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Jézus megmutatta szeretetét az Atya iránt tö-
kéletes szeretetében, mely a mi megváltásunkat 
eredményezte. Ez a szentek közössége. A hit és 
a karitász ikertestvérek. Mondhatnám: sziámi 
ikrek, mert egyik a másik nélkül nem létezhet.
A hit évében vagyunk. Jézus mindent átadott 
az Egyháznak az apostolokon keresztül. Hi-
tünk tartalmát – hogy mit hiszünk – Egyhá-
zunk adja elénk tanításában, rendelkezéseiben, 
életében.
Hitünk igazságait a katekizmus fogalmazza 
meg. Ha öntudatos hívő akarok lenni, feltét-
lenül tanulmányoznom kell a katekizmust. 
Minél többet foglalkozom hitünk igazságaival, 
annál melyebben látom a szentháromságos élet 
boldogságát, mely megmelegíti szívemet. Ké-
pes leszek ellenállni a kísértéseknek. 
A hit évében vagyunk. Jézus lelkületét érdemes 
szemlélni. A vele való egységben őszinte hó-

dolatunk lehet az Atya 
előtt. Jézus lelkülete a 
húsvéti misztériumban 
mutatkozik meg legjob-
ban. Engedelmessége 
az Atya iránt szenvedé-
sében és halálában vált 
visszavonhatatlanná. 
Így megdicsőítette az 
Atyát. Feltámadásával 
és mennybemenetelével 
szintén az Atyát dicsőí-
tette meg. Így derült ki, 
hogy Isten az akaratá-

ban nem kegyetlen, hanem a kiteljesülésünket, 
megdicsőülésünket szorgalmazza.
A liturgikus év állítja elénk Jézus lelkületét: 
Ez Krisztus egész misztériumának emlékeze-
te. Egyben a megváltás szent megemlékezése. 
Az egész liturgikus év csúcspontja a Szent Há-
rom Nap. Ebben ünnepeljük Krisztus húsvéti 
misztériumát. Ezért hitemben határozottan 
tudok fejlődni, ha a katekizmus tanulmányo-
zása mellett ünnepeink hittartalmát is keresem. 
A szentmise, a zsolozsma mind-mind egy ab-
lak hitem gazdag világára. Ezen az ablakokon 
betekintve egyre jobban hasonlíthatok Jézusra, 
hogy megváltottságomból üdvösség lehessen.

beköszönő
A hit évében vagyunk
P. Udvarnoky László 
István  OSPPE

A hit évében vagyunk. Kegyelemmel teljes idő. 
Lényünket, életünket érinti, hiszen „Az igaz a 
hitből él.” (Róm. 1,17) Csak a hitből fakadó 
cselekedetek üdvözítenek. Érthető, mert aki a 
hite alapján gondolkodik, dönt, az meghajol Jé-
zus személye előtt, aki a hit szerzője és bevég-
zője (Zsid. 12,2). Ahogy Jézus emberi akaratá-
val meghajolt az Atya előtt, engedelmeskedett, 
teljes egységben volt vele, azaz megdicsőítette, 
így mi sem tehetünk másként, ha egységben 
akarunk lenni az Atyával. Mert, ha a magunk 
feje alapján élnénk, 
nem Istent, hanem 
magunkat dicsőítget-
nénk. Ha megnyug-
tató jövő elé akarunk 
nézni, akkor életünket 
a hitre és szerzőjére, 
Jézusra kell alapozni. 
Nem tanrendszer, ha-
nem „személy” vezet, 
erősít minket. Szük-
séges az erősítés, mert 
komoly ellenszélben 
kell élnünk. Körülvesz 
az istentelenség. A törvényhozók a természe-
ti törvényekkel – melyek alól nincs felmentés 
– ellentétes törvényeket hoznak, melyekkel a 
közösség életét alattomos módon elviselhetet-
lenné teszik.
A hit évében vagyunk. Közösen erősítenünk 
kell katolikus elkötelezettségünket. „A hit az az 
isteni erény, amelyben értelmünkkel és akara-
tunkkal ráhagyatkozunk Istenre és elfogadjuk 
a tőle kapott kinyilatkoztatást.” (Kiskatekizmus 
246. kérdése.) Jézuson keresztül az Atya telje-
sen kinyilatkoztatta nekünk magát mindabban, 
amire szükségünk van az üdvösségre. Meg-
mutatta szeretetét, irgalmát Fia elküldésében. 

Szerzetestársai is köszöntötték a tavaly 70. születésnapját 
ünneplő István atyát – középen. (fotó: Fodor Erika)
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ték be a szerzetesi kápolnát. A tabernákulu-
mot a Soltvadkerten és Pusztamonostoron 
működött Krisztus Király-nővérektől kapták 
–, akik közül három Egerben él kb. 90 évesen 
– Leopold Miklós közvetítésével, akit a nővé-
rek vállaltak gondozásra. A tabernákulumot 
egy könyvpolcból kialakított állványra he-
lyezték, melléje ezüst gyertyatartókat, mögéje 
pedig ezüst keresztet. Ezeket a kegytárgyakat 
a Sziklatemplom 1951. évi kifosztása után a 
hívek megmentették, majd visszajuttatták P. 
Dr. Gyéressy Béla Ágostonhoz, aki 1956. július 
3-án szabadult a váci börtönből. Ő ezeket P. 
Zsongorra bízta, aki mint püspöki szertartó és 
titkár a Székesfehérvári Egyházmegyei Ható-
ságnál helyezte letétbe, 1990-ben pedig vissza-
kapták a tárgyakat a pálosok. A kereszt mellett 
jobbról és balról Remete Szent Pál és Boldog 
Özséb kis képe látható, amelyeket Szabó László 

konfráter festetett barokk farag-
ványra, s ajándékozott a Szikla-
kolostornak. Balra az ablak felé a 
Sátántipró Szeplőtelen Szűz szép 
szobra áll, amelyet P. Csanád ho-
zott a kolostorba. A raktárszo-

ba felé eső falra Festy Masa 1945-ben festett 
Szent István királyt, Szent Gellértet és Boldog 
Özsébet ábrázoló triptichonja került. Kissé 
megviselte a múlt, elferdült, még nincs restau-
rálva. Molnár Istvánhoz került 1951 után a tüs-
kevári plébániára, majd pálos konfráterként és 
veszprémi kanonokként bízta rá P. Zsongorra, 
aki aztán a Sziklatemplomba hozta 1990-ben.

rendünk 
múltjából
A Sziklatemplom története, 
11. rész 
1990–1991
P. Aczél László Zsongor OSPPE

1990. december 10. Magyar Máltai Lovagok 
Dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergomi 
érsek, P. Máthé Tibor Péter rendfőnöki meg-
bízott, P. Imre János Csanád házfőnök, P. Dr. 
Aczél László Zsongor templomigazgató és az 
ünneplők jelenlétében Tabódy István tb. fő-

esperes, máltai káplán, bicskei 
plébános szentmisét mutatott be, 
melynek keretében Kállay Kristóf, 
a Magyar Máltai Lovagok Szö-
vetségének elnöke az arab szár-
mazású, Londonban élő Akram 
Shamast lovaggá avatta. 

1990. december 10. Szerzetesi kápolna
P. Imre János Csanád házfőnök szorgoskodása 
nyomán beköltözött a szentségi Jézus is a szik-
lakolostorba. A szerzetesi zsolozsma, elmélke-
dés és adoráció helye eddig a Sziklatemplom-
ban volt. Mostantól az emeleti ún. generálisi 
szoba melletti rész középső cellájában rendez-

Az oltárnál Tabódy István tb. főesperes és 
P. Dr. Aczél László Zsongor

P. Csanád házfőnök és P. Péter 
rendfőnöki megbízott
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1991. március 25. Jáki Szaniszló,

a világhírű, Templeton-díjas magyar szárma-
zású amerikai tudományfilozófus, bencés szer-
zetes, teológus, fizikus, egyetemi tanár, a Pápai 
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lá-
togatta meg a Sziklatemplomot a New Jersey 
állambeli Princetonból. 

1991. július 2. P. Roman Maiewski és Fr. 
Marian Waligóra
Częstochowából a Sziklakolostorba érkeztek a 
magyar nyelv tanulására.

1991. augusztus 4. Szentmise Budaszent-
lőrincen Remete Szent Pál tiszteletére
Ujházi Simonné Ledó Erzsébet, a pálosok tör-
ténelmének lelkes kutatója, aki a Pilisi Par-
kerdő Gazdaságnál diszpécserként dolgozott, 
lelkesen kísérte a budaszentlőrinci ásatásoknál 
1985-ig Zolnay Lászlót, majd utána Bencze 
Zoltánt. A romtemplom sorsát szívén viselve, 
felvetette, hogy milyen szép lenne, ha a pálos 
atyák szentmisét mutatnának be a romtemp-
lomban. Így 1991-ben, a rendszerváltás után 
először, a Szent Lőrinc vértanú augusztus 10-i 
ünnepéhez közel eső vasárnapon P. Dr. Aczél 
László Zsongor misézett az egykori pálos fő-
monostor romtemplomában. A szentmise 
után Bencze Zoltán régész tartott előadást a 
budaszentlőrinci monostor történetéről. (A 
pálos atyák azóta augusztus első vasárnapján 
a romtemplomban évente megemlékeznek 
rendjük atyjáról, s ugyanakkor az egybegyűlt 
hívek mindig hallhatnak ismertetést valamely 
pálos témáról egy-egy szakavatott előadótól. 
Különösen kiemelkedő volt a 2000. jubileumi 
esztendő, amikor a monostor alapításának 700. 
évfordulójáról emlékeztek meg bensőséges ün-
nepléssel.)

1991. október 5. Dr. Váralljai Csocsán Jenő 
ezüstmiséje 
A görög katolikus lelkész, aki az Oxfordi 
Egyetemen demográfiát ad elő, pappá szen-
telése 25. évfordulóját ünnepelte a Szikla-
templomban, ahová gyermekkorában sokszor 
járt, s most görög rítusú szentmisével adott 
hálát. Örömmel számolt be arról, hogy Reme-
te Szent Antal és Szent Pál követőinek ma is 
monostora van Egyiptomban, amelyek a Kr. u. 

1990 karácsonyán
a P. Zsongor által vezetett felnőtt hittancsoport 
résztvevőivel Ujházi Edina és társnői a tékozló 
fiú történetét adták elő modern feldolgozásban. 

1991. január 1. Dr. Kada Lajos c. érsek, 
a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció 
titkára – P. Zsongor (az Országos Liturgi-
kus Tanács titkárának) felkérésére 17 órakor 
szentmisét mutatott be a zsúfolásig megtöltött 
Sziklatemplomban. A Boldogságos Szűz Má-
ria istenanyai méltóságáról beszélve felhívta a 
hívek figyelmét az anyai hivatás fontosságára, 
felemelte szavát a nemzetpusztító művi abor-
tusz gyakorlata ellen, sürgette a lelki megúju-
lást, amely II. János Pál pápa magyarországi 
látogatásának előkészülete, de egyben eredmé-
nye is kell hogy legyen. Isten áldását kérte a 
pálos atyák apostoli munkájára, a Sziklatemp-
lomra s az ide látogató hívekre.

1991. január 5. Dr. Paskai László
bíboros, prímás, esztergomi érsek elsőszomba-
ti ájtatosságot tartva rózsafüzért imádkozott 
a hívekkel, majd 17 órakor szentmisén kérte 
Isten áldását a hívekre, a pálos közösségre.

1991. február 21. Meditációs tanfolyam 
indult P. Zsongor javaslatára Dr. Kürthy Pál 
szervezésben a sekrestye előtti Szent István 
teremben, minden negyedik csütörtökön. A 
szép számú érdeklődőre való tekintettel a ké-
sőbbiekben a templomban tartják az előadáso-
kat, amelyekbe Dr. Száz Ilma, illetve további 
előadók is bekapcsolódtak.

P. Zsongor, Esterházy László és dr. Paskai László
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Ugyancsak leírta A ház története című könyvbe 
a „Dicsérő énekünk az egekbe száll …” kezde-
tű himnuszt Remete Szent Pálhoz, melynek 
szövegét Ivasivka Mátyás (Pécs) zenésítette 
meg, továbbá az „Esztergomi Boldog Özséb, 
halld fiaid szent énekét …” kezdetű himnuszt 
Boldog Özsébhez, az „Áldozzunk, hív keresz-
tények …” egyházi népének dallamára. Pál 
atya ezt a két himnuszt a kőbányai Gyűjtő-
fogház magánzárkájában állította össze, és sok 
százszor elmondva jegyezte meg, mert sem 
ceruza, sem papír nem állt rendelkezésére. 

Bolváry Pál pálos atya ítéle-
tének semmissé nyilvánítása
P. Aczél László Zsongor OSPPE; 

Sudár Annamária

A jövő év áprilisában lenne 90 esztendős P. 
Bolváry László Pál OSPPE (1924. április 13. 
– 2001. február 1.), akit koholt vádak alap-
ján 1961-ben ítélt börtönbüntetésre a kom-
munista hatalom. A Pécsi Törvényszék Bátor 
Botond tartományfőnök atya kérelmére a 
„Bolváry László elítélt büntető ítéletének sem-
missé nyilvánítása iránti eljárásban” az egy-
kori ítéletet semmisnek nyilvánította 2013. 

március 27-én. 

Bolváry Pál atya 1942. augusz-
tus 4-én Pécsett lépett be a 
pálos rendbe. 1947. augusztus 
10-én Pétery József, váci me-
gyéspüspök Kiskunfélegyházán 
szentelte pappá. 1948-ban, mint 
cserkésztiszt, vállalta a föld alá 

kényszerített pécsi cserkészcsapatok tagjainak 
lelki gondozását. Közvetlen, derűs egyénisé-
ge, igénytelensége és fáradhatatlan szolgáló 
készsége a cserkész lelkipásztorok példaké-
pévé tette. 1999-ben kelt utolsó írásában ezt 
olvashatjuk minderről: „Legfőbb célunk a lelki 
alapállás, a kegyelmi állapot megteremtése, az 
Isten jelenlétének állandó tudata volt. Legtöbb 

4. században épültek a Vörös-tenger melletti 
Galala Al-Kiblíjja hegy lábánál. Mindkét ko-
lostor ma is az egyiptomi kopt egyház legszen-
tebb helyei közé tartozik.

1991. augusztus 16-20 között II. János Pál 
pápa Magyarországon járt. 
A pápa magyarországi meghívását három év-
vel korábban augusztus 20-án jelentette be 
Paskai László bíboros a budapesti Szent Ist-
ván-bazilika előtti téren. A pápalátogatás fő-
próbája Mindszenty József újratemetése volt 
Esztergomban, amikor a hercegprímás földi 
maradványait 1991. május 4-én ünnepélyesen 
hazahozták Máriazellből. Az Esztergomban, 
Pécsett, Szombathelyen és Máriapócson be-
mutatott pápai misék lehetővé tették, hogy 
az elszakított országrészekben élő magyarság 
is részese legyen az eseményeknek. Augusztus 
20-án Budapesten, a Hősök terén a közel fél-
millió hívő előtt bemutatott szentmise végén 
a Szentatya megismételte a Szent István-i 
ország fölajánlást, majd mivel az előző nap 
államcsínyt kíséreltek meg Gorbacsov ellen, 
a Szentatya kitért erre ez eseményre, és mél-
tatta Gorbacsov érdemeit. Tény, hogy a Szov-
jetunió elnökét másnap kiszabadították krími 
házi őrizetéből és visszahelyezték hatalmába. 
Látogatásával a Szentatya a keresztény élet 
kibontakozását akarta segíteni, és arra hívta 
fel a figyelmet, hogy csak keresztény alapokon 
nyugodhat az egyéni, a társadal-
mi és a politikai élet egészséges 
fölépítése. 
A pápa budapesti miséjére haza-
látogatott Amerikából P. Bolváry 
László Pál, amikor is találkozott 
P. Dr. Aczél László Zsongorral, 
aki meghívta őt, hogy visszauta-
zásáig lakjék a Sziklakolostor-
ban. A Historia domus-ba Pál atya követke-
zőket írta: „1950. szeptember 1-jén indultam 
el a sziklatemplomi kolostorból a hosszú, gö-
röngyös keresztútra. 1991. augusztus 21-én 
boldog lélekkel léptem át újra a visszakapott 
rendház és Sziklatemplom küszöbét. Istennek 
legyen hála. Fr. Bolváry Pál 4135 Chatsworth 
Ave. Pittsburgh, Pa. 15207-1564. USA.” 
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50 százalék kender) kellett készítenünk, meg-
kértük az őrmestert, hogy mi nem normára, 
de pontosan dolgozunk és ketten szeretnénk 

(Lénárd Ödön és én) egy brigádban lenni. 
Beleegyezett, mert mi igazán minő-

ségi munkát adtunk ki a kezünk 
közül.

1963. március 24-én reggel 
nagyon későn volt ébresz-
tő. Az egyik házimunkás 
besuttogott a cirklin, hogy 
sokan szabadulni fognak. 
Izgatottan vártuk a reg-
gelit. Utána mindenkit 

kivezényeltek a folyosóra és 
az intézetvezető kihirdette a 

»nagy amnesztiát«.”
Szabadulása után Pál atya Pécsre 
ment, s az Ágoston téri temp-
lomban lett sekrestyés, ahol Bo-

lyós Ákos pálos atya volt a kántor. Pál atyát 
ebben az időszakban is figyelték, követték, 
majd 1967-ben ismét házkutatást tartottak 
nála: „Minden könyvet, jegyzetet, gépírópa-
pírokat és az írógépet magukhoz véve engem 
is magukkal vittek a rendőrségre. Elkezdőd-
tek a kihallgatásaim, délelőtt és délután. Nem 
tartóztattak le, de naponta kétszer kellett be-
mennem a »fehér házba« [Pécsett az ÁVO 
épületét nevezték így, amelynek bejárata fehér 
terméskőből van kirakva, illetve abban az idő-
ben maga az épület is fehér volt; ma Megyei 
Rendőr-főkapitányság (szerz.)] A déli és az 
esti harangozásra hazaengedtek. Az idegölő 
kihallgatások szeptember közepéig tartottak. 
A végén ügyvédet fogadhattam védelmemre: 
egy egykori komlói jogügyi előadót kértem fel 
erre, akinek a jelenlétében tette a rendőrségi 
ügyész 1963-as szabadulásomkor az esküt az 
én újra börtönbe juttatásomra.”– írja emléke-
zéseiben.
Pál atyát végül nem ítélték el újra, de további 
pécsi tartózkodása nem volt tanácsos. Buda-
pestre kerülvén előbb az Orvostovábbképző 
Intézetben volt műtős, ezt követően pedig az 
Utasellátó Vállalat vasúti raktárában hordár. 
Munkaviszonyát 1970 végén itt is megszün-

kiscsoportunknál (törzs=örs) az indián roman-
tikát valósítottuk meg. Ezért a Mennyei Atya 
fedőneve: Nagy Szellem volt, míg Jézus a Tüzes 
Szív Testvér. A Szentléleknek Mennydör-
gés Madár volt az álneve. A törzs 
tagjai az ő jelenlétükben töre-
kedtek járni, élni.”
Amikor 1950. június 9-én 
internálták a pécsi pálos 
szerzeteseket, Pál atya 
nem volt közöttük, mert 
elöljárója egy nappal 
előbb Budapestre küld-
te, de tiltott határátlépési 
kísérlet miatt még abban 
az esztendőben három év 
börtönbüntetésre ítélték. Sú-
lyos megpróbáltatások után Pál 
atya 1952. december 24-én szaba-
dult, s ettől kezdve 1956. február 
28-áig a Magyarországon titokban működő 
pálosok vezetője, rendfőnöki megbízott volt. 
1961. február 6-án éjszaka – „titkos és illegá-
lis cserkészkedés” miatt – újból letartóztatták, 
és a „népi demokrácia megdöntésére irányuló 
szervezkedés” címén „hat év börtönre, az egyes 
jogok gyakorlásától tízévi időtartamra és teljes 
vagyon elkobzásra” ítélték. Szabadságvesztését 
1961. február 6. napjától (előzetes letartózta-
tásától) 1963. március 27. napjáig töltötte le. 
Ekkor a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a 
„Közkegyelem gyakorlásáról szóló 1963. évi 4. 
számú törvényerejű rendelete 1 §/1/bekezdés 
d/ pontja” alapján szabadlábra helyezték. 
Pál atya így emlékezik vissza a szabadulás 
előtti időkre Rabláncon Krisztusért című 1992-
ben megjelent könyvében: „Január közepén, 
1963-ban, Sátoraljaújhelyre vittek. Itt ekkor 
csak négyen voltunk papok: Dr. Lénárd Ödön 
piarista, v. Kölley György, Tabódi János és én. 
Először az írástudatlan cigányok tanításánál 
akartak minket alkalmazni, de a nevelőtiszt 
nem egyezett ebbe bele. Ezért a varrodába ke-
rültünk. A »norma« itt is a csillagoknál volt. 
Az 1x1 méteres angin párnahuzatból 8 óra 
alatt 400-at kellett megvarrni. Később, ami-
kor szalmafejvánkosokat (50 százalék len és 

P. Bolváry László Pál OSPPE
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mellett, ahol nevelkedett. Szívesen járt a Szik-
latemplomba ministrálni. 1944-ben belépett a 
Pálos Rendbe és 1949. március 13-án Pécsett 
szentelte pappá Virág Ferenc, pécsi megyés-
püspök. Első miséjét a Sziklatemplomban 
mutatta be 1949. március 15-én a nagyszámú 
hívek örömére. Egy évvel később – bírói vég-
zés nélkül – 18 pálos szerzetessel együtt őt is 
deportálták a pécsi rendházból a váci püspök-
ségre. Amikor 1950. szeptember 7-én néhány 
kivétellel betiltották a szerzetesrendek műkö-
dését, Csellár Jenő tartományfőnök atya a há-
rom fiatal pálost, Bolváry László Pált, Rauch 
Attila Lászlót és Vince Tihamért külföldre 
küldte. Sajnos a jó pénzért vezetésre vállalkozó 
idegenvezető a határon egyenesen a határőrök 
karjaiba vezette őket és Schandl Károlyt, a 
„Hangya” vállalat igazgatóját is, aki családjá-
val együtt menekült volna nyugatra. (A család 
is nagy jótevője volt a Sziklatemplomnak.) 
A három fiatal pálost tiltott határátlépés-kí-
sérletéért három esztendős börtönbüntetésre 
ítélték. Rauch László Attila, bár bekapcsolták 
a Grősz József kalocsai érsek elleni perbe is, 
1953. augusztus 31-én feltételesen szabadult 
a váci börtönből. Attól kezdve azonban nem 
működhetett papként, hanem csak fizikai 
munkát végezhetett. 1955-től Ormai Gusz-
táv, az akkori albertfalvai plébános alkalmazta 
sekrestyésként. Mivel nem volt állami engedé-

lye, csak korán reggel misézhetett. Az 1956-os 
forradalom leverése után, decemberben kül-
földre menekült. Az egyik albertfalvai család 
tagja, Ledó Erzsébet (a Pálos Rend történeté-
nek lelkes kutatója) kedvesen emlékezik visz-
sza arra, hogy Rauch László Attila atya utolsó 
fizetését az ő családjuknak adta, hogy ezzel is 
segítsen a hét gyermek nevelésében.

tették. Pál atya végül 1972-ben Jugoszlávián 
és Olaszországon keresztül az Egyesült Ál-
lamokba menekült, ahol a pittsburghi Szent 
Anna egyház plébánosa lett. A nyugati magyar 
cserkészmunkába is bekapcsolódott. A kom-
munizmus összeomlása után 1993. október 
13-án hazatért, s előbb Budapesten, majd Pé-
csett a pálos kolostorban folytatta lelkipásztori 
és cserkész munkáját. Türelemmel viselt hosz-
szú betegség után 2001. február 1-én hunyt 
el; földi maradványai a Pécsi Köztemető Pálos 
Kriptájában nyugszanak.

P Bolvári László Pál OSPPE „Rabláncon 
Krisztusért” címmel írt, 1992-ben megjelent 
könyvének magyar nyelvű változata megtalál-
ható a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár 
állományában.  http://www.ppek.hu/k519.htm

Megemlékezés Rauch László 
Attila atyáról a Sziklatemp-
lomban 2013. március 20-án
P. Aczél László Zsongor OSPPE

Amikor a zsidó népet Kr. e. kb. 600 évvel el-
hurcolták a babiloni fogságba, akkor ott három 
fiatalembert, Sidrákot, Misákot és Abdenegót 
börtönbe, sőt tüzes kemencébe 
vetettek, mert nem imádták az 
aranyszobor istenségüket, mivel 
ők Dániel prófétával együtt az 
igaz Istennek a szolgái voltak.
Az 1950-ben börtönbe vetett há-
rom ifjú pálos közül az egyikre, 
Rauch László Attila atyára emlé-
kezve Albertfalván 2013. márci-
us 20-án együtt misézett Ternyák Csaba egri 
érsek atya, Hollai Antal albertfalvai plébános 
atya, illetve elődje, Verbényi István és Bátor 
Botond pálos tartományfőnök megbízásából 
Zsongor atya.
Rauch László Attila Albertfalva szülötte 
(1926. szeptember 12). Ma is áll az a ház a Fe-
hérvári út 38/A. szám alatt a Hamzsabégi út 

Rauch atya 55 éves korában
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Két hónap a Székelyföldön
P. Bátor Botond OSPPE

Január 31-én érkeztünk Hargitafürdőre Balla 
Barnabás pálos atyával együtt, hogy két hóna-
pot ott töltve mérjük fel egy jövőbeni esetle-
ges erdélyi letelepedés esélyeit, lehetőségeit. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek úr 
teljes támogatásával, Tamás József segédpüs-
pök úr baráti fogadásával megerősítve, Darvas 
Kozma József esperes, csíkszeredai plébános 
támogatásával, Hargitafürdő kiindulópont-
tal végeztük munkánkat. Lelkigyakorlatokat 
tartottunk, vasárnaponként több helyen mi-
séztünk, ezzel igyekeztünk ismertté tenni a 
pálos rendet. Megfordultunk rendszeresen 
Csíkszeredában, továbbá Sepsiszentgyörgyön, 
Gelencén, Illyefalván, Csíkszentmártonban, 
Szentsimonban, Szentkeresztbányán, Lövé-
tén, Székelyudvarhelyen, Oroszhegyen, Csík-
delnén, Csíkpálfalván, Gyimesfelsőlokon és 
Gyergyószentmiklóson. 

2013 februárja és márciusa életünk gyorsan 
elsuhanó két hónapja volt. Jó most vissza-
tekinteni január 31-ére, az érkezés napjára. 

A wöllersdorfi menekülttáborból, ahol Ste-
fán László burgenlandi püspök megbízásából 
lelkészi szolgálatot végzett, Rómába került és 
1959-ben a Gergely Egyetemen licenciátust 
szerzett. Ezután a berni magyar plébánián 
segédkezett, majd 1960-ban az amerikai pá-
los kolostorba, Doylestownba (Pennsylvania) 
került. Itt a 40 lengyel pálos mellett ő volt 
az egyetlen magyar, mert Csellár Jenő tarto-
mányfőnök atya Amerikában autóbalesetben 
1959-ben életét vesztette. Ennek a kis trium-
virátusnak harmadik tagját, Vince Tihamér 
atyát pedig Svájcban egy hotelszobában hol-
tan találták.

Attila atya 1964-től tíz évig egyházmegyés 
papként a Gwynedd-Mercy College-ben (ka-
tolikus magánfőiskola Philadelphiától 40 km-
re) instruktor és káplán. Sokakkal sok jót tett. 
Aczél László Zsongor atyát is segítette, hogy 
feladatai ellátása érdekében autót tudjon vá-
sárolni. Ternyák Csaba egri érsek az albertfal-
vai temetési misén kiemelte, hogy Attila atya 
a Magyar Egyház papjaival azzal is jót tett, 
hogy támogatta a leányvári rehabilitációs há-
zat, ahol alkoholtól szenvedő papok és egyéb 
testvérek gyógyítása folyik. 
Földi életének 87. évében, hosszan tartó be-
tegeskedés után 2013. március 4-én, Law-
renceville-ben (New Jersey) hívta haza az 
Úr. Temetése március 8-án, pénteken, ottani 
idő szerint 13 órakor volt. A gyászmisét Da-
vid McConnel püspök celebrálta, a búcsúz-
tató prédikációt pedig Ronald Bacovin atya 
mondta. Bízunk benne, hogy a mennyei pálos 
kolostorban immár ő is részt vehet az Isten 
örök dicsőségét zengő közös imában.

Rauch Attila atya aranymiséje 1999-ben Albertfalván

A hargitafürdői lelkigyakorlatos ház 2013 nagypéntekén 
(fotó: Román Kinga)
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Akkor még sok szempontból az ismeretlen 
állt előttünk, és nem rendelkeztünk részlete-
sen kidolgozott programtervezettel sem De 
ez így volt jó, hiszen a 
legjobb szervező maga 
a mindenható Isten! 
Csak az szükséges, 
hogy képesek legyünk 
ráhagyatkozni! 
A nagy Tervező igen 
jól megszervezte az 
életünket. Hargitafür-
dőn gyorsan otthon 
éreztük magunkat, 
hála a helyiek vendég-
szeretetének és az előt-
tünk szolgálatot telje-
sítő „papbácsiknak”.
Sokfelé jártunk és sok 
emberrel találkoztunk. 
A legfontosabb be-
nyomás az emberek 
hite és szeretete volt. 
A székelység nagy 
kincse az évszázado-
kon át megtartott katolikus hit. Ennek a hit-
nek is köszönhető, hogy még ma is melegség 
árad a magyarságra a havas tájak magasáról. 
Számos szépen működő plébániát láttunk a 
nagyvárosokban és a kisebb településeken egy-
aránt. E tapasztalatok nyomán 
mind az járt az eszemben, hogy 
milyen nagy erő, nagy energia 
van ebben a népben. S szívem 
mélyén azért fohászkodtam, 
hogy Isten őrizze meg a székely-
séget olyannak, amilyen. Ne en-
gedje, hogy az anyagiasság vagy 
a szegénység elvegye erejét, és ne 
kerítse hatalmába a megosztottság kísértése 
sem. Jó volt látni a gyermekeket, a jövő záloga-
it is. Székelyföld a jövőben is csak azoké lesz, 
akik gyermekekkel ajándékozzák meg, s csak a 
megszületett gyerekekből támadhat a jelenben 
és a jövőben is papi és szerzetesi hivatás, s így 
reményeink szerint pálos hivatás is. 
Most hazatértünk, de nem véglegesen. Sok kér-

dés maradt még bennünk, amire majd az idő 
válaszol. Az elkövetkezendő évben többször 
vissza fogunk majd térni Erdélybe, hogy minél 

többen megismerjék az 
egyetlen magyar ala-
pítású férfi szerzetes-
rendet, és ezzel még 
inkább meg tudjunk 
alapozni végleges vagy 
legalábbis hosszú távú 
letelepedésünket a ha-
tárainkon túl is. Ennek 
a tervnek itthon is sok 
támogatója van – ren-
dünkön kívül is. 

Terveink szerint ha-
vonta, kéthavonta visz-
szajárunk majd a Szé-
kelyföldre, de Erdély 
más településeire is, 
hogy ezzel is elősegít-
sük új pálos hivatások 
ébresztését. Legköze-
lebb 2013 májusában 

fogunk majd kimenni, ezúttal Hesz Attila pá-
los atyával. 

Kérek mindenkit, aki olvassa ezt a rövid beszá-
molót, imádkozzon rendünkért, a pálosokért, 

hogy szerény erdélyi jelenlétünk-
kel, s később megtelepedésünkkel 
szolgálatára legyünk Urunknak, 
Jézus Krisztusnak, az Ő Édesa-
nyjának, a Magyarok Nagyasszo-
nyának, Csíksomlyói Szűzanyá-
nak és drága nemzetünknek.

Virág Benedek egykori pá-
los szerzetes útmutatását idézem befejezésül, 
melynek megvalósításához adjon kegyelmet a 
minket szerető, értünk halált szenvedett és fel-
támadt Üdvözítőnk, Jézus Krisztus!
„Születtem. Szerettem hazámat s dolgoztam 
érte. Ez az én életem története. Tegyetek Ti 
is így. Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így 
teszik, akkor Magyarország boldog lesz.”

A hargitafürdői fatemplom 2013 nagypéntekén 
(fotó: Román Kinga)
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Ivasivka Mátyás Gérecz Attila Boldog Özséb himnusz c. versére írt kórusműve énekszólamának 
kottája. – A zeneszerző 80. születésnapja tiszteletére a pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium 
dísztermében megrendezett ünnepi hangversenyen ez a mű is elhangzott 2013. január 24-én.

1.Egy be- om- lott- könny és a vér, nyílt seb lett az or szág,- nyu gat- ra- per nyét- hord a szél:

ta nyák,- fal vak- sor sát.- Csil lag- sincs, sö tét- az er dő,- még is- mé csek- ég nek!-

Bold dog- Ö zséb- szól az el ső- pá los- re me- ték- nek.-

R.Szállj, ra gyogj,- te meny nye- i- fény, an gyal- szár- nyú- é nek,- fá jó- szí vén:-

ma gyar- szí vén- min den- re me- té- nek.- Add, U runk,- hogy rab és sze gény-

mind test vér- re- lel jünk!- Áldd meg ha zánk,- hogy a re mény- át ö- lel- je- lel künk!-

2.Kicsiny láng a hit, de tisz ta- fe hér,- mint gú nyá- juk,- sö tét- er dő- súg ja- visz sza-

csön des- i mád- sá- guk:- "Nézz le ránk, kik ro mok- fe lett- fo hász- ko dunk- Hoz zád,-

áldd meg mind, kik fegy ver he lyett- ke resz- ted- hor doz- zák!"- 3.S_bar lang- ö lén,- cel lák- sö tét-

mé lyén- fé nyek- gyúl nak.- Né pe- dért- szólj, Bol dog- Ö zséb,- mondj i mát- az Úr nak.-

Hívd egy be,- ki hív és ma gyar,- hívd, ki seb bel- é kes!-

Győz ni- fog, ki hin ni- a kar,- s_ál do- zat- ra- ké pes.-

Coda

Áldd

Refrén (R.), majd Coda:

meg ha zánk,- hogya remény- át ö- lel- je,- át ö- lel- je- lel künk.-
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„A tradíció az, ami nekünk 
lehetőséget ad.” – 
a pálos misebor
interjú

2012 őszén a pálos miseborról közölt interjút 
dr. Szentirmay Tamással, a pálos tartomány-
főnöki hivatal vezetőjével (SZ. T.), Bátor Bo-
tond tartományfőnökkel (B. B), 
valamint Hartman Beatrixszal, a 
Pécsi Tudományegyetem Termé-
szettudományi Kar Szőlészeti és 
Borászati Intézetének vezetőjével 
(H. B.) a Magyar Kurír. Alább a 
cikk szerkesztett, rövidített válto-
zatát közöljük.

A magyarországi szerzetesrendek 
közül a magyar alapítású pálosok 
voltak az elsők, akik boros „vál-
lalkozásba” fogtak szőlő nélkül (a 
pannonhalmi bencések saját sző-
lőből készítik boraikat). Öt éve 
készül pálos bor, rendszerint egy 
száraz és egy félédes – még Częs-
tochowában is ezzel miséznek a 
pálos szerzetesek. 

SZ. T: – A pálos rend is keresi, 
hogy mi segíti a mindennapi éle-
tét, hogy mi az, amivel erősíteni 
tudja saját gazdálkodását, ami 
egyúttal összeegyeztethető a szer-
zetesi élettel is. A misebor az egyik 
ilyen lehetőség, de mivel a rend 
maga nem tud bort termelni, egy 
olyan borászatot kerestünk, amely a szőlőtermő 
területeit tekintve hitelesen, élő módon, de tör-
ténetiségében is összeköthető a pálos renddel. 
A Pécs melletti Jakab-hegyen már a 13. század 
első felében éltek szabályozott remeték, akiknek 
a pécsi püspök adott regulát, még azelőtt, hogy 
Boldog Özséb a Pilisben összegyűjtötte volna 
a remetéket, mely utóbbi közösséghez aztán 

később a Pécs-környékiek is csatlakoztak. Azaz 
ilyen értelemben ez a „legrégebbi pálos hely”. A 
későbbiekben itt volt ugyanakkor a pécsi szé-
keskáptalan szőlője is. Ma pedig itt található a 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar Szőlészeti és Borászati Intézetének szőlő-
birtoka. Ez a szőlőtermő terület így minden-
ben megfelelt a pálos rend fenti alapvetéseinek, 
ezért öt éve ezzel az intézettel kötött szerződést 
a pálos bor előállítására. 
A magyar pálosok már a középkorban is ter-

meltek bort – például Badacsony-
ban. Néhány éve, amikor Bada-
csonytomajban II. János Pálnak 
állítottak emléket, egy emléktáblát 
is felavattak az egykori pálos ko-
lostor emlékére. A középkorban 
egyébiránt nem fehérben, hanem 
szürkében jártak a pálosok, így 
ők úgy tartják, hogy velük kap-
csolatos a „szürkebarát” szőlőfajta 
és bor elnevezése. Ma a pálosok 
többféle szőlőből válogatnak, 
úgy, hogy minden évben meg-
vizsgálják, mely tétel a megfelelő 
számukra. Kétféle bor fut a Pálos 
név alatt, az egyik egy száraz, ami 
– egy évet kivéve – minden évben 
olaszrizling volt eddig, a másik 
pedig egy félédes, ami cuvée (azaz 
többféle szőlőből készül – alapja 
pedig többnyire a zenit nevű pécsi 
szőlőfajta). Tételenként általában 
700–1000 palack készül. Ebből 
miséznek a magyar pálosok, sőt 
ezt használja a szentmisékhez a 
budapesti apostoli nunciatúra és 
a częstochowai pálos kolostor is.

B.B.:– Nemcsak az a célunk a pálos borral, 
hogy jó minőségű legyen a miseborunk, ha-
nem az is, hogy a pálos rendet minél több he-
lyen megismerjék. Az egyetlen magyar alapítá-
sú férfi szerzetesrendet sokan sokféle forrásból 
ismerik, de mi azt szeretnénk, ha a velünk 
kapcsolatos ismeretek rajtunk keresztül jut-
nának el az emberekhez, mivel sajnos vannak 

Dél-dunántúli cuvee és 
olaszrizling
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olyan egyházon kívüli erők, amelyek próbál-
ják kisajátítani maguknak a pálos elnevezést. 
Ők az egyházon kívül ápolnak egy állítólagos 
pálos filozófiát, sajátos vallási köntösbe öltöz-
tetve mindezt. Emellett jogtalanul használják 
a pálos nevet, sokszor a kereskedelemben is. A 
jövőről nehéz beszélni, de nagy az érdeklődés 
a pálos misebor iránt, még a külföldi pálos ko-
lostorok részéről is. A tradíció az, ami nekünk 
lehetőséget ad.

H B: – A most készleten lévő pálos bor egy 
(még 2011-ben szüretelt szőlőből készült) szá-
raz olaszrizling és egy (2012-ben szüretelt sző-
lőkből készült) félédes cuvée, utóbbi nagyrészt 
pinot blancból, jázminból és biankából készül, 
de kisebb mennyiségben van benne például 
camelot és más „rezisztencia-nemesítésből” ki-
kerülő fajta is. Ezekből a borokból fajtánként 
11 hektoliter készült. A Pécsi Tudományegye-
temmel egyébként a rend 2012-ben szerződött 
le a következő öt évre – azaz a következő öt 
évben biztosan lesz pálos bor. 

rendi 
krónika

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek plébániai rangra emelte a 
Petőfiszállás-Pálosszentkút 
Lelkészséget

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr 
a Magyar Pálos Rend kérésére, az elmúlt évek 
lelkipásztori gyümölcseit is figyelembe véve, 
az Egyházmegyei Papi Szenátus véleményét 
kikérve, az Egyházi Törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései alapján 2013. február 2-ai ha-
tállyal, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pével – mely egyúttal a Megszentelt Élet napja 
is – a Petőfiszállás-Pálosszentkút Lelkészséget 
plébániai rangra emelte.

•
A Szerzetesi Fogadalom Megújítása 
Remete Szent Pál Ünnepén

A hagyományoknak megfelelően Remete 
Szent Pál ünnepéhez kapcsolódóan a pálos 
szerzetesek az idén is megújították fogadalmu-
kat. Budapesten, a Sziklatemplomban az ün-
nep vigíliáján, január 14-én, Pécsett 15-én Re-
mete Szent Pál ünnepén, a 18 órakor kezdődő 
szentmise keretében történt a fogadalomújítás. 
Pécsett a szentmise végén Remete Szent Pál 
ereklyéivel áldották meg a gyermekeket. E ha-
gyomány eredetét keresve egészen Nagy Lajos 
királyig kell visszamenni a magyar történelem-
ben. Nagy Lajos 1378-ban háborút indított 
Velence ellen. A győzelmet szentesítő torinói 
békeszerződés (1381) egyik pontja kötelezte 
Velence városát Remete Szent Pál ott őrzött 
mumifikálódott holttestének az átadására. Az 
ereklyék előbb a királyi kápolnába, majd a pá-
los főmonostorba, Budaszentlőrincre kerültek. 
Remete Szent Pál sírja az ország egyik legnép-
szerűbb zarándokszentélyévé vált. Nagy Lajos 
király az ereklye magyar földre hozatalával 
Remete Szent Pál oltalmába ajánlotta hazán-
kat, és ettől kezdve a thébai sivatag szentje 
Magyarország társvédőszentjeként szerepelt. 
Az ereklyénél számos csodás gyógyulás is tör-
tént, elsősorban a gyermekek körében, ezért 
vált hagyománnyá a Pálos Rendben az, hogy 
Remete Szent Pál ünnepén ereklyéivel meg-
áldják a gyermekeket.

•

Pálosszentkút 2013 nagyhetében (fotó: Terpó Veronika)
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Boldog Özséb ünnepén 2013-ban

A Magyar Turista Egyesület Esztergomi 
Osztálya hagyományaihoz híven az idén is 
megrendezte a Boldog Özséb megemlékezést 
és zarándoklatot. 2013. január 19-én a Szent 
Adalbert Központban a 17 órakor kezdődő 
szentmise után 18 óra 30-tól P. Hesz Atti-
la OSPPE tartott előadást Remete Szent Pál 
életéről és pálosokkal kapcsolatos vonatkozá-
sairól. Ezt követően koszorúzás volt a Boldog 
Özséb szobornál. 2013. január 20-án vasárnap 
reggel 6 órakor immár hatodszor indult út-
nak a Boldog Özséb-zarándoklat (a 27 km-es 
túra útvonala: találkozó a Dobogókői út és a 
Galagonyás út kereszteződésében – Diósvölgy 
– Lajtoskert – Barátkúti erdészház – Pilisz-
szentlélek – Pilisnyereg – Leánybarlang – Le-
génybarlang – Klastrompuszta – Pálos romok 
– Kesztölc). A túrát Kassai Kálmán vezette. 14 
órakor a zarándoklat zárásaként szervezésében 
ünnepi szentmisét celebrált P. Bátor Botond 
OSPPE tartományfőnök a kesztölci temp-
lomban. – Élő egyenes adásban közvetítette 
az MTVA a Bátor Botond tartományfőnök 
atya által bemutatott vasárnapi ünnepi szent-
misét 2013. január 20-án 11 órakor a Szikla-
templomból. – A márianosztrai Magyarok 
Nagyasszonya-bazilikában 2013. január 23-án 
10 óra 30-kor ünnepi szentmisét mutatott be 
Beer Miklós váci megyéspüspök, 
pálos konfráter. Az ünnep a pálos 
konfráterek találkozója is volt. A 
szentmisén a Budapestről érke-
zett zarándokok is részt vettek.

•
Nagyheti lelkigyakorlatok 
Pécsett, Gálosfán 
és Pálosszentkúton

Az idei pécsi lelkigyakorlatot a tíz éve Ma-
gyarországon élő az indiai származású Ben-
vin Sebastian Madassery verbita atya, a Pápai 
Missziós Művek magyarországi igazgatója ve-
zette. Az elmélkedések keretében – melyeket 

indiai történetekkel is színesített – tanúságté-
tel is elhangzott a részéről. 
A három szent nap szertartásain a liturgikus 
szolgálatot a Pálos templom ministránskö-
zössége, a zenei és énekes szolgálatot pedig 
a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) látta el 
Fodor Gabriella vezényletével; közreműködött 
Bárdonicsek László zenei igazgató. 

A Somogy megyében fekvő a Zselici Domb-
ság lábánál fekvő Gálosfa-Páloskertben P. 
Hesz Attila OSPPE tartott lelkigyakorlatot. 
A résztvevők nagycsütörtök délután érkeztek 
meg, s a szálláshely elfoglalása után a Befoga-
dás házában kaptak tájékoztatást. A szent há-

rom nap liturgiája, imádságai és a 
virrasztás mellett a természetben 
való csendes munka is helyet ka-
pott a lelkigyakorlatban. A részt-
vevők a húsvét vasárnapi ünnepi 
szentmise után indultak haza. 
Pálosszentkúton tizenöt fő 
részvételével tartották meg 
a nagycsütörtök délutánjától 

húsvét vasárnap délig tartó lelkigyakorla-
tot, melynek meghatározó eleme az összes 
imaórán való részvétel, a csend, valamint a 
csütörtök és péntek éjszakai virrasztás volt. A 
virrasztásokon óránkénti beosztás szerint vet-
tek részt a lelkigyakorlatozók. Az elmélkedé-
seket P. Puskás Antal OSPPE és P. Pál Csaba 
OSPPE atyák tartották.

Nagyheti szertartás a pálosszentkúti kegytemplomban
(fotó: Terpó Veronika)
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Pálos hónap a Párbeszéd Házában 
májusban

A Jezsuita Rend budapesti Párbeszéd Házá-
ban 2013 májusától programsorozat indul, 
melynek keretében egy-egy hónapon keresz-
tül szerzetesrendek mutatkoznak be. Az első 
bemutatkozó szerzetesrend a Pálos Rend lesz. 
A „Pálos Hónap” ünnepélyes megnyitása má-
jus 5-én 20 órakor szentmise keretében lesz, 
melyet P. Bátor Botond tartományfőnök ce-
lebrál a Mária utcai jezsuita templomban (Jé-
zus Szíve Lelkészség 1085 Budapest, Mária 
utca 25.). A szentmisét követően a Párbeszéd 
Házában található Loyola Caféban (1085 
Budapest, Horánszky utca 20.) megnyílik 
a pálos kamarakiállítás és bemutatkoznak a 
pálosok. A következő három vasárnapon a 
20 órakor kezdődő szentmisék után (21 óra 
15-től) különböző programokra invitáljuk az 
érdeklődőket a Loyola Caféba. Május 12-én 
„Miért? és Amit egyébként nem mernél meg-
kérdezni egy pálostól” címmel tanúságtétel és 
kötetlen beszélgetés lesz a szerzetességről; 
május 19-én „Zarándokúton…” címmel a kü-
lönböző motoros zarándoklatokról és a Pálos 
70 túráról beszélnek és vetítenek a szervezők, 
a résztvevők és a pálos atyák, valamint bor-
kóstolót tart az Európai Borlovagrend egyik 
egri borász tagja, aki maga is sok zarándo-
kúton vett már részt; május 26-án pedig pálos 
termékek kóstolóval egybekötött bemutató-
jára kerül sor. 
Ezeken az agapéval egybekötött vasárnapi es-
teken személyes beszélgetésre is várjuk a rend 
és a pálos lelkiség iránt érdeklődőket a Loyola 
Caféban kialakított a Pálos sarokban.
A „Pálos Hónap” keretében május 9-én, csü-
törtökön 19 órakor a Párbeszéd Házának 
Pázmány konferenciatermében (1085 Buda-
pest, Horánszky utca 20.) Sudár Annamária, 
Oberfrank Pál és a Misztrál együttes közre-
működésével immár tízedik alkalommal ke-
rül színre az Asperges me… című rendtörténeti 
előadás is.

•

Pünkösdi ifjúsági találkozó 
Pálosszentkúton

Május 17-én és  18-án „A hit hat” címmel 
az idén is megrendezzük a Pünkösdi Ifjúsági 
Találkozót Pálosszentkúton. Remek progra-
mokkal várják a fiatalokat a szervezők: tanú-
ságtétel, pantomim, zenélés, tábortűz, foci, 
stb. Jelentkezni lehet az 
info@parazskozpont.hu címen.

•
Lelkigyakorlat családoknak

Május 31. és június 2. között Bíró László püs-
pökatya vezetésével lelkigyakorlatra várjuk a 
családokat. 
Jelentkezni lehet a radipiroska@gmail.com 
címen, április 30-ig. A lelkigyakorlat prog-
ramja megtekinthető a www.palosrend.hu 
honlapon. A gyermekek számára idén is szer-
vezünk külön programokat Szentkúton és a 
falu iskolájában.

•
Ismét indul a Fekete Madonna 
Zarándokvonat

2013. június 24-én immár harmadszor indul 
négynapos vonatos zarándoklat Częstochowá-
ba. A zarándoklat lelki vezetői Dr. Beer Mik-
lós, Katona István és Tamás József püspök 
atyák és Bátor Botond pálos tartományfőnök. 
Az utazás részleteiről a Misszio Tours honlap-
ján lehet tájékozódni: www.missziotours.hu.

•
Keresztény motoros zarándoklat

Az idén immár hatodik alkalommal rendezzük 
meg a pálos motoros találkozót 2013. július 
12-e és 14-e között, melyre szeretettel várjuk a 
zarándokokat! Bejelentkezni, érdeklődni lehet 
a plébánián telefonon: 76/700-911, 20/8233 
836 vagy e-mailen: puskasantal@palosrend.hu

•
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Mária Magdolna búcsú 
a salföldi pálos romoknál

2013. július 20-án 18 órakor ünnepélyes ma-
gyar gregorián szentmisét mutat be P. Bátor 
Botond pálos tartományfőnök az egykori sal-
földi pálos kolostor romjainál. 

•
Szent Jakab-búcsú

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonló-
an az idén is gyalogos zarándoklatot szervez 
a Magyar Pálos Rend 2013. július 21-én a 
Jakab-hegyre, a Mecsekbe, a pálos kolostor 
romjaihoz, Szent Jakab apostol ünnepéhez 
kapcsolódóan. Az ünnepi szentmise 12.30-
kor kezdődik az 1225-ben alapított egykori 
kolostor romjainál. Részletes információ a 
pálos honlapon található.

•
A pálos szerzetesek lelkigyakorlata

A pálos szerzetesek szokásos éves lelkigya-
korlatára 2013. július 15-e és 20-a között 
kerül sor a pécsi pálos kolostorban. A lelki-
gyakorlatot főtisztelendő Dr. Kránitz Mihály 
professzor úr tartja.

•
HungaRio 

Még XVI. Benedek pápa hirdet-
te meg Rio de Janeiróba az idei 
Ifjúsági Világtalálkozót. A nagy 
földrajzi távolságra való tekintet-
tel a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia úgy határozott, hogy 
a világtalálkozóval egy időben is-
mét nemzeti ifjúsági találkozóra hívja a ma-
gyar fiatalokat 2013. július 24. és 28. között 
Pécsre, a HungaRióra. További információk 
a rendezvény honlapján (www.hungario2013.
hu) és Facebook-oldalán (www.facebook.com/
ifj.vilagtalalkozo) találhatók.  A rendezvénybe 
a pálosok is bekapcsolódnak programokkal.

•

Szent Lőrinc-búcsú 
Budaszentlőrincen

2013. augusztus 4-én, 16 órakor P. Dr. Aczél 
László Zsongor OSPPE ünnepélyes, Szent 
Lőrinc-napi szentmisét mutat be a budaszent-
lőrinci pálos kolostor romjainál.

•
Kisboldogasszony napi búcsú 
Pálosszentkúton 

2013. szeptember 7–8. Kisboldogasszony napi 
búcsút tartunk Pálosszentkúton. Szentmisék 
szombat 20 és 24 órakor, vasárnap pedig 8 és 
10 órakor lesznek.

•
Szentmise Klastrompusztán

2013. szeptember 15-én, vasárnap 12 órakor 
ünnepi, búcsúi szentmisét tartunk a Szent Ke-
reszt tiszteletére emelt klastrompusztai pálos 
templom és kolostor romjainál.  

•
Könyvasztal a rászorulókért

A Sziklatemplomban néhány hete könyvasz-
talt helyeztünk el, amelynek révén a rászo-

rulókat segítő kört szeretnénk 
működtetni. Kérjük ezért a ked-
ves híveket, hogy feleslegessé 
vált szépirodalmi, lelkiségi, teo-
lógiai vagy más értékes tartalmú 
szakirodalmi könyveiket lehető-
ség szerint hozzák be adomány-
ként a sekrestyébe vagy adják át 
a templomőröknek. A könyve-

ket az átvétel után a pálos atyák és testvérek 
helyezik ki az asztalra, ahonnan más kedves 
hívek és látogatók csekély adomány ellenében 
(100 vagy 300 Ft), elvihetik a számukra ér-
dekes köteteket. Így azt is lehetővé tesszük, 
hogy olcsóbban juthassanak értékes olvasni-
valóhoz szegényebb testvéreink.  
A könyvekért adományozott pénzt a Szent 
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Antal-perselybe kérjük bedobni. Az így be-
folyt összegből – mint már eddig is – a rászo-
rulókat támogatja a Magyar Pálos Rend – pl. 
gyógyszer megvásárlásával vagy hajléktalan-
szállóra való befizetéssel. Előre is köszönjük:

fr. Vilmos OSPPE
•

A személyi jövedelemadó 
1%-ának feljánlása

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk egy-
házaknak felajánlható 1%-ával a Magyar Ka-
tolikus Egyházat, az alapítványok számára fel-
ajánlható 1%-ával pedig a Magyar Pálos Rend 
alapítványát, a Boldog Özséb Alapítványt tá-
mogassák. A Magyar Katolikus Egyház techni-
kai száma: 0011 – a Boldog Özséb Alapítvány 
adószáma: 18671362-1-13  Köszönjük.

•
Zarándokház Pálosszentkúton

A pálosszentkúti zarándokház egész évben 
várja a testi-lelki felfrissülésre vágyó családok, 
csoportok jelentkezését (40 főig).  Bejelent-
kezni, érdeklődni lehet a plébánián telefonon: 
76/700-911, 20/775 2555 vagy e-mailen: 
zarandokhaaz@gmail.com. 

•
Páloskert Gálosfán 

A Somogy megyei Gálosfán, a Páloskertben 
összefüggő területen, gyönyörű környezetben, 
felújított, kényelmes házakban várjuk a pi-
henni, elcsendesedni és együtt munkálkodni 
vágyókat. Bejelentkezés és bővebb információ: 
paloshazak@gmail.com és Baghy-Bátor Teréz 
+36 20 4939 083. 

pálos 
programok
2013. május – 2013 szeptembere 
Az alábbiakban azokat a programokat közöl-
jük, melyeknek időpontja megérkezett lapzártá-
ig. A további programokról templomainkban és 
honlapjainkon adunk tájékoztatást. 

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

•	 minden hónap 13-án – Fatimai engesz-
telőnap nemzetünk lelki megújulásáért. 
8.30: szentmise, 10 óra: szentségimádás, 
11 óra: ünnepi szentmise (8.30-tól gyó-
nási lehetőség)

•	 csütörtökönként – 18.30-kor: a szemlélődő 
ima útjai – Dr. Aczél László Zsongor 
pálos atya vezetésével (májusban és szep-
temberben!)

•	 csütörtökönként – 22 óra: szentségimádás
•	 május 22. – 17 óra: szentmise, melyet 

követően bemutatkozik Kurityán község. 
A községet bemutatja Sziráczki Sándor 
polgármester. (A Pálos Baráti Kör találkozója.)

•	 szeptember 11. – 17 óra: szentmise, me-
lyet követően bemutatkozik Füzér köz-
ség. A községet bemutatja Horváth Jenő 
polgármester. (A Pálos Baráti Kör találkozója.)

A Sziklatemplom előterében működő Pálos 
Fogadóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. Va-
sárnap zárva. További információ: 
www.sziklatemplom.hu 

• •
MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya-kegytemplom 
www.marianosztrakegyhely.hu

•	 minden hónap 13-án – 18 óra: Fatimai 
engesztelőnap keresztúttal, rózsafüzér-
rel, szentségimádással, szentmisével és 
a Lorettói litániával nemzetünk lelki 
megújulásáért.

A pálosok lelkigyakorlata 2012 nyarán (P. Hesz Attila OSPPE)
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pálos programok 2013. tavasz

A  M AG YA R  PÁ LO S  REN D  H I VATA LO S  LA P JA

•

•	 május 4–5. – a Szent Kereszt megtalálá-
sának búcsúja a kálvárián

•	 május 19. – jubiláló bérmálkozók hálaadó 
szentmiséje és találkozója

•	 július 6. – Sarlós Boldogasszony ünnepi 
szentmise a Mária-kútnál

•	 július 7. – az Irgalmas Jézus Öt Szent 
Sebe ünnepe főbúcsú

•	 július 21. – Szent Hedvig-búcsú; a peda-
gógusok és a nevelők zarándoklata

•	 július 28. – Szent Márta ünnepén szent-
mise a bazilikáért munkálkodókért

•	 augusztus 11. – Nagyboldogasszonyi búcsú
•	 augusztus 14.– a bazilika templomszente-

lési búcsúja
•	 augusztus 15.– Nagyboldogasszony 

ünnepe; szentmise a politikai elítéltekért; 
koszorúzás az emléktáblánál

•	 augusztus 25.– a malenkij robotosok 
hálaadó zarándoklata és szentmise a már 
elhunytakért

•	 szeptember 22. – a Fájdalmas Szűzanya 
kálváriai kápolna búcsúja

• •
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.

•	 május 17–18. – Pünkösdi 
Ifjúsági Találkozó 

•	 május 18–20. – Pünkösdi 
búcsú

•	 május 31–június 2. – 
Bíró László püspök atya 
lelkigyakorlata házasoknak 

•	 június 8. – Nők gyalogos zarándoklata; 
indulás 15 órakor Jászszentlászlóról a 
kegyhelyre, majd szentmise

•	 július 12– 14. Keresztény Motoros 
Zarándoklat 

Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó 
zarándokszállás várja a zarándokokat, 
csoportokat. A további részletekről a 

www.palosrend.hu/palosszentkut oldalon vagy 
a +36 20 8233 836 telefonon érdeklődhet.

• •
PÉCS
Pálos (Szent Imre) templom

•	 csütörtökönként – szentségimádás a 18 
órai szentmise után 

•	 minden hónap utolsó csütörtökje – 18 óra: 
SERRA szentmisék a papi és szerzetesi 
hivatásokért 

•	 május 24. – 18 óra: szentmise, melyet 
követően élménybeszámoló lesz a Pálos 
Baráti Kör pécsi csoportjának kárpátaljai 
zarándokútjáról. 
Előadó: Lantosné dr. Imre Mária 
(A Pálos Baráti Kör találkozója.)

•	 június 2. – 8 óra: Krisztus Szent Teste és 
Vére, Úrnapja ünnepe. Ünnepi szentmise 
és körmenet. 

•	 június 9. – 8 óra: tanév végi hálaadó 
szentmise, Te Deum.

•	 szeptember 13. – 18 óra: szentmise, 
melyet követően bemutatkozik Füzér 
község. A községet bemutatja Horváth 
Jenő polgármester. 
(A Pálos Baráti Kör találkozója.)

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 Minden hónap harmadik 
szombatján –  18.30-kor a kariz-
matikus megújulás közösségei-
nek szentmiséje.
•	 augusztus 4. – 10 óra 
45-kor: A Lyceum-templom 
búcsúja (Urunk színeváltozása)
•	 szeptember 1. – 9 óra: Pécs 
Város Napját megnyitó ünnepi 
szentmise

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 munkanapo-
kon lehet 8 és 17 óra között a 
72/515-425-ös telefonszámon.



A pálos templomok miserendje

2013. május – szeptember

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-
sziklatemplom

• vasárnap: 8.30, 11, 17 (16.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma) és 20 óra (a szent-
mise után zsolozsma)
• hétköznap: 8.30, 17 (16.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma) és 20 óra (a szent-
mise után zsolozsma)
• 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 (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 

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT 
Magyar Szentek és Boldogok kápolna 
(Petőfiszállás)

• vasárnap: 8.30 
• hétfő: 14 óra hittanosok miséje
• szombaton: 17 óra (előesti szentmise) előtte 
16 órakor a Szeretetláng imacsoport engesz-
telő órája

• • •
PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

• vasárnap: 8 óra, 18 óra (17.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma); ifjúsági szentmise 
a tanévben: 10 óra
• hétköznap: 7.30 és 18 óra (17.25 rózsafü-
zér, a szentmise után zsolozsma, csütörtök 
kivételével)

PÉCS
Lyceum-templom 

• vasárnap: 10.45 (10.15 rózsafüzér)
• hétköznap, szerda kivételével: 17 óra (16.25 
rózsafüzér)
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„Valaminthogy pedig a galamb ir-
tózik a ragadozó ölyvtől és a dögtől, 
és a jó illatokban s tisztaságokban 
gyönyörködik, úgy akinek szívében 
szent malasztja által megfészkellik 
a Szentlélek Isten, irtózik s távozik 
az a pokolbéli ragadozó kányátul, 
utálja a feslettségek dögletességét, és 
ellenbe kedvelli a szívnek tisztasá-
gát, a tiszteletnek és a böcsületnek, 

a szép hírnek és a jó névnek gyö-
nyörűséges illatját; nagyon kedve 
telik pedig a szép szeretetnek 
rózsáiban, az alázatosságnak vi-
oláiban és a feddhetetlen szüzesség 
s tisztaság szép fehér liliomiban.”

Csúzy Zsigmond pálos szerzetes: 
Galamb képében, prédikációrészlet; 1724
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