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beköszönő
In cruce salus – 
Gondolatok Boldog Özséb 
ünnepére

P. Borsos József OSPPE

„Súlyos bánat sanyargatta akkor magyar népünk…” 
– énekeljük a laudesben évről évre január 20-dikán 
hajnalban a himnuszt, de a - rendünk alapítója iránt 
érzett köteles tisztelet s a regényes elemeket sem 
nélkülöző, ám kétségkívül - a magyar népért önma-
gát engesztelésül fölajánló férfi tettéről, döntéséről, 
s ezzel kapcsolatos csöndes harcáról, minek követ-
keztében a „kis forrásból nagy folyam árja” leend, 
eddig magam sem gondolkodtam el. Életének első 
körvonalazója, P. Gyöngyösi Gergely volt. Vitae 
fratrumja volt gondolkodásom kiindulópontja és egy 
oklevél, (ami nem azonos azzal a rendre citált, ám – 
az egyháztörténészek körében régen tudott – hamis 
oklevéllel, amire az 1256-os esztergomi zsinat léte 
és ezen Özséb atya részvétele alapozódott.) Özséb 
– latinul Eusebius – 1200 és 1210 között születhe-
tett, így az ország XIII. századi romlása – a tatár-
dúlás, a belviszályok – a szeme előtt zajlott. „Korán 
esztergomi kanonoknak nevezték ki”, tehát kanonoki 
esküre kötelezett, fölszentelt papnak kellett lennie, s 
„kiváltképp a jogban volt járatos”. Mivel bízhatta meg 
a káptalan? A választ egy – eddig a pálos kutatás 
figyelmét elkerülni látszó – oklevél adja, amiből vi-
lágosan kiderül: Özséb atya – legalábbis 1255-ben 
– a káptalan praebendáriusa volt, azaz a káptalan 
javadalmainak kezelésével megbízott kanonok. Azt 
is tudnia illett, hogy az 1215-ös lateráni zsinat til-
totta közösségek alapítását a Szentszék engedélye 
nélkül, s szigorúan meghagyta a püspököknek egy-
házmegyéjük ellenőrzését. Ismerte – és azonosult is 
velük – a pilisi remeték „életszentségben előrehaladt”, 
a rengetegben, barlangok mélyén, források eredőjén 
a Civitas Dei-t, Isten országát kereső és megtalálni 
vélő életét. Komoly harc lehetett érsekével elfogad-
tatni, hogy engedje élükre állva egyházilag elfogad-
ható keretbe foglalni Istennek szentelt életüket, s 
hogy a közösséget ne érje az eretnekség vádja, ka-
nonoki teendőit is tovább végezte. „Nemcsak egyházi 
feladatát látta el, pedig ez még az erőseket is megviselte 
volna, hanem alázatosan még a megvetett hivatalokat 
is elvállalta, noha azok inkább a világiakhoz 
illettek, mint egyháziakhoz.” 1250-ben 
már fölépítette a közösség első kolosto-
rát, amit közel tíz év alatt még továbbiak 

követtek, mert karizmatikus személyisége vonzotta 
a társadalomban megcsömörlötteket – „a jámborok 
száma egyre szaporodott”, s ezt bizony akkortájt sem 
lehetett „vatikáni valutával” kiegyenlíteni. Az 1261-
es év változást hozott. Nem csak új pápát választott 
az egyház, hanem új érseket iktattak be Esztergom-
ba, s változott a veszprémi főpásztor személye is, aki-
nek a joghatósága alá tartoztak az első kolostorok. 
Özséb atya választás elé került, vagy állították. Ő, a 
magukat Istennek engesztelésül fölajánló remetéket 
választva – de Egyháza törvényeit sem fölrúgva – egy 
újabb küzdelmet vállalt magára. A lehetetlent kísé-
relte meg, amikor elzarándokolt Orvietóba, az ak-
kori pápai székhelyre, hogy közösségének létezését 
engedélyeztesse. Volt püspöke – az addigra bíboros-
sá kreált –, Báncha István és Aquinói Tamás támo-
gatásával elérte, hogy IV. Orbán pápa áldását adta 
az Özséb atya szervezte remeteközösség fennmara-
dásához. Számos elődünknek a Szentlélek sugalla-
tát követő elhivatottsága volt még szükséges ahhoz, 
hogy Özséb atya Istennek kedves látomását – apró 
lángocskák egy hatalmas, lobogó lángban egyesülve 
– valóra váltva rendünket hivatalosan is elismerjék, 
hogy a névtelen remeteközösségből a Magyar Pálos 
Rend létrejöjjön.
Írásom terjedelmének meghatározott volta miatt 
Özséb atya kiválóságának a rendi hagyományban 
följegyzett összes árnyalására nincs módom kitérni. 
A nevét viselő márianosztrai kolostorban testvére-
immel próbálunk szellemének megfelelni. Hozzá 
hasonlóan napi küzdelmet folytatunk azért, hogy 
Bazilikánk fenntartása, plébániái teendőink ellátása 
mellett hűek tudjunk maradni rendi előírásainkhoz, 
fogadalmunkhoz.

rendünk 
múltjából
A SZIKLATEMPLOM 
TÖRTÉNETE, 10. rész
A Sziklatemplom és a 
Sziklakolostor kronológiája.
A Sziklatemplom újra 
megnyitása és oltárszentelés, 

1989–1990

P. Aczél László Zsongor 
OSPPE
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rendünk múltjából

A Sziklatemplom újbóli megnyitásának előzményei

1989. augusztus 9. Megállapodás 
a Sziklatemplom használatba vételéről

A rendszerváltás előjele volt, amikor Miklós Imre, az 
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke – bár 1988 decem-
berében még úgy nyilatkozott, hogy a szerzetesren-
dek működésének engedélyezésére nincs lehetőség 
– 1989. márciusban a püspöki konferencia tagjait szó-
ban már arról tájékoztatta, hogy az új egyesületi tör-
vény alapján nem emelnek kifogást a szerzetesrendek 
újraindulása ellen. Ezért P. Máthé Péter rendfőnöki 
megbízott 1989. március 8–9-én újraindulási beszél-
getésre Pécsre hívta a pálos atyákat. Itt szóba került: 
dr. Paskai László bíboros, prímás lehetségesnek tartja, 
hogy az állami hatóságok visszaadják a Sziklatemplo-
mot. Végül is 1989. augusztus 9-én írták alá a haszná-
latba vételi megállapodást. 

1989. augusztus 27. A Sziklatemplom 
újra megnyitása

P. Máthé Péter rendfőnöki megbízott ajánlására dr. 
Paskai László bíboros, mint esztergomi érsek P. Árva 
Vincét, márianosztrai plébánost nevezte ki a Szikla-
templom igazgatójává. 1989. augusztus 27-én a bar-
langbejárat előtt sok ezer hívő jelenlétében bemuta-
tott szentmisével, (amelyen P. Árva Vince vezetésével 
koncelebrált P. Dr. Aczél László Zsongor, P. Borsos 
János József és P. Udvarnoky László István), a Pálos 
Rend újra használatba vehette a Sziklatemplomot, 
majd 1990. július 24-én a Gellért-hegy szikláihoz 
tapasztott kolostorát is. 

1990. augusztus 1-jével személyi változások
Máthé Péter rendfőnöki megbízott atya P. Dr. Aczél 
László Zsongort a Sziklatemplom igazgatójának, P. 
Árva Vincét házgondnoknak, Jan Nalaskovski 
rendfőnök atya pedig 1990. október 13-
án P. Imre János Csanádot házfőnöknek 
nevezte ki.

1990. augusztus 7. Elkezdődnek a zarándoklatok
A hívek rendkívül nagy lelkesedéssel vették birtok-
ba az újra megnyílt Sziklatemplomot, s megindult 
a zarándokok hosszú sora is: 1990. augusztus 7-én 
Bergomóból, másnap Ausztráliából, augusztus 9-én 
Capolona/Arezzóból, 11-én a felvidéki Ipolyságból, 
majd 12-én a franciaországi Cambrai-ból, 14-én 
pedig Szabadkáról, Csantavérről és Doroszlóról. El-
kezdődtek a szembemiséző oltár és az ambó vasvá-
zának, majd betonozásának munkái. 

1990. augusztus 26. P. Zsongor ezüstmiséje
A Częstochowai Szűzanya ünnepén tartotta P. 
Zsongor a még nyers betonoltáron ezüstmiséjét, il-
letve pálos fogadalmának 30. évfordulóját, amelyet 
jelenlétével megtisztelt Dr. Keresztes Sándor vatiká-
ni nagykövet és felesége, a székesfehérvári hívek kö-
szöntését pedig Link Ferencné és zarándokcsoportja 
tolmácsolta. 
Ugyanezen a napon hozta vissza Kistétényi Me-
linda és fia, Szabó Kristóf (akik többször orgonál-
tak a Sziklatemplomban) az egykori misekönyv-

tartót, amelyet Keltscher Nándor mentett meg a 
Sziklatemplom 1951-es kifosztásakor és bízott a 
művésznő édesanyja gondjaiba. De meglátogat-
ták a kolostorépületet az előző lakók is, akik mint 
balettnövendékek laktak itt 1989 nyaráig. 

1990. szeptember 14. Lelkinap az egyházi 
munkatársak számára

Dr. Tamás Márta egyházközségi nővér és az egy-
házi munkatársak számára a Szent Ke-

reszt felmagasztaltatásának ünnepén 
a Rokolya utcai plébánián Ács István 
György pálos, egri segédpüspök tartott 

1989. augusztus 27. 
Együtt miséznek: P. István, P. Vince, P. Zsongor, P. József

P. Vince, P. Csanád és P. Zsongor a Sziklakolostor udvarán

P. Zsongor ezüstmisés áldást ad a még nyersbeton oltárnál
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rendünk múltjából 2012. karácsony

elmélkedést „A nők, mint a keresztény élet forrásai” 
címmel, 15-én, a Fájdalmas Szűzanya ünnepén pe-
dig P. Zsongor tartott számukra lelkinapot a Szik-
latemplomban a Reggeli dicséret és szentmise után 
„Mi, pálosok” címmel. 

1990. október 6-án volt az első nászmisés eskü-
vő, bár még folytak az oltár építésének munkálatai.

1990. október 13-án az új pirogránit oltárt
amelyet dr. Sikota Győző iparművész tervezett, és 
a Széchenyi Társaság ajándékozott  P. Dr. Aczél 
László Zsongor templomigazgató felkérésére 
Angelo Acerbi érsek, pápai nuncius szentelte fel Jan 
Nalaskovski rendfőnök atyának és csaknem az ösz-
szes magyar pálosnak a jelenlétében. Amerikából 
eljött P. Zembrzuski Mihály is, aki még 1934-ben 
jött Lengyelországból Magyarországra, és segítette 
a pálos rend újbóli meggyökerezését magyar földön. 
Az oltárban Szent Gellért püspök és vértanú erek-
lyéjét helyezték el, amelyet dr. Paskai László bíboros 
ajándékozott a Sziklatemplomnak. A szertartást 
Lehoczky László vezetésével a magyar televízió is 
közvetítette.

Dr. Sikota Győző, az oltár tervezője így vázolta fel 
koncepcióját: „A barlangtemplom enteriőrje hason-
lít a római idők katakombájához. A keresztények az 
üldözések alkalmával a föld alatt tartották istentisz-
teletüket. Ez az alapgondolat vezérelt a tervezésnél, 
ezért választottam az őskeresztény egyházmotívu-
mot, a halat. Ezzel olyan jelképet szeretnék adni, 
amely figyelmeztet a múltra is és a jövőre is. Emlé-
keztet a múlt keresztényeire, akik a katakombákban 
kitartottak hitük mellett, s a jövő keresztényeire 
– pontosan ezen a helyen, ebben a katakombában 
– ahonnan az úgynevezett modern egyházüldözés 
kiutasított bennünket, és ahová most újra visszatér-
hetünk. Továbbra is e jel segítsen megőrizni 
hitünket. Legyünk épp olyan erősek és 
bátrak pont ezen a helyen, mint keresz-
tény elődeink kétezer éve. A fiataloknak 

legyen intő jel, hogy a hitért áldozatokat kell hozni, 
miként az őskeresztényeknek is. 
Ez az a hely, amely a legalkalmasabb arra, hogy ne 
csak a fővárosra, hanem az országra is sugározza 
ezt a gondolatot. Ezért kell művészileg is megtarta-
ni ennek a templomnak egységét, úgy ahogyan ezt a 
jó Isten megteremtette.

Mindehhez a Szentháromság adjon erőt. Őt szim-
bolizálja a három hal, amely egy közös fejben talál-
kozik. A szem szuggesztív erővel adja Isten jelenlé-
tének és mindenlátásának tudatát.
A régi motívumok újszerű kifejezésével a múlt is 
kapcsolódjék a jelenhez. Ez adja vallásunk erejét, 

hogy töretlenül megtartjuk azt, amit Krisz-
tus ránk hagyott. A századok ugyan 
elmúltak, de ugyanazt az eszmét újsze-
rűen tudja kifejezni.”

Dr. Sikota Győző Szent Gellért ereklyéjét helyezi el az Angelo 
Acerbi által felszentelt oltárban 

A három hal a Szentháromságot szimbolizálja

Sziklatemplom, 1990. október 13.
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Pálos rendi kapcsolataim, 
emlékeim, III. (bejező) rész

Ivasivka Mátyás

1953–1957 között zenetanárként, karnagyként 
Zalaegerszegen, a Tanítóképző Intézetben illetve a 
Zeneiskolában tevékenykedtem. Egyik tanítványo-
mat Kováts Lászlónak hívták, később Keszthelyen 
lett főállatorvos. Miután meggyőződtem arról, hogy 
hívő katolikus família gyermeke, beszerveztem őt 
egyik titkos hittancsoportomba, ezzel együtt a kata-
komba-cserkészetbe. Köztudomású, hogy az 1950-es 
években, sőt még azután is Zalaegerszeg volt Magyar-
ország egyik „legvörösebb” városa; innen telepítették 
ki a legtöbb „osztályidegen” családot, „társadalmi tu-
lajdonba” véve házukat, lakásukat, szőlejüket. Ha a 
pártfunkcionáriusok tudomására jutott, hogy egy pe-
dagógus vagy tanácsi tisztviselő templomba jár, örül-
hetett az illető, hogy vidékre helyezéssel megúszta, de 
számos esetben állását is elveszthette. Mi volt az oka 
ennek a központi párt-direktívákat is túllicitáló szu-
per-bolsevista terrornak? Ismeretes, hogy Pehm Jó-
zsef, a későbbi Mindszenty bíboros hercegprímás 1917 
és 1944 közt a városban tevékenykedett gimnáziumi 
hittanárként, káplánként, esperes-, apát-, majd pre-
látus-plébánosként, lapszerkesztőként, így meghatá-
rozó személyisége volt a város egyházi- és társadalmi 
életének. Legitimista beállítottságával összhangban 
esküdt ellensége volt a nácizmusnak és a kommu-
nizmusnak. Ekkor azonban ő életfogytiglanra ítélve 
börtönben ült. Idősebb tanítványaim és szüleik vele 
kapcsolatos emlékeiket négyszemközt nekem is el-
mondták. E huszonhét esztendő ellensúlyozásaként a 
pártfunkcionáriusok pokollá tették a megyeszékhely 
és a megye hívő, nemzeti érzületű lakosságának életét.

Kováts László egy alkalommal – szülei kérését is 
tolmácsolva – meghívott otthonukba, mely az olai, 
egykori ferences templom tőszomszédságában, a kül-
városban volt. Méretes, jellegzetesen zalai jellegű fa-
lusi porta, fészerrel, istállóval, háziállatokkal, kerttel. 
A köztiszteletben álló, hatgyermekes, klerikálisnak, 
kuláknak bélyegzett család kemény katolikus 
hittel, lelki derűvel szenvedte el a zsarnok-
ságot. Az édesapát, az 1902-ben született 
id. Kováts Ferencet a veszprémi püspöki 

székbe távozó Mindszenty József 1944-ben e szavak-
kal mutatta be utódjának, dr. Galambos Miklós apát-
nak: „A város legbecsületesebb embere.”

Látogatásomkor megismerhettem az egész csalá-
dot, köztük a győri szemináriumból éppen hazaláto-
gató, velem nagyjából egykorú ifj. Kováts Ferencet. A 
család vendégeként néha találkozhattam a fiatal Feri-
vel is, aki nagyra értékelte az egerszegi fiatalok „illegi-
tim” cserkészmunkáját.

Hivatalos voltam Feri primíciájára 1956. június 24-
én: a kézvezető Bolváry Pál atya volt. Pál atyától az 
ünnepi ebéden tudtam meg, hogy a fiatal lelkész Imre 
néven titokban pálos lett. Később öccsétől, Lacitól ér-
tesültem, hogy testvére az országhatár közelében fek-
vő Gencsapátiba kapott kápláni kinevezést.

Jómagam közben Pécsre kerültem a Nagy Lajos, 
illetve a Janus Pannonius Gimnáziumba tanárnak. 
1958 nyarának végén értesített zalaegerszegi barátom, 
ottani cserkészmunkánk jeles segítője, dr. Kovács La-
jos Bánk olai káplán atya (ő is titkos szerzetes, feren-
ces volt, a kommunizmus bukása után az újjáéledt olai 
ferences rendház főnöke), hogy Kováts Ferenc Imre 
atya súlyos betegen otthon fekszik. Később tudtam 
meg, hogy a pufajkások azzal a váddal, hogy a káplán 
segített a nyugatra menekülőknek, félholtra verték.

1958. szeptember 20-án leutaztam Zalaegerszegre, 
ahol Kovács Bánk atyával fölkerestük betegágyánál 
Imre atyát. Megdöbbentő, borzalmas látvány volt a 
csonttá-bőrré lesoványodott, mélyen beesett arcú fia-
tal pap megpillantása. Bánk atya szerint az ütlegelés 
következtében hasnyálmirigye súlyosan megsérült. 
Mindezek ellenére Imre atya – igaz, hogy igen vonta-
tottan – eltársalgott velünk. Elbúcsúztunk tőle, majd 
a ház folyosóján megpróbáltuk vigasztalni zokogó 
édesapját, Feri bácsit. Ő csak a fejét rázta.

Október 7-én Bánk atya táviratozott: „Kovács Feri 
elhunyt.” 

2007-ben a vasszilvágyi Magyar Nyugat Könyv-
kiadó gondozásában napvilágot látott Imre atya 
unokaöccsének, Kapiller Ferenc újságírónak „Szere-
tetből szenvedni – Kováts Ferenc gencsapáti káplán 
életáldozata” című reprezentatív kiállítású könyve 
nagybátyjáról. Az előszót a neves irodalomtörténész, 

Ilia Mihály írta. – Méltó megemlékezés Ko-
váts Ferenc Imre atyáról, akinek emlékét 
a pálosok ma is tisztelettel övezik.
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pálos
lelkiség
Beszélgetés az újmisés Pál 
Csaba atyával

Beszélgetőtárs: Rádi Györgyi

Hogyan, miként döntöttél a papság mellett? 
Ez hosszabb folyamat volt néhány meghatározó 

élménnyel. Egyszer Budapesten a forróság és a zűr-
zavar elől menekültem be egy templomba. Itt volt az 
első fordulat. Ez volt talán a megtérés első lépcsője. 
Majd Sopronba mentem nyaralni és ott is ragadtam: 
6 évig maradtam a városban. Itt végeztem el levele-
ző tagozaton a gimnáziumot, de ekkor még eszem-
be sem jutott, hogy pap legyek. A második fordulat 
itt történt. Mindenfélét dolgoztam az életben. Ezek 
közül az újságkihordás és a segédápolói munka tet-
szett a leginkább. Segédápolóként a soproni Szent 
Benedek Idősek Otthonában dolgoztam tíz hóna-
pot. 28 éves voltam, amikor a Szentlélek meghívott 
a papi feladatra. Ez úgy ért, mint derült égből a vil-
lámcsapás, és olyan erővel történt, hogy egyszerűen 
nem tudtam másra gondolni. Úgy éreztem, valami-
lyen segítséget kell kérnem, mit is tegyek. A Szent 
György Plébániára mentem Bindes Ferenc atyához 
segítségért. Azt tanácsolta, éljek úgy, mint eddig, ne 
tegyek semmi különöset és ne kiabáljam el senkinek, 
mit tervezek, őrizzem magamban ezt a dolgot. Azt 
mondta, nincs miért kapkodni, a gimnáziumból is 
vissza van még két év, várjak hát türelemmel. Tényleg 
nem is csináltam mást, mint amit eddig: imádkoz-
tam, dolgoztam, udvaroltam és tanultam. Se többet 
se kevesebbet nem csináltam. A tanács bevált, meg-
térésem után 6 évvel végleg eldöntöttem, pap leszek. 
A két év ahhoz kellett, hogy biztossá válljak. Ahhoz 
idő kell, hogy kiderüljön az embernek van-e hivatása, 
az idő mindig megmutatja a helyes utat.

Hogyan kerültél kapcsolatba a pálosokkal?
Még eszembe sem jutott a papság, amikor Egersza-

lókra mentünk ifjúsági találkozóra. Itt kaptam egy a 
Pálos Rend lelkiségében írt imakönyvet, melynek a 
címe Megszentelt nap és a Pálos Baráti Kör kiadvá-
nya. Ezután ebből kezdtem imádkozni esténként. 
Ennek tulajdonítom, hogy a pálosokhoz kerültem. 
Ebben olvastam először a rendről, majd egyre többet 
olvastam róluk. Először nem is gondoltam 
arra, hogy szerzetes legyek, ez a gondolat 
csak hónapok múlva kezdett bennem ér-
lelődni. Pécsre látogattam, ahol az akkori 

elöljáróval, József atyával beszélgettem. Elmondtam, 
hogy még tanulok. Ő szeretettel és türelemmel foga-
dott, nem akart azonnal „betéríteni” a rendbe. Míg 
Sopronban a tanulmányaimat végeztem, időnként 
felhívott, érdeklődött felőlem. Végül beadtam a fel-
vételi kérvényt, hogy a pálosokhoz kerülhessek. Még 
ekkor is azt mondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy 
nem dönthetek másképp, de már akkor is úgy érez-
tem, itt a helyem. 2004. július 9-én költöztem Pécsre 
a pálos kolostorba, majd augusztusban Budapestre a 
Sziklatemplomba irányítottak, mert ott volt szükség 
egy emberre, aki segít a házban lévő apróbb munkák 
elvégzésében. 2004. december 7-én kezdtem meg a 
noviciátust Márianosztrán, majd 2005 augusztusá-
tól Pálosszentkúton folytattam a felkészülést. Itt 5 
hónapig voltam, majd tanulmányaim folytatása ér-
dekében Pécsre kerültem, ahol a rend tagjai a Pécsi 
Püspöki Hittudományi Főiskolán tanulnak. Szá-
momra is érdekes módon egy év alatt minden kolos-
torral megismerkedhettem. Mindenütt jól éreztem 
magam, mindenütt sok tapasztalatot gyűjtöttem. A 
pappá szentelésem Pálosszentkúton történt ez év 
június 23-án, Keresztelő Szent János születésének 
főünnepe előtti napon. Botond atya ezt megelőzően 

február 3-tól a budapesti kolostorba helye-
zett. Itt sok tapasztalatot gyűjthettem. 
Ezek közül a legfontosabb – felszente-
lésem után – a gyóntatás. 

A papszentelés szertartása – 2012 nyara, Pálosszentkút 
(fotó: Varga László)
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pálos lelkiség

Melyek a legszebb és melyek a legnehezebb papi 
feladatok számodra?

A legszebb papi feladat az átváltoztatás és a fel-
oldozás, a szentségek kiszolgáltatása. Ennél feleme-
lőbb nincs. Legnehezebb a számomra a prédikáció 
megszerkesztése. Legyen egyszerű és érthető, legyen 
benne a szükséges tanítás. Ezt jól előadni, keretbe 
foglalni nehéz feladat számomra. Mindehhez sokat 
kellett és mind a mai napig sokat kell ellesnem az 
atyáktól, de természetesen diakónusként sokat tud-
tunk segíteni egymásnak mi magunk is, akik annak 
idején együtt voltunk a pécsi kolostorban.

Mit érzel, mi a Te feladatod, mi a személyre sza-
bott hivatásod?

A noviciátus ideje alatt egyszer Antal atya azt 
mondta nekem, gondolkodjam el: mi az én hivatá-
som a renden belül. Hivatásom papként átváltoztatni 
az ostyát és feloldozni a bűnbánókat – de ez minden 
felszentelt pap feladata. Ezen kívül a hivatásomat 
így tudnám legjobban meghatározni: az a dolgom, 
hogy ITT LEGYEK. Részt vegyek a kolostor min-
dennapi életében, aktívan a vérkeringésében legyek, 
ennél többet ne is akarjak. Itt Szentkúton ezt meg 
is tudom élni. Hajnalban kelünk, majd elmondjuk 
az Egyház hivatalos imádságait és a rend saját imáit. 
Reggeli után dolgozom, olvasok, teszem a rám bízott 
feladatokat. Ha akarok, reggeltől estig kint lehetek a 
szabadban, kint dolgozhatom a friss levegőn. Ezt Bu-
dapesten nem lehetett megtenni. Mikor Budapestre 
kerültem, azt gondoltam, ott ragadok egy 
életre, de nagyon örülök, hogy Botond 
atya mégis Pálosszentkútra küldött. Úgy 
érzem, hogy itt otthon vagyok.

P. Pál Csaba OSPPE (fotó: Varga László)

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a fővárosi 
házunkban rossz lett volna, hiszen aki ismer, tudja, 
hogy ott is jól éreztem magam. S aki valóban ismer, 
azt is tudja, hogy idáig bármerre jártam, mindenütt 
jól éreztem magam, mert a gondviselő Isten velem 
van, mint minden emberrel, és ő irányítja sorsomat. 
Nekem az a feladatom, hogy nyitott legyek irányá-
ban.

„MotorkerékPálosok” 
2012-ben – Éves visszatekintés
Zsabokorszky Zsolt

A Pálos Rend lelki és szellemi vonzásában kiala-
kult motoros közösség a 2012-es év során is motoros 
zarándoklatokkal, találkozókkal és a Pálos Rend ün-
nepei alkalmával rendezte együttléteit.

Az év első és immár hagyományos zarándoklata 
ismét Częstochowába vezette a motorosokat április 
14. és 16. között – esőben és hidegben P. Bátor Bo-
tond vezetésével. A zarándoklatunkat kísérő autón 
ugyan kifogott a technika ördöge, de mindez nem 
csorbította, sőt fokozta a kis csapat hitét, szakrális 
örömét, noha idén a motoros találkozót a lengyelek 
négyszáz kilométerrel még távolabb rendezték meg.

Április 30-án, Vezér Ferenc atya ünnepélyes újra-
temetésén a motorosok adtak díszkíséretet a buda-
pesti Sziklatemplom és – az 1951-ben 37 éves ko-
rában koholt vádak alapján kivégzett – Ferenc atya 
végső nyughelye, Petőfiszállás-Pálosszentkút között.

Június 26. és július 1. között az immár hagyomá-
nyos zarándoklataink közé tartozó, Pálosok nyomá-
ban sorozat újabb útjára került sor. A Délvidéket 

A Fekete Madonna előtt Botond atyával és a lengyel 
Marian atyával (fotó: Zsabokorszky Zsolt)
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pálosoktól, 
pálosokról
szépirodalom, kultúra
Két szöveget közlünk előre tekintve az új esztendőre. Az 
első 1723-ból való, egy Szűz Máriát magasztaló prédi-
káció részlete Csúzy Zsigmond pálos szerzetestől, a má-
sodik pedig egy Boldog Özséb  imádság a napjainkban 
használatos pálos imakönyvből.

Csúzy Zsigmond: Mindenestől csodálatos (részlet)

Tizenkét csillagból álló korona fejében; és a hold zsá-
molyul vettetett lábai alá; mert ugyanis valamint a 
hold ecclipsises fogyatkozásoknak jele lévén, azért ta-
podtatik, hogy vagy ezzel jelentetnék minden makula 
nélkül való tisztasága és feddhetetlen nagy szentsége, 
úgy szinte ragyogó csillagok azért adattattanak néki 
ékes koronául (melyek nem mást, hanem az ő igaz 
híveit képezik), hogy annak alkalmatos idejében gyö-
nyörködve mondhassa Szent Pállal: Gaudium meum, 
et corona mea; én örömem és én koronám.
Ha ennek a csodás Asszonyállatnak fejét tekéntitek, 
Aurum optimum; legfőbb arany; melyet ilyen élő csil-
lagos korona illetett, és illet.
Ha szemeit vizsgáljátok, Oculi sicut columbarum, 
olyanok, mint a galamboké, melyen szelédsége árnyé-
koztatik. Ha az orrát, olyan, mint a Libanus tornya, 
mely Damascus felé néz. Ha ajakit? Ajaki legfőbb 
mirrhát csöpögő liliomok. Ha orcáit, orcái, mint a 
poma gránátok darabja. Kezei gömbölygek arany-
ból, rakvak hyacintusokkal, s ezért is érdemesek a 
mennyei Vőlegénynek apolgatására; a hasa, mint a 
liliomokkal megkeréttetett búzaasztag, s termete ha-
sonló a pálmafához. Egyszóval tota pulchra, tota sine 
macula. Mindenestől szép, mindenestől csodálatos, és 
makula nincs benne.

Imádság Boldog Özséb tiszteletének 
megerősítéséért 

Istenünk, aki csodálatos vagy szentjeidben és szent 
minden művedben, századok óta Te magad választod 
ki hű szolgáidat és bizalmas barátaidat, akiket üdvö-
zítő terveid megvalósítása érdekében állítasz az Egy-
ház történelmi útjára.
Hálát adunk Neked szeretetedért, amellyel szolgádat, 

Özsébet, az esztergomi egyház buzgó papját 
kiválasztottad és szívében a magány irán-
ti vonzódást elültetted. Te sugalltad neki, 
Urunk a szemlélődés és az apostoli tevé-

látogattuk meg, s együtt motorozva kerestünk pá-
los emlékeket. Július 13-ától 15-éig ismét motoros 
találkozó volt Pálosszentkúton. Ide egyre többen 
jövünk el évről évre, s imádkozunk közösen a pá-
los testvérekkel. Augusztus 10. és 14. között Erdély 
déli részébe látogattunk. Ez az út az erdélyi táj egy 
csodálatos részének, a Fogarasi-havasoknak meg-
tekintését és barátságunk elmélyítését célozta. P. 
Bátor Botond és P. Balla Barnabás testvérek voltak 
a vezetőink.

Az idei nyár vége új helyszínnel gazdagította za-
rándoklataink sorát. Augusztus 26-án mi, moto-
rosok az első alkalommal látogathattunk el együtt 
Mátraverebély-Szentkútra, ahol a szentmisét P. Bá-
tor Botond mutatta be.

Az ősz is sok szép élménnyel gazdagított min-
ket. Szeptember elején motoros közösségünk két 
csoportban járt Máriazellben és környékén. Októ-
ber 7-én a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya 
búcsún pedig motorosaink küldöttsége is képvi-
seltette magát. Az idei különleges alkalom volt, hi-
szen a kegytemplom Bazilika Minor címet kapott, 
amelyet ezen napon hirdettek ki ünnepélyesen. 
A búcsú napja egyben bérmálás és egy új harang 
felszentelésének is ünnepe volt. Ezen a napon ér-
kezett meg továbbá a rend és segítőik által szer-
vezett „Pálos 70” gyalogos zarándoklat is utolsó 
állomására, Márianosztrára. Motorosaink közül 
korábban sokan vállalták, hogy segítenek a „Pálos 
70” zarándoklat plakátjainak terjesztésében is.

Különleges élmény volt az őszi túra a Dél-Dunán-
túlon, Gálosfán, október 21. és 23. között. P. Bátor 
Botond és P. Balla Barnabás vezetésével volt szeren-
csénk együtt tölteni néhány napot. Ragyogó időben 
és környezetben motorozhattunk, ünnepelhettünk, 
valamint segítséget nyújthattunk a Gálosfán műkö-
dő Pálos Házak a Családért Alapítvány házai körüli 
munkákban is.

November 25-én a motoros „évadot” záró 
szentmisében – melyet Botond atya ce-
lebrált – adtunk hálát az év élményei-
ért és ajándékaiért.

A motorosok csoportja a Délvidéken (fotó: Zsabokorszky Zsolt)
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kenység, a remete lelkület és a szerzeti életközösség 
egyesítésének gondolatát. Te tetted őt Remete Szent 
Pál pártfogásába ajánlott szerzetesi családunk alapí-
tójává és megszervezőjévé.
Kérünk téged azért a szeretetért, amellyel szolgád 
Krisztus szent keresztje iránt viseltetett, valamint Is-
ten Anyja, a mi égi Édesanyánk és Oltalmazónk iránti 
fiúi tiszteletéért! Add, hogy oltáraidon tisztelhessük 
őt az Egyház ünnepélyes határozata alapján, amellyel 
jóváhagyja és megerősíti a te szent papod, a mi atyánk 
és mesterünk sok évszázados tiszteletét.
Add meg ezt nekünk Jóságos Atyánk az Egyház törté-
netének jelen órájában, Özséb atyánk földi hazájának 
mostani nehéz helyzetében.
Erényei ragyogásával, amellyel itt a földön fényt gyúj-
tott testvérei között, különösen alázatosságával és 
megfontoltságával, irgalmasságával és szívének tisz-
taságával, istenfélelmével és az ima iránti szeretetével, 
hadd emlékeztessen bennünket is arra, hogy a tökéle-
tességre kaptunk meghívást.
Emlékeztessen bennünket állandóan Atyáink tisz-
teletreméltó örökségére, amelynek ő maga volt kez-
deményezője és ihletője. Add, hogy az ő példáját 
szemlélve, Édesanyánk és Királynőnk, Szűz Mária 
pártfogása alatt a Szent Kereszttel egyesülve a hit és 
remény zarándokútját szerencsésen végigjárva eljut-
hassunk egykor atyai házadba, a boldog mennyor-
szágba. Ámen.

rendi 
krónika
BESZÁMOLÓK A  „PÁLOS 70”-RŐL 

„Pálos 70” zarándoklat és teljesítménytúra
A „Pálos 70” elnevezésű vándorlás a márianosztrai 
pálos engesztelő szentélyhez Budapest – Sziklatemp-
lom – Csobánka – Pilisszentlélek – Szob – Mária-
nosztra-kegytemplom útvonalon, nagyrészt a Mária 
úton haladva a tavalyi évet is meghaladó érdeklődés 
és lelkesedés mellett zajlott. A Magyarok Nagyasz-
szonya búcsúra igyekvő zarándoklat különlegessége 
volt idén a Nagy Lajos által alapított szentegyház 
építésének 660. évfordulója, melynek alkalmából a 
kegytemplom Basilika Minor címet kapott a Szent-
atyától, valamint új harang emeltetett a toronyba. 
Az útvonal meglévő és egykori pálos kolostorok, 
kápolnák meglátogatásával, kiépített állo-
máshelyek érintésével kötötte össze a 
Gellért-hegy ölén és a Börzsöny lábánál 
húzódó pálos szentélyeket.

A 2012. október 5 és 7. között megrendezett „Pálos 
70” zarándoklatnak és teljesítménytúrának összesen 
617 regisztrált résztvevője volt. Közülük 363 előze-
tesen nevezett be, és 254 zarándok vasárnap reggel 
Szobnál kapcsolódott a lelkes menethez. A 2011-es 
519 (259 nevezett, 260 szobi zarándok) főhöz ké-
pest ez 18,89%-os növekedés.

A „Pálos 70” útvonalán idén is több lehetőség szerint 
lehetett haladni: különböző időtartamok alatt telje-
sítve a teljes távot, illetve teherbírás szerint kisebb-
nagyobb részletében járva a nyomvonalat.
A vezetett 7 km-es zarándoklaton idén közel any-
nyian vettek részt, mint 2011-ben, de a minimális, 
3,3%-os csökkenést magyarázza, hogy sokan, akik 
tavaly ezen a szakaszon vettek részt, idén megpró-
bálkoztak a teljes táv 3 napos változatával („Fehér 
Barát”).
A többi túra mindegyikében részvételi számban ta-
pasztalt növekedés figyelhető meg az alábbiak sze-
rint:
•	 „Fehér Barátok”: 2011-ben 62 fő, idén 98 fő – 

58%-os növekedés
•	 „Virág Benedek” (35 km, Csobánkáig): 2011-

ben 61 fő, 2012-re 79 fő 29,5%-os bővülés
•	 „Boldog Özséb” (40 km, Csobánkától): 30-ról 

58 főre gyarapodott 93%-os növekedéssel
•	 „Remete Szent Pál” (20 km): 2011-ben 36 fő 

indult, 2012-re ez 49 fő lett 36%-kal többen 
jöttek

•	 „Pálos70”: 70 főről 79-re gyarapodott egy év 
alatt, ez 12,8%-os bővülés.

A „Pálos 70” a Teljesítménytúrázók Társaságától 
(TIT) tavaly Az Év Legjobb Rendezése különdíjat 
nyerte el. Az idei esztendő zarándoklata a nagyszá-

mú pozitív visszajelzés alapján méltó folyta-
tásnak bizonyult. Istennek legyen hála a 
zarándoklat bőséges kegyelmeiért, amit 
a résztvevők tanúságtételei igazolnak, 

Érkezés Márianosztrára (fotó: Zsabokorszky Zsolt)



10

rendi krónika 2012. karácsony

ami közül sokat a Sziklatemplomban 2012. nov-
ember 9-én megrendezett „Pálos 70” utótalálkozó 
és fotókiállításon ismerhettünk meg. Köszönet a 
nagytiszteletű védnököknek (Card. Dr. Erdő Péter 
esztergom-budapesti érsek, S.e.r. dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök, Erőss Zsolt hegymászó, Szente 
Kálmán solymári polgármester), a szervező egyesü-
leteknek (HétKaland Közhasznú Egyesület, Mária 
Út Közhasznú Egyesület, Gyöngyök Útja – Via 
Margaritarum Zarándok Egyesület), a partnereink-
nek és a támogatóknak, és a szervező munkaközös-
ség valamennyi lelkes tagjának! Magyarok Nagy-
asszonya és Boldog Özséb atyánk közbenjárására, 
Isten bőséges áldása jutalmazzon meg minden mun-
katársat és segítőt nemes fáradozásáért!

fr. Ágoston OSPPE

•

Remek volt az idei „Pálos 70” is! A visszajelzések 
alapján még jobban sikerült, mint a tavalyi. A tu-
catnyi tavalyi hiányosságunkat igyekeztünk pótolni, 
a korábbi hibánkat pedig idén gördülékenyen meg-
oldottuk. A létszám is növekedett közel 19 
százalékkal. Összesen 617 ember vett 
részt a túrán, a zarándoklaton – valami-
lyen formában. Tovább részletes adatok 

és fényképek: www.hetkaland.hu/palos70 .
Meglepően pozitív válaszokat kaptunk a terjesztés-
sel kapcsolatban is. Értékelő lapot készítettünk a 
résztvevőknek, s ebben rákérdeztünk, hogy honnan 
értesültek a lehetőségről. Voltak, akik a szórólap 
alapján jöttek, voltak többen, akik a plakátot látták – 
pl. az iskolában. Nagy öröm, hogy a Dunakanyarban 
is terjed a „Pálos 70” híre, s hogy több polgármester-
től is kaptunk támogatást.
Köszönjük mindenkinek a segítséget! Jövőre ismét 
találkozunk!

Udvardy Miklós
szervező 

•	•	•	•	•

KISBAZILIKA RANGOT KAPOTT 
A MÁRIANOSZTRAI KEGYTEMPLOM 
A 2012. október 7-én vasárnap ünnepelt 
márianosztrai Magyarok Nagyasszonya templombú-
csú többszörösen is emlékezetes eseményként íródott 
a közel 1500 zarándok emlékezetébe. A szentmisét 

dr. Beer Miklós váci megyéspüspök pontifi-
kálta a pálos atyák koncelebrálásával. Az 
illusztris vendégek sorában tisztelhettük 
O. Izydor Matuszewski pálos generálist, 

A „Pálos 70” plakátja

Búcsúi szentmise Márianosztrán (fotó: Zsabokorszky Zsolt)
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a Pálos Rend legfőbb elöljáróját. Jelen volt továbbá 
többek között Jan Berny pálos atya, a Generális atya 
titkára, Bátor Botond pálos tartományfőnök, a szobi 
lazarista atyák, az erdőkürti pálos nővérek, az Euró-
pai Borlovagrend lovagjai és dámái, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön meghívott vezetői és Kiss László 
márianosztrai polgármester. A hívők jelentős része a 
„Pálos 70” zarándoklattal érkezett gyalogosan, de sok 
százan jöttek autóbuszokkal és vonattal is.
A templomtéren P. Borsos József plébános-perjel 
köszöntötte az egybegyűlteket. A figyelem ezután az 
ugyanott földíszített Esztergomi Boldog Özséb tisz-
teletére közadakozásból készült, Gombos Miklós 
őrbottyáni harangöntő mester által öntött 52 kg-os 
kisharangra terelődött. A kis harang a lelkek távozá-
sát van hivatva hírül adni. Ha férfit szólít magához 
Teremtője, három „vers” szól, ha nőt, akkor kettő. 
Fölirata: „Isten dicsőségére Esztergomi Boldog Özséb 
tiszteletére öntettek engem a pálosok márianosztrai en-
gesztelő nemzeti szentélye alapításának 660. évforduló-
jára, a bazilika minor rangra emelésének évében, 2012-
ben. / Esztergomi Boldog Özséb, könyörögj érettünk!” 
A főpásztor által benedikált harangocska zengő 
imádsággal kísérve emelkedett a szembenézeti jobb 
torony magasába. Ezután a püspök a templomkapu 
elé lépett, s megáldotta a homlokzat szintén erre az 
ünnepre készült új ékességét, a pápai címert, vala-
mint a kisbazilika rangot hirdető feliratot. Ezt köve-
tően, már benn a szentélyben, a szentmise kezdetén 
közhírré tétetett a nagy hír, hogy a szentegyház és 
pálos monostor alapításának 660. évfordulójának al-
kalmából az ősi pálos templomot az Apostoli Szent-
szék BASILICA MINOR címmel és méltósággal 
tüntetette ki, az összes megillető jogokkal és litur-
gikus felhatalmazásokkal, a megtartandók megtar-
tásával, az 1989. november 9-én kiadott De Titulo 
Basilicae Minoris dekrétum normái szerint. Az Is-
tentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2012. május 
4-én Rómában kelt levelét dr. jug. Völgyesi Levente 
diakónus olvasta fel. A rendkívüli események ezzel 
még nem értek véget: a főpásztor a homíliának el-
mondása után a bérmálás szentségében részesített hét 
helybéli fiatalt.
A szent liturgia egyházzenei szolgálatát a Takács 
Péter vezette gregorián kórus végezte. A szépszámú 
hívősereg templomtéren ülő tagjai kivetítőn keresz-
tül követték a szentmisét. A márianosztrai hívek a 
szertartás végén megvendégelték a zarándokokat.

fr. Ágoston OSPPE

•	•	•	•	•

A SZIKLATEMPLOM BÚCSÚJA 

A budapesti Sziklatemplom búcsúja a Magyarok 
Nagyasszonya ünnepe, október 8. Ezen a napon 17 
órakor volt az ünnepi szentmise, melyet a zsúfolásig 
telt templomban Bátor Botond tartományfőnök atya 
mutatott be az esperesi kerület papjaival együtt. A 
szentmisén Pacsai János sajószentpéteri görög katoli-
kus esperes, parókus atya mondott szép és tartalmas 
homíliát. Pacsai János atya a Pálos Rend megbízottja 
az észak-keleti országrészben, ahol sok a pálos emlék 
(egykori pálos templomok és kolostorok romjai, ma 
is meglévő, de nem a Pálos Rend keretében műkö-
dő templomok és épületek) és sok az egykori pálos 
hagyományait ápoló település is, viszont személyes 
pálos rendi jelenlét nincs. Ezt pótolja a lehetőségek 
szerint Pacsai János atya, aki ezzel is szorosan kap-
csolódik a pálosokhoz. 
A történet 16 évvel ezelőtt kezdődött, amikor ő még 
diakónusként Pécsett, a helyi görög katolikus egy-
házközségben töltötte a gyakorlati idejét és ebben az 
időben a pécsi pálos kolostorban lakott. Pacsai János 
atya a Pálos Baráti Körnek is tagja. 
Az ünnepi szentmise végén, a hagyományoknak 
megfelelően a kerületi esperes, Dr. Szederkényi Ká-
roly címzetes prépost, gazdagréti plébános atya szólt 
a jelenlévő atyákhoz és a hívekhez.

dr. Szentirmay Tamás

•	•	•	•	•

A Sziklatemplom búcsúja – Pacsai János esperes atya homíliája
(fotó: Varga László)
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A MÁRTÍRHALÁLT HALT P. VEZÉR 
FERENC PÁLOS SZERZETESSEL EGYÜTT 
EXHUMÁLT SZEMÉLYEK ÚJRATEMETÉSE 
A BUDAPESTI ÚJKÖZETEMTŐBEN 

Az 1951-ben, koncepciós perben ártatlanul elítélt, 
majd kivégzett P. Vezér Ferenc pálos szerzetes ex-
humálása és azonosítási folyamata során más ki-
végzettek földi maradványait is kiemelték. (Mivel a 
politikai okokból kivégzettek temetésével kapcsola-
tos adatokat annak idején szándékosan meghamisí-
tották, illetve a kivégzetteket sokszor álneveken te-
metették el, e nélkül nem lehetett teljes pontossággal 
azonosítani P. Vezér Ferenc földi maradványait.) Az 
exhumálást követően a tudományos módszerekkel 
történt azonosítás után 2012. április 30-án a Ma-
gyar Pálos Rend végtisztességben részesítette Ferenc 
atyát egykori legfontosabb papi szolgálati helyén, 
Petőfiszállás-Pálosszentkúton. 
Miután a P. Vezér Ferenccel nagyjából egy időben 
kivégzett és az ő földi maradványaival együtt kiemelt 
többi politikai elítélt sem kapta meg annak idején a 
végtisztességet, ezért 2012. október 8-án, Magyarok 
Nagyasszonya ünnepén – az exhumálásokat és azo-
nosításokat végző Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának megjelent vezetői és munka-
társai jelenlétében – Bátor Botond tartományfőnök 
atya által vezetett szertartás keretében újratemették 
mindezen személyek földi maradványait.  Nyugodja-
nak békességben.

•	•	•	•	•

ROMAN MAJEWSKI JASNA GÓRA-I PÁLOS 
HÁZFŐNÖK ATYA KITÜNTETÉSE
2012. október 23-án a Parlamentben Áder János 
köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Kö-
zépkeresztje kitüntetést adta át Roman 
Majewski pálos atyának, a częstochowai 
pálos kolostor házfőnökének. A kitün-

tetés átadásán jelen volt Orbán Viktor miniszterel-
nök, valamint Kövér László az Országgyűlés elnöke 
is, egyházi részről pedig megjelent többek között 
Beer Miklós váci megyéspüspök, Cserháti Ferenc 
esztergom-budapesti segédpüspök és Bátor Botond 
pálos tartományfőnök.
Roman Majewski atya 2008 óta házfőnöke a Jasna 
Góra-i pálos kolostornak. Már házfőnökké választá-
sa előtt is nagyon sokat tett a lengyel–magyar barát-
ság elmélyítéséért.

Mindig szívesen fogadja rendtársaival együtt 
a magyar zarándokokat, hívja és várja őket 
Częstochowába, ugyanakkor lelkiismeretesen ápol-
ja a magyar pálos szerzetesek által alapított Jasna 
Góra-i pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeit. 
A kezdetektől támogatta azt a kezdeményezést is, 
hogy a két nép barátságát is kifejező zarándokvonat 
induljon Budapestről Częstochowába. A Roman 
Majewski házfőnök atya vezette Jasna Góra-i pálos 
kolostor adománya, a częstochowai Fekete Madonna 
kegykép másolata ünnepélyes keretek között került a 
budapesti Szent István Bazilikába 2011 júniusában. 

A Fekete Madonna kegykép másolata, mint a 
Jasna Góra-i kegyhely ajándéka, az idei 

évben a magyarság legjelentősebb za-
rándokhelyére, Csíksomlyóra is eljutott, 

A kihantoltak újratemetése 2012-ben (fotó: Varga László)

Roman Majewski atya átveszi a díjat

A Középkereszt és a hozzá tartozó oklevél
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ahová Roman Majewski házfőnök atya személyes 
küldötte vitte magával és adta át ünnepélyesen a 
csíksomlyói kegyhely számára.
Roman Majewski atya kitüntetése elismerés azok-
nak a lengyel pálos szerzeteseknek is, akik nagyon 
sokat tettek és tesznek azért, hogy a lengyel–magyar 
történelmi barátság eleven maradjon.

dr. Szentirmay Tamás

•	•	•	•	•

A PÉCSI PÁLOS (SZENT IMRE) TEMPLOM 
BÚCSÚJA ÉS A PÁLOS BARÁTI KÖR 
LELKI DÉLUTÁNJA 

A pécsi Pálos templomot Szent Imre tiszteletére 
szentelték fel, így a búcsúünnepét Szent Imre ünne-
péhez kötődően november 4-én, vasárnap tartottuk 
a 18 órakor kezdődő szentmise keretében. A szent-
misét Bátor Botond pálos tartományfőnök atya mu-
tatta be a pécsi esperesi kerület megjelent papságával 
együtt, nagyszámú hívő jelenlétében. A homíliát Pa-
csai János atya, sajószentpéteri görög katolikus espe-
res, parókus mondta, a liturgikus szolgálatot a Pálos 
templom ministránsközössége, az egyházzenei szol-
gálatot pedig a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) 
látta el Fodor Gabriella vezényletével.  Az ünnepi 
szentmisét megtisztelte jelenlétével Bodogán László 
pécsi görög katolikus esperes, parókus is.
A búcsúi szentmise előtt a Pálos Baráti Kör hagyo-
mányainak megfelelően lelki délutánra került sor a 
Pálos templom hittantermében. Az elmélkedéseket 
Pacsai János atya tartotta a „Hit átadása a családban 
címmel”. A Hit Évében különösen is aktuális témáról 
Pacsai János atya különös hiteleséggel és sok gyakor-
lati példával beszélt, egyrészt, mint görög katolikus 
pap, másrészt, mint gyakorló, háromgyerme-
kes családapa.

dr. Szentirmay Tamás

A Pálos templom búcsúmiséje (fotó: Varga László)

ASPERGES ME… – ELŐADÁS TOKAJBAN 
2012. november 29-én, 19 órakor immár kilencedik 
alkalommal mutatták be a Magyar Pálos Rend majd 
800 éves történetét feldolgozó művelődéstörténeti 
összeállítást Apserges me… – Pálos évszázadok a ma-
gyar történelem tükrében címmel. Az előadáson TV-
felvétel készült, melynek nyomán december 15-én 
riportfilm (Duna TV – Isten kezében), karácsony-
kor pedig az előadás rövidített változata (MTV1) 
látható a közmédiában. 
A Pálos Rend a közel nyolc évszázados történelmén 
keresztül nagyon erősen kötődik az észak-kelet ma-
gyarországi régióhoz, és bár sajnos ma is működő ko-
lostora nincs ebben az országrészben, de számtalan 
helyen megtalálhatóak a gazdag pálos múlt emlékei, 
így többek között Pálosvörösmarton, Kurityánban, 
Miskolc-Diósgyőrben, Bükkszentléleken, Fűzéren, 
Göncön, Sátoraljaújhelyen, Martonyiban, Dédesta-
polcsányban, Hangonyban, Telkibányán, Sajóládon, 
Körömben, Vadnán és nem utolsósorban Tokajban. 
Ezeken a helyeken nagy odafigyeléssel őrzik a pálo-
sok emlékét, gondozzák az egykori pálos épületeket, 
vagy azok romjait, és törekszenek az élő kapcsolat 
fenntartására a pálosokkal.
A tokaji „Asperges me…” előadás egyik fontos célja 
volt, hogy még közelebb hozza a Pálos Rendet ehhez 
a térséghez, azokhoz a helyekhez és személyekhez, 
ahol és akik régóta és nagy figyelmet szentelnek a 
Pálos Rendnek és a pálos emlékek ápolásának. El-
sősorban az ő számukra szerveződött ez az esemény, 
melyet a Pálos Rend meghívására megtisztelt jelen-
létével a régióban működő egyházmegyék részéről 
két püspök, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatalt vezető kormánymegbízott, továbbá je-
len voltak a térség pálos vonatkozású településeinek a 
polgármesterei papjai, és a pálosokkal együttműködő 
intézmények vezetői. Az előadás egyúttal köszönet-
nyilvánítás is számukra, ugyanakkor egy lehetőség is 
– kicsit pótolva az állandó pálos jelenlét hiányát –, a 
személyes találkozásra, beszélgetésre.

dr. Szentirmay Tamás

•	•	•	•	•

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-től 18 óráig látogatható.

•	•	•	•	•
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pálos
programok
2012. december –
2013. április
Az alábbiakban azokat a programokat közöljük, 
melyeknek időpontja megérkezett lapzártáig. A to-
vábbi programokról  templomainkban és honlapja-
inkon adunk tájékoztatást.  

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.

•	 január 23. – Boldog Özséb ünnep és konfráteri 
találkozó. Az ünnepi szentmisét dr. Erdő Péter 
bíboros, pírmás, esztergom-budapesti érsek 
mutatja majd be.

•	 február 2. – a Hivatások világnapja és a Szere-
tetláng átadása; 10 órakor rózsafüzér; 10.30-
kor ünnepi szentmise és körmenet a templom-
ban. Testvéri találkozás.

•	 március 21– 23. – esténként 18 órakor nagy-
böjti lelkigyakorlat a templomban a híveknek.

PÉCS
Szent Imre-templom
•	 csütörtökönként – szentségimádás a 18 órai 

szentmise után 
•	 december 15. – 19 óra: a Pálos Ministráns 

Kamarakórus karácsonyt váró zenei áhítata 
•	 december 16. – 18 óra: a Pálos Baráti Kör 

találkozója. A 18 órakor kezdődő szentmise 
után a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) 

tart karácsonyt váró hangversenyt Fodor 
Gabriella vezényletével.

•	 december 22. – 17 óra 30-kor: advent 

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. 

•	•	•	•	•

MINISTRÁNSTOBORZÁS PÉCSETT
Újra indul a ministránsképzés Pécsett! Szeretettel 
hívunk és várunk fiúkat, fiatalembereket és férfiakat 
az Úr szent oltáránál való ministrálásra, valamint a 
liturgikus felolvasásra. A leányok jelentkezését is 
örömmel vesszük a Mária-leányok sorába, akik a 
Szűzanya példáját követő szolgálatokra kapnak fel-
készítést. Hívunk és várunk továbbá idősebbeket is 
különböző templomi szolgálatokra. Az új egyházi 
év kezdetével induló felkészítő foglalkozások három 
korcsoportban működnek – a kisgyermekek, a fiata-
lok és a felnőttek sajátos szükségletei szerint. Szol-
gálattevőkre (különösen ministránsokra) mindkét 
pécsi templomunknak égető szüksége van. Jelentkez-
ni és a részletekről érdeklődni a pécsi pálos atyáknál 
lehet személyesen, telefonon és villámpostán! (72/ 
515 – 425; palos.szolg@gmail.com) A foglalkozáso-
kat fr. Ágoston új asszisztencia magiszter vezeti.

fr. Ágoston OSPPE

•	•	•	•	•

RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT A 
SZIKLATMPLOMBAN 
A 2011 végén alakult rózsafüzér társulat minden 
hónap első szombatján tartja találkozóját. 16 órakor 
elmélkedés egy pálos atya vezetésével, majd 16 óra 
15 perckor titoksorsolás, ezt követően rózsafüzér, 17 
órától pedig szentmise. (A társulat létszáma betelt.)

•	•	•	•	•

PÁLOSKERT GÁLOSFÁN
A Somogy megyei Gálosfán, a 
Páloskertben összefüggő területen, gyö-
nyörű környezetben, felújított, kényel-

mes házakban várjuk a pihenni, elcsendesedni és 
együtt munkálkodni vágyókat. Bejelentkezés és bő-
vebb információ: paloshazak@gmail.com és Baghy-
Bátor Teréz +36 20 4939 083. 
Köszönettel fogadunk hozzájárulásokat és felaján-
lásokat 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.
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negyedik vasárnapja előtti szombat: adventi 
gyertyagyújtás és zsolozsma 

•	 december 24. – 16 óra: betlehemes játék
•	 január 6. – Első Remete Szent Pál ünnepére 

készülve kilenced kezdődik rövid imával és 
elmélkedéssel január 15-éig reggelente 7 óra 
15-kor (vasárnap 7 óra 45 kor).

•	 január 15. – Első Remete Szent Pál ünne-
pe. A 18 órakor ünnepi szentmise, melynek 
keretében a pálos szerzetesek megújítják rendi 
fogadalmukat. Az ünnepi szentmisét bemutat-
ja: Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök. 
A szentmise végén a pálos hagyományoknak 
megfelelően a gyermekek megáldására Remete 
Szent Pál ereklyéjével.

•	 február 10. – Betegek világnapja. 8 óra-
kor szentmise, melyben az idősek és súlyos 
betegségben szenvedők felvehetik a betegek 
szentségét. 

•	 április 8. – 18 óra. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe – a 18 órakor kezdődő szentmise kereté-
ben lelki adoptáció 

•	 SERRA szentmisék – a papi és szerzetesi 
hivatásokért 18 órakor: december 
27-én, valamint 2013. január 31-én, 
február 28-án, március 21-én és 
április 25-én

•	 a nagyböjtben minden pénte-
ken 17 óra 25-kor keresztút

PÉCS 
Lyceum-templom
•	 Minden hónap harmadik 

szombatján 18.30-kor a 
karizmatikus megújulás 
közösségeinek szent-
miséje.

•	 december 22. – 18 óra: a 
Lyceum templom kórusa 
ad karácsonyi koncertet

•	 február 10. – 10 óra 45 
perc: a Betegek világnap-
ja; szentmise, melyben 
az idősek és súlyos 
betegségben szenvedők 
felvehetik a betegek 
szentségét. 

A Lyceum templom (7621 Pécs, 
Király u. 44/a.) kriptájában talál-
ható 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 – Dr. Aczél László Zsongor pálos atya 
vezetésével

•	 csütörtökönként – 22 óra: szentségimádás
•	 január 14. – Első Remete Szent Pál ünnepé-

nek vigíliája – 17 órakor ünnepi szentmise; 
bemutatja: dr. Szederkényi Károly c. prépost, 
esperes, gazdagréti plébános. (A Pálos Baráti 
Kör találkozója)

A Sziklatemplom előterében működő Pálos Foga-
dóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. Vasárnap zárva. 
További információ: 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.
•	 február 2.  – 
Szeretetláng találkozó és 
Szeretetláng átadás; szentmise 
18 órakor.
•	 február 16.  – Nők 
gyalogos zarándoklata 
Jászszentlászlóról 
Pálosszentkútra
•	 március 25. – Lelki 
adoptálás. Szentmise: 18 óra
•	 március 28–31. 
– bentlakásos nagyheti 
lelkigyakorlat 

Pálosszentkúton egész évben 
nyitva tartó zarándokszállás 
várja a zarándokokat, cso-
portokat. A további részle-
tekről a www.palosrend.hu/
Pálosszentkút oldalon vagy 

a 06 20 8233 836 telefonon 
érdeklődhet.

www.palosrend.hu



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

Örülj Istenszülő, szeplőtelen Szűz, 
örülj, ki örömöt fogantál az 
angyaltól! Örülj, ki a ragyogó 
örök világosságot szülted. Örülj 
Anyánk, örülj Isten Szent 
Anyja! Te vagy egyedül 
sértetlen Anya! Téged 
dicsér az egész teremtés! 
Fényesség szülője! Légy 
kérünk örök közben-
járónk az Úr Jézus 
Krisztusnál. Minden 
szorongattatásunkban 
és gyötrelmünkben siess 
segítségünkre, kegyes 
Szűz Mária!

Az advent és a karácsonyi ünnepkör, 
valamint a nagyböjti idő és húsvét további 
szertartásairól templomainkban és 
a honlapunkon adunk tájékoztatást.

A pálos templomok miserendje 
2013. január – április

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom
•	 vasárnap:	8.30,	11,	17	(16.25	rózsafüzér,	a	

szentmise	után	zsolozsma)	és	20	óra
•	 hétköznap:	 8.30,	 17	 (16.25	 rózsafüzér,	 a	

szentmise	után	zsolozsma)	és	20	óra
•	 minden	 hónap	 28-án:	 17	 óra:	 engeszte-

lő	 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:	17	óra	 (a	 szentmisék	előtt	 fél	
órával	rózsafüzér)

•	 péntekenként	a	 szentmise	előtt	egy	órával	
szentségimádás

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom
•	 vasárnap	és	ünnepnapokon:	10.30	(Pálosz-

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	
•	 hétfő:	14	óra	hittanosok	miséje
•	 szombaton:	17	óra	(előesti	szentmise)	előt-

te	16	órakor	a	Szeretetláng	imacsoport	en-
gesztelő	órája

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom
•	 vasárnap:	8	óra,	18	óra	(17.25	rózsafüzér,	a	

szentmise	után	zsolozsma);	 ifjúsági	 szent-
mise	a	tanévben:	10	óra

•	 hétköznap:	7.30	és	18	óra	(17.25	rózsafü-
zér,	a	szentmise	után	zsolozsma,	csütörtök	
kivételével)

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

(16.25	rózsafüzér)

www.palosrend.hu
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