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ok nem kényszerít majd másra, maradok Pé-
csett. Ez azért is indokolt, mert itt van a Tarto-
mányfőnöki Hivatal, s a tartomány kormány-
zása jelenleg innen a legegyszerűbb.

Kedves Testvérem, aki e sorokat olvasod most, 
kérlek, egy rövid imádságban kérd az Urat, 
hogy segítsen utamon, hogy a szolgálatot, 
amivel megbíztak, az Ő akarata szerint véghez 
is tudjam vinni. Köszönöm az imádságot, és 
szeretettel köszöntelek!

P. Csóka Péter János pálos 
tartományfőnök rövid 
életrajza

P. Csóka Péter János OSPPE Salgótarjánban 
született 1974. június 11-én. 1995-ben lépett 
be a Pálos Rendbe. Első ideiglenes fogadal-
mát 1996. augusztus 24-én tette le. Teológiai 
tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskolán végezte 1996 és 2001 között. 2000. 
augusztus 26-án tette le az örökfogadalmat Bu-
dapesten, a Sziklatemplomban. 2001. július 28-

beköszönő
Kedves Olvasó, 
kedves Testvérem!
P. Csóka János OSPPE

2014. május 31-én Bátor Botond atya tarto-
mányfőnöki megbízatása lejárt. Hálás vagyok 
neki ezért a szolgálatért. A magam és a rend 
közössége nevében is szeretném megköszön-
ni neki az elmúlt hat évet. Sokat dolgozott és 
fáradt értünk. Tudom, hogy ez gyakran nem 
volt könnyű. 
Nagyon sok minden történt ebben a hat év-
ben, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy 
a magyar tartomány egy új kolostorral is gya-
rapodott az erdélyi Hargitafürdőn. 
Példa számomra Botond atya rendtársai felé – 
és minden ember felé – szeretettel odaforduló, 
figyelmes és testvéri lelkülete. Igyekezetem ezt 
én is megtanulni tőle. Ezúton is kívánom neki, 
hogy Isten áldása kísérje további életútját és 
szolgálatát. Természetesen, mint tartományi 
tanácsosnak, továbbra is nagy szerepe lesz tar-
tományunk életében. 
A rendfőnök atya 2014. június 1-ével engem 
jelölt ki új tartományfőnöknek. Ezzel kapcso-
latban köszönöm a tartományi közösség bizal-
mát is, hiszen az ő megkérdezésük után történt 
a kinevezés. 
Úgy gondolom, hogy elsődleges feladatom a 
közösségem szolgálata lesz; mint a hadtápos-
nak, aki a háttérben biztosítja a fronton har-
coló katonák szükségleteit. Szeretnék megfe-
lelni ennek a kihívásnak, ennek a szolgálatnak. 
A másik feladatom, hogy a világi életben is 
képviseljem a tartományunkat. S harmadszor 
– nagyon remélem – hogy marad még elegendő 
időm a lelkipásztori feladatokra is, és sokszor 
tudok találkozni a kedves testvérekkel is szent-
misékben, gyóntatószékben s az élet számos 
más területén. 
Többen feltették már kérdést, melyik kolosto-
runkban leszek. Válaszom: ha csak rendkívüli 

Csóka János OSPPE a 2012-es Pálos 70 
zarándoklaton a Pilisben (fotó: Terpó Veronika)
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„Elég neked az én 
kegyelmem…” 
(2Kor 12, 9)
P. Bátor Botond 

OSPPE

Pappá szentelésem óta ez a jel-
mondat kísér utamon. Bár leg-
többször inkább visszatekintve 
fedezem fel, hogy valóban az Úr 
kegyelméből történtek a dolgok 
körülöttem. 
A ráhagyatkozás iskolája volt ez 
a hat év. Thomas Merton szavai, 
amelyeket még újonc koromban 
írtam fel magamnak – 24 évvel 
ezelőtt – most ismét elém ke-
rültek. Jobban nem is tudnám 
megfogalmazni azt, ami bennem 
lezajlott:
„Azt hiszem, a legnagyobb őrült-
ség volna, azon háborognom, hogy 
gyönge, szórakozott és vak vagyok, 
és állandóan hibázok! Hát mi mást 
várhatok? Isten talán kevésbé sze-
ret, mert nem tudok magamból 
szentet faragni a saját erőmből és 
a magam módjára? Jobban szeret 
azért, mert olyan ügyetlen és tehe-
tetlen vagyok. Nélküle – és amö-
gött, ami vagyok – olyannak lát, 
amilyenné egy napon válni fogok 
egyedül az Ő kegyelméből.”
Nem szívesen írok eredmények-
ről, inkább gyümölcsökről. Az 
eredmények bizonyos esetben 

gőgössé és önteltté tesznek, azt a képzetet kelt-
hetik bennem, hogy én voltam az, aki valamit 
megcsinált. A gyümölcs azt jelenti, hogy olyan 
vagyok, mint egy fa, amely tele van élettel, és 
a teremtés rendjében az eső, a napsütés hatá-
sára termést hoz. A növekedést az Isten adja. 
Remélhetőleg ez a növekedés nemcsak átvitt 
értelemben, hanem valóságosan is látható lesz 

án szentelték pappá Budapesten, 
az Egyetemi templomban. Petőfi-
szállás-Pálosszentkúton volt káp-
lán 2001. augusztus 18-tól 2002. 
január 19-ig. Ezt követően 2002. 
január 20. és 2003. november 8. között káplán 
és börtönlelkész volt Márianosztrán. 2003. no-
vember 9-től 2008. július 31-ig alperjel és pre-
fektus volt Pécsett, majd 2005. augusztus 1-től 
2008. július 31-ig a Pálos templom igazgatója. 
2008. június 1-től 2014. május 31-ig tartományi 
tanácsos, 2008. augusztus 1-től pedig házfőnök 
és a Lyceum templom igazgatója Pécsett.

Zarándokok – János atya és Botond atya 
(fotó: Terpó Veronika)
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Mindezek ellenére mégis azt kell látnom; a 
legfontosabb dolog ezen a világon az, hogy 
milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. 
„Mikor [...] látszólag legjelentéktelenebb mun-
kánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy an-
nak – sőt éppen annak – maga Isten a gazdája. A 
»nagy feladatoknak« sokszor mi magunk vagyunk 
a megrendelői. De a kicsiny, szürke, terhes gondok 
– minden bizonnyal Istentől valók. Teljesítésük 
hasonló az imádsághoz, s minden körülmények 
közt Isten szolgálatát jelenti. S az érte járó fizet-
ség is éppoly észrevétlen és csendes, mint magának 
Istennek a jelenléte. Éppoly észrevétlen, de éppoly 
bizonyos is.”– írja Pilinszky János. Ezért is sze-
retnék most kicsit visszavonultabban élni sok 
év elöljáróság után, persze elvégezve a rám bí-
zott, s leginkább a helyi feladatokat.

majd kolostoraink körül és a „Páloskertben” 
bontakozó gazdálkodásainkban. 
S akkor lássuk a gyümölcsöket, a teljesség 
igénye nélkül: a József atya által elindított, és 
jó fába ojtott Fogadóközpont a Sziklatemp-
lomban. Két kiállítás a Magyar Pálos Rend-
ről Sopronbánfalván és Márianosztrán, majd 
az Fémikonmúzeum Budapesten. A fába ol-
tott nemes ágakként megjelenő zarándok- és 
turistaszervezők által létrehozott Pálos 70 
zarándoklat és teljesítménytúra vagy a vonatos 
zarándoklatok.

Madarak és bogarak, rovarok nélkül nem lehet 
szép a természet – így az ágaink körül duru-
zsoló motorzúgások kisebb-nagyobb hangja, 
a MotokerékPálosok és a hozzájuk csatlako-
zó motoros barátaink sora szépen beleillik az 
összképbe: bizony itt is sok gyümölcs termett. 
S mint zümmögő méhek, a Magyar Pálos 
Rend ágai között ott röpdösnek a Pálos Bará-
ti Kör tagjai, sok-sok segítséggel, szeretettel.

Mint tartományfőnök, legtöbbet Budapesten 
éltem, ahol nagyon sok szeretetet kaptam rend-
társaimtól és a Sziklatemplomban szolgálóktól. 
De a hivatal ott maradt Pécsett. Tagjainak 
munkája nélkül megrágta volna gyenge haj-
tásként induló rendi közösségünket a bürok-
ratikus, bonyolult világ elvárásrendszere. A jól 
megszervezett ünnepi alkalmak és találkozások 
sok esetben elsősorban nekik voltak köszönhe-
tők. A Márianosztrán töltött pár hónap is csak 
hálával tölt el. Jó volt látni az ott élő embereket, 
megszeretni őket, és felfedezni bennünk a sok 
jót; hiszen az elmúlt több mint két évtizedben 
ezt ilyen közelségből korábban nem láthattam. 
Még a börtön zord falai is alkalmat adtak arra, 
hogy baráti kapcsolatok alakuljanak ki az ott 
dolgozókkal, legfőképpen a vezetőkkel. 
Rendi közösségünk kapcsolata a pálos vonat-
kozású települések polgármestereivel egyre 
szorosabbá vált. A médiában, a művészek kö-
zött is sok barátra leltünk, amely lehetőséget 
biztosít arra, hogy a legfőbb hírek a rendről ne 
a regegyártóktól kerüljenek az emberek fülébe, 
hanem maguktól a pálosoktól. 

P. Bátor Botond pálos tartományfőnök: 2008–2014 
(fotó: Terpó Veronika)
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gyónási lehetőségekben, odafigyelésben, sze-
retetben. Köszönjük, hogy sokan megélhettük: 
a vele való találkozásokban a ránk türelemmel 
várakozó és elibénk siető mennyei Atyát is 
meg-megpillanthattuk. 

rendünk 
múltjából
Dr. P. Aczél László Zsongor 
OSPPE (1942–2014)

Rendszeres olvasóink meg-
szokhatták, hogy Rendünk 
múltjából című rovatunkban 
ezen a helyen elsőként mindig 
a Sziklatemplom krónikájá-
nak egy-egy részét olvashat-

ták P. Dr. Aczél László Zsongor OSPPE 
neve alatt. Ezúttal azzal is Zsongor atya 
előtt tisztelgünk, hogy ebben a számunk-
ban nem folytatjuk a krónikát, hanem 
írásainak megszokott helyén rá, az ő papi 
és szerzetesi pályájára emlékezünk.

Az utolsó gondolat előtt még bocsánatot kérek 
mindazoktól, akiket megbántottam az elmúlt 
hat esztendő folyamán! Hiszem, hogy amit hi-
báztam, azt Isten irgalma valamilyen módon 
jóvá alakítja!
Legvégül ismét más szavait hívom segítségül, 
hogy a legfontosabbat mindenki számára köz-
vetítsem:

„Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem – megköszönni.”

(Reményik Sándor: Gyógyíts meg! – részlet)

Köszönet
A pálosok barátai

Itt, a 2009-ben általa újraindított 
rendi értesítő, A fehér barát hasáb-
jain köszönjük meg mi is Botond 
atyának az elmúlt hat esztendőt. Köszönjük el-
fogadó, szelíd, energikus és termékenyítő meg-
előlegezett bizalmát, a kitartó erőt, amellyel 
kezdeményezte s végigkísérte az egykor élt és a 
mai pálosok igaz történetének megismerteté-
sére irányuló munkákat. Köszönjük a sok-sok 
időt, amit szerteágazó tevékenysége mellett 
ránk, a hívekre szánt lelki beszélgetésekben, 

Gálosfa –  lelkigyakorlat, 2012 (fotó: Terpó Veronika) A Sziklakolostor kerek szobájában 2013-ban 
Botond atyával és Attila atyával 
(fotó: Terpó Veronika)



rendünk múltjából

• 7 •

•
első fogadalmát, majd 1963-ban az örökfo-
gadalmát az akkor titokban működő Pálos 
Rendben. A Székesfehérvári Egyházmegyé-
be jelentkezett kispapnak. Teológiai tanul-
mányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán, 
majd az Esztergomi Hittudományi Főiskolán 
végezte. Székesfehérvárott szentelték pappá 
1965-ben. Ezután Budapesten, a Központi 
Hittudományi Akadémián szerzett doktorá-
tust 1967-ben. 1969-ig káplánként működött 
Budafokon, ezt követően Székesfehérvárott 
előbb Kisberk Imre püspök, majd Dr. Szakos 
Gyula püspök titkára és szertartó volt 1984-
ig. Az Országos Liturgikus Tanácsnak 1972-
től tagja, majd 1976-tól 2007-ig a titkára 
volt. 1984-től Pilisborosjenőn plébánosként 
dolgozott 1989-ig. A rendszerváltás idősza-
kában, a Pálos Rend újraindulásakor, 1989-től 
pálos szerzetesként előbb a pécsi, később a 
budapesti kolostorban szolgált. 1990 és 1992 
között a Sziklatemplom igazgatója volt. 1992 
és 1999 között a halásztelki plébánia vezetője-
ként teljesített papi szolgálatot. 1992–93-ban 
a Magyar Cserkészszövetségen belül működő 
Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége 
országos papi elnöke volt. 1999-től haláláig a 
budapesti Sziklatemplomban szolgált, ahol a 
gyóntatásban, lelkivezetésben, imaórák vezeté-
sében, a szentségek kiszolgáltatásában, vagyis 
papi szolgálatában számtalan embernek segí-
tett a Krisztus-követés nehéz, de édes útján. 
A Pálos Rend történetének fáradhatatlan ku-
tatója volt. A rend új kolostorának, Hargita-
fürdő megalapításának támogatójaként szen-
vedését, életét elsősorban ennek a szent célnak 
a megvalósulásáért ajánlotta fel. 
Isten meghallgatta felajánlását és hisszük, hogy 
Zsongor atya most már odaátról fogja tovább 
segíteni a már ott lévő pálos elődeinkkel együtt 
rendünk életét. 

Lelki üdvéért az engesztelő temetési szentmi-
sét rendtársai és a paptestvérek közösen mu-
tatták be 2014. február 18-án, kedden, 11óra 
30 perckor a pécsi temetőkápolnában, majd a 
pécsi köztemető pálos kriptájában helyezték őt 
örök nyugalomba.

Zsongor atya, 
a pálos szerzetes
P. Bátor Botond OSPPE

„Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,

Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.” 

(Reményik Sándor: Kegyelem – részlet)

A költő fenti szavaival fejezte ki gondolatait 
Dr. Aczél László Zsongor atya, amikor szen-
telésének és szerzetesi fogadalmainak jubile-
umát ünnepelte. Most, amikor Isten akaratát 
elfogadva szembesülünk azzal a ténnyel, hogy 
2014. február 5-én, életének 72. évében a bu-
dapesti pálos kolostorban a szerzetesrendi 
testvérek körében szentségekkel megerősít-
ve, hosszú, türelemmel viselt betegség után 
csendesen az égi hazába költözött, Reményik 
Sándor versrészletével emlékezünk arra, hogy 
Isten miképpen működött pálos szerzetespapi 
életében.
Zsongor atya 1942. július 1-én született Mára-
marosszigeten, később a családdal Pécsre köl-
töztek. Itt végezte általános és középiskoláját. 
1953-tól a pécsi Sziklatábor katakomba-cser-
készcsapat tagja volt Kicsi Szarvas néven, majd 
1958-tól felszenteléséig önálló csoportvezető-
ként működött Zsongor fedőnévvel. 1958-ban 
– középiskolásként – pálos juvenista lett.  A 
földalatti noviciátust 1959-ben végezte, im-
már Zsongor rendi néven. 1960-ban tette le 
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egész életére szívébe véste remete Szent Pál 
és Boldog Özséb lángoló Isten-szeretetét. A 
börtönből szabaduló Bolváry László Pál pálos 
atya fogta össze a fiatalokat, az ő hitoktatása 
rakta le az alapokat a krisztusi életeszmény 

megvalósítására. Zsongor atya 
rendi nevét is a Mecsekben talál-
ható Zsongor kőről kapta.
A hetvenedik születésnapját 
ünneplő Zsongor atya ötven-
két évvel ezelőtt tette le a pálos 
fogadalmat. Akkor már tudta, 
hogy 1952-ben a magyarországi 
pálosok mind börtönbe kerültek, 

ítéletüket a Grősz József kalocsai érsek elleni 
koncepciós perben kapták. Zsongor atya titok-
ban élte meg pálos hivatását, és 1965-től pap-
ként szolgálta egyházát. A rendszerváltozás-
kor Pilisborosjenőn volt plébános. Előtte 15 
évig Székesfehérváron élt, mint püspöki tit-
kár és szertartó. 13 évig Kisberk Imre püspök 
mellett, majd a főpásztor halála után még két 

„Egész életem az Úr Isten 
igézetében telt el” • Dr. Aczél 
László Zsongor pálos szerze-
tes hetven éves
Zimányi Ágnes

Az Új Ember 2012. július 8-i szá-
mában megjelent cikk átvétele; a 
szerző engedélyével 

A Mecsekben, a Jakab-hegyen 
Boldog Özséb kis remetelángokat 
látott, melyeket egy nagy szeretettől lángoló 
közösségbe gyűjtött össze. A magyar remeték 
fenn a hegyen, Isten közelében az emberekért 
imádkoztak. Aczél László Zsongor gyermek-
korában találkozott a pálos hivatással, amikor 
édesanyja elengedte a Mecsekbe, a Jakab-he-
gyi pálos kolostor romjaihoz, nyári táborba. 
Ott hallott először a látomásról, és a gyermek 

Áldó kezek – Zsongor atya 2012-ben Pálosszentkúton 
a papszentelés szertartásán (fotó: Varga László) 
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gyarságért végzett engesztelés. Zsongor atya 
sorolja a pálos rend négy kolostorát. A buda-
pesti Sziklatemplom mellett ott van a pécsi 
rendház, azután Pálosszentkút és Márianoszt-
ra is. A rend iránt mindig vannak érdeklődők. 
Őket szívesen fogadjuk a pálosszentkúti mo-
nostorban, amely a fiatalok képzési helye. 
Az én egész életem az Úr Isten igézetében 
telt el – mondja Zsongor atya mosolyogva, és 
hozzá teszi: a fiatalok ma is a bensőséges Is-
ten kapcsolat miatt vállalkoznak a pálos élet-
re. Remete Szent Pál és Boldog Özséb atyánk 
példája ma is élő. Egyrészt csodálatos dolog a 
magányban Istent szeretni, másrészt a közös-
ségben Istent dicsérni, és a közösség szeretete 
által megvalósítani a felebaráti szeretet paran-
csát is. A közösség persze nemcsak a szerze-
tesi közösséget jelenti, hanem mindazokat, 
akik hozzánk jönnek, lelki eligazítást, tanítást 
kérve, hogy az Úr szeretetében egyre jobban 
tudjanak ők is növekedni. Ez a mi szívünk vá-
gya is, hogy „Isten legyen minden mindenben” 
(1Kor 15,28), ahogy Szent Pál apostol írja az 
első korintusi levél 15. fejezetében.

pálos 
lelkiség
A Nagykáptalan
P. Bátor Botond OSPPE

2014. február 28-án érkeztünk Lengyelor-
szágba, Częstochowába P. Csóka János pá-
los szerzetestársammal, hogy részt vegyünk 
a hatévenként ismétlődő Nagykáptalanon. 
Március 1-én lelkinapot tartott az összegyűlt 
65 pálos szerzetes, hogy ráhangolódjon a kö-
zel kéthetes közös munkára. A lelkinapot 
Stanisław Nowak nyugalmazott érsek, pálos 
konfráter tartotta, aki évtizedeken keresztül 
volt a częstochowai egyházmegye főpásztora. 
A választás nem lehetett volna jobb. Az érsek 
atya pontosan megtalálta azokat a témákat, 

évig Szakos Gyula püspök munkáját segítette. 
1984-ben kérte a főpásztort, hogy engedje ki 
plébániára. Ekkor már húsz éve voltam pap 
és szerettem volna plébánián szolgálni – em-
lékezik vissza Zsongor atya. Így került azután 
Pilisborosjenőre, a község kicsi volt, nem volt 
szükség állami engedélyre sem. 
Öt esztendő után, 1989-ben jött a fordulat, és 
az Állami Egyházügyi Hivatal megengedte, 
hogy a szerzetesek is közösségben élhessenek. 
1989 szeptemberében Zsongor atya Pécsre 
került, ahol megindulhatott a pálos közösségi 
élet, Bolyós Ákos atyával, Máthé Péter tarto-
mányfőnökkel, Temesváry Károly Benedek 
atyával, és egy-két jelölttel, akik érdeklődtek a 
pálos élet iránt.
Egy esztendő után a rend visszakapta a bu-
dapesti Sziklatemplomot és a mellette álló 
kolostorépületet is. Ekkor Zsongor atya Bu-
dapestre költözött, és a Sziklatemplom temp-
lomigazgatója lett. Jelenleg is máig a Szikla-
templom melletti kolostorban él.
Ma is rendkívül aktív lelkipásztor, keresett 
lelki vezető, gyóntató, több éve tart előadást a 
szemlélődő imáról. A pálos lelkiséghez hozzá-
tartozik a szemlélődő életmód. Ennek elméle-
ti megalapozása – magyarázza Zsongor atya, 
hogy a szemlélődő ima lépcsőfokairól együtt 
gondolkodunk a testvérekkel. A csütörtöki 
imaórák immár tizenkét éve folynak. Jézus 
mondja – hangsúlyozza Zsongor atya, hogy 
szüntelenül imádkozzatok, tehát az ember 
nem hagyja abba, hanem mindig előre halad 
az úton, és szívében mindig újabb és újabb 
mélységek tárulnak fel. Az aktív összeszedett-
ség, Isten jelenlétének a tudatosítása, az ember 
részéről egy lehetőség. De a szemlélődő imá-
ban Isten adja meg, hogy ráébredjünk Isten 
jelenlétére, szeretetére, önmagát ajándékozó 
jóságára, hiszen Ő azt akarja, hogy bennünk 
legyen, mi pedig őbenne. Ebből születik az 
újabb és újabb elmélkedő imádság, ezt próbál-
juk a szívünkbe vésni. 
A rendszerváltozás után nagy volt az érdeklő-
dés, sok novíciusa volt a pálos rendnek. Mára 
az érdeklődés csökkent, de ma is vannak fiata-
lok, akiket elbűvöl a szemlélődő élet, és a ma-
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amelyek leginkább a jellemzik a pálos szelle-
miséget. Beszédében hangsúlyozta a kezdete-
ket, amikor Boldog Özséb atyánk a Szent Ke-
reszt tiszteletére építette az első kolostorunkat, 
a kolostor elnevezésével is utalva rendünk 
egyik karizmájára, a szenvedések és megpró-
báltatások türelmes elviselésére. Lelkinapunk 
helyszíne, Jasna Góra, úgyis, mint a világ egyik 
legjelentősebb Mária-kegyhelye pedig, utal a 
pálos lelkület egyik legfontosabb vonására, a 
Mária-tiszteletre és annak terjesztésére.
Az egykori remeték – akiknek csoportjaiból 
Özséb atya közösséget formált – visszavo-
nultan élték Istennek szentelt életüket. Ez a 
lelkiség máig meghatározza a pálos közösség 
életét. A napjaink világában akkor tudjuk ezt 
igazán megélni, ha szívünk mélyén mindig 
vágyódunk arra, hogy a magányban megta-
pasztalhassuk Isten szeretetét. Lehet, hogy a 
sok munka, a feladat, a lelkipásztori szolgálat, s 
mindez nem teszi lehetővé a teljes visszavonu-
lást, de meg kell tanulnunk a szívünkben újra 
és újra rátalálni Isten csendes jelenlétére, hogy 
oda mindig vissza tudjunk húzódni. Emellett 
ugyanakkor alkalmat kell keresni arra is, hogy 
időközönként valóságosan is visszavonuljunk a 
napi szolgálat sokrétűségéből. 
A fenti gondolatok többször is visszatértek 
a Nagykáptalan idején. Mintha az érsek atya 
összebeszélt volna velünk, pálosokkal. Pedig 
nem ez történt. Bizonyosan a 
Szentlélek Úristen adta a szájá-
ba azokat a szavakat, amelyekre 
szükségünk volt, s amelyek sok 
tekintetben meghatározó elemei 
lettek tanácskozásunknak is.

Március 2-án, délután a rendi 
szertartáskönyv előírásai szerint 
kezdtük meg a Nagykáptalant. Az igazi, tény-
leges munka azonban 3-án, hétfőn indult el. A 
generális (rendfőnök) atya részletes beszámo-
lójával kezdődött a tanácskozás, ezt követték a 
tartományfőnökök beszámolói. Amikor mind-
ez megtörténik, a jelenlévő tagok hozzáfűzhet-
ték megjegyzéseiket az elhangzottakhoz. Ez 
egy igen hosszú folyamat. Ennek végeztével 

legvégül megszavazta a Nagykáptalan a beszá-
moló elfogadását.
Ezt a pillanatot mindenki várja, hiszen ezután 
kezdődik a választás izgalmas része. A Szent-
lélek segítségül hívása és a közös eskütétel után 
– miszerint lelkiismeretünk szavára hallgatva 
fogjuk a rend legfőbb vezetését megválasztani 
– elkezdődik a szavazás. 
A káptalani tagok gyorsan megválasztották 
Arnold Chrapkowski atyát, aki már korábban 
is élvezte a Nagykáptalan bizalmát, hiszen az 
még a legelején őt választotta meg a vezetőjé-
nek is. Arnold atya az előző vezetésben is részt 
vett már, mint a rendfőnök helyettese. Ezalatt 
az idő alatt bőséges és sokrétegű tapasztalatot 
szerzett rendünk életével kapcsolatban A ge-
nerális megválasztása után a tárgyalóteremből 
és épületből átvonulunk a kolostor csodálatos 
könyvtárába. Régen itt tartották a Nagykápta-
lant, de a restaurált intarziás bútorok és értékes 
ősnyomtatványok állandó klímát igényelnek, 
ami nem teszi lehetővé, hogy két héten ke-
resztül folyamatosan ülésezzenek a teremben. 
Hogy a régi hagyomány valamilyen formában 
mégis jelezve legyen, az újonnan megválasztott 
rendfőnök itt teszi le az esküt, itt csókolja meg 
a feszületet és veszi át a rendi vezetést szimbo-
lizáló tárgyakat, a szabályzatunkat és a rendi 
pecsétet. Az eskütétel után pedig a kegyká-
polnába vonultunk, hogy a Boldogságos Szűz 

Máriának is megköszönjük új 
rendfőnök atyánkat. Ezen a na-
pon többet már nem üléseztünk, 
hanem másnap folytattuk tovább 
a választásokat. 
A következőkben a rendfőnök 
helyettesét, a vikáriust, mint első 
tanácsost, majd a további három 
tanácsost választottuk meg. 

Mihał Lukoszek atya, a krakkói ház főnöke 
fiatalos lendülettel fog majd a rend legfőbb 
vezetőjének segítségére lenni, éppen úgy, mint 
Mariusz Tabulski atya, a második tanácsos, aki 
Wrocławban házfőnök és plébános. A másik 
két tanácsos Richard Bortkiewicz és Kazimi-
erz Maniecki atya pedig lassan harmincéves 
papi szolgálat és harminchét év szerzetesi élet 
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A Boldogságos Szűz Mária tisztelete mindig 
is fontos volt a pálosok életében, nem lehet ez 
másképpen az elkövetkezendőkben sem. 
Az élet védelmében tett erőfeszítéseink egyik 
eleme a lelki adoptáció, melynek apostolai kell 
legyünk a továbbiakban is, emellett a család 
értéke és védelme mellett minden pálosnak ki 
kell állnia. 
Napjainkban több támadás éri Katolikus Egy-
házunkat, ezért a pálosok az Egyház mellett 
hűségesen ki akarnak tartani, erre kötelezi őket 
a múlt is, hiszen pálos eleink mindig hűsége-
sek voltak a Katolikus Egyházhoz. 
A közösség ereje az imádságban és az együtt 
töltött időben rejlik. A Nagykáptalanon erre is 
figyelme volt a jelenlévőknek. 
A világ minden részéről érkezett küldöttek 
nagy mértékben gazdagodtak ebben a két hét-
ben. A legidősebb káptalani tag, Jerzy atya, aki 
a II. világháború óta minden Nagykáptalanon 
részt vett, a következőképpen jellemezte a 
mostanit; „Gratulálok nektek, ez volt a legcso-
dálatosabb Nagykáptalan, amin valaha voltam!”

tapasztalataival tudják majd a rend legfőbb ve-
zetését kézben tartani. A rend gondnoka to-
vábbra is Jan Bednarz atya lesz, aki az előző 
hat évben is ezt a feladatot látta el. A rendi tit-
kár pedig, Paweł Przygodzki atya az újoncház-
ból érkezett, eddig az újoncmesteri feladatot 
látta el. 
A választás után tovább folytatódott a tanács-
kozás. A rend életére vonatkozó kérdéseket 
kellett átbeszélni és azokat megfelelő módon, 
határozatok formájában megfogalmazni. Fel-
tűnően sok szó esett közben a pálos karizmá-
ról. Erről majd a későbbiekben részletesebben 
is beszámolunk, amikor a határozatok már a 
kezünkben lesznek. Elöljáróban azonban né-
hány a legfontosabbak közül: Az egyik felada-
tunk a bűnbánat szentségének kiszolgáltatása. 
Rendünk fontosnak tartja, hogy a jelen kor 
zűrzavarában az Isteni Irgalmasság képviselői 
legyünk, különösképpen a bűnbánat szentsé-
gének kiszolgáltatásán keresztül. Több helyen 
gyakorlat, hogy a gyóntatások ideje alatt szent-
ségimádást is lehet végezni. Ez különösképpen 
is segít a Krisztussal való mélyebb kapcsolat 
megteremtésében.

Az új generális atya, Arnold Chrapkowski leteszi az esküt  
(fotó: fr. Robert Jasiulewicz OSPPE)  
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pálosoktól, 
pálosokról
A Pálos Baráti Kör pécsi 
csoportjának zarándokútja 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyébe (2014. május 14–18.)
Lantosné Imre Mária

A pécsi baráti kör zarándokútja alkalmával 
ebben az évben a zempléni táj rejtett kincse-
it, kultúrtörténeti emlékekben gazdag vidékét 
kerestük fel. Történelmünk jelentős fejezeteit 
képezi e tájon az Árpád-házi- és az Anjou-ki-
rályok, majd a Rákóczi-család működése, 
Bocskai, Thököly, II. Rákóczi Ferenc szabad-
ságharca. Kultúrateremtő szerepet jelentett a 
korai időktől ide telepedő szerzetesrendek, fő-
képpen a pálosok pasztorációja és a reformáció 
iskolateremtő politikája.
Utunk első állomásán megtekintettük a boldvai 
jelenleg református, a 12. század végén épült és 
a 16. században átalakított bencés templomot, 
valamint a kolostor és a rotunda 
(körtemplom) alapfalait. Egyes 
vélekedések szerint, itt írták az 
első összefüggő magyar nyel-
vemlékünket, a Halotti beszéd és 
Könyörgést, amelynek szövegét a 
templomban Sudár Annamária 
előadóművész hiteles tolmácso-
lásában hallhattuk. Ezt követően 
Szabolcson az Árpád-kor legnagyobb földvá-
rát jártuk be, ahol 1092-ben Szent László egy-
házi zsinatot tartott. Szálláshelyünkön Tokaj 
városában rövid séta keretében ismerhettük 
meg a 18. századi görög katolikus templomot, 
valamint a 15. században alapított és többször 
átépített pálos kolostor épületét. Tokaj római 
katolikus templomában szentmisén vettünk 

részt. A „fagyosszentek” teremtette hideg, sze-
les, időben jól esett a borkóstoló a tokaji Rá-
kóczi- pincében. Végül a Hotel Kelep szállo-
dában elfoglaltuk szállásainkat.
Másnap Sárospatakon először a Szent Erzsébet 
Ház római katolikus gyűjteményének, a „Há-
zad Ékessége” és „Hódolat Szt. Erzsébet előtt” 
c. kiállításait tekintettük meg. A 15. században 
épült gótikus római katolikus csarnoktemplom 
(bazilika minor) és környezete felújítása miatt 
csak a templombelsőt láthattuk. Ezt követően 
a hitelesen helyreállított sárospataki várkas-
télyt és a történetét bemutató kiállítást néztük 
meg. Az 1531-ben alapított református kollé-
gium, a Comenius Amos János vezette hala-
dó szellemű oktatás (1650–1654) emlékezete 
emelte Patakot a „Bodrog-parti Athén” elne-
vezésre méltóvá. A Református Kollégium Tu-
dományos Gyűjteményében, a Pollack Mihály 
tervezte könyvtárteremben könyvritkaságokat 
láthattunk. Széphalmon, a neoklasszicista em-
lékcsarnokban felidéztük Kazinczy Ferenc író 
és nyelvújító, irodalmunk szervezőjének életét 
és munkásságát. Mindannyiunk számára fe-
lejthetetlen élményt jelentett a Magyar Nyelv 
Múzeumának megtekintése. Visszatérve Sáto-
raljaújhelyre Kazinczy egykori munkahelyén, 
a megyei levéltárban kaptunk tájékoztatást a 
gyűjteményről. A 13–18. században többször 
átalakított pálos, jelenleg piarista templomban 

ismerkedtünk a monostor kö-
zépkori történetével és a temp-
lom mai berendezésével. Ugyan-
itt szentmisén vettünk részt. Ezt 
követően koszorút helyeztünk el 
a templom Szent Kereszt-kápol-
nájában eltemetett pálos vérta-
nú, Csepellényi György (1626–
1674) emléktáblájánál.

Zarándokutunk következő napján, Göncön 
szentmisét hallgattunk. Ezt követően Vizsoly-
ba látogattunk. A 13–14. században épült, 
eredetileg római katolikus, jelenleg reformá-
tus templom, értékes falképei, Szűz Mária 
és Jézus életéről, a palástos Madonna, Szent 
László legendájának részletei, újabb restaurá-
lásra várnak. Itt érdekes kiállítást láthattunk 
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a Biblia-kiadásról és a Károli Gáspár magyar 
nyelvre lefordított, 1590-ben a helyben kiadott 
vizsolyi Bibliáról. A boldogkői vár bejárását 
követően Monokon megkoszorúztuk Kossuth 
Lajos szobrát és szülőházában megtekintet-
tük az emlékkiállítást. Szerencsen a Zempléni 
Múzeum kiállításai idézték a település múltját. 
Este, szerencsi borházában Rozsnyai Géza, a 
borlovagrend tagja hangulatos vacsoraesten 
vendégelt meg bennünket.
A következő nap reggelén a festői Nagy Mi-
lic-hegy lábánál fekvő Füzér műemlék temp-
lomában szentmisén vettünk részt, ahol tele-
pülés élő hagyományairól Tóth Gábor helybeli 
plébános tartott részletes ismertetést. Utána 
szemerkélő esőben indultunk a bazalt kúpon 
magasodó vár „bevételére”. A sűrűn változó 
birtokosok közül a vár a Perényi család idején 
(15–16.század) élte fénykorát. Perényi Péter 
koronaőr 1526–27-ben a gótikus várkápol-
nában őrizte a magyar szent koronát. Hazánk 
legészakabbra fekvő településén, Hollóházán 
tekintettük meg a porcelánmúzeum gazdag 
anyagát. Az egykor nemesfém bányászatáról 
ismert Telkibánya a 13–15. századig virágzó 
bányaváros volt. A pálos rend közeli monosto-
rához tartozott a településen a nemrég feltárt 
és helyreállított Szent Katalin ispotály, ahol 
Mester Lászlóné polgármester asszony tartott 
tájékoztatót. A helytörténeti gyűjteményben, 
az ásványkiállításon, az 18–19. században ala-
pított porcelán- és kőedénygyártás termékein 
kívül a múlt századi polgári otthonok világát is 
megismerhettük.
Zarándokutunk igazi lelket emelő esemé-
nye volt páter Vezér Ferenc pálos vértanú 
(1914–1951) születése 100 évfordulójának 
megünneplése szülőfalujában, a Szatmár me-
gyei Szaniszlón. A település ma Romániához 
tartozik, 3000 fő körüli lakosságának több 
mint a fele magyar. Vezér Ferenc pálosszent-
kúti újratemetését (2012) követően az emlék-
misét itt, a pálos rend nevében Bátor Botond 
tartományfőnök, páter Csóka János és Luczás 
Loránd helybeli plébános együtt celebrálta. 
Jelen voltak a vértanú páter még élő rokonai. 
A nagyszámú katolikus hívek áhítatukkal és 

zengő énekükkel megtöltötték a templomot. 
Közadakozásból, a templomhajóban elhe-
lyezett emléktábla megáldása és koszorúzása 
alkalmával, Sudár Annamária előadásában 
elhangzott Vörösmarty Mihály Szózat c. ver-
se. Ezt követően a polgármester és az egyház-
község szervezésében bőséges vendéglátásban 
részesültünk. Búcsúzóul Botond és János pálos 
atyák megkoszorúzták a Vezér Ferenc szülő-
házán elhelyezett emléktáblát. Hazafelé vezető 
utunkon hálaadásra betértünk Máriapócsra is.

rendi 
krónika

Rendi Nagykáptalan – Arnold 
Chrapkowski atya az új rendfőnök

2014. március 1-én kezdődött Lengyelország-
ban, Częstochowában, Jasna Górán Első Re-
mete Szent Pál Rendjének a Nagykáptalanja. 
A hatévenként összehívott testület a megvá-
lasztott képviselőkből és a hivatalból jelenlé-
vő szerzetesekből áll. Elsődleges célja, hogy a 
rendi legfőbb vezetést megválassza és a pálo-
sok életét szabályozó Konstitúció és Direktó-
rium esetleges módosítását, kiegészítését meg-
tárgyalja. A magyarországi tartományt Bátor 
Botond tartományfőnök atya és Csóka János 
pécsi házfőnök atya képviselte. A Nagykápta-
lan 2014. március 6-án Arnold Chrapkowski 
eddigi vikárius atyát választotta meg Első Re-
mete Szent Pál Rendje új generálisának.
Arnold Chrapkowski 1968. április 28-án 
született, Dziemiany na Kaszubachban, Len-
gyelországban. Az újoncévet Leśniów-ban 
töltötte, filozófiai és teológiai tanulmányait 
pedig Krakkóban, a Pálos Rend Hittudomá-
nyi Főiskoláján végezte. 1993. július 30-án tett 
örökfogadalmat, 1993. augusztus 21-én szen-
telték diakónussá Jasna Górán. 1994. június 
18-án szentelték pappá. Először lelkipásztori, 
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hitoktatói munkát végzett Leśnia Podlaskán 
és egyúttal a kolostor házfőnökhelyettese is 
volt. Részt vett az ifjúsági pasztorációban és a 
területi katolikus rádió munkájában. 1998-ban 
a Pápai Lateráni Egyetemre, Rómába küldték 
elöljárói, hogy speciális, egyházjogi tanulmá-
nyokat végezzen.  1998–1999 között elvégezte 
a Studium Congregationis De Causis Sancto-
rum kurzusát, ahol a szentté avatások posztu-
látori diplomáját szerzete meg. 2001-ben dok-
tori tudományos fokozatot ért el egyházjogból. 
A tanulmányok elvégzése után visszakerült 
Lengyelországba, és Krakkóban a Pálos Rend 
Hittudományi Főiskoláján kezdett el tanítani. 
2002 és 2008 között a krakkói pálos kolostor 
házfőnök helyettese volt. Ez idő alatt adjunk-
tusként tanított a házasságjogi tanszéken a 
Krakkói Pápai Teológiai Akadé-
mián, majd a II. János Pál pápa 
Egyetemen, szintén Krakkóban. 
Ugyanakkor más szerzetesi sze-
mináriumokban is adott elő egy-
házjogot Krakkóban. 2008-tól a 
Pálos Rend vikáriusa (rendfőnök 
helyettese) volt. Arnold Chrap-
kowski atya a Pálos Rend 86. 
rendfőnöke. 
A Nagykáptalan 2014. március 7-én megválasz-
totta a Rendfőnöki Hivatal további tagjait is: vi-
kárius, azaz a rendfőnök helyettese és az I. defi-
nitor (tanácsos) lett: Mihał Lukoszek atya, az 
eddigi krakkói házfőnök; II. definitor Mariusz 
Tabulski atya, az eddigi wrocławi házfőnök; III. 
definitor Ryszard Bortkiewicz atya, korábban a 

częstochowai Szent Barbara kolostor házfőnö-
ke; IV. definitor Kazimierz Maniecki atya, az 
eddigi wieruszówi házfőnök lett. A Pálos Rend 
római képviselőjévé (prokurátorává) újra Bazyli 
Degórski atyát választották, a gondnoki felada-
tokat pedig újra Jan Bednarz atya látja el.

•

Elhunyt dr. Aczél László Zsongor atya

2014. február 5-én hosszú betegség után el-
hunyt dr. Aczél László Zsongor atya. Te-
metési szertartása 2014. február 18-án volt 
Pécsett. Lelki üdvéért az engesztelő temetési 
szentmisét Spányi Antal székesfehérvári me-
gyéspüspök celebrálásával, Udvardy György 
pécsi megyéspüspök, Balás Béla kaposvári 
megyéspüspök, Mayer Mihály nyugalmazott 

pécsi megyéspüspök, P. Arnold 
Chrapkowski rendfőnökhelyet-
tes, P. Roman Majewski Jasna 
Góra-i házfőnök, P. Marian 
Waligóra Jasna Góra-i kegyhe-
lyigazgató, P. Mihał Bortnik 
rendi titkár, P. Bátor Botond tar-
tományfőnök jelenlétében, rend-
társai, évfolyamtársai és a többi 

paptestvérek közösen mutatták be, majd a pé-
csi köztemető pálos kriptájában helyezték őt 
örök nyugalomra. A szentmisén és a temetési 
szertartáson a közvetlen hozzátartozók mel-
lett szerzetesek és a hívek sokasága vett részt. 
Köszönjük mindazok segítségét, akik Zsongor 
atya betegségében és halálában segítségére vol-
ta rendi közösségünknek!

Az új generális atya, Arnold Chrapkowski 
(fotó: fr. Robert Jasiulewicz OSPPE) 

Zsongor atya temetése (fotó: Varga László)
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Elhunyt dr. Balpataki Béla atya, 
pálos konfráter 

2014. február 27-én életének 80., áldozópapsá-
gának 57. évében váratlanul elhunyt Girincsen 
Dr. Balpataki Béla c. kanonok, ny. plébános, 
pálos konfráter. Gyászszertartása – melyet Dr. 
Katona István nyugalmazott egri segédpüspök 
vezetett – 2014. március 12-én 11 órakor volt 
a törökszentmiklósi templomban, majd a helyi 
temetőben helyeztük őt örök nyugalomra. 

•
Remete Szent Pál ünnepe

A rendi hagyományokhoz hűen Remete 
Szent Pál ünnepéhez kapcsolódóan – 2014. 
január 14-én Budapesten, 15-én pedig Pécsett 
összegyűlve – az idén is ünnepélyes keretek 
között újították meg a pálos atyák és testvé-
rek fogadalmukat. A szentmisét Schönberger 
Jenő szatmári megyéspüspök celebrálta.

•
PÁLOS 80 – erdélyi kolostoralapítás 
és a 80 évvel ezelőtti hazatérés napja

A PÁLOS 80 rendezvénysorozat keretében arra 
emlékezünk, hogy 2014-ben 80 éve, hogy 148 
év után hazatértek a pálosok Lengyelországból, 
ahol II. József császár 1786-os feloszlató rende-
lete után élt tovább a rend. – 2014. január 26-
án Hargitafürdőn ünnepélyes keretek között 
új szerzetesházat alapított a Pálos Rend. Az 
alapítási szentmisét Dr. Jakubinyi György, gyu-
lafehérvári érsek úr celebrálta. Az ünnepségen 
több száz magyarországi és erdélyi zarándok 
vett részt. – 2014. május 12-én az aznap épp 80 
esztendeje visszaért pálosokra, s az újrakezdésre 
emlékeztünk ünnepélyes szentmise keretében a 
Sziklatemplomban. A Bátor Botond atya által 
celebrált szentmisén mint az öt magyar pálos 
kolostor képviseltette magát.

•

Boldog Özséb Nap Márianosztrán 

2014. január 22-én volt Márianosztrán a ha-
gyományos Esztergomi Boldog Özséb ünnep, 
mely egyben a pálos szerzetesek és konfráte-
rek találkozója is. Az ünnepi szentmisét dr. 
Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be. 
A Magyar Pálos Rend két új konfrátere Dr. 
Bőzsöny Ferenc és Tasnádi Tamás ezen az ün-
nepségen vehették át a konfráteri diplomát. – 
Dr. Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádió örökös 
főbemondója. Hosszú évek óta áll rendünk 
mellett, és segít bennünket. Különösképpen 
egyedi hangjával tett számunkra sok szolgála-
tot, különféle pálos vonatkozású filmek, mű-
sorok, felvételek szövegének a felmondásával. 
Nagy ünnepeinken is mindig számíthattunk 
rá; az olvasmányok felolvasásával még szebbé 
tette azokat. Komoly szerepe van a művészek 
csütörtök éjszakai sziklatemplomi szentsé-
gimádásával kapcsolatban is. – Tasnádi Ta-
más hiteles bányamérő, igazságügyi szakértő. 
Ő irányította a Sziklatemplom bejáratát lezá-
ró két méter vastag vasbeton fal elbontását és 
a bejárati rész újbóli kialakítását, ő felügyelte 
a rendszeres barlangbiztonsági felülvizsgá-
latokat, nemrégiben pedig a Fogadóközpont 
kialakítását.  Mindezeket ellenszolgáltatás 
nélkül, a Magyar Pálos Rend iránti elkötele-
zettségből tette. Talán nincs is olyan szakem-
ber Magyarországon rajta kívül, aki ilyen rég-
óta, több mint negyedszázada áll mellettünk.

•
Száz éves lenne Vezér Ferenc 
pálos vértanú

2014. március 22-én Dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek, Luczás Lóránd sza-
niszlói plébános és Ékes Ilona országgyűlési 
képviselő jelenlétében Pálosszentkúton emlé-
keztünk meg a száz esztendővel ezelőtt szüle-
tett Vezér Ferenc atyáról. – Május 18-án szü-
lőfalujában, Szaniszlón, a templomban a pécsi 
Pálos Baráti Kör busznyi csoportjának jelenlé-
tében, a zsúfolásig megtelt templomban, ün-
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nepélyes szentmise keretében avatták fel Ve-
zér Ferenc emléktábláját. A szentmisét Bátor 
Botond és Csóka János pálos atyák és Luczás 
Lóránd szaniszlói plébános mutatták be.

•
Dr. Erdő Péter megáldotta 
a tisztulás útja zarándokutat

2014-én április 10-én dr. Erdő Péter bíboros 
a Sziklatemplom előtt megáldotta a 2013-ban 
A Tisztulás Útja elnevezéssel létrehozott, a 
Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom-
tól induló, a Gellérthegyen áthaladó és az 
Alcantarai Szent Péter templomhoz érke-
ző nagyvárosi zarándokutat. Az alapításban 
meghatározó szerepet játszott 
Böjte Csaba ferences szerzetes, a 
pálos Sziklatemplom, a Pálosok 
Fogadóközpontja és a belvárosi 
ferences templom. A zarándokút 
a megtisztulást kereső embert 
Isten tízparancsolata és a jézusi 
parancsok alapján kidolgozott, a 
lelkiismeretvizsgálat lehetőségét 
nyújtó 15 állomáson vezeti végig. 

•
Rendi lelkigyakorlat

2014. július 14. és 19. között lesz Pécsett a pá-
losok éves rendi lelkigyakorlata, melyet Pacsai 

János sajószentpéteri görög katolikus espe-
res-parókus tart. 

•
Felújítási munkálatok

A Magyar Pálos Rend számos felújítási mun-
kát kezdett az idén. Megkezdődött pálosz-
szentkúti Lourdes-i barlang, Márianosztrán 
pedig a parkoló felújítása. NKA támogatásból 
valósul meg Pécsett a Pálos templom meny-
nyezetének felújítása, készül el az új belső va-
kolat, valamint megtisztítják a téglafelülete-
ket, s hőszigetelést kap a két bejárati üvegajtó. 
2014 júniusa és augusztusa között a pécsi 
Lyceum-templom homlokzata is megújul. A 
munkákkal járó esetleges kellemetlenségekért 
elnézésüket kérjük.

•
Pálos szerzetest neveztek ki püspökké 
Ausztráliában  

Ferenc pápa 2014. április 12-én a pálos szer-
zetes Columba Macbeth-Greent nevezte ki 
az ausztráliai Wilcannia-Forbes püspökévé. 

•
Fémikonkiállítás 

a Sziklatemplomban

2014. április 24-én 18 órakor 
nyílt meg a Ruzsa György művé-
szettörténész professzor gyűjte-
ményéből készült, a világ legtöbb 
fémikon műtárgyát bemutató ál-
landó kiállítás a Sziklakolostor-
ban. A kiállítást dr. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes nyitotta meg. A tár-
latot együtt áldotta meg Tatárka Kirill ortodox 
atya, Bátor Botond pálos tartományfőnök, va-
lamint Györfi Szabolcs pálos házfőnök atya. 
Az ünnepségen a magyar ortodox egyházak 
számos képviselője is megjelent. A magánáj-
tatosság több száz kis tárgyát magában foglaló 
gyűjtemény a kolostor egyik, a hívek számára 

Szentmise Szaniszlón (fotó: Lantos Miklós) 
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is látogatható kis szobájában kapott helyet, s 
a Pálos Fogadóközpont nyitvatartási idejében 
tekinthető meg.

•
Pálos települések találkozója Sajóládon

2014. május 31-én hagyományteremtő célzat-
tal ismét találkoztak azoknak a magyarországi 
településeknek az elöljárói, ahol jelenleg pálos 
kolostorok működnek, vagy ahol egykor pálos 
kolostor állt.

•

Vonatos zarándoklat Częstochowába

Ismét elindul a Fekete Madonna Zarándokvo-
nat Częstochowába. A négynapos zarándoklat 
2014. június 23. és 26. között lesz. Az utazás 
lelkivezetői: dr. Bábel Balázs kalocsa-kecske-
méti érsek, Németh László nagybecskereki 
püspök, Tamás József gyulafehérvári segéd-
püspök és Bátor Botond pálos atya. Bővebb 
információ és jelentkezési lehetőség: http://
www.missziotours.hu/

•
25 éves a Mária Magdolna búcsú

2014. július 19-én 18 órakor ünnepi szentmi-
sét tartunk az egykori pálos kolostor romjainál 
Salföldön. 

•
Szentmise Klastrompusztán

2014. szeptember 14-én 12 órakor a Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepén szent-
misét tartunk Klastrompuszta egykori pálos 
kolostorának romjainál. (Megközelíthető 
Kesztölc községen keresztül.)

•

Zarándokház Pálosszentkúton 

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

•
Önkéntes munka és pihenési lehető-
ség 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, kikapcsolódni elcsendesedni és együtt 
munkálkodni vágyókat is. Nagy szerettel vá-
runk családokat is! Bejelentkezés és bővebb in-
formáció: paloshazak@gmail.com és Baghy-Bá-
tor Teréz (+36 82 950 856). 

pálos 
programok
2014. június – 2014. szeptember 
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 – 22 óra: szentségimádás
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•	 augusztus 10. – 16 óra: Szent Lőrinc 
napi ünnepi szentmise Budaszentlőrinc 
romjainál 

•	 szeptember 10. – 17 óra: szentmise, majd, 
a Pálos Baráti Kör találkozója

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

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya Bazilika
www.marianosztrakegyhely.hu

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

•	 július 5. – Sarlós Boldogasszony ünnepi 
szentmise a Mária-kútnál

•	 július 5–6. – Az Irgalmas Jézus Öt Szent 
Sebe főbúcsú

•	 július 20. – Szent Hedvig búcsú – a peda-
gógusok és nevelők zarándoklata

•	 augusztus 14. – A bazilika templomszen-
telési búcsúja

•	 augusztus 15. – Nagyboldogasszony 
ünnepe

•	 augusztus 17. – Nagyboldogasszony 
búcsú

•	 augusztus 31. – „a malenkij robotosok” 
hálaadó zarándoklata

•	 szeptember 21. – a Fájdalmas 
Szűzanya kálváriai főbúcsúja

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 

•	 májustól minden hónap 13-án – 8.00–
11.00 között fatimai engesztelés

•	 június 6–7. – Pünkösdi Ifjúsági Találkozó
•	 június 7–9. – Pünkösdi búcsú
•	 július 11–13. – Keresztény Motoros 

Zarándoklat
•	 augusztus 15-én – Nagyboldogasszony 

Búcsú
•	 szeptember 6–7. – Magyarok 

Nagyasszonya búcsú

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 18 órakor: 

•	 július 20. – 12.30: Jakab-hegyi búcsú, 
melyre gyalogos zarándoklat is indul

•	 szeptember 12. – 18 óra: szentmise, majd 
Török Máté (Misztrál együttes) estje (A 
Pálos Baráti Kör találkozója)

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 augusztus 6-án – Urunk 
színeváltozása ünnep, templom-
búcsú
•	 Minden hónap harmadik 
szombatján – 18.30-kor a kariz-
matikus megújulás közösségei-
nek szentmiséje
•	 szeptember 1-jén – 9 óra: 
Pécs Város Napja – a városnapi 
ünnepség megnyitó 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

2014. június – szeptember

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-
sziklatemplom

• vasárnap: 8.30, 11, 17 (16.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma) és 20 óra (a szent-
mise után zsolozsma)
• hétköznap: 8.30, 17 (16.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma) és 20 óra (a szent-
mise után zsolozsma)
• minden hónap 28-án: 17 óra: engesztelő 
szentmise az abortusszal elkövetett bűnökért

• • •
MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika
http://www.marianosztrakegyhely.hu

• vasárnap és ünnepnapokon: 8.30 és 10.30
• hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 
szombaton: 18 óra (a szentmisék előtt fél 
órával rózsafüzér)
• péntekenként a szentmise előtt egy órával 
szentségimádás

• • •
PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

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

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT 
Magyar Szentek és Boldogok kápolna 
(Petőfiszállás)

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

• • •
PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

• vasárnap: 8 óra, 18 óra (17.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma); ifjúsági szentmise: 
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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„A szent kút és kápolna ott foglal 
helyet a tanyák között a maga 
csöndes magárahagyatottságában, 
paraszti egyszerűségében. [...] 
Csak a fák, szőlők és búzavetések 
ékesítik, igaz, minden művészi 
dekorációval hatalmasabban. Az 
élet bibliai egyszerűsége fogad ben-
nünket: a kenyér és bor az oltárra 
és az emberek asztalára kerül. A 
Szentkútnak e magányosságában, 
magasztos szegénységében, a ter-

mészetnek a természetfölöttiekre 
hangoló csöndjében a kiskunsági 
parasztnép a maga környezeté-
nek megszentelt mására, életének 
égi igazolására ismer rá. A Szent 
Szűz megjelenésével vigasztalta 
meg e komoly, munkás parasz-
tokat és most már itt él közöttük 
ezen a tanyai tájon, közelről látja 
életüket és munkájukat.”
Bálint Sándor: 
Pálos Szentkút (!), részlet, 1940 körül
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