresztfán az Egyház anyjává rendelte őt s mennybe-
vétele után a mennyország királynőjévé koronázta.

Nem is lenne elképzelhető, hogy Isten magára 
hagyta volna Máriát. Természetes, hogy Mária a 
mennybe vétetett. Hiszen a Szentháromság mellett 
van a helye. S így még inkább érthetővé válik szá-
munkra, hogy mint égi Édesanyánk szüntelenül köz-
benjár értünk, hiszen Ő a világ Királynője. 

• • • • •
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részt, és találkozhattunk a pálos nővérekkel is. Imád-
koztunk értük s a pálos szerzetesekért, valamint édes 
hazánkért, hogy adjon az Úr minél több szent keresz-
tény családot, melyek azután további szent papi, szer-
zetesi és keresztény szülői hivatást támaszthatnak.

A sziklatemplomi zarándokok

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya-kegytemplom 
www.marianosztrakegyhely.hu

minden hónap 13-án – 18 óra: Fatimai engesz-
telőnap keresztúttal, rózsafüzérrel, szentség-
imádással, szentmisével és a Lorettói litániával 
nemzetünk lelki megújulásáért.
május 6. – Szent Kereszt Kálváriai Búcsú 
június 30. – 11 óra a Mária kútnál szentmise 
Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódó-
an
július 1. – JÉZUS ÖT SZENT SEBE, 
FŐBÚCSÚJA. Előző este, szombaton (30-án) 
18 órakor szentmise, majd a kálváriára menet 
keresztút, éjfélkor szentmise. Vasárnap 8:30-
kor szentmise a kegytemplomban, 9:30-kor 
körmenet a kálváriára; 10:30-kor az ünnepi 
szentmisét a kálvárián dr. Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek mutatja be.
július 15. – Szent Hedvig ünnepe, a pedagógu-
sok és a nevelők zarándoklata 
augusztus 12. – NAGYBOLDOGASSZO-
NYI BÚCSÚ – ünnepi szentmise
augusztus 15. – NAGYBOLDOGAS-
SZONY ÜNNEPE – 10:30-kor ünnepi 
szentmise; mely után a börtön falán elhelyezett 

emléktáblánál megemlékezés a 
politikai elítéltekről és ima az 
elhunytakért.
augusztus 26. – 10:30-kor 
szentmise a kényszermunkára a 
Szovjetunióba hurcoltak emlé-
kére („málenkij robot”); ima az 
elhunytakért. 
szeptember 16. – A Fájdalmas 
Szűzanya kálváriai kápolnájának 
búcsúja; 10:30-kor szabadtéri 
szentmise.

PÉCS
Szent Imre-templom

csütörtökönként – szentségimádás a 18 órai 
szentmise után 
április 20. – 18 óra: a Pálos Baráti Kör 
találkozója. Szentmise, Bemutatkoznak 
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•

pálos
programok
2012. április –
2012. szeptember

A Schola Sancti Pauli tavaly 
őszi útja Lengyelországban

„Liturgia a pálos kolostorokban a 17. század kezdeté-
ig – Hagyományok és hatások” címmel nemzetközi 
egyházzenei konferenciát rendezett a Pálos Rend. 
A program a częstochowai Jasna Góra kegyhelyen 
volt 2011. november 28–30. között. A Magyar Pálos 
Rend mellett tevékenykedő pécsi Schola Sancti Pauli 
liturgikus kórus jelentős szerepet vállalt az alkalmon. 
Neves lengyel- és magyarországi egyházzenészek, 
szerzetesek előadásait és eszmecseréit támasztot-
ták alá középkori pálos forrásokból átírt gregorián 
tételek gyakorlatba ültetésével. A szimpóziumon az 
MTA Zenetudományi Intézet gregorián kutatói is 
tartottak előadásokat. Folytatás két év múlva várha-
tó Budapesten.

A lengyel–magyar barátság a közösen végzett li-
turgia által is megnyilvánult: a szkóla minden reggel 
latin nyelvű szentmisén énekelt a Fekete Madonna 
Kápolnában, megosztva egy másik, a konferencián 
részt vevő kórussal, a lublini egyetem egyházzenei 
tanszékéről érkezett Schola Gregorianaval. Ők az ál-
landó részeket, a pécsiek pedig a liturgikus napoknak 
megfelelő változó részeket énekelték, utóbbiakat ma-
gyar gregorián, főként pálos forrásokból. Bátor Bo-
tond tartományfőnök atya, akinek 
kíséretében és segítségével a Schola 
Sancti Pauli utazott, a konferencia 
második napján misézett.  A szkó-
la koncerteket is adott, amelyeken 
Fodor Gabriella egyházzenész-
karnagy átírásában pálos források 
darabjait szólaltatták meg, kiegé-
szítve olyan középkori és kora-re-
neszánsz többszólamú művekkel, 
amelyek jelentős része szintén ma-
gyar gyűjteményekből származik. 
Częstochowán kívül Krakkóban is 
hallhatta a kórust a nagyközönség. 

A Schola Sancti Pauli 2011-ben ünnepelte fennál-
lásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból jelent 
meg „Canticum Angelorum” című CD-
jük, amelyen sajátos repertoárjuk legjel-
legzetesebb darabjai hallhatók. 

A Schola Sancti Pauli Częstochowában 
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a pálos vonatkozású települések (előadás-
sorozat /III.): Gálosfa–Páloskert; előadó 
Baghy-Bátor Teréz, a Pálos Házak a Családért 
Alapítvány kuratóriumának az elnöke
május 17. – A pécsi Pálos templom felszen-
telésének 75. évfordulóján ünnepi szentmise 
18 órakor. A szentmisét dr. Udvardy György 
pécsi megyéspüspök mutatja be. (Lásd a Rendi 
Krónikában.)
május 18. – 17 óra: a Pálos Baráti Kör talál-
kozója. Szentmise, majd: Bemutatkoznak a 
pálos vonatkozású települések (előadás-sorozat 
/IV.): Tokaj város; előadó Májer János polgár-
mester
július 22. – Jakab-hegyi búcsú (Lásd a Rendi 
Krónikában.) 
augusztus 4. – 18 óra: Újmise és aranymise 
(Lásd a Rendi Krónikában)
szeptember 14. – 17 óra a Pálos Baráti Kör 
találkozója. Szentmise, majd: Bemutatkoznak a 
pálos vonatkozású települések (előadás-sorozat 
/V.) Martonyi község; a községet bemutatja 
Vécsei István polgármester, a pálos romokról 
Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság osztályvezetője tart előadást.

PÉCS 
Lyceum-templom

augusztus 5. –  A Lyceum templom búcsúja a 
10 óra 45 perckor kezdődő szentmisében 

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 44/a.) 
kriptájában található urnatemetőben 1, 2, 3, és 4 
személyes urnafülkék válthatók 25, 50 illetve 100 
évre. Érdeklődni munkanapokon lehet 8 és 17 óra 
között a 72/515-425-ös telefonszámon.

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

minden hónap 13-án – Fatimai engesztelőnap 
nemzetünk lelki megújulásáért. 8.30: szent-
mise, 10 óra: szentségimádás, 11 óra: ünnepi 
szentmise (8.30-tól gyónási lehetőség)
csütörtökönként – 18.30-kor: a szemlélődő 
ima útjai – Aczél László Zsongor pálos atya 
vezetésével.
csütörtökönként – 22 óra: szentségimádás
április 18. – 17 óra: a Pálos Baráti Kör talál-
kozója. Szentmise, majd: bemutatkoznak a 
pálos vonatkozású települések (előadás-sorozat 
/III.): Gálosfa–Páloskert; előadó Baghy-Bátor 
Teréz, a Pálos Házak a Családért Ala-
pítvány kuratóriumának az elnöke
május 16. – 17 óra: a Pálos Baráti 
Kör találkozója. Szentmise, majd: 
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bemutatkoznak a pálos vonatkozású települé-
sek (előadás-sorozat /IV.): Tokaj város; előadó 
Májer János polgármester
szeptember 12. – 17 óra: a Pálos Baráti Kör 
találkozója. Szentmise, majd: bemutatkoznak a 
pálos vonatkozású települések (előadás-sorozat 
/V.) Martonyi község; a községet bemutatja 
Vécsei István polgármester, a pálos romokról 
Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság osztályvezetője tart előadást.

A Sziklatemplom előterében működő Pálos Foga-
dóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. Vasárnap zárva. 
További információ: www.sziklatemplom.hu 

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

minden hónap első péntekén – Férfiak 
gyalogos zarándoklata – Indulás 17 órakor 
Kiskunfélegyházáról, az Ótemplom elől. 
Érkezés kb. 20 órakor a pálosszentkúti 
kegyhelyre. Majd engesztelő virrasztás 
Magyarországért.
májustól októberig minden hónap 13-án 
– fatimai engesztelés a délelőtti órákban. 
Szentmise 8 órakor
április 28. – 13 óra: „Amit Isten egybekötött…” 
– házaspárok előadása/ tanúságtétele. 
Szentmise 17 órakor 
április 30. – Vezér Ferenc mártírsorsú pálos 
atya újratemetése. (Lásd bővebben a Rendi 
Krónikában.)
május 4–6. – Lelkigyakorlat családok számára 
Bíró László püspök atya vezetésével
május 12. – Nők gyalogos zarándoklata 
Jásszentlászlóról Pálosszentkútra
május 25–26. – Ifjúsági Találkozó 
május 26–28. – Pünkösdi búcsú 
június 23. – Pálos testvérek papszentelése 
(Lásd bővebben a Rendi Krónikában.)
június 30. – Házasok napja. Egész napos 
program. Szentmise 10 órakor
július 13–14. Keresztény Motoros 
Zarándoklat
augusztus 15. Nagyboldogasszony napi búcsú
szeptember 1–2. Kisboldogasszony napi búcsú

A további részletekről a www.palosrend.hu/
Pálosszentkút oldalon olvashatnak.

• • • • •
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A szerkesztőség telefonszáma: +36 20 77 52 555
ISSN: 2062–1094

Ó, ÉDESSÉGES 
SZŰZ MÁRIA,

e világnak megvilágosítója, 
világosítsd meg az én 
lelkemet, és ismertess 
meg szent Fiaddal, 
Jézussal. Ó, édességes 
Szűz Mária, mikor 
lelkem testemtől 
eltávozik, oltalmazz 
meg a pokolbéli ellen-
ségtől, erősítsd meg 
lelkemet a Szenthárom-
ság hitében, és ne hagyj 
engemet kétségbeesnem. 
Ámen.

Ismeretlen pálos szerzetes 
imádsága 1501-ből

A pálos templomok miserendje 
2012. május – szeptember

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

vasárnap: 8.30, 11, 17 
(16.25: rózsafüzér) és 20 óra
hétköznap: 8.30, 17 
(16.25: rózsafüzér) és 20 ór
minden hónap 28-án: 17 óra: engesztelő 
szentmise az abortusszal elkövetett bűnökért

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya-kegytemplom 
http://www.marianosztrakegyhely.hu

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 órával 
rózsafüzér

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

vasárnap és ünnepnapokon: 10.30 (Pálos-
szentkút, Kisboldogasszony-kegytemplom)
minden hónap első péntekén virrasztás: 20 
óra: rózsafüzér, 21 óra: szentmise, 22 óra: 
szentségimádás, keresztút, hajnali 4 óra: 
záró szentmise

Magyar Szentek és Boldogok kápolna (Petőfiszállás)
vasárnap: 8.30 
szombaton: 18 óra (előesti szentmise)
hétfő: 14 óra hittanosok miséje
szerda: 17 óra, utána bibliaóra
péntek: 17 óra, előtte 16 órakor a Szeretet-
láng imacsoport engesztelő órája

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

vasárnap: 8 óra, 18 óra (17.25 rózsafüzér); 
ifjúsági szentmise a tanévben: 10 óra
hétköznap: 7.30 és 18 óra (17.25 rózsafüzér)

Lyceum-templom 
vasárnap: 10.45 (10.15 rózsafüzér)
hétköznap, szerda kivételével: 17 óra 
(16.25 rózsafüzér)

www.palosrend.hu
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