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Október hónapot, mint májust is, kiemelten a 
Szűz Anyának szenteljük. Októberben mor-
zsolgatjuk a rózsafüzér szemeit, emlékezve 
Jézusra, és tisztelgünk a Magyarok Nagyasz-
szonya előtt. 
2004-ben, rendi és püspöki engedéllyel Kóspal-
lagra jöttem, és olvasgatni kezdtem a plébánia 
történetét, a história domust. Szívembe öröm 
költözött, amikor olvasva megtudtam, hogy 
Kóspallag plébánia- (1804) és templomépítő 
(1805) plébánosa – Lábady József pálos atya 
volt. II. József szerzetesrendeket feloszlató 
rendeletét (1786) követően a pálos atya egy-
házmegyei szolgálatot vállalt. A templomépítő 
atya huszonhat esztendőt töltött Kóspallagon. 

Nagy megerősítés 
volt számomra: 
itt is pálos helyen 
működhetek, és 
utóda lehetek 200 
évvel később. (Ha-
sonlót éltünk át 
Tölgyes Kálmán 
atyával 1991-ben 
Pálosszentkúton 
is, amikor az első 
kolostoralapítást 
követően 50 évvel, 
a Szűzanya szent-
kúti megjelenését 

követően 200 évvel újra indíthattuk ott a szer-
zetesi életet.)
Ötven esztendeje volt a nyáron annak, hogy a 
pécsi Szent Ágoston-téri templomban sekres-
tyéskén működő Bolváry Pál pálos atyának, – 
aki lelki atyám és gyóntatóm volt – elmondtam, 
hogy pap szeretnék lenni. Ekkor hívott meg a 
pálosok közé, amire igennel válaszoltam. Szere-
tem az igent, ezt a máriás választ. Egy kérdésem 
volt akkor Pál atyához: mit jelent a pálos élet? 
„Töltekezés és kiröpülés”, volt a velős válasz, 
és mosolygott. Nagyon mélyen érintett – erre 
vágytam. Ma így mondanám: a kontemplációra 
és a lelkipásztori munkára, amit csak „Őáltala, 
Ővele és Őbenne” lehet és érdemes végezni. - 
1969 óta imádkozom ezt a szentmisékben. Pál 
atyának karizmája volt különféle hívatásokra 

beköszönő
„Anyai palástod fordítsd 
oltalmunkra”
P. TEMESVÁRI K. BENEDEK OSPPE

A fenti kérés kóspallagi templomunk diadalívé-
nek felirata. Amikor Szent Domonkos emlék-
napján e sorokat írom, szemem előtt van egy 
festmény – szentünk átveszi a rózsafüzért a 
Szűzanyától. A rózsafüzér átfogja Jézus életé-
nek misztériumait, amiben kiemelkedő szerepe 
van az ő édesanyjá-
nak, hiszen üdvtör-
ténetileg összetar-
toznak. 
Augusztus, szep-
tember és október 
– mennyi meg-
emlékezés Isten 
Anyjáról! Temp-
lomunk oltárképe 
a mennybe felvett 
Boldogasszony-
ra utal, az egyik 
mennyezetképén 
pedig Szent István 
királyunk a Szent Koronát nyújtja égi Édes-
anyánknak, rábízva országunkat Nagyasszo-
nyunkra, akinek élete középpontjában fia, Jé-
zus Krisztus áll. Vallom, hogy szent királyunk 
ezt teszi a mennyei boldogságban is. 
Mária-tiszteletünk bibliai alapja Jézus végren-
delete: Anyjára Jánost, Jánosra Édesanyját bíz-
ta ( Jn 19,26). Azóta a kereszt alatt álló János 
apostol termékeny szüzességének lelki gyer-
mekei vagyunk és merjük Jézus Édesanyját, 
Anyánknak szólítani: „Anyai palástodat fordítsd 
oltalmunkra”. Erre az oltalomra történelmünk 
során rászorultunk, és ma is rászorulunk, „jó és 
balsorsban” egyaránt. 
Templomunk búcsúnapja szeptemberben – 
Kisboldogasszony és a Fájdalmas Anya ünnepe 
között van: Mária neve napja (szeptember 12). 

Benedek atya szentmise közben a kóspallagi  plébániatemplomban
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szívében ma is ott él, szentmisék előtt imád-
kozunk hozzá, magyar és szlovák nyelven is 
felhangzanak dicsérő, kérő és hálaadó imák és 
énekek. Nemrég áldottam meg egy család kert-
jében felállított Mária-szobrot. Ellátogattunk a 
pálosszentkúti kegyhelyre is, ahol tizenkét évet 
töltöttem. Működik több rózsafüzércsoport és 
egy Mária-légiós csoport is, amelyben hetente 

készülnek arra, hogy közös misz-
sziós feladatunkat, a hitébresztést 
hitelesen betölthessük. 
Megvalósulni látszó terveinket 
továbbra is Márián keresztül, 
szent Fia kezébe helyezzük. Kö-
zelgő Mária-ünnepeinken pe-
dig csendben és énekelve kérjük 
Őt községünkért és hazánkért: 

„Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!” Amikor 
pedig megszólal a nagyharang, amit a Boldog-
ságos Szűz tiszteletére öntöttek a kóspallagi 
hívek adakozásából egy pusztító háború után, 
Mária figyelmeztet bennünket: azt „tegyétek, 
amit a fiam mond!”

• •

meghívni, illetve küldeni ifjakat. Mivel a pécsi 
emléktábla avatásról (2013) nem tudtam, a hála 
virágát Pál atyának e megemlékezéssel most 
nyújtom a mennyei haza felé. Úgy emlékszem, 
hogy tőle kaptam azt a (szent)képet, amin egy 
szerzetes néz ki cellája ablakából a kertben lát-
ható feszületre figyelve. A kóspallagi plébánia 
kis szobáját választottam cellámnak (szoba 
klauzúrával), és amikor kitekintek 
szobám ablakából, sokszor pihen-
het meg tekintetem és a szívem is 
a templom előtti téren felállított 
feszületen. Hitem alapja a húsvéti 
misztérium. A kettőt lelkemben 
összekapcsoltam (kép és valóság).
Ha belépünk a templom előte-
rébe (és erőterébe) balra tekint-
ve Szűz Mári-ikont láthatunk. A kóspallagi 
zarándokok hozták Częstochowából. A kép 
hátlapján még a nevüket is megörökítették. A 
falunkban ismerik a pálos atyákat, hiszen Má-
rianosztra közelsége, a rokoni kapcsolatok, az 
atyák itteni lelkipásztori kisegítései és a noszt-
rai búcsúk vonzották és mai vonzzák az em-
bereket. A Szűzanya szeretete a kóspallagiak 

Kóspallag temploma az országzászlóval A kóspallagi plébánia
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radni Isten ajándékaihoz mindhalálig. Minde-
nért köszönet. Testvéri szeretettel az Úrban.”

1991. szeptember 16.: Megkezdődött a fel-
ső templom helyreállítása 
Dr. Ferenc Csaba egyetemi magántanár, űrku-
tató, a Szent István Lovagrend nagymestere 
vezetésével a villanyszerelők felmérték a fel-
ső templomot, s ezzel a Szent Iván-barlang 
kibontási munkálata megkezdődött. P. Árva 
Vince gondnok a Gellért Szálló Gobelin-ter-
mében sajtótájékoztatót tartott a Szikla-
templom felső, bejárati részének az Európai 
Közösségek Tanácsa (Council of European 
Communities) PHARE-program által tá-
mogatott helyreállításáról, valamint a má-
rianosztrai barokk kolostorépület visszavá-
sárlásának gondolatáról. A tervek szerint az 
egykori (1936-ban felállított) világítós kereszt 
is visszakerül a Gellért-hegy Szent Iván-bar-
lang feletti csúcsára.

1991. október 4–5.: I. Nemzetközi Pálos 
szimpózium
A Központi Szemináriumban P. Árva Vince 
szervezésében a rend történetével kapcsolat-
ban többek között előadást tartott P. Janusz 
Zbudniewek, P. Dominik Krysztof Zuszcek, aki-
ket elkísért P. Zacharias Jabłonski és P. Dariusz 
Cichov. Részt vett továbbá P. dr. Aczél László 
Zsongor és Szabó László konfráter is.

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. 
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. október 8.: Templombúcsú
Magyarok Nagyasszonyának ünnepén a bú-
csúmisét Ács István György egri segédpüs-
pök, pálos atyánk celebrálta, P. Árva Vince és 

rendünk 
múltjából
A Sziklatemplom története, 
12. rész  
Események 1991-ben
P. Aczél László Zsongor OSPPE

1991. augusztus 25-án P. Michał Zembrzus-
ki visszautazott az amerikai Doylestownba
Mihály atya, aki az 1934. évi Lengyelországból 
való hazatelepedés motorja és kibontakozatója 
volt, de 1948-ban kémtevékenység vádjával ki-
utasították Magyarországról, szintén hazánk-
ba érkezett a pápalátogatásra. Elutazásakor 
így köszönt el: „Istenünknek hála és dicsőség 
mindazért, amit tett vagy engedett ránk zú-
dulni az utolsó évtizedekben. Hála azért, hogy 
visszajöttünk régi templomunkba, kolosto-
runkba. Isten áldása és a mi Asszonyunk párt-
fogása legyen velünk és azokkal, akik itt fogják 
tiszteletüket mélyíteni a magyar nép szívében. 
Isten legyen veletek!”

1991. augusztus 27-én P. Rába Márk Lukács 
is visszautazott az amerikai Doylestownba 
Lukács atya így köszönt el: „Quam bonum et 
iucundum habitare fratres in unum” (A test-
véri szeretetben együtt élni jó és kellemes, 
132. zsoltár). Szeretetben, mely mindig kész 
megbocsátani, a hibákat jóvátenni, békessé-
get teremteni, áldozatot hozni Istenünk iránti 
szeretetből. Ezt kívánom szívből a Magyarok 
Nagyasszonya Sziklatemplom és kolostor la-
kóinak és látogatóinak; ezért imádkozom itt, 
ahol 48 évvel ezelőtt mint egy éves pálos pap 
kezdhettem lelkipásztori működésemet, s ahol 
most szívesen töltöttem együtt néhány na-
pot testvéri közösségben. Hála a mindenható 
Istennek, a Magyarok Nagyasszonyának és 
rendtársaimnak. Sok-sok kegyelmet kívánok a 
buzgó kezdőknek és még több imádságot ké-
rek tőlük csekélységemért, hogy tudjak hű ma-
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emlékeztetőjéül a bejáratot elzáró vastag be-
tonfal egy darabját a bejárat jobb oldalán he-
lyezték el.

Bolváry Pál pálos atya 
emlékezetére 
Dr. Borbás Géza 

Már-már hajlamosak vagyunk 
arra, hogy régmúlt idők tanúi-
ról elfeledkezzünk. Léteznek, 
léteztek azonban az életünkben 
olyan személyiségek, akik nem 

merülnek a sötétség homályába, lelkük akkor 
is világít, ha úgy érezzük, hogy lanyhul kö-
rülöttünk a fény. Istennek hála, vannak olyan 
emlékezők, akik ismét képesek voltak felerő-
síteni a gyengülő fényt. Pál atyát több más 
szerzetessel és egyházmegyei pappal együtt 
1961. február 6-án letartóztatták és igaztalan 
vádakkal hatévi szabadságvesztésre ítélték. 

P. dr. Aczél László Zsongor koncelebrált, P. Imre 
János Csanád gyóntatott.

1991. október 22. Rendfőnöki látogatás
P. Jan Nalaskowski prior generalis, Melchi-
or Królik titkár kíséretében látogatást tett a 
Sziklakolostorban. A rendfőnök atya egy évvel 
előbb is itt volt, amikor a miséző oltárt Angelo 
Acerbi nuncius felszentelte. A példaszerű szer-
zetesi életre, Magyarok Nagyasszonya tisztele-
tére, a buzgó lelkipásztori munkára buzdította 
a pálos atyákat.

1991. október 28. P. Bihar Árpád Tádé 
Pannonhalmán 

P. Imre János Csanád házfőnök és P. dr. Aczél 
László Zsongor templomigazgató meglátogat-
ták P. Tádét, aki dr. Sólymos Szilveszter OSB 
javaslatára, a bencés atyák jóvoltából helyet ka-
pott az ottani szociális otthonban. 
Tádé atya még 1989 nyarán agy-
vérzést kapott és lebénult. Előbb 
Piliscsabán egy családi házban 
ápolták, majd Pannonhalmán élt 
1993-ban bekövetkezett haláláig.

1991. december 1-jén a Szik-
latemplom énekkara a Petőfi 
Rádió vallásos félóra című műso-
rában énekelt Jäger Judit karnagy vezetésével.

1991 decemberében kezdődött meg a bar-
langbejáratot elzáró vastag betonfal bontása, 
és 1992. február 26-án fejeződött be. Amint 
Európa nyugati és keleti részét elválasztó vas-
függöny ledőlt, úgy ezt a falat is lebontották. 
A templom 31 éven át tartó befalazottságával 
és a kommunista diktatúra négy évtizedének 

Nyitott ajtó a betonfalban, 1990 – 
P. Zsongor a hívek egy csoportjával

1991. december 1-jén a Sziklatemplom énekkara
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Bátor Botond pálos tartományfőnök továb-
bi hét szerzetes és pap társaságában hálaadó 
szentmisét mutatott be, majd megáldotta a 

Pál atya emléke-
zetére készíttetett 
emléktáblát. A 
templom tömve 
volt Pál atya egy-
kori tanítványai-
val, öreg és fiatal 
c s e r k é s z e k k e l , 
tisztelőivel. Bo-
tond atya homí-
liájában a mindig 
mosolygó szer-
zetes testvért, az 
Isten akaratát ke-
reső embert mu-
tatta fel Pál atya 
személyén keresz-
tül. A szentmise 
légköre sugározta 
az együvé tarto-
zást örömét, az 
emlékezést, amely 
összekötötte a 
múltat a jelennel. 
Számomra öröm-
teli és megható 
volt, hogy – a Pál 
atyával együtt el-
ítélt – és ma már 
70-es éveikben 
járó öreg cserkész-
tanítványok kö-
zött a megrokkant 
egészségi állapotú 
Várhidy György 
is az Atya elé ter-
jesztette kérését, 
hogy „ne feledkezz 
meg a ma is ér-
tünk, lelkünk üdvén 
munkálkodó Pál 

atya módján érző és gondolkodó papokról, szer-
zetesekről.” Reményünk szerint Pál atya már 
jó helyen, jó kezekben van! Imádkozzunk érte 

Letartóztatásának előzményeit, kihallgatása-
inak körülményeit és börtönéletének történé-
seit, majd emigrációjának szükségszerűségét 
könyv formájában 
közreadta. Ezeket 
a fájó sebeket már 
elfelejtettük, most 
inkább az emlé-
kezésre hagyatko-
zunk, és hálával 
tartozunk neki, aki 
értünk, az 50-es 
évek és 60-as évek 
elejének földalatti 
cserkészeiért fel-
áldozta fiatalságát, 
és aki a hitét, a 
lelkét adta át né-
künk. Talán ez a 
hit, erő és akarat 
tartott meg sokun-
kat azon az úton, 
amelyet magának 
is kijelölt. Az in-
dián romantikába 
bújtatott cserké-
szet az akkori ti-
zenéves sokaságba 
mély és máig élő 
gyökereket vert. 
Pál atya hivatás-
tudattal, meggyő-
ző hittel nevelte, 
irányította az ifjú-
ságot, utat, célt, 
hitet, emberséget 
mutatott. A Pécsi 
Törvényszék Pál 
atya államellenes 
és más koholt bűn-
cselekményekért 
kirótt büntetését 
végleg eltörölte, s 
kimondta az igaz-
talan ítélet semmisségét. Június 19-én a pécsi 
pálos templomban Dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök, Bíró László tábori püspök, 

Pál atya a budapesti Gyűjtőfogház magánzárkájában írta az itt 
látható himnuszt 1951-ben. Megzenésítette: Ivasivka Mátyás 

(Pécs), Pál atya névnapjára 1958. január 15-én, Remete Szent Pál 
napján. A pécsi cserkészek szamizdat daloskönyvében is szerepelt. 

Szentmise 2013. június 19-én, Pécsett a Pálos templomban 
(fotó: Varga László)
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lat célja elsősorban az Istennel való kapcsolat 
elmélyítése, a bűneinktől való megszabadulás, 
a megerősödés katolikus hitünkben és hét-
köznapi életünk terheinek hordozásában. A 

zarándoklattal együtt járó ne-
hézségek felajánlása is ezt a célt 
szolgálja.
A teljesítménytúra független 
minden vallási, illetve világnézeti 
szemponttól. Teljesítményről van 
szó, amit a túrázó egy újabb lehe-
tőségen keresztül tud megvalósí-
tani a természet, a sport iránti 

szeretet, illetve más szempontok alapján. A két 
út megfér egymás mellett, de össze nem ke-
verhető. Mindenki maga dönti el, hogy milyen 
belső indíttatásból vesz részt rajta. 
A Pálos70 megalkotóival együtt hiszem, hogy 
ez az út mindazok számára maradandó élmény 
lesz, akik az ország különböző részeiről érkezve 
részt vesznek rajta, és hírét viszik a látottaknak.

és a hozzá hasonló szerzetesekért, papokért, 
hogy a jövő generációjának ezután is legye-
nek követhető pásztorai!

pálos 
lelkiség
PÁLOS70 – gondolatok a 
2013-as zarándoklat előtt 
P. Bátor Botond OSPPE

A Pálos70 ötlete azoknak a fejében született 
meg, akik már több kilométert zarándokoltak 
és teljesítménytúráztak életük folyamán. Tud-
ják, hogy nem elég a természettel való har-
monikus kapcsolat, nem elég kipróbálni, hogy 
mire képes az ember, hanem fontos lelki tar-
talommal is megtölteni ezt a 70 kilométert. A 
szervezők tapasztalataikat kamatoztatták az út 
megtervezése során, a Mária út, a Gyöngyök 
Útja, a Hétkaland Egyesület vagy más zarán-
doklatok, túrák aktív megalkotóiként. Ehhez 
kapcsolódott az egyetlen magyar alapítású férfi 
szerzetesrend, a Magyar Pálos Rend manapság 
egyre több embert foglalkoztató történelme.
A Pálos70 egyes szakaszai, állo-
másai közben a rend több mint 
750 éves múltjának értékeiből 
táplálkozhatunk, melynek külön-
leges eseménye Magyarok Nagy-
asszonyának ünnepe – a pálosok 
ősi helyén, a több mint 660 éves 
márianosztrai bazilikában. A 
keretet pedig szintén a pálosok 
Sziklatemploma adja, amelyet szintén a Ma-
gyarok Nagyasszonyának tiszteletére szentel-
tek, hiszen a Pálos70 első szakasza innen, Bu-
dáról indul.
Szerettünk volna lehetőséget biztosítani azok-
nak, akik elsősorban katolikus hitük alapján 
járják végig ezt az utat és azoknak is, akik in-
kább csak gyakorlott túrázóként. A zarándok-

Botond atya a 2012-es Pálos70-en (fotó: Terpó Veronika)
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ről mesélnek a hegyek. Érdekes, fel kellett nőnöm 
ahhoz, hogy mindezt megértsem. Pontosabban a 
keresztség, ami egyre jobban kiteljesedik bennem, s 
ami által valóban Isten gyermeke lettem, megad-
ta, hogy ne csak értsem, de beszéljek is a természet 
nyelvén. Amikor kinyitom a zsolozsmás könyve-
met, amikor imára kulcsolom kezemet, amikor 
zarándokútra térek, bekapcsolódom a teremtett 
világ imádságába. Mert a mindenség a Te alko-
tásod, Istenem, és Téged dicsér minden ami létezik, 
egész életével és létezésével, feltéve, ha nem fordult 
el tőled. Ha nem fordult el Tőled!  Cseperegni 
kezd az eső. Hallom, ahogy körülöttem a holt 
avaron pattognak a parányi cseppek. Fejem 
fölött sötét felhők gyülekeznek… a bűn, a go-
noszság, a halál nem a Te alkotásod Istenem. Nem 
Te hívtad létre ezeket, hanem a Te parancsaidtól 
való elfordulás szörnyű következménye… Ez az 
a harc, amely minden korban és minden emberi 
életben megismétlődik: odafordulni Hozzád, vagy 
szembefordulni Veled. Ez utóbbi az, ami megté-
pázta a művedet, a természetet, engem és minden 
testvéremet, az emberiséget! Alig telik el egy kis 
idő, máris eltűnnek a fellegek, és halvány fé-
nyével újból rám ragyog a nap. Tovább indu-

Találkozás a természetben a 
Természetfelettivel  
Fr. Vörös M. Bulcsú OSPPE

Eltelt a lelkem nehézséggel, gonddal, gyötre-
lemmel. Zaklatottan haladok felfelé a köves 
hegyoldalon, hogy egy kicsit magam mögött 
hagyhassam a városokat, s velük együtt a min-
dennapjaimat is. Bakancsom talpa alatt apró 
kavicsok csikorognak. Valahol a közelben bar-
langoknak kell lenniük. Barlangoknak, me-
lyekben egykor pálos remeték éltek és lángoló, 
tüzes imáikkal szolgálták a mindenség urát, a 
fölséges Istent. 
Egy kis időre most megállok. Kifújom ma-
gamat. Az őszi nap fáradt sugarai helyenként 
áttűznek a fák levelei között. Templomi képet 
idéz elém a környezet. A hatalmas bükkök 
sima, szürke, égbetörő törzsei, mint bazilikák 
és katedrálisok széles oszlopcsarnokai. A felet-
tem elterülő smaragdszín lombkorona, s rajta 
még csak helyenként színesedő levelek, mint 
megannyi fényes rózsaablak. Valóban olyan, 
mintha egy templomban járnék. Egy temp-
lomban, melynek alkotója a természet. A ter-
mészet, amely nem más, mint maguk az erdők, 
a hegyek, a völgyek, a vizek, a kéklő égi tenge-
rek. Igaz, hogy a körülöttem lévő templomot 
ez a természet alkotta, de vajon a természetet 
ki alkothatta? Te voltál az, Istenem! Te teremtet-
ted a mindenséget, a természetet, s benne engem. 
Most, amikor körbenézek, a Te művedet látom 
mindenben. Mint amikor egy csodás festményt 
nézek, egy szobrot, egy remekművet. Tudom, az 
alkotó nem azonos az alkotásával, de a műből 
mégis megérezhető a művész lelkülete. Éppen így, 
Te sem vagy azonos a természettel, de megérezhető 
benne a Te lelkületed, megtapasztalható e műve-
den keresztül a Te szent Lelked. Erős szél támad, 
arcomon érzem, és belekap kabátomba, majd a 
fák koronájába odafent. Egy-két idősebb törzs 
halkan nyikorogni kezd. Amikor még gyermek 
voltam, nagyon vágytam arra, hogy megértsem, 
mit beszélnek a fák, a növények, az állatok. Mi 
hírt hoz a szél, miről csörgedeznek a patakok, mi- Bulcsú testvér a 2012-es Pálos70-en (fotó: Terpó Veronika)
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lok… Igen, ez az a harc: Teérted, vagy ellened! És 
én részt akarok venni ebben a harcban, mert részt 
kell vennem! Teérted, melletted. Veled karöltve az 
igazság fegyverzetében, hogy helyreálljon a te-
remtés rendje a Te szeretetedben. De hol kezdjem 
a harcot? Körbenézek. Az egész világon harc dúl, 
de ott nem kezdhetem… Ismét körbenézek. A kör-
nyezetemben is harc dúl, de ott sem kezdhetem… 
Végül magamba nézek. Igen, itt kell elkezdenem, 
mert harc dúl bennem… 

pálosoktól, 
pálosokról
Egy hét – két verseny 
– négy rangos díj • Egy 
újabb fényes csillag a pécsi 
kóruséletben
Timkó Eszter

A pécsi Schola Sancti Pauli (SSP), a Pálos 
templom kórusa két versenyen is nagyszerű 
eredményt ért el májusban. Először pünkösd 
hétvégéjén hazai pályán, a 23. Pécsi Nemzet-
közi Kamarakórus Versenyen 
nyert II. díjat több külföldi és 
magyar világi együttessel ver-
sengve. A rákövetkező hétvégén 
pedig Budapesten, a Mária Rádió 
I. Kórusversenyéről 60 résztvevő 
egyházi kórus közül hozott haza 
egy-egy Arany Oklevelet grego-
rián, illetve kórus kategóriában. 
Az előbbi kategória győzteseként kiérdemelt I. 
díjat maga Béres György professzor, karnagy, a 
Gregorián Társaság elnöke adta át a kórus ve-
zetőjének, Fodor Gabriellának. A nemzetkö-
zileg elismert karnagyokból álló szakmai zsűri 
karnagyi különdíjjal is jutalmazta őt. 
Fodor Gabriella zongoraművész, egyházzenész 
2001-ben alapította a Schola Sancti Paulit. 

A kórus gyakori meghívottja liturgikus, egy-
házzenei, kultúrtörténeti konferenciáknak, 
fesztiváloknak. Felléptek már olaszországi 
fesztiválon, lengyelországi konferencián, sze-
repeltek az EKF 2010 nyitóceremóniáján, és a 
két éven át tartó Határtalan Misztérium című 
koncertsorozatukkal kapcsolódtak a prog-
ramhoz. Karnagyuk teljes estét betöltő zene-
akadémiai DLA koncertjének közreműködő 
kórusaként már tavaly is bizonyították színvo-
nalas helytállásukat. A doktori bíráló bizott-
ság szerint Fodor Gabriella „együttesével ma-
gas művészi színvonalú, professzionális igényű 
hangversenyt mutatott be.”[…] „A mesterműnek 
nagy értéke, hogy a repertoár nem csupán a ha-
zai koncertéletet gazdagítja, hanem az ünnepi 
liturgikus élet részét is képezi.”[…] „A vezénylő 
világos elképzelése és plasztikus formálása a több 
éves összeszokott munka következményeként 
minden stílusban hasonlóan magas színvonalon 
jutott érvényre.”
A Schola Sancti Pauli arculatát elsősorban a 
középkori magyar, spanyol, francia, angol kó-
dexek gregorián és polifon énekeinek előadása 
határozza meg, amelyeket többnyire közvet-
lenül a forrásokból keltenek életre, de a többi 
korszak vokális irodalma is helyet kap zenei 
palettájukon. Repertoárjuk egy része meg-
hallgatható a 2011-ben kiadott Canticum An-
gelorum c. CD-jükön. A kórus tagjai amatőr 

énekesek, civil foglalkozásuk 
mellett vállalják a heti próbákat, 
és a liturgikus szolgálatot kéthe-
tente a vasárnapi szentmiséken a 
Pálos templomban. Elsősorban 
ez jelenti a kórus fő feladatát, a 
versenyzés egy új kihívás volt 
számukra, s amint arról a helye-
zések is tanúskodnak, rögtön az 

élvonalban találták magukat.  „A verseny egyik 
nagy ajándéka volt, hogy megismerhettem ezt az 
együttest – vallja meg Mindszenty Zsuzsánna 
egyetemi docens, Liszt-díjas karnagy, a KÓTA 
elnöke, a pécsi verseny egyik zsűritagja. – Az 
értékes, és egyáltalán nem szokványos zene el-
kötelezettjeivel, egy egymás iránt és a karnagy 
iránt nagy szeretettel dolgozó, felelősséggel és igé-
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nyességgel működő csapattal találkozhattam. […] 
Tehetség és muzikalitás jellemzi minden meg-
nyilvánulásukat.” A többi zsűritag sem fukar-
kodott a dicsérettel. Somos Csaba, a Magyar 
Rádió Énekkarának vezető karnagya számára 
is az SSP volt a legnagyobb meglepetés. „egy 
hihetetlenül elmélyült zenélést lehetett hallani”. 
Fodor Gabriellát egyenesen mágusnak nevezte. 
Mindszenty is hangsúlyozta a karnagy nevelői 
munkáját: „A stílus mély ismerete és a hozzáértő 
betanítói képesség megvan a karnagyban – nem 
könnyű ezt átadni és fiatal énekeseket ilyen ma-
gas szintű, stílusos előadásra megtanítani.”  Sőt, 
a zsűri elnöke, Tillai Aurél, professzor emeritus, 
Liszt-díjas karnagy szintén az „értő és lendületes 
vezénylést” dicsérte.  S hogy mit lopnak a szí-
vünkbe? „Leírhatatlan atmoszférát” teremtenek, 
úgy énekelnek, „mint az angyalok”. Aki hallotta 
már őket, emlékszik rájuk.

rendi 
krónika

P. Borsos József OSPPE kitüntetése 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 
megbízásából 2013. augusztus 19-én 10 órakor 
Budapesten, a Nemzeti Színházban Balogh 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a 
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat 

kitüntetést adta át Borsos János József atyá-
nak, a Magyar Pálos Rend volt tartományfő-
nökének, nyugalmazott plébánosnak.

Borsos János József pálos szerzetes ki-
tüntetési javaslatának tevékenységet és 
életutat bemutató részletes indokolása 

Borsos János Polgáron született 1937. szep-
tember 21-én. Szegény, dolgos és mélyen hívő 
családból származik. A papi hívatás vágya már 
kisgyermekként megszületett a szívében. A he-
lyi általános iskola elvégzése után az Esztergo-
mi Ferences Gimnáziumba került, és ott érett-
ségizett. A gimnáziumi tanulmányai az otthoni 
életet még nehezebbé tették a család számára, 
ezért a nyári szünetek számára mindig kétkezi 
munkával, aratással, kapálással, napszámba já-
rással teltek, hogy valamit kereshessen, és így 
segíthessen a szüleinek. 
1956 szeptemberében vonult be az Egri Érsek-
ség szemináriumába, ahol harmincnyolc társá-
val együtt kezdte meg a teológiai tanulmányait. 

Fodor Gabriella karnagy díjat vesz át Somos Csabától

P. Borsos József OSPPE a díjátadó ünnepségen 
(fotó: Szentirmay Piroska)
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A kispapok között az egyik társa a szerzetes-
rendek feloszlatása előtt pálos novícius volt 
Pécsett., és titokban sokat mesélt néhányuknak 
az akkor már évek óta betiltott pálosokról. Az 
ifjú Borsos Jánosra nagy hatással volt a Pálos 
Rend lelkisége és magyar alapítása, szíve mé-
lyén pedig megérezte, hogy a Jóisten erre az 
útra, a pálos szerzetesi életre hívja őt, így 1957-
ben titokban jelölt lett. Majd a szintén titko-
san végzett noviciátus után 1960-ban tette le 
az első fogadalmát. Ugyanebben az évben egy 
harmincnapos lelkigyakorlaton is részt vett 
néhány társával a szemináriumból, és akkor 
fogalmazódott meg benne az a gondolat, mely 
a mai napig is papi és szerzetesi élete vezérfo-
nala: Isten iránti szeretetből áldozattá válni a 
magyar bűnösökért.
1961. június 18-án, az Egri Bazilikában szen-
telte pappá Grősz József kalocsai érsek. Első 
szentmiséjét 1961. június 25-én mondta szü-
lőfalujában, Polgáron. 
Felszentelt papként első kápláni helye Egyek 
lett. Egy év után Egyekről Hevesre került káp-
lánnak, ahol három és fél évet töltött. Lelki-
pásztori munkája eredményeképpen a vasárna-
pi misékre több mint 400 gyerek járt, így erre 
már az ÁVO is felfigyelt. Emiatt Detkre he-
lyezték át, ahol másfél évet szolgált. Innen két 
és fél évre Demecserbe, majd tíz hónapra utolsó 
kápláni helyére, Miskolcra került. 
Pappá szentelésének tízedik év-
fordulóján Újszentmargitára 
helyezte az egri érsek. Újszent-
margita az Egri Főegyházmegye 
egyik legszegényebb és legelha-
gyatottabb faluja volt, így nagyon 
nehéz helynek számított. Borsos 
János majdnem tizennyolc évet 
töltött ott. Sikerült a lebontásra 
ítélt templomot megmentenie, és teljesen fel-
újítania; a plébániát is rendbe tette, és a hozzá 
tartozó másik faluban, Folyáson pedig egy új 
templomot épített. De ezeknél is fontosabb, 
hogy az emberek szívét megnyerte. Az utolsó 
években kerületi esperesként is dolgozott. 
1988-ban Gyöngyöspatára helyezték, és innen 
látta el Gyöngyöstarjánt is. Egy évig egyedül, 

majd a második évtől egy pálos rendtársával 
volt ott, mert időközben újra engedélyezték 
a szerzetesrendek működését, amit azon-
ban több helyen egyházi részről – részben 
az újraindulás nehézségeire, részben pedig a 
paphiányra tekintettel – úgy oldottak meg, 
hogy két-három szerzetes egy-egy plébániá-
ra költözött össze a kolostori élet megkezdé-
séig. Gyöngyöspatán is különböző felújítási 
munkákat végzett, gyümölcsöző lelkipásztori 
szolgálatát pedig mutatta, hogy templomba is 
nagyon sokan jártak. A rendszerváltás idősza-
kának egyházi vonatkozásában nagyjelentő-
ségű esemény volt, hogy a hazánkban hivatalos 
látogatáson tartózkodó, és egy újrainduló szer-
zetesi közösséget megtekinteni kívánó Casa-
roli bíboros, vatikáni államtitkár őket látogatta 
meg Gyöngyöspatán 1989-ben.
1990-ben már rendi elöljárója helyezte az első 
igazi pálos állomáshelyére, Márianosztrára, 
ahova még a XIV. század közepén, Nagy Lajos 
király idején települtek le a pálosok. Bár addigi 
papi élete során is mindig ébren tartotta ma-
gában a pálos lelkületet, végezte az imádságo-
kat, eljárt a titokban tartott rendi találkozókra, 
lelkigyakorlatokra, erősítette szolgálati helyein 
a rendalapító Boldog Özséb tiszteletét, mégis 
nagyszerű érzés volt számára igazán hazaér-
kezni az addig csak titokban működő szerze-
tesrendi közösségbe. Ez új lendületet és erőt 

adott lelkipásztori munkájához 
is. Az újraindulás nem volt köny-
nyű, sok falat kellett ledöntenie, 
mind az emberi lelkekben, mind 
pedig a valóságban. Tizenkét évig 
vezette a márianosztrai plébániát 
és a kolostori közösséget, ezalatt 
teljesen felújította a templomot, 
a plébániaépületet és a kálváriát. 

A márianoszrai börtönben éveken át börtön-
lelkészi szolgálatot is végezett. Márianosztrán 
kezdte el a pálos lelkiséghez olyannyira kap-
csolódó engesztelést Szent István király orszá-
ga népéért, mely engesztelésekre és a búcsúk-
ra az egész környékről, még Budapestről és a 
Felvidékről is minden alkalommal számtalan 
zarándok érkezett. Márianosztra nagyon közel 
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van a Felvidékhez, így aktívan belekapcsoló-
dott a felvidéki magyarság lelkipásztori ellátá-
sába, sorra járta a felvidéki falvakat és szentmi-
séket, lelkigyakorlatokat tartott. A fiatal pálos 
generáció több Felvidékről érkezett tagja is 
ilyen módon, rajta keresztül ismerkedett meg a 
pálosokkal, és vált e szerzetesrend tagjává.
2002. június 1-jével a Pálos Rend generálisa 
kinevezte a Pálos Rend Magyar Rendtarto-
mányának tartományfőnökévé. Az egykori 
lelkigyakorlaton megfogalmazódott gondolat-
tal vette át a tartomány vezetését: Isten iránti 
szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösö-
kért. Fontos feladatának tartotta a pálos lelki-
ségi vonások további erősítését, különösen az 
engesztelésnek, valamint a nemzetünkért való 
imádság gondolatának az elmélyítését. Vallot-
ta, hogy a pálosoknak, mint magyar alapítású 
szerzetesrendnek Isten irgalmát kell kiesdenie 
a nemzet megmaradásáért és megerősödésé-
ért, így a pálos szerzetesnek imájával és élete 
felajánlásával kell Szent István király orszá-
ga népét Jézus Krisztus elé vinnie, hogy lelki 
nehézségeiből meggyógyuljon, és szeretetben, 
boldogan, békés életet éljen.
Tartományfőnökként a Pálos Rend Magyar 
Rendtartományának lelki értelemben vett erő-
sítése mellett továbbra is nagy gondja volt az 
épületek, a templomok és a kolostorok felújí-
tására, rendbetételére. Tar-
tományfőnöksége idején új 
kolostor épült fel a novici-
átus számára Pálosszent-
kúton, valamint visszakerült 
pálos tulajdonba a budapes-
ti kolostor épülete és Kesz-
tölc-Klastrompusztán a 
rendalapító Boldog Özséb 
által emelt első pálos kolos-
tor és templom romjainak a 
területe. Tartományfőnöki 
működésének időszakában 
a többi magyarországi pálos 
kolostor és templom jogi 
helyzetét is rendezték.
Mindeközben fáradhatat-
lanul végezte lelkipásztori 

szolgálatát is. Mindig közvetlen kapcsolatot 
tartott a hívekkel, misézett, keresztelt, eske-
tett, temetett. 
Tartományfőnöki szolgálatát követően, 2008-
ban újból Márianosztrára került vissza, ahol 
2013 nyaráig mint a kolostor házfőnöke és a 
község plébánosa működött. Nagy lendülettel 
vetette bele magát újra a helyi lelkipásztori 
munkába, és tovább mentette, tette rendbe és 
újította fel a helyi egyházi értékeket. A rend-
társai, az egyházmegyés papok és a hívek meg-
becsülésétől és szeretetétől körülvéve Mária-
nosztrán ünnepelte 2011-ben az aranymiséjét, 
2012-ben pedig a 75. születésnapját. Kima-
gasló munkájának nagyszerű eredménye volt, 
hogy az Apostoli Szentszék 2012-ben „Bazili-
ka Minor” címet adományozott a márianoszt-
rai kegytemplomnak.
A fentiek alapján egész életútjának és kimagas-
ló jelentőségű tevékenységének elismeréseként 
Borsos János pálos atyát kiemelkedően mél-
tónak tartom magas magyar állami kitüntetés 
elnyerésére.

Pécs, 2013. április 24.
P. Bátor Péter Botond OSPPE
tartományfőnök

•
P. Bolváry Pál OSPPE emléktáblája 

a pálos templomban 
pécsett 

Bolváry Pál atya emlékére 
2013. június 19-én Dr. Ud-
vardy György megyés püs-
pök, Bíró László tábori püs-
pök és Bátor Botond pálos 
tartományfőnök szentmisét 
mutatott be a pécsi pálos 
templomban majd Pál atya 
előtt tisztelegve emléktáb-
lát lepleztek le a zsúfolásig 
megtelt templomban.

•
P. Bolváry Pál OSPPE emléktáblája a pálos 

templomban pécsett
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P. Vizi András OSPPE kinevezése   

2013. június 1-jével P. Bátor Botond tartomány-
főnök márianosztrai házfőnöknek, dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök pedig márianosztrai 
plébánosnak nevezte ki P. Vizi Andrást. 

• 
Pünkösdi Ifjúsági Találkozó 
Pálosszentkúton 

Május 17-én és 18-án „A hit hat” címmel az 
idén is megrendeztük a Pünkösdi Ifjúsági Ta-
lálkozót Pálosszentkúton. A kétnapos talál-
kozó programjait, amelyen kétszázötven fiatal 
vett részt, a Parázs Pasztorális Központ szer-
vezte. A kecskeméti székhelyű egyesület 2012 
januárja óta működik Dr. Bábel 
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek 
főpásztori áldásával.

•
Lelkigyakorlat családok-
nak Pálosszentkúton

Május 31. és június 2. között Bíró László püs-
pök atya tartott lelkigyakorlatot a családoknak, 
melyen mintegy százhúsz fő vett részt, köztük 
számos többgyermekes család.  A lelkigyakor-
lat részeként a püspök atya megáldotta a Há-
zaspárok Útját, amely a keresztút stációihoz 
hasonló, 15 állomásos út. A kegyhely nagy 
területén kialakított útvonal segíthet a házas-

pároknak időt és alkalmat találni arra, hogy 
együtt legyenek, és elgondolkozzanak a há-
zasság szentségének titkán, és segíthet abban 
is hogy megtalálják itt a megerősödés, az újra-
indulás lehetőségét is. 

• 
Pálos hónap a Párbeszéd Házában 
májusban

A Jezsuita Rend budapesti Párbeszéd Házá-
ban a különböző szerzetesrendeket bemutató 
új programsorozat keretében öt alkalommal a 
pálosok mutatkoztak be 2013 májusában. 

•
A Fekete Madonna Zarándokvonat

2013. június 24-én immár harmadszor in-
dult útjának a négynapos vonatos zarándoklat 
Częstochowába. A zarándoklat lelki vezetői 
Dr. Beer Miklós, Dr. Katona István és Tamás 
József püspök atyák, valamint Bátor Botond 
pálos tartományfőnök voltak. 

•
Keresztény motoros zarándoklat – 
egy motoros beszámolója
Emlékezetem szerint 2008 tavasza lehetett, 

amikor feleségem, aki Petőfiszál-
láson tanított akkor, említette, 
hogy pálosszentkúti atyák tartják 
a hittan órát az iskolában. Eb-
ben még semmi meglepő nem 
volt, de amikor úgy folytatta, 
hogy ezek az atyák motoroznak 
– akkor már felkaptam a fejemet. 
Mivel abban az időben finoman 

szólva is jobban gyakoroltam a motorozást, 
mint a vallásomat, belső indíttatást éreztem, 
hogy személyesen találkozzam ezekkel a „mo-
toros” atyákkal. Felkeltették a kíváncsiságomat. 
Aztán találkoztam az akkori pálosszentkúti 
házfőnökkel, Botond atyával, aki beszélgeté-
sünk második mondatában megkért, segítsek 
egy motoros találkozó szervezésében… 

fotó: parazskozpont.hu
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S az idén július 12. és 14. között immár ha-
todik alkalommal rendeztük meg a motoros 
zarándoklatot Pálosszentkúton. Pénteken ze-
nés imádsággal indultak a programok, szent-
mise az ún. lourdes-i barlangnál volt. A talál-
kozón egy motoros házaspár tanúságtételét 
és Kertész-Bakos Ferenc, valamint Eperjes 
Károly színművész előadásait hallhattuk, es-
ténként pedig a Nem adom fel és a Misztrál, 
a SzeRBuSz és a T-Band adott koncertet, va-
lamint megnézhettük „4 érzék” színház és a 
tűzzsonglőrök előadását. Az idei motoros fel-
vonuláson, amely a kiskunfélegyházi Ótemp-
lomhoz indult, mintegy 260 motoros vett 
részt. A vasárnapi szentmise után Vezér Ferenc 
atya sírjához vezetett körmenet zárta a moto-
ros zarándoklatot. Minden motoros és minden 
vendég nevében köszönjük a pálos atyáknak az 
idei találkozót is! Ha az Isten is úgy akarja, jö-
vőre is ott leszünk! 

•
Mária Magdolna búcsú 
a salföldi pálos romoknál

2013. július 20-án 18 órakor ünnepélyes ma-
gyar gregorián szentmisét mutatott be P. Bá-
tor Botond pálos tartományfőnök az egykori 
salföldi pálos kolostor romjainál.

•
Szent Jakab-búcsú

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan 
Szent Jakab apostol ünnepéhez kapcsolódóan 

az idén is gyalogos zarándoklatot szervezett 
a Magyar Pálos Rend 2013. július 21-én a 
Jakab-hegyre, a Mecsekbe, a pálos kolostor 
romjaihoz. Az ünnepi szentmise 12.30-kor 
kezdődött az 1225-ben alapított egykori ko-
lostor romjainál. A szentmisét P. Bátor Bo-
tond tartományfőnök mutatta be.

•
A pálos szerzetesek lelkigyakorlata

A pálos szerzetesek szokásos éves lelkigya-
korlata 2013. július 15. és 20.között volt a 
a pálosszentkúti pálos kolostorban. A lelki-
gyakorlatot főtisztelendő Dr. Kránitz Mihály 
professzor úr tartotta. 

•
HungaRio Pécsett

A katolikus Ifjúsági Világtalálkozó idén Rio de 
Janeiróban kapott helyet. A nagy távolság elle-
nére a magyar fiataloknak kitűnő lehetőségük 
volt a  bekapcsolódásra a brazíliai összejövetel-
be, mégpedig a Mecsek lábánál, Pécs városában.
Az MKPK Ifjúsági Bizottsága és a Pécsi Egy-
házmegye a baranyai püspöki székvárosban 
szervezte meg a világtalálkozóval egy időben 
zajló magyar ifjúsági tábort HungaRio néven 
2013. július 24–28. között. A program a rióihoz 
hasonlóan épült fel: a délelőtti katekézisek és 
szentmisék után ifjúsági fesztivál keretében 25 
helyszínen, 70 féle program közül választhat-
tak a fiatalok: különböző műhelyek, előadások, 
koncertek, táncházak, a magyar kultúrához és a 
vendéglátó Pécs történeti értékeihez kapcsoló-
dó programok színesítették a kínálatot.
A mintegy 1500 résztvevőnek alkalma nyílt a 
pálosokkal való találkozásra is. A „templomok 
éjszakáján”, július 26-án a Szent Imre-temp-
lomban a Schola Sancti Pauli egy különlegesen 
szép, változatos, a hallgatóságot is bevonó mű-
sorral adott ízelítőt a pálos liturgia és szakrá-
lis zene felemelő szépségéből. Ugyanebben az 
időben, az éjszakai erdő mélyén zarándokcsa-
pat szerzett felejthetetlen élményeket pálosok 
társaságában, fölfelé bandukolva a Jakab-hegyi 

A salföldi pálos kolostor romjai (fotó: Török Máté)
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romokhoz. A nagyszámú érdeklődők bátor, 
derék hadát András atya és Bulcsú testvér ve-
zette, és látta el lelki táplálékkal. Akik pedig a 
Lyceum templomot választották, szentségimá-
dáson és közbenjáró imádságban vehettek részt 
János atya jelenlétében, a Betánia Közösség 
vezetésével. A helyszíneken János atya, Csanád 
atya, Levente atya, Mihály atya és András atya 
biztosították a szentgyónási lehetőséget.
A pálosok megtalálhatók voltak a székesegy-
ház előtti parkban felállított sátrakban is. Az 
atyák és testvérek, valamint az erdőkürti nővé-
rek, akik szintén képviselték a pálos lelkiséget, 
a találkozó napjaiban szépszámú fiatallal talál-
koztak. Többen érdeklődtek a rend történelme 
iránt, de meghallgatásért, szentgyónásért, vala-
mint lelki beszélgetésre, hivatástisztázás végett 
is sokan választották a pálos sátrakat.

•
Szent Lőrinc-búcsú 
Budaszentlőrincen

2013. augusztus 4-én, 16 órakor P. dr. Aczél 
László Zsongor OSPPE ünnepélyes, Szent 
Lőrinc-napi szentmisét mutatott be a buda-
szentlőrinci pálos kolostor romjainál.

•
Kisboldogasszony napi búcsú 
Pálosszentkúton 

2013. szeptember 7-8. Kisboldo-
gasszony napi búcsút tartottunk 
Pálosszentkúton. 

•
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. A szentmisét 
P. Csóka János pécsi házfőnök mutatja be. 

• 

PÁLOS70

Az idén is végigjárjuk utunkat a fehér bará-
tok nyomában – Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit családjával, barátaival együtt a PÁ-
LOS70-re, aki zarándokolni, teljesítménytú-
rázni vagy egyszerűen kirándulni szeretne egy 
jót! Az időpont: 2013. október 4–5–6. A Buda-
pest (Sziklatemplom) – Márianosztra útvonal 
nyolc különböző szakaszából, mindenki szán-
dékának, kedvének, erőnlétének megfelelően 
választhat a különböző hosszúságú távok és a 
különböző nehézségű szakaszok közül. Kü-
lönösképpen hívunk mindenkit a „Magyarok 
Nagyasszonya” vezetett zarándoklatra, amely 
az utolsó nap reggelén indul Szobról és 7 km 
megtétele után érkezik a márianosztrai búcsú 

nagymiséjére. Ez a vasárnapi 
zarándoklat beépül a háromna-
pos Fehér Barátok zarándoklat-
ba, és megkoronázza azt. Bővebb 
információ és jelentkezés a www.
palosrend.hu/palos70 címen. Sze-
retettel várunk mindenkit!

•
Könyvasztal 

a rászorulókért

A Sziklatemplomban néhány hete könyvasz-
talt helyeztünk el, amelynek révén a rászoru-
lókat segítő kört szeretnénk működtetni. Kér-
jük ezért a kedves híveket, hogy feleslegessé 
vált szépirodalmi, lelkiségi, teológiai vagy 

PÁLOS70 - 2012 - Normafa (fotó: Juhász József )
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más értékes tartalmú szakirodalmi könyvei-
ket lehetőség szerint hozzák be adományként 
a sekrestyébe vagy adják át a templomőrök-
nek. A könyveket az átvétel után a pálos atyák 
és testvérek helyezik ki az asztalra, ahonnan 
más kedves hívek és látogatók csekély ado-
mány ellenében (100 vagy 300 Ft), elvihetik 
a számukra érdekes köteteket. Így azt is lehe-
tővé tesszük, hogy olcsóbban juthassanak ér-
tékes olvasnivalóhoz szegényebb testvéreink.  
A könyvekért adományozott pénzt a Szent 
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!

•
Páloskert Gálosfán 

A Páloskertben összefüggő területen, gyönyö-
rű környezetben, felújított, kényelmes házak-
ban várjuk a pihenni, elcsendesedni és együtt 
munkálkodni vágyókat. Bejelentkezés és bő-
vebb információ: paloshazak@gmail.com és 
Baghy-Bátor Teréz (+36 20 4939 083). 

•
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.

•
A Sziklatemplom várja 
ministránsok jelentkezését 

A budapesti Sziklatemplom pálos atyái sze-
retettel várják azoknak a fiúknak és férfi-
aknak a jelentkezését, akik ministránsként 
szeretnének szolgálni az oltárnál. Jelentkezni 
a sekrestyében lehet.  

• •

pálos 
programok
2013. szeptember – 2013 decembere 
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 szemlélő-
dő ima útjai – dr. Aczél László Zsongor 
pálos atya vezetésével

•	 csütörtökönként – 22 óra: szentségimádás
•	 szeptember 11.  – 17 óra: szentmise, me-

lyet követően bemutatkozik Füzér köz-
ség. A községet bemutatja Horváth Jenő 
polgármester. (A Pálos Baráti Kör találkozója.)

•	 október 8.  – 20 óra: Szilatemplom bú-
csúja. Az ünnepi szentmisét bemutatja: 
Dr. Horváth István nagyprépost, espe-
res, pellérdi plébános. (A Pálos Baráti Kör 
találkozója.)

•	 november 6. – 17 óra: szentmise, melyet 
követően élménybeszámoló lesz a Pálos 
Baráti Kör pécsi csoportjának kárpát-
aljai zarándokútjáról.  (A Pálos Baráti Kör 
találkozója.)

•	 december 14. – 17 óra: szentmise, melyet 
követően a Schola Sancti Pauli adventi 
koncertje. Vezényel Fodor Gabriella. (A 
Pálos Baráti Kör találkozója.)

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

• •



• 18 •

pálos programok 2013. ősz

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

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya Bazilika 
www.marianosztrakegyhely.hu

•	 minden hónap 13-án – 18 óra: Fatimai 
engesztelőnap keresztúttal, rózsafüzérrel, 
szentségimádással, szentmisével és a Lo-
rettói litániával nemzetünk lelki megúju-
lásáért.

•	 szeptember 22. – 10 óra 30-kor: A Fájdal-
mas Szűzanya kálváriai kápolna búcsúja 

•	 október 6–7. – 10 óra 30-kor: A Magyarok 
Nagyasszonya ünnepe főbúcsú és a Bazili-
ka Minor cím kihirdetésének búcsúja 

•	 október 20. – 10 óra 30-kor: A betegek és 
az idősek zarándoklata a betegek szentsé-
gének közös kiszolgáltatásával 

•	 november 13. – 10 óra 30-kor: Imakilen-
ced nemzetünkért, a papi és a szerzetesi 
hivatásokért 

•	 december 8. – 10 óra 30-kor: A Szeplő-
telen fogantatás ünnepe, a Mária-lányok 
hálaadó szentmiséje a fogadalmuk meg-
újításával 

•	 december 29. – A Szent Család ünnepe; a 
jubiláló házaspárok és özvegyek hálaadó 
szentmiséje és találkozója

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.

•	 szeptember 7– 8. – 
Kisasszonyi Búcsú 

•	 szeptember  17. – Nők 
gyalogos zarándoklata 
Jászszentlászlóról

•	 szeptember 21. – Szent Hubertus 
zarándoklat, vadásznap

•	 október 8. – Magyarok Nagyasszonya napi 
búcsú

•	 november 10. – 8.30: Magyar Szentek és 
Boldogok kápolna búcsúja

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 

•	 minden hónap első vasárnapja – 14.30: 
szentmise siketek részére jelbeszéddel

•	 szeptember 13. – 18 óra: szentmise, me-
lyet követően bemutatkozik Füzér köz-
ség. A községet bemutatja Horváth Jenő 
polgármester. (A Pálos Baráti Kör találkozója.)

•	 október 11. – 18 óra: szentmise, melyet 
követően bemutatkozik Kurityán község. 
A községet bemutatja Sziráczki Sándor 
polgármester.  (A Pálos Baráti Kör találkozója.)

•	 november 10. (vasárnap!) – 15 és 18 óra 
között a Pálos Baráti Kör lelki délutánja 
Az elmélkedéseket tartja: Dr. Varga Lajos 
váci segédpüspök. 18. órakor a Pálos 
(Szent Imre) Templom búcsúja az ünnepi 
szentmisét bemutatja: Dr. Varga Lajos 
váci segédpüspök

•	 december 14. – 17 óra: szentmise, melyet 
követően a Schola Sancti Pauli adventi 
koncertje. (A Pálos Baráti Kör találkozója.)

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 Minden hónap harmadik 
szombatján –  18.30-kor: a 
karizmatikus megújulás közös-
ségeinek szentmiséje.
•	 november 1-jén és 2-án a 
templom és az urnatemető 9-18 

óráig látogatható. Szentmisék: november 
1.: 10.45; november 2.: 10.45 és 17 óra.

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. szeptember – december

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 Bazilika
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 

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)

Az adventi idő miserendjéről (rorate) 
templomainkban adunk tákékoztatást.
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„…őbenne illatozik az angyali 
szüzességnek fehér lilioma, a mély 
alázatosságnak kedves violája, a 
szemérmetességnek ritka tulipánja, 
a bölcsességnek szüntelen zöldellő 
rozmaringja, az engedelmesség-
nek alacsony narcissusa, egyszóval 
és leginkább a búzgó szeretetnek 
gyönyörű rózsája, melyben mint 
minden virágok Királynéjában 

még magának is annyira kedve 
tölt, hogy dicséretes mivoltára s kí-
vánatos minéműségére nézve nem 
különben, mint amaz vers-szer-
zőktől fabulázott narcissus, titkos 
értelmű rózsává akart változni, 
Rosa mystica…”

Csúzy Zsigmond pálos szerzetes: 
Gyönyörűségek kertje, részlet (1723)
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