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nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz 
belőled származik majd a vezér, aki népemnek, 
Izraelnek pásztora lesz (Mt 2,6). Így ők a csil-
lag vezetésével el is jutottak a Jeruzsálemtől 
délre 8 km-re levő városkába, ahol megtalálták 
a Gyermeket anyjával, Máriával, leborulva hó-
doltak előtte, s aranyat, tömjént és mirhát adtak 
neki (Mt 2,1–12). Nyilván az ő szíve is megtelt 
fájdalommal, amikor azt a szöveget fordította, 
hogy Heródes nagy haragra gerjedt, mert látta, 
hogy a bölcsek nem tettek eleget a „feljelenté-
si kötelezettségüknek”, s a király Betlehemben 
meg annak környékén megöletett minden fi-
úgyermeket a kétévestől lefelé, a bölcsekről 
megtudott időnek megfelelően (vö. Mt 2,16). 
Ennek az eseménynek kapcsán a budapesti 
Sziklatemplomban évente december 28-án, 
az Aprószentek ünnepén, az élet védelméért 
szentmisét mutatunk be, illetve minden hónap 
28-án 19 órakor engesztelő imaórát tartunk az 
abortusszal elkövetett bűnök engesztelésére, 
azokra a gyermekekre emlékezve, akik szüleik 
akaratából nem születhettek meg.
Jeromos az ókori (Sztridón szülöttje (345-
348 között), amelyet a kutatás leginkább 

beköszönő
Betlehem és Szent Jeromos 
P. Dr. Aczél László Zsongor 

OSPPE

Karácsonykor gondolataink Betlehem városa 
felé szállnak. Szent Jeromos is gyakran elmél-
kedett Jézus szülővárosáról, különösen akkor, 
amikor Damazusz pápa (†384) maga mellé 
vette titkárnak, s megbízta az Újszövetség és a 
zsoltárok latin fordításának javításával. Amikor 
ugyanis Lukács evangéliumát fordította görög-
ből – tudniillik hogy Gábor főangyal megjelent 
a názáreti Máriának, s közölte vele Isten üze-
netét, hogy kegyelmet talált Istennél, méhében 
fogan, s fiút fog szülni, aki a Magasságbeli Isten 
Fia lesz, az Úristen neki adja atyjának, Dávid-
nak trónját (vö. Lk 1,26–36), – akkor Jeromos 
tudta, hogy arról a Betlehemről van szó, ahol 
Dávid király Krisztus előtt 1040 körül született.
Heródes király pedig a napkeleti bölcseknek, 
akik azt keresték, hogy hol van a zsidók újszü-
lött királya, Mikeás próféta jövendölését (5,1) 
idézte: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán A betlehemi Születés Temploma
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1881-ben épített Szent Katalin templom mel-
letti kolostorudvarban is megtalálható.
Szeptember 30-i ünnepét a Pálos Rendben 
különleges tisztelettel üljük meg, hiszen neki, 
a betlehemi remetének köszönhető, hogy Re-
mete Szent Pál atyánk életét nemcsak a keleti 
egyház, hanem a nyugati egyház is megismer-
hette, s különösen mi, pálosok Rendünk atyja-
ként tisztelhetjük és követhetjük. 

• •

rendünk 
múltjából
A Sziklatemplom története, 
13. rész  
Események 1992-ben
P. Aczél László Zsongor OSPPE

1991. december 30 – 1992. január 4. Taizéi 
találkozó 
A találkozóra eljöttek a pécsi kolostorból a 
pálos fiatalok, Bátor Péter Botond, Hammer 
Péter János és Sándor Gábor Róbert testvér, 

valamint a lengyel pálosok Krak-
kóból, akik szívesen voltak együtt 
a Sziklakolostor atyáival: P. Imre 
János Csanád házfőnökkel, P. 
Dr. Aczél László Zsongor temp-
lomigazgatóval és P. Árva Vince 
gondnokkal. Nagy élmény és óri-
ási öröm volt számukra a 70 ezer 
fiatallal való találkozás. 

1992. január 26-án sajtótájékoztató 
volt a Gellért Szállóban a Sziklatemplom bejá-
ratának kibontási munkálatairól. A résztvevők 
átjöttek a templomba is. 

1992. január 27. Szabadság-szobor katonája
Eltávolították a Szent Gellért-hegy tetején 
levő Szabadság-szobor alapzatán álló szov-
jet katonát az önkormányzat döntése alapján. 

Csáktornya (Čakovec, Horvátország) murakö-
zi városkával azonosít. Itt emelkedett később a 
Zrínyiek vára is. A pálosoknak Jeromos tiszte-
letére emelt csáktornyai temploma (1446) jeles 
búcsújáró hely volt. Az egyházatyát a pálosok 
nemcsak azért tisztelték, mert Pannonia föld-
jén született, hanem különösen azért, mert 
megírta a Rend szellemi ősének, Remete Szent 
Pálnak életét, amelyet a khalkiszi sivatagban (a 
szíriai Antiochia közelében) élő remeték kö-
zött ismerhetett meg 375 körül. Ennek alap-
ján készítette el Orosz Ferenc pálos az Egyedül 
valóságnak ékessége. Az az Thebaisbéli dütsőséges 
Szent Pál pátriárkának, remeték fejedelmének és 
mesterének élete és halála (Nagyszombat, 1754. 
Rézmetszettel. 2. kiadás. Nagyszombat, 1757.) 
című művét. Jeromos megírta, hogy Remete 
Szent Pál sírját – az általa nyilván megszelí-
dített – oroszlánok ásták meg. Jeromos is egy 
oroszlán talpából tövist szedett ki, mire az állat 
megszelídült, és hűséges kísérője lett. Ezért áb-
rázolják gyakran oroszlánnal. A márianosztrai 
Bazilika főoltárán azonban a Regulaíró Szent 
Ágoston, az első Remete Szent Pál és az őt 
meglátogató Remete Szent Antal társaságában 
Szent Jeromos egyháztanító kereszttel a kezé-
ben látható. 
A Jézus születésének helyén emelt templom 
építését 326-ban még Szent Ilona császár-
né szorgalmazta. Jeromos 385-től az ebben a 
templomban található betlehemi 
barlangban remetéskedett. Itt 
húsz éves munkával lefordította 
az akkori latin köznyelvre (vulga-
ta versio) a Szentírást. 
Mivel előkelő római patrícius asz-
szonyok: Paula (ünnepe: január 
25.) és lánya, Eustochium (ünne-
pe: október 27.) is a Szentföldön 
akartak letelepedni, Jeromos a később szentté 
avatott Marcella (ünnepe: január 31.), Lea, Fa-
biola és Paula lelki istápolója lett. Három női és 
egy férfi kolostort alapítottak. Ez utóbbi élén 
Jeromos állt haláláig († 419 vagy 420. szept. 
30.). Földi maradványait a római Santa Maria 
Maggiore bazilikában temették el újra a 7. szá-
zadban. Szobra Betlehemben a ferencesek által 
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1992. március. P. Vince felmentése a gond-
noki teendők alól
P. Árva Vince, az addigi gondnok lett a temp-
lomigazgató is 1992. december 15-ig. Az 
1993. júliusi pécsi lelkigyakorlat alkalmával 
azonban P. Máthé Tibor Péter rendfőnö-
ki megbízott az atyák 8:1 arányú véleménye 
alapján felmentette Vince atyát a gondnoksá-
gi feladatok ellátása alól.

1992. március 10-én
Dr. Szabó László a Pálos Rend történésze és 
konfrátere visszaadta nemes lelkét Teremtőjé-
nek. Végső búcsúztatása március 27-én volt a 
Sziklatemplomban.

1992. március 28. Különbusz Esztergomba
Mindszenty József hercegprímás születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából különbusszal 
zarándokoltak a hívek Esztergomba, vissza-
felé pedig betértek Klastrompusztára Boldog  
Özséb sírjához imádkozni. 

1992. április 5. Hangverseny az orgona javára
A Pro Musica kórus Sapszon Ferenc karvezető 
vezetésével egyházzenei kórusműveket adott 
elő a Sziklatemplom orgonája javára, amely-
nek beszerzéséhez a gyártó cég jelentős ked-
vezményt adott.

1992. április 13-15. Nagyböjti lelkigyakorlat
Dr. Dóczy László Zsigmond domonkos tarto-
mányfőnök nagyböjti lelkigyakorlatot tartott a 
híveknek.

1992. április 20. Betörés
Húsvéthétfő éjszakáján betörtek a Szikla-
templomba. A sekrestye erős, tölgyfa ajtaját 
tették tönkre, majd az egyik templomperselyt 
törték fel, de pénzt nem találtak benne. A sek-
restyéből azonban elvitték a hangerősítőt. Így 
30-40 ezer forint kár keletkezett.

1992. május 10. Bárdos Lajos zenei hetek 
Egyházzenei kórushangverseny volt a XVI. 
Bárdos Lajos zenei hetek keretében. Közre-
működött a Sziklatemplom kórusa, az Eszter-
házy kórus, a Pasaréti Református gyülekezet 
kórusa, a Szent László kórus és a Szilágyi Er-
zsébet kamarakórus.

1992. május 13. Fatimai Szűzanya szobor 
A Fatimából érkezett Szűzanya szobrot P. 
Imre János Csanád házfőnök áldotta meg 

1990. október 23-án a Magyar Szocialista 
Munkáspárt tagjai még élő gyűrűt vontak a 
szobor köré, hogy megakadályozzák a múlt 
rendszer emlékének eltávolítását. 1990. ok-
tóber 23-ra virradólag semmi mozgást sem 
láttunk, amikor Jan Nalaskovksi rendfőnök 
atyával fent jártunk. Az 1948-ban felállított 
5,5 m magas szobrot az érdi szobormúzeumba 
helyezték el.

1992. február 17. Vezér Ferenc rehabilitálása
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságá-
nak Elnökségi Tanácsa felmenti és rehabilitál-
ja Vezér Ferencet, akit a Grősz József kalocsai 
érsek elleni koncepciós perben halálra ítéltek 
és 1951. augusztus 3-án kivégeztek. 

1992. február 26-án leomlott a Sziklatemp-
lom bejáratát lezáró betonfal
Szorgos kezek több mint egy hónapos munká-
ja eredményeként végleg leomlott a kommu-
nista hatalom által befalazott 2 m-es betonfal. 
Egy darabja a bejárattól jobbra lett elhelyezve 
mementóként. 

1992. február 29. Zsongor atya Halásztelekre
kerül P. Dr. Aczél László Zsongor temp-
lomigazgató elköszönt a hívektől, ugyanis Dr. 
Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök 
atya – a paphiányra való tekintettel – felkérte, 
hogy vegyen részt a lelkipásztori munkában. 
A rendfőnök atya engedélyével március 1-jé-
től a halásztelki plébánia vezetését látja el, de 
továbbra is megmarad a Pálos Rend keretében.

Emlékeztető a 2 méteres betonfalra 
a Sziklatemplom bejáratánál
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3. Védelmed kívánjuk, mi áldozó hívők,
Szent neved kiáltjuk, mi, keresztet vivők.
Ave, ave, ave, Maria.

4. Szép Sziklatemplomod szent neved hirdeti,
magyar néped hitét csak nálad keresi.

Ave, ave, ave, Maria.

5. Te vagy a Tisztaság: ó tisztítsd meg szívünk,
te vagy az Erősség: ó erősítsd hitünk. 
Ave, ave, ave, Maria.

6. Te vagy az Igazság, az örök Szeretet,
igazságot hintsen virágos szent kezed. 

Ave, ave, ave, Maria.

7. Te vagy az Oltalom, oltalmazz meg bennünk,
Oltalmat csak nálad, csak nálad keresünk. 

Ave, ave, ave, Maria.

8. Szép kerted virági elhervadnak sorra
küldd fénysugárodat, küldjed, országodra. 
Ave, ave, ave, Maria.

9. Boldoggá tégy újra, nézz magyar népedre,
szenvedéseinktől szabadítsd meg végre. 
Ave, ave, ave, Maria.

10. Mária, szólalj meg: „Énhozzám jöjjetek,
az én utam igaz, mennybe csak ez vezet. 

Ave, ave, ave, Maria.

11. Északon, Keleten, Délen és 
Nyugaton,
ne sírj, hívő népem, ne sírj, jó ma-
gyarom. 
Ave, ave, ave, Maria.

12. Virágos szép kertem nem, 
nem marad árva.

boldog lesz Mária szép Magyarországa. 
Ave, ave, ave, Maria.

13. Mária hitében, örök egyességben,
áldott lesz a magyar boldog közösségben.” 
Ave, ave, ave, Maria.

1992. június 6. Az új lourdes-i 
szobor megáldása
Az ünnepség reggel 9 órakor az Erzsébet-híd-
dal szemben a Szent Gellért-szobor megko-
szorúzásával kezdődött, ahol dr. Nagy Imre 
kanonok, érseki helytartó, 10 órakor pedig a 
Sziklatemplom feletti hegyoldalban találha-
tó Szent Gellért emlékműnél dr. Fábián Já-
nos kanonok, a Mátyás-templom plébánosa 
mondott köszöntőt. 11 órakor a helyreállított 
felsőtemplomot, amely a régi Szent Iván-bar-
langból lett kialakítva, valamint a Lourdes-i 
Szűzanya új fehér kő szobrát, amelyet Czinder 
Antal alkotott, Gyulay Endre Szeged-csanádi 
megyéspüspök áldotta meg.  A hívek buzgón 
énekelték a Sziklatemplomi Szűzanya énekét. 

AVE MARIA
(A lourdes-i hymnus dallamára)

A pálosok Sziklatemploma 
éneke 

1927–1947

1. Halld jajkiáltásunk, hazánk Pátrónája,
szenvedő néped kér: mosolyogj le rája.
Ave, ave, ave, Maria.

2. Bús Magyarországnak szent Védőasszonya,
Hívő magyarjaid fogadd oltalmadba. 
Ave, ave, ave, Maria.

Gyulay Endre püspök megáldja a külső templomot
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új orgona megáldásával kezdődött. Közre-
működött a nagykanizsai Sarlós Boldogasz-
szony-templom énekkara. 

1992. október 13. Fatimai engesztelőnap
A fatimai napcsoda 75. évfordulóján dr. Anta-
lóczy Lajos egri plébános mondta a szentmisét 
és a szentbeszédet a Szűzanya szeplőtelen Szí-
ve tiszteletére. 

1992. december 4. Bíborosi mise
Szent Borbálának, a bányászok védőszentjé-
nek ünnepén dr. Paskai László bíboros, prímás 
esztergomi érsek misézett a Sziklatemplom-
ban, a hívek könyörgését maguk a bányászok 
imádkozták.

Régészeti kutatások a pálo-
sok Szent Keresztről neve-
zett anyakolostoránál  
Major Balázs PhD, 

ásatásvezető

PPKE BTK Régészeti Tanszék

A források tanúsága szerint Özséb esztergo-
mi kanonok a 13. század közepe táján kezd-
te meg szerzetesi közössége megszervezését 
a Pilisben. Ennek központját a hegységlánc 
nyugati oldalán magasodó mészkőszirtek 
közt fekvő „Hármasbarlang” környékére te-
hetjük, de a lassan önálló renddé formálódó 
közösség első valódi rendháza a sziklák tö-
vében fakadó forrás közelében felépült Szent 
Kereszt kolostor volt. A többi pilisi kolostor-
hoz hasonlóan a törökök 1526-os hadjárata 
idején elpusztított Szent Kereszt kolostor 
helyét csak az 1950-es évek végén 60-as évek 
elején sikerült megnyugtató módon azonosí-
tani, amikor a Méri István (Magyar Nemzeti 
Múzeum) vezette ásatások során a felszínre 
került az egykori kolostor temploma, sekres-
tyéje, a káptalantermének keleti fele és né-
hány kisebb épületmaradvány részlete.
 A Dr. Kovalovszky Júlia által publikált ko-
rai feltárásokat fél évszázadig nem követték 

14. Védasszony, jó Anyánk, boldogságos, áldott,
Fogadd kegyeidbe hív Magyarországot. 
Ave, ave, ave, Maria.

15. Halld jajkiáltásunk, hazánk Pátrónája. 
Esdeklő néped kér: mosolyogj le rája. 

Ave, ave, ave, Maria.

Székelykeresztúri Molnár Sándor 
szövege alapján 

Az ünnepségen közreműködött az oroszlányi 
Bányász fúvós zenekar. A szentelést követően 
lezárták a régi sétányon keresztüli bejárást a 
Duna-partról.

1992. június 21. Lukács atya aranymiséje
P. Rába Lukács pálos atya aranymisét monda-
ni hazajött Svájcból, ahol magyar lelkészként 
tevékenykedik. 1944-től négy és fél évig mű-
ködött a Sziklatemplomban. A Grősz József 
kalocsai érsek elleni koncepciós perben 1951-
ben 7 év börtönre ítélték. 1956. február 25-én 
az Elnöki Tanácstól közkegyelmet kapott. Az 
Amerikai Egyesült Államokban és Svájcban 
élt 1956. december 1. és 1995. május 5. között, 
amikor is a Sziklakolostorba visszaköltözött.

1992. június 27. Szent László királyunk 
szentté avatása 800. évfordulója 
Szent László királyunk szentté avatása 800. 
évfordulója alkalmából ünnepi misén kértük a 
szent király közbenjárását Hazánkért.

1992. augusztus 20.
Dr. Paskai László bíboros, prímás esztergomi 
érsek vezette a szentmisét és a Szent Jobb-kör-
menetet, illetve mondta a szentbeszédet. Szik-
latemplomot a délután 5 órai szentmise után 
be kellett zárni, mert a Szent Gellért-hegy 
körül forgalomkorlátozást rendeltek el a tűzi-
játék miatt.

1992. szeptember végén 
P. Árva Vince megbetegedett, s kórházba kel-
lett vonulnia.

1992. október 4. Templombúcsú
a Sziklatemplom búcsúnapján, a Sziklatemp-
lom Pátronájának és Védőszentjének ünnepén 
dr. Fábián János kanonok, a Mátyás-templom 
plébánosa mutatta be a szentmisét, amely az 
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Gábor oktatónk vezetésével, közel két tucat 
hallgatónk segítségével sor került a kolostor és 
környezete egy részének geofizikai felmérésére 
is, amely több helyen korábbi építkezésekhez 
tartozó maradványokat is kimutatott a jelen-
legi formájában többnyire a későbbi átépítések 
eredményeként létrejött kolostorépületek alatt. 
Ezek feltárása kutatása a majdani ásatási sze-
zonok feladata lesz.
Az egykori és mai pálosoknak köszönhető-
en kutató és régészhallgató egyaránt komoly 

szakmai tapasztalatokkal gazda-
godott a fantasztikus természeti 
környezetben elhelyezkedő kö-
zépkori emlékek feltárása során 
a vendégszerető kesztölciek és a 
számos idelátogató turista kitün-
tetett figyelmétől övezve.
A feltárási munkákat a Magyar 
Pálos Rend, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem, Nagy Gyula (Csaba-Ire 
Kft), valamint Meschini Paoloné sz. Nagy 
Mária Anna – édesapja, Dr. Nagy Zoltán volt 
esztergomi múzeumigazgató emlékére – tá-
mogatta. Külön köszönjük a négy évtizeden 
keresztül az esztergomi Balassa Bálint Múze-
umot vezető Dr Horváth István segítségét és 
szakmai támogatását.

újak, míg 2013 őszén a Magyar Pálos Rend 
felkérésére a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Régészeti Tanszéke a Méri István ásatási 
anyagát őrző Magyar Nemzeti Múzeum, vala-
mint a Pilis királyi alapítású kolostorait kutató 
Benkő Elek professzor (MTA BTK Régészeti 
Intézet) közreműködésével ismét megkezdte a 
kutatásokat.
A közel egy hónapig tartó tanszéki ásatás el-
sődleges célja a korábban egy védett fa kiter-
jedt gyökérzete miatt csak rész-
ben hozzáférhető káptalanterem 
régészeti feltárásának befejezése 
volt. Az ásatások során nemcsak 
a szerzetesi élet egyik legfonto-
sabb helyszínének számító helyi-
ség és csodálatos épségben meg-
maradt téglapadlója került elő, 
hanem a késő középkori szerze-
tesi élet számos tárgyi emlékének töredéke is 
(használati kerámia és kályhaszem töredékek, 
könyvveretek, ólomkeretes ablak részletei, fal-
képtöredékek és az épület faragott kövei). Fény 
derült továbbá a kolostor fénykorában emeleti 
szerzetesi hálóval (dormitorium) ellátott káp-
talanterem pusztulásának menetére is. 
A tanszéki tereptani óra keretében Bertók 

Az ásatás helyszínén (fotó: PPKE)
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Alsóvárosi Havas Boldogasszony Templomba 
kerültem. Akkor még, 1983-ban, persze nem 
ferencesek szolgáltak ott, hanem egyházme-
gyés papok. Aztán három évig Debrecenben 
voltam káplán, ahol két plébánián is szolgáltam 
– naponként felváltva, vasárnap pedig mindkét 
helyen. Eredendően ezek a templomok is szer-
zetesi közösségekéi voltak, a Szent Istvánról 
nevezett a ferenceseké, a Szent László pedig 
a domonkosoké. 1987-ban aztán visszakerül-
tem Szegedre, a Felsővárosi plébániára, ahol 
pedig korábban minoriták voltak. Érdekes így 
utólag, hogy papi pályám első szakaszát olyan 
helyeken éltem meg, ahol korábban szerzetes-
rendek tagjai látták el a feladatukat. 
1989-ben aztán plébános lettem Kunágotán és 
Dombiratoson. Tizenegy évet töltöttem ebben 
a szolgálatban, s közben két évig Almáskama-
rást is elláttam. 2000-ben Újszegeden voltam 
egy évig, majd Battonya következett, 2005-
ben pedig Elekre és Kétegyházára, Gyula mel-
letti településekre kerültem.

Mikor került kapcsolatba a pálosokkal, s 
hogyan, milyen előzmények után lépett be a 
rendbe?
Amikor fiatal koromban a hivatásomat keres-
tem, sokkal inkább vonzott a szerzetesi élet, 
mint a papi hivatás, de – noha voltak az ország-

pálos 
lelkiség
„…akik Istent szeretik, 
azoknak minden 
javukra válik”
Interjú Mátyás J. Mihály 

OSPPE atyával

Beszélgetőtárs:

Sudár Annamária

2013. november 1-jén, mindenszentek ünne-
pén P. Mátyás J. Mihály OSPPE örökfoga-
dalmat tett a pécsi Pálos templomban. Mihály 
atya Makón született 1957-ben, Szegeden 
szentelték pappá 1983-ban, s 2006-ig a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye szolgálatában állt. 

Mihály atya, épp 30 esztendeje indult el a 
papi hivatás útján. 2006-ig, a pálos rendbe lé-
péséig bizonyára több szolgálati helye is volt. 
Mely településekhez kötődik papi életének 
első 23 esztendeje?
A papszentelés után egy évre az alföldiek szá-
mára különösen kedves kegyhelyre, a Szeged- 

Mihály atya örökfogadalma Pécsett 2013. november 1-jén 
fotó: (Varga László)



• 10 •

pálos lelkiség 2013. karácsony

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

ban bizonyos szerzetesrendek a rendszerválto-
zás előtt is – működésük csak igen korlátozott 
lehetett. Kifejezetten tanító rendbe pedig nem 
vágyakoztam. Így lettem egyházmegyés pap. A 
80-as években, amikor Debrecenben voltam, 
többször jártam Częstochowában. Vonzott az 
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend akkor 
csak ott működő közössége. Persze ezekben 
az időkben nem volt olyan könnyű az utazás. 
Minden látogatás alkalmával sokat jelentett az 
ottani szerzetesekkel való találkozás és a kö-
zösségi életükbe való bepillantás. Az is megfo-
gott, hogy láthatóan tudatosan vállalták a rend 
magyar gyökereit, a régi tradíciókat. 
1989 körül aztán nagy lett a mozgolódás a 
szerzetesrendek körül itthon. A pálosok is új-
rakezdhették működésüket. De általában sok 
volt a bizonytalanság még, én meg épp akkor-
tájt lettem plébános. S akkor valahogy még 
nem éreztem úgy, hogy itt lenne az idő belépni 
a rendbe. Talán még nem volt itt az alkalmas 
idő. Aztán meg családi problémák is jelentkez-
tek: húgom halála, édesanyám rákos betegsége. 
Egyetlen fiúként maradtam hát a család mel-
lett. De kapcsolatom volt már a pálosokkal. 
2006-ban aztán a püspök úr is megadta az en-
gedélyt, elengedett az egyházmegyéből, hogy 
beléphessek a pálosok közé. Nagyon vonzott 
a rend által megfogalmazott szerzetesi, papi 
út: a szemlélődés és a lelkipásztori munka egy-
másba fonódó kettősége.

Mihály atya lelkipásztori éle-
tében fontos szerepet játszik a 
házaspárokkal, a családokkal 
való foglalkozás… 
Igen, s ez is összekapcsolódik szá-
momra a szemlélődéssel. A pálos 
rend gyökerében remeterend. S 
ebből a remetehagyományból, 
ill. az ebből következő személyes és közösségi 
imádságos életből forrásozik a mi papi életünk 
is. A legnagyobb vágyódás bennem éppen ezt 
az imádságos tapasztalatot átadni az engem 
felkereső híveknek. Kinek-kinek személyre 
szabottan megmutatni valamit ezekből a ta-
pasztalatokból; melléjük szegődni az útjukon. 
Foglalkoztat a családok élete, az egyén benső 

világának erősítése, gyógyítása. Legszívesebben 
hát a lelki vezetéssel és a lelki gondozással fog-
lalkozom – akár egyénileg, akár családokkal.
Soha nincsenek kész válaszaim a problémák-
ra. Nem is lenne jó, ha így lenne, de úgy gon-
dolom, hogy a mindenki számára lehetséges 
spirituális út önmagában erőforrás lehet. Ezt 
szeretném mindig megmutatni annak, aki fel-
keres. Megmutatni, hogy neki személyesen is 
csak az Istennel való kapcsolat adhat gyógyírt 
minden sebesülésére, hogy csak Isten tölthet 
be minden hiányt. S hogy ezek nem szavak, 
hanem ahogy nekem, nekünk személyes tapasz-
talat, úgy válhat személyes tapasztalattá min-
denki számára. 

Egy csípőműtét emlékei
P. BÁTOR BOTOND OSPPE

Befáslizott lábbal bicegek mankóimmal a 
kórház folyosóján. Itt megszokott látvány; 
elvegyülök a többiek között: figyelem beteg-
társaimat, és közben próbálom összerakni a 
lezajló eseményeket. Sok mindent másképpen 
gondoltam még a műtét előtt, mert az isme-
retlenség bizonytalansága és a negatív előze-
tes hangok néha át akarták venni az irányítást. 
Most minden más. Örülök, hogy nem enged-

tem mélyre a kétségbeesők nyil-
ván jó szándékú, de elbátortala-
nító szavait.  Megértettem, hogy 
a fájdalom és kiszolgáltatottság 
egybeolvad azzal az örök tervvel, 
melyet Isten megálmodott ró-
lunk és rólam is. Ez a totyogás, 
mankóba kapaszkodás, a fásli, 
a nehézkes mosakodás része az 

életemnek: most ez a feladatom. A fájdalom 
is értelmet nyer. Nemcsak azért, mert ez ter-
mészetes módon hozzájárul ahhoz a gyógyu-
láshoz, ami majd bekövetkezik, hanem azért is, 
mert hitem szerint semmi sem történik hiába. 
A szenvedés és a fájdalom is beilleszkedik Is-
ten üdvözítő tervébe. A bűn következménye 
ugyan, de Isten irgalma teszi ezt is termékeny-
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nyé és a teremtés részévé. A kamilliánus szer-
zetes, Anton Gots atyának „Igen, Uram”  című 
könyve annak idején nagy hatással volt rám, 
most szavai eleven valóságként élnek bennem: 
„A szenvedés és keresztviselés is munka, még hozzá 
olyan, amit nem mindenki tud és akar elvégezni. 
Boldogok, akik szenvednek, ezzel a munkájukkal 
megváltják a világot, ha máskülönben munkanél-
küliek is.” Igen, mert egyetlen kereszt van, Jézus 
Krisztusé, és ha saját szenvedésemet ezzel a 
tudattal vállalom, akkor részesülök Megváltóm 
művében, ahogy Szent Pál apostol írja a Ko-
losszeiekhez írt levelében: „Örömmel szenvedek 
értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus 
szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak 
javára.”  (Kol 1, 24)
Megismertem a beteg ember viszonyulását kör-
nyezetéhez. Amikor látják kiszolgáltatottságo-
mat, az emberek általában szolgálatkészebbek, 
udvariasabbak. Nem csodálkozom azon, hogy 
egyesek akarva, akaratlanul „szeretnek” betegek 
lenni, mert ezalatt az idő alatt legalább foglal-
koznak velük. Persze, aki erre rendezkedik be, 
az gyöngeségében is terhes lesz mások számára, 
mert betegségéhez való viszonyulását is az ön-
zés irányítja. De ha megtanultunk hálás szívvel 
élni, és mindent meg tudunk köszönni, akkor 
a kiszolgáltatottságot nem felhasználjuk önző 
céljainkra, hanem még jobban tudunk szeretni 
általa, és valahol képesek leszünk ebben a hely-
zetben is örülni az életnek. Ugyan messze vol-
tam azoktól, akik a szenvedésnek legmélyebb 
bugyrait végigjárták, de egy kicsit meg tudom 
érteni, hogy sokan közülük ebben az állapot-
ban is tudtak örülni annak, hogy Isten erre a 
világra teremtette őket, és a szenvedéseiken ke-
resztül is sokat tudnak tenni a világért.
Hazudnék, ha csak a szépről írnék. Voltak pil-
lanatok, amikor a tehetetlenség dühe nyomasz-
tott és szégyenített meg önmagam előtt. De 
azt kell mondanom, hogy ez tanított meg arra, 
hogy nem attól leszek hős vagy szent, hogy 
felemelt fejjel tudom hordani a nehézségeket, 
vagyis a keresztemet, hanem meg kell tanul-
nom és ismernem korlátaimat, hogy az élethez 
szükséges alázatra is szert tudjak tenni, mert e 
nélkül nem tudok igazi emberré válni. 

Tehát hiszem, Isten kegyelme ezt a helyzetet 
is felhasználta arra, hogy egy csöppet bölcsebb 
legyek. A tolószékben még jobban megértet-
tem az Istenről lelkesen tanúságot tevő Joni 
Ereckson gondolatait: „Ha… vállalod a szen-
vedést, elhatározásodra felfigyel a környezeted. 
Megerősödik a társadalom segítő szándéka. Ha 
az emberek állhatatosságot, kitartást, bátorságot 
látnak maguk körül, erkölcsi érzékük megszilár-
dul. És fordítva, ha búcsút mondasz az életnek, 
döntésed gyengíti ugyanennek a társadalomnak 
az erkölcsi biztonságát.” 
Nagyon hálás vagyok azoknak az orvosoknak, 
nővéreknek, akikkel a betegségem folyamán 
találkoztam! Emberségben, figyelmességben 
jelesre vizsgáztak, még akkor is, ha esetenként 
a legtermészetesebb módon beleütköztem az 
emberi gyengeségekbe is. Ezért is hálás vagyok 
a Mindenhatónak!
A fájdalom, a kiszolgáltatottság, a bizalom, a 
hála, a megértés mind egybe van fáslizva ben-
nem. Jó ez így. Egy kicsit most is más ember 
lettem, közelebb kerültem az emberré vált Is-
tenhez. Köszönöm!

pálosoktól, 
pálosokról
A közelgő új esztendőt, januárt, 
Boldogasszony havát Ányos Pál (1756–1784) 
pálos szerzetes, költő versével köszöntjük.

Ányos Pál: 
Boldogságos Szűz Máriához 
az édes hazáért
Magyarok Asszonya!
Tekints elhagyatott birodalmadra:
    Nincs másban oltalmunk,
    Csak tebenned bizunk
Mi árva magyaraid:
Szemléljed ügyünket, gyászos ügyünket,
Ne hadd, hogy elnyomják magyar nevünket!
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Angyali koronánk
Az ég kegyelméből szállott le hozzánk:
    E drága kincsünket,
    S véle nemzetünket
István néked áldozta:
Most örökségedet, örökségedet,
El akarják vonni tőled, népedet!

Ne nézd büneinket,
Hanem hozzád buzgó s hiv őseinket.
    Sok verejtékekkel,
    Ah! mennyi vérekkel,
Nedvesültek mezeink:
Őérettek szánny meg, szánny meg bennünket,
Vedd el: mi is néked áldgyuk szivünket.

A Pálos Baráti Kör pécsi 
csoportjának zarándokútja 
Kárpátaljára 
2013. május 1–5.
LANTOSNÉ IMRE MÁRIA

Évenként szervezett kirándulásunk a törté-
nelmi Magyarország rejtett kincsei nyomában, 
idén Kárpátaljára vezetett. Hazánk északkele-
ti vidéke a Beregi-Tiszahát, tájföldrajzilag és 
számos kultúrtörténeti vonatko-
zásban kapcsolódik a Kárpátok 
koszorúzta történelmi Ung-, 
Bereg-, Ugocsa- és Máramaros 
vármegyék múltjához és jelené-
hez. Történelmünk épített em-
lékei évszázadok során az újkori 
politika változásaival jelentősen 
átalakultak. Napjainkban magyar 
segítséggel a műemlékek, a templomok, várak 
és középületek, eredeti értékeik visszaállításá-
val újulnak meg.
A május 1-ei hajnali indulásunkat követően 
még magyar területen Szatmárcseke csónak 
alakú fejfás temetőjét és Kölcsey Ferenc sírját 
kerestük fel. Ezt követően Beregsurány-Asz-
tély határállomáson át, Antalócra érkeztünk. 

Itt a Szinyák hegység festői környezetében 
fekvő szállásunkon, a görög katolikus lelki-
gyakorlatos ház kápolnájában vettünk részt a 
szentmisén.
Másnap a kárpátaljai magyarság kulturális 
„fővárosában”, Beregszászon ismerkedtünk az 
Árpád-kori település emlékeivel. A gótikus 
eredetű Mindenszentek-, később a Szt. Ke-
reszt tiszteletére emelt plébániatemplomban 
kiállítást is láthattunk a városban egykor mű-
ködött szerzetesrendekről. Sétánk során a bel-
város jellegzetes épületei, – a Bethlen-Rákóczi 
kastély, a XX. század elején épült szecessziós 
Arany Páva étterem, az egykori törvényszék 
(jelenleg II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola), – valamint számos emléktábla 
és köztéri szobor emlékeztetett a közös ma-

gyar múltra. Nagyszőlősön, meg-
tekintettük a középkori Nagy-
boldogasszony templomot és 
Perényi Zsigmondnak, az 1848–
49-es szabadságharc mártírjának 
kastélyát. A történelmünk több 
évszázados viharait átélt husz-
ti várrom bejárását követően, a 
Kárpát-vidék egyik jellegzetes-

ségét, Mihálka görög katolikus fatemplomát 
kerestük fel. 
Utazásunk harmadik napján, Munkács főterén 
számos megújult városképi jelentőségű köz-
épület és műemlék fogadott bennünket. A sze-
cessziós városházát, Munkácsy Mihály szülő-
házának emléktábláját, a Rákóczi-házat, majd 
a Szt. Márton székesegyházat és a mellette álló 

Az újonnan avatott emléktábla előtt (fotó: Lantos Miklós)
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gótikus Szt. Mihály kápolnát tekintettük meg. 
Ezt követően a honfoglalás korától ismert, szé-
pen felújított várat – Zrínyi Ilona és II. Rákó-
czi Ferenc hősies hazaszeretetének jelképét – 
kerestük fel. Utunk tovább Szolyvára vezetett, 
az emlékparkba, ahol koszorút helyeztünk el a 
sztálini terror idején elhurcolt magyar mártírok 
emlékére. Végül a Vereckei-hágón Mattl Péter 
munkácsi szobrászművész honfoglalási emlék-
művénél, a Kárpátok övezte táj felejthetetlen 
látványával fejeztük be a napi programot.
Zarándokutunk következő napján Ungvárt és 
környékét jártuk be. A város határában egye-
dülálló értékű építészeti emlék a kora közép-
kori bizánci stílusú rotunda (körtemplom) 
és a hozzáépített templomhajó. A belsőben 
látható XIII. és XIV. századi falképek sajátos 
ikonográfiai programot jelenítenek meg. Az 
ungvári vár és sokrétű kiállításának megtekin-
tése után a szabadtéri néprajzi múzeum jel-
legzetes fatemplomát és épületeit kerestük fel. 
A görög katolikus székesegyházban koszorút 

helyeztünk el a mártírhalált szenvedett, bol-
doggá avatott püspök Romzsa Tódor sírjánál. 
Kiemelkedő eseményt jelentett, amikor baráti 
körünk szentmisén és beszélgetésen találkoz-
hatott Majnek Antal munkácsi megyéspüspök 
úrral. A püspök úr ismertette az egyházmegye 
helyzetét, elmondta, hogy az emberek sokszor 
nehéz szociális körülményei ellenére fejlődik 
a közösségi összetartás és a hitélet minősége. 
A találkozót követően, az egykori kárpátaljai 
elenyészett pálos monostorok emlékezetére a 
plébánia udvarának falán helyeztük el a ma-
gunkkal hozott emléktáblát, amelyet a Pá-
los Baráti Kör pécsi csoportjának tagjai, Dr. 
Szentirmay Tamás, valamint számos helyi la-
kos jelenlétében Majnek Antal megyéspüspök 
úr és Csóka János pécsi pálos házfőnök atya 
áldott meg.
Hazafelé már magyar területre érve, megláto-
gattuk a máriapócsi Szűzanya kegyhelyét. Sza-
badtéri szentmisén vettünk részt, hálát adva az 
utunk alkalmával kapott lelki élményekért.

A pécsi zarándokok a Vereckei-hágó honfoglalási emlékművénél (fotó: Lanos Miklós)
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rendi 
krónika

Áthelyezések a pálos rendben

Borsos József atyát saját kérésére, sok áldozatos 
szolgálatát megköszönve Bátor Botond tarto-
mányfőnök atya a pécsi kolostorba helyezte, a 
helyére pedig saját magát diszponálta a mári-
anosztrai kolostorba. Balla Barnabás atyát és 
Szűcs Imre testvért Bátor Botond tartományfő-
nök atya Erdélybe helyezte, a hargitafürdői ko-
lostoralapítás előkészítésére. Az ünnepélyes ko-
lostoralapításra január 26-án lesz Hargitafürdőn.

•

Fr. Ágoston fogadalomújítása 

Fr. Fülep Dániel Ágoston 2013. szeptember 
8-án, Kisboldogasszony ünnepén Pálosszent-
kúton megújította egyszerű fogadalmát.

•

Mihály atya örökfogadalma 

P. Mátyás János Mihály 2013. 
november 1-én, Mindenszentek 
ünnepén örökfogadalmat tett a 
pécsi Pálos templomban.

•

Együttműködési megál-
lapodás a pálos rend és a 
PPKE között

2013 novemberében a Magyar Pálos Rend és 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együtt-
működési megállapodást kötöttek, melyben a 
felek kinyilvánították, hogy a Pálos Rend tör-
ténetének, épített és szellemi örökségének a 
kutatása, a pálos rendtörténet hiteles megkö-

zelítése és megismertetése érdekében együtt 
kívánnak működni.

•

Felújítások pályázatok segítséggel 

Pályázati támogatás segítségével az elmúlt 
hónapokban megújult a pálosszentkúti kegy-
templom belső tere, amelyet 2013. december 
7-én dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti ér-
sek ünnepi szentmise keretében áldott meg. 
Szintén a rend által elnyert pályázati támogatás 
segítségével készült el a márianosztrai Bazilika 
új tetője, illetve a budapesti Sziklatemplom 
vasrácsa, a pécsi Pálos templom előtti támfal, 
valamint az északi kolostorépület hőszigetelé-
se és nyílászáróinak cseréje.

•

Részvétel a közmédia napján
 
Az MTVA Vallási, Kisebbségi és Határon 
Túli Főszerkesztőségének a meghívására 2013. 
szeptember 7-én a Magyar Pálos Rend részt 
vett Budapesten a Közmédia Napja rendezvé-
nyen, és nagy sikerrel mutatta be a pálos mise-
bort az érdeklődőknek.

•

A Fehér Szív Útja 

2012 tavaszán Böjte Csaba fe-
rences szerzetes és laikus pálos 
barátok megalapították a Fehér 
Szív Útja nagyvárosi zarándo-
kutat, amely a Sziklatemplomtól 
indul, majd a Gellért-hegyen 
keresztül Szent Gellért-szobrát 

érintve a Ferenciek terére, a templomba ér-
kezik. Az egyénileg és csoportosan is járható 
zarándokút 15 állomását Isten parancsolatai 
alkotják (Teremtés könyve, Tízparancsolat, 
Jézus szeretetparancsai); az ezekről szóló el-
mélkedéseket Böjte Csaba atya írta. Novem-
ber 9-én – az út rövid történetében először – a 
zarándoklatot egy meghatározott célért, az 
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élet védelméért, az abortuszok megállításáért, 
a családok erősödéséért járta és ajánlotta fel 
a több mint 200 résztvevő. Az elmélkedések-
ből könyv jelent meg a napokban a Helikon 
kiadónál A Fehér Szív Útja címmel. A Fehér 
Szív Útját az alapítók sokszor egyedül, esetleg 
társukkal járják, melyhez vezetőfüzet és infor-
máció a Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont 
munkatársaitól kérhető. A csoportos alkalma-
kat havonta a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
budapesti irodája, a Jóhíroda szervezi. 
(www.facebook.com/johiroda)

•

PÁLOS 70-2013 

2013. október 4. és 6. között immáron harma-
dik alkalommal járhattuk végig a Sziklatemp-
lom – Márianosztra közötti „Pálos70” zarán-
doklatot. Hála Istennek ismét gyönyörű őszi 
időnk volt. Ennek, valamint a szervezőcsapat 
és az önkéntesek kiváló munkájának köszön-
hetően közel 600 regisztrált zarándok vett 
részt az úton. Az idei zarándoklat újdonsága a 
gyermekzarándoklat volt, amin 127 gyermeket 
számláltunk. Reméljük, minden résztvevő gaz-
dagodott kegyelmekben, s így közelebb került 
az Istenhez, akinek legyen ezért hála és dicső-
ség mindörökké! Ámen.

•

Magyarok Nagyasszonya kegykép 
Gálosfán

2013 októberében Gálosfa Templomába érke-
zett a Magyar Pálos Rend által a falu lakossá-
gának ajándékozott márianosztrai Magyarok 
Nagyasszonya Kegykép különleges techniká-
val készült méretarányos másolata. 

•

Az együtt „fázás” melege

Aki járt már felénk, tudja, hogy Gálosfa-Pá-
loskerten sok szépség és sok tennivaló akad, 

– és legtöbbször a kettő együtt. Ezen az aján-
dékba kapott, áldott helyen lehetőség van a 
Teremtő társaként munkálkodni, hiszen bő-
ven talál magának ki-ki erejéhez mérhető és 
kedvére való foglalatosságot. Október utolsó 
szombatján a pécsi ministránsok közül több 
lelkes család érkezett az immár hagyományos-
nak mondható téli tűzifagyűjtésre. Az idén a 
megtisztításra kiszemelt terület a patakmeder 
és környéke volt, ahol a sok kidőlt, elszáradt 
fa, a viharok által letördelt ágak évtizedek óta 
állták útját víznek, állatnak, embernek. Picik és 
tinik, nagyok és nagyik együtt nyestek, vágtak, 
húztak, vontak, aprítottak, daraboltak, válo-
gattak, bozótot irtottak... A férfiak, örömükre 
kipróbálhatták a NEA pályázat révén szerzett 
új eszközöket is: a benzinmotoros fűkaszát, az 
ágvágót és fűrészeket. Ki nevetve, ki sóhajtások 
árán tanulta meg, hogy a fa kétszer is fűt ben-
nünket: először, amíg tüzelésre alkalmassá vá-
lik erőfeszítésünk nyomán, másodszor, amikor 
a tűzben elég és meleget ad.  A még alkalmas 
darabokból pedig oszlopok, odúk, padok, ólak, 
hidak, a vadakat távoltartó sövények, kerítések, 
asztali és fali díszek, esetleg karók és nyársak 
– végső lehetőségként pedig fogpiszkáló – ké-
szülhet. Isten kegyelméből jókedvet, szép időt, 
és – a konyhaszolgálatosok közreműködésével 
– finom ételeket, italokat is kaptunk.  
Barnabás atya szentmiséjével megköszöntük 
ezt a szép és tevékeny napot, az eredményes 
és vidám együttlétet és azt is, hogy az áldással 
kísért munka eredményeképpen az itt szolgá-
latot végző és az ide pihenni érkező családok 
immár a duruzsoló kályhák mellett fogadhat-
ják a hidegebb napokat!

Baghy-Bátor Teréz
•

Pálos konferenciák novemberben 

2013. november 22-én Remeteközösségektől a 
Pálos rendig – 750 éves Pál veszprémi püspök 
oklevele címmel ünnepélyes emlékülést tar-
tottak Veszprémben a Megyeháza épületében. 
Az esemény fővédnökei voltak: Márfi Gyula 
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veszprémi érsek és Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes.
Pálos liturgikus konferencia volt Budapesten, 
november 25. és 27. között. Idén is megren-
dezték a kétévente immár hagyománnyá vált 
Pálos konferenciát, amelynek Jasna Góra után 
ezúttal a budapesti Magyar Tudományos Aka-
démia Zenetudományi Intézete adott otthont 
(„Liturgia és zene a Pálos Rend történetében” 
– Nemzetközi Muzikológiai Konferencia). A 
Pálos Rend saját liturgiája nemcsak nagyon 
gazdag, de a források bősége folytán teljes kö-
rűen kutatható, feltárható és újra használatba 
vehető. A Magyarországra konventrálódó ku-
tatásokat többnyire egyházzenész és liturgia-
történész szakemberek végzik, amelyekhez a 
lengyel pálosok is nagy érdeklődéssel kapcso-
lódnak. Ennek a munkának a szokásos állomása 
volt e konferencia, ezúttal négy nagy témakört 
érintve: 1. Liturgia és gregorián ének, 2. Notá-
ció és elmélet, 3. Forrástanulmányok, 4. Késői 
fejlesztések a pálos liturgiában (17-18. sz.).  –  
A tudományos előadások mellett életre keltek 
a pergamen lapok neumái is. Az első estén Dr. 
Fodor Gabriella egyházzenész, karnagy tartott 
bemutatót a középkori pálos források dallam-
kincseiből, amelyeket a Schola Sancti Pauli (a 
pécsi Pálos templom szkólája) közreműködé-
sével szólaltatott meg. A szentmiséket a lublini 
Muzikológiai Intézet Schola Gregoriana kóru-
sa énekelte, amely a második este 
meglepte a résztvevőket Remete 
Szent Pál vesperásával. Karna-
gyuk: P. Piotr Packowki. A záró 
estén a budapesti Zeneakadémia 
Egyházzene Tanszékének kórusa 
és zenekara adott koncertet 18. 
századi pálos szerzeményekből 
Héja Benedek vezényletével. 
A Magyar Pálos Rendet P. Bátor Botond pro-
vinciális, P. Aczél László Zsongor és Fülep 
Dániel Ágoston testvér képviselték.  Tartal-
mas, találkozásokban gazdag, felemelő és re-
ménykeltő néhány nap volt ez. Csodálatos volt 
tapasztalni, hogy milyen gazdag és szépséges, 
teológiailag és zeneileg is milyen kiemelkedő-
en nívós a pálos liturgikus hagyomány, és hogy 

a vonatkozó, jelentékeny tudományos munka 
gyümölcseit a lengyelek és horvátok is nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel kísérik, keresve a 
lehetőséget, mit és hogyan volna érdemes újra 
a liturgikus élet részévé tenni e lenyűgöző gaz-
dagságból.

•

PÁLOS 80 – erdélyi kolostoralapítás

2014-ben 80 éve, hogy 148 év után hazatér-
tek a pálosok Lengyelországból, ahol II. József 
császár 1786-os feloszlató rendelete után élt 
tovább a rend. A 2014-es évben erre szeret-
nénk emlékezni a PÁLOS 80 elnevezés alatt 
ünnepségekkel és rendezvényekkel. A PÁLOS 
80 keretében szeretnénk emléket állítani an-
nak is, hogy a 40 évnyi diktatúra és betiltás 
után 25 évvel ezelőtt, 1989-ben kezdhette meg 
újra a működését a Pálos Rend Magyarorszá-
gon. A Gondviselés különös kegyelmének te-
kintjük, hogy éppen ebben a különleges, a rend 
magyarországi kétszeres újjászületésének em-
léket állító évben hosszú előkészítő folyamat 
után a Pálos Rend Erdélybe is visszatelepül; 
és egy új kolostort alapít 2014. január 26-án 
Hargitafürdőn.

•

Fr. Imre fogadalomújítása 

Fr. Szűcs Ferenc Imre 2013. 
december 8-án, a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén az erdélyi 
Hargitafürdőn megújította egy-
szerű fogadalmát. Ez az esemény 
volt az erdélyi pálos közösség 
első közösségi ünnepe.

•

Boldog Özséb nap Márianosztrán  

2014. január 22-én kerül sor Márianosztrán a 
hagyományos Esztergomi Boldog Özséb ün-
nepre, mely a pálos szerzetesek és konfráterek 
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találkozója is egyben, a rendet megszervező 
Boldog Özséb égi születésnapjához kapcso-
lódóan. 

•

Rendi nagykáptalan

2014. március 1-én kezdődik a pálos szerzetesi 
közösséget érintő egyik legfontosabb esemény, a 
generális atyát és a rendi vezetőséget megválasz-
tó, hatévente ülésező nagykáptalan a Pálos Rend 
központjában, a lengyelországi Częstochowában. 
A nagykáptalanon a magyarországi pálosokat 
Bátor Botond tartományfőnök atya és Csóka Já-
nos pécsi házfőnök atya képviseli.

•

Új népszerűsítő kötet a pálosokról

Megjelent Elmer István: Fehér szavak című 
kötete, amelyben öt kisregény olvasható egy-
kor élt pálosokról: Boldog Özsébről, Fráter 
Györgyről, Vezér Ferencről, Virág Benedek-
ről és Bátori Lászlóról. A szerző célja nem az 
életrajzi hitelesség volt, hanem a pálos lelkü-
let bemutatása. 

•

Megjelent a 2014. évi pálos naptár

Már kapható a 2014. évi pálos falinaptár, amely-
ben az 1786 előtt élt pálosokkal kapcsolatos, 
nagyrészt közgyűjteményekben – ELTE Egye-
temi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvár, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Széché-
nyi Könyvtár, Szépművészeti Múzeum – őrzött 
eredeti dokumentumok képei láthatók. A nap-
tár kapható a pálos templomokban.

•

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:  
zarandokhaz@gmail.com. 

•

Önkéntes munka lehetősége Páloskert 
Gálosfán 

Szeretettel tudatjuk az érintettekkel, hogy az 
érettségiző diákok számára szükséges 50 órás 
közösségi szolgálat teljesítésére Gálosfa-Pá-
loskerten is van lehetőség! 
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 82 950 856. 

pálos 
programok
2013. december – 2014 májusa 
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 

•	 csütörtökönként – 22 óra: szentségimádás
•	 december 14. – 17 óra: szentmise, melyet 

követően a Schola Sancti Pauli adventi 
koncertje. Vezényel Fodor Gabriella  
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(A Pálos Baráti Kör találkozója)
•	 nagyböjti péntekeken – keresztút
•	 májusban – minden nap litánia 
•	 május 12. – 17 óra: szentmise – PÁLOS 80 

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

• •

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

•	 december 8. – 10 óra 30-kor: Szeplőtelen 
fogantatás ünnepe, a Mária-lányok hála-
adó szentmiséje a fogadalmuk megújítá-
sával

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

•	 január 22. – Esztergomi Boldog Özséb 
ünnep (A pálos szerzetesek, a konfráte-
rek és a Pálos Baráti Kör közös ünnepe a 
zarándokokkal.)

•	 február 2. – Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe, a megszentelt 
élet napja (Szerzetesek vi-
lágnapja)

•	 április 3–5. – nagyböjti lelki-
gyakorlat a híveknek

•	 május 4. – a Szent Kereszt 
megtalálásának búcsúja a 
kálvárián 

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.

•	 Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata 

•	 február 2. – Szeretetláng átadása 
•	 a húsvéti szent három nap – lelkigyakorlat
•	 április 17–20. – nagyheti lelkigyakorlat
•	 április 25–27. – családos lelkigyakorlat 

Bíró László püspök úr vezetésével
•	 májustól  minden hónap 13-án – 8.00–

11.00 között fatimai engesztelés
•	 június 6–7. – Pünkösdi Ifjúsági Találkozó
•	 június 7–9. – Pünkösdi búcsú

Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó 
zarándokszállás várja a zarándokokat, 
csoportokat. A további részletekről a www.
palosrend.hu/palosszentkut oldalon vagy a +36 
20 775 2555 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 18 órakor: 

•	 december 15. – 18 óra: szentmise, melyet 
követően a Schola Sancti Pauli adventi 
koncertje.  
(A Pálos Baráti Kör találkozója.)

•	 nagyböjti péntekeken keresztút
•	 a húsvéti szent három napon 
– lelkigyakorlat
•	 májusban – minden nap 
litánia.

Lyceum-templom

•	 Minden hónap harmadik 
szombatján –  18.30-kor: a 

karizmatikus megújulás közösségeinek 
szentmiséje.

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. december – 2014. május

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: téli időszakban 17 óra nyári idő-
szakban 18 óra (a szentmisék előtt fél órával 
rózsafüzér)
• péntekenként a szentmise előtt egy órával 
szentségimádás

• • •
PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

• vasárnap és ünnepnapokon: 10.30
• 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
• szombat: 17 óra (előesti szentmise) előtte 16 
órakor a Szeretetláng imacsoport engesztelő 
órája

• • •
PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

• vasárnap: 8 óra, 18 óra (17.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma); ifjúsági szentmise 
a tanévben: 2013. december 31-éig 10 óra, 
2014. január 1-étől 9.30 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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„Tudniillik azt mondhatjuk a 
drága Jézus nevéről, amit az Izrael 
fiainak adatott angyali kenyérről, 
a mannáról olvasunk: ez a gono-
szok szájában nem hogy édességes 
lett volna, hanem unalmas is 
volt, azért meg is unták, és más 
eledelt kívánván, Mojzesnek azt 
mondották: A mi lelkünk megun-
ta már ezt a vékony eledelt. De a 
jók szájában igenis gyönyörűséges 
volt, mert ezekre nézve (amint a 

Bölcsesség könyvében fel vagyon 
jegyezve) minden gyönyörűséggel 
és mindennémű íznek édességével 
teljes volt. Így szinte a drága Jézus 
neve is unalmas és gyönyörűség 
nélkül való a gonoszok nyelvén; de 
az istenfélőkén oly gyönyörűséges, 
hogy szüntelen Jézust kívánnának 
emlegetni s kiáltani.”
Simon Máté (1743– 1818) pálos szerzetes: 
Mint méz a szájban, prédikáció részlete, 1802 
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