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beköszönő•
nös megnyílásból bizalom születik, megerő-
södnek a szeretetkapcsolatok. Jobb az ember 
lelki közérzete; a munka, a tanulás is jobban 
megy egy olyan közösségben, ahol szívesen 
vagyunk, és számíthatunk egymás segítségé-
re. Másrészt ott a kihívás öröme. Képes vagyok 
többé és nagyobbá, okosabbá válni, mint eddig 
voltam; képes vagyok meghaladni önmaga-
mat. Az ember értelmével és szabad akaratá-
val – Isten kegyelméből – képes lehet újra és 
újra meghaladni önmagát. Ez lelkesedéssel, új 
erővel tölthet el. Felszabadító és lelkesítő, ha 
nekilendülök, hogy több legyek, mint eddig 
voltam; hogy felülmúljam önmagamat képes-
ségeimben, tudásomban – és szeretetemben. 
A tanulás pedig kiváló eszköze a fejlődésnek, 
egy kicsit felvillantja az örök cél felé vezető 
haladást is. S közben megtapasztalok egy új, 
belső szabadságot, ami nem múlik el a nyár-
ral: Isten gyermekének szabadságát. Szabad 
vagyok; nem mert azt teszem, amihez kedvem 

van, hanem mert igent mondok Isten 
akaratára, a kötelessége-

imre, a jóra. Felüle-
melkedem belső 

korlátaimon. 
H a r m a d -
részt ott 
vannak az 
új elha-
tározások. 

I l y e n k o r 
l e g t ö b b e n 

úgy indulunk 
neki az új tanév-

nek, hogy egy magasabb 
távlatból tekintünk az életünkre. 

Jobban rálátunk dolgokra, és tudunk elhatá-
rozásokat tenni; mit fogok másként csinálni, 
mire fogok jobban figyelni, mit nem akarok 
elhagyni az idén. S ezzel összecseng az, ami 
talán a legfontosabb minden új kezdet kap-
csán is, s ez Jézus ígérete: „Vegyétek magatokra 
igámat, és tanuljatok tőlem, …és megtaláljátok 
lelketek nyugalmát.” Vállaljuk hát így íz új tan-
évet, az új kezdetet az Úrért, az Úrral – ezzel 
a lelkülettel!

beköszönő
P. Csóka János OSPPE

Hadd kezdjem egy jó hírrel: nagy örömünkre 
befejeződött a Lyceum-templom homlokzati 
felújítása. Mindannyian – pálosok és az ide 
járó testvérek – vártuk ezt a napot. Igaz, kezd-
tük már megszokni azt is, hogy a be- és kijutás 
felér egy kalandtúrával, meg azt is, hogy mint 
egy műtőben, nem látjuk, mi történik a zöld 
lepel mögött. Izgalommal, de bizakodva vár-
tuk, mi kerül ki a gondosan operáló kezek alól. 
Mondhatom, a látvány nem okozott csalódást. 
A templom felújítását nagylelkűen támogatta 
Pécs városa is. Ebben a templomban tartják a 
város napjának nyitó szentmiséjét minden év-
ben szeptember 1-jén, melyet – hagyományo-
san – a pécsi püspök mutat be.
Szeptember nemcsak Pécs városának hónapja, 
hanem az új iskolaév kezdete is. A 
nyári szabadságról haza-
térnek a felnőttek, a 
gyermekek, és a 
fiatalok pedig 
megkezdik 
az új is-
kolaévet. 
A szep-
t e m b e r 
tehát az új 
kezdet idő-
szaka is. Azt 
szoktuk mondani, 
minden kezdet nehéz; s 
valóban, nem könnyű a Balaton 
partjáról, vagy árnyas erdőkkel szegélyezett 
hegyi ösvényekről visszazökkenni a beton-
dzsungelbe, az iskolapadba, az íróasztal, a szá-
mítógép, a házimunka mellé. Újra tanulásra, 
munkára szorítani magunkat. 
Mi az, ami megkönnyítheti a visszatérést? 
Egyrészt várnak a régi barátok, az iskolatársak. 
Jó újra találkozni velük, megosztani a nyár 
élményeit. A megosztás és a másik figyelmes 
meghallgatása közösséget teremt. A kölcsö-

dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök megáldja a templomot (fotó: Varga László)
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dik PHARE-program keretében a barlang 
tetejének időszerű szigetelése.
1993. november 9-én hivatalos látogatásra ér-
kezik P. Jan Nalaskovski, P. Melchior vikárius 
és P. Damján titkár atya kíséretében. Fr. Bo-
tond látja el a tolmács teendőit. Régi szokás 
szerint a Veni Creator Spiritus kezdetű him-
nusz eléneklése után a generális atya felolvas-
ta a Szabályzat pontjait a kánoni látogatásról, 
majd személyesen, négyszemközt is tárgyalt 
mindenkivel. Az estebéd során a generális atya 
beszámolt a rend általános helyzetéről, len-
gyelországi törekvéseikről és az új kolostorok 
alapításáról. A hivatalos könyvek ellenőrzése 
során mindent szabályosnak találtak, és ezt 
aláírásukkal erősítették meg. A vizitáció során 
a templom és a kolostor minden egyes he-
lyiségét bejárták, felmérték állapotukat. Ész-
revételeik megtétele után a közös zsolozsma 
elimádkozása zárta a napot. Másnap, 10-én 
reggel hatkor a latinul celebrált konventmisé-
ben, az evangélium felolvasása után a generá-
lis atya összegezte látogatásuk eredményét, és 
kiadta utasításait és rendelkezéseit. Az atyákat 
megdicsérte, és intette őket az engedelmességi 
fogadalom további hűséges megtartására. Ok-
tóber 13-án, a generális atya tovább utazott 
Varannóba (Szlovákia), hogy az ottani kolos-
tor ügyeiről tájékozódjon.
P. Bolváry Pál október 13-án érkezett vissza az 

Amerikai Egyesült Államokból, 
ahol a pittsburghi egyházmegyé-
ben teljesített szolgálatot, hogy 
nyugdíjas éveit itthon tölthesse el.
1993. november 28. Advent első 
vasárnapját követően bevezetjük 
az esti nyolc órai szentmiséket, 
amelyeket a magyar hazáért és 
a nemzetért ajánlunk fel. – Az 

esti öt órai szentmise után a hívekkel közösen 
imádkozzuk a vesperást. Az első tapasztalatok 
szerint ezt még gyakorolni kell. – Pál atya hi-
toktatást szervez az egyetemista fiúk számára 
és az óvodásoknak is, magyar és angol nyelven.
1993. december 15. Az esti szentmisék jól 
beváltak. Ezekben a napokban Antall József 
miniszterelnökünk lelki üdvéért mutatjuk be.

rendünk 
múltjából
A Sziklatemplom története, 
14. rész 
Események 1993–1999
P. Hesz Attila OSPPE

1993. március–április hónapban tovább foly-
tatódik a rendház belső felújítása.
1993. április 3-án részt vesznek a ház atyái 
Ács István György egri segédpüspök teme-
tésén. Ács István 1965-ben, még sárospataki 
káplán korában tett fogadalmat a pálos rend-
ben. 1970-től 1989-ig Füzéren (itt a 17. szá-
zadban pálos misszionáriusok működtek) volt 
plébános. II. János Pál pápa 1988. december 
23-án címzetes püspökké, egyben az Egri 
Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. 
Jelmondatául választotta: „Te vagy Uram, az 
én reményem”. 1993. március 26-án Egerben 
hunyt el.
1993. augusztus 19-én érkezik vissza a rend-
ház kötelékébe P. Udvarnoky István. Ő is 
egyike azoknak a titokban fogadalmat tett 
atyáknak, akik segítségével lehe-
tővé vált az 1989-es újraindulás.
1993. augusztus 26-án P. Máthé 
Péter rendfőnöki megbízott hi-
vatalos látogatást tett a Szikla-
kolostorban.
1993 szeptemberében 15. köb-
méter törmeléket szállítanak el 
a rendház udvaráról, és befejező-
dik az ablakok cseréje és az aktuális kőműves 
munkálatok.
1993. szeptember 13-án az ország több pont-
járól érkeztek zarándokok a fatimai engeszte-
lésre. Megtelt velük a Szent István terem és a 
külső barlang is.
1993. október 30-án befejeződött a rendház 
tetőszerkezetének a felújítása, és megkezdő-

P. Bolyós Ákos 
és P. Máthé Péter  (Pálos archívum)
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Częstohowai Szűzanya képével, mellette B. 
Özséb és Szt. Hedvig bronz szobra áll. Az ol-
tárt P. Máthé Péter rendfőnöki delegátus ál-
dotta meg. A generális atya pedig egy díszes 
kazulát ajándékozott nekünk ezen alkalomból, 
amelyet a magyar és a lengyel címerrel dí-
szítettek. Az ünnepségen jelen volt a lengyel 
nagykövet is.
1994. június 18. Nagy öröm és nagy ünnep! 
Első szentelés az újraindulás óta! Bátor Bo-
tond testvért szentelte fel a pécsi Bazilikában 
Mayer Mihály megyéspüspök úr. Sokan ünne-
peltünk vele.
1994. július 13-án a ház atyái részt vesznek P. 
Ákos temetésén. A generális atyát P. Efrém 
képviselte. P. Ákosnak nagy érdemei voltak az 
újrainduláskor.
1994 júliusa végén P. István Nagykovácsiban, 
P. Vince a zugligeti plébánián nyer új lelki-
pásztori beosztást. Helyükre P. Béla érkezik.
1994. szeptember 18-án kerül sor a Szent Ist-
ván-terem faragott berendezésének megáldá-
sára, amelyet az 1951-ben kivégzett P. Vezér 
Ferenc, volt pálosszentkúti házfőnök tisztele-
tére készítette Ferencz Béla, egykori magyar 
repülőtiszt, aki a háború után Kaliforniába 
emigrált. Az új otthonában kifaragott műalko-
tást hajóval szállíttatta át az Óceánon.
1994. október 5-én templomunkban ünnepel-
te gyémántmiséjét P. Zembrzuski Mihály. Ő 
volt az 1934-es visszatelepülés egyik fő moz-

1993. december 22. A Környezetvédelmi Mi-
nisztérium illetékes osztálya a PHARE-prog-
ram keretében végeztette el a barlang tetejének 
szigeteltetését. A munkát ezen a napon fejez-
ték be.
1993. december 24. A hét elején elkészült a 
hat ablak az ebédlőben, mivel a régiek már 
a hasznavehetetlenségig el voltak korhadva. 
Még további ablakok cseréjére lesz szükség, az 
emeleti társalgó nyílászárói is hasonló állapot-
ban vannak.
1993. szilveszter. Az év végi hálaadás: már há-
rom és fél éve vagyunk itt a Sziklakolostorban. 
Mennyi törekvés, mennyi imádság, mennyi 
egyeztetés előzte meg… Isten végtelen irgalma 
legyen velünk!
1994. január 20. A ház atyái részt vettek a má-
rianosztrai Boldog Özséb zarándoklaton, ame-
lyet hagyományteremtő céllal kezdeményezett 
P József, nosztrai perjel. Özséb atyánk hivatalos 
boldoggá avatásáért imádkoztunk. A szentség-
imádás elmélkedését P. Zsongor tartotta.
1994. január 22-én templomunkban a kistar-
csai hittanosok adtak elő B. Özséb életét fel-
dolgozó színdarabot.
1994. március–április: megkezdődik a bejárat 
felújítása, valamint az új sekrestye kialakítása 
és a tetőkerítés cseréje. – A nagyheti szertartá-
sokon jelentős számú hívő vesz részt, P. István 
szervezésében dramatizált formában hangzik 
el a szenvedéstörténet.
1994. május 15-én a 
Lengyel–Magyar Baráti 
Társaság szervezésében 
szentmisével egybe-
kötött megemlékezést 
tartottunk a Rend visz-
szatelepülésének 60. év-
fordulójáról, egyúttal a II. 
világháború alatt temp-
lomunkban lelkigondo-
zásban részesülő lengyel 
menekültekről is. Ennek 
emlékére adományozták 
nekünk a Lengyelor-
szág címerét megjelení-
tő oltárt, a sas mellén a  

P. Bolyós Ákos 
és P. Máthé Péter  (Pálos archívum)
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1995. december 7-én a művészek éjjeli szent-
ségimádása a templomban. Ma van első évfor-
dulója a kezdeményezésnek.
1994 adventje első csütörtökén kezdték el 
az engesztelő szentórákat Eperjes Károly 
színművész ösztönzésére, a magyar művé-
szet megújhodásáért. Egyetlen egyszer sem 
maradt el. Többnyire mi, pálosok tartottuk 
az elmélkedéseket, de szép számmal voltak 
meghívott vendégek is. Többek közt Ternyák 
püspök úr, Bíró püspök úr, Jelenits István pia-
rista, Herpy György, Jakus Ottó, központista 
kispapok.
1996. február 2-án a templom egykori Jézus 
Szíve oltárának a helyén felállított Magyarok 
Nagyasszonya dombormű elhelyezése; Majzik 
Mária alkotása.
1996. február 3-án a bécsi látogatáson tartóz-
kodó P. Rába Lukács váratlanul elhunyt. 1937-
ben lépett a Rendbe, 1942-ben áldozópappá 
szentelték, 1947–50 között pálosszentkúti 
perjel volt, 1956-ban külföldre távozott. 1963-
tól 1995-ig lausanne-i magyar lelkész. Teme-
tését szülőfalújában, Bakonykútiban március 
9-én P. Zsongor végezte. 
1996. március 16-án értesítenek minket Częs-
tohowából, hogy az új általános perjel P. Turek 
Szaniszló, eddigi római prokurátor lett. A ma-
gyar házakat a nagykáptalan a quasi-provincia 
rangjára emelte.

1996. május 5-én jelent meg 
Török József, Legeza László, 
Szacsvay Péter szerkesztésében a 
Pálosok című album. Az előszót P. 
Máthé Péter rendfőnöki megbí-
zott írta, lektorálta P. Bolváry Pál 
és P. Dr. Aczél László Zsongor.
1996. május 12-én a reggeli 
szentmisén vett részt Habsburg 

Ottó. Előző este helyezték el a szembemiséző 
oltár felett a Szervátiusz István által faragott 
limpiászi feszületet. Az 1951-es pusztításig is 
volt ilyen feszület a templomban, most sikerült 
végre pótolni a régit.
1996. június 12-én meglátogatja rendházun-
kat az új generális atya, Turek Szaniszló.
1996. június 22-én helyezik el az ún. lengyel 

gatórugója. Töretlen egészségnek örvend és 
még most is kiválóan beszél magyarul, a ró-
zsafűzért naponként magyarul is elimádkozza.
1995. március 2 és 4 között P. Botond temp-
lomunkban tartja a Budapesti Piarista Gimná-
zium II. évfolyama számára a nagyböjti lelki-
gyakorlatot. A fiúk szépen és fegyelmezetten 
viselkednek.
1995. május 5-én költözik be 
házunkba a hazatelepülő P. Rába 
Lukács, volt lausanne-i magyar 
lelkész. Isten hozta!
1995. szeptember 15-én érkezik 
a szentségi kápolna újabb dísze, 
Szent Gellért vértanú dombor-
műve, Majzik Mária alkotása.
1995. szeptember 19-én helyezték el templo-
munkban Szent Imre egykori szobrának a he-
lyére Páduai Szent Antal szobrát.
1995. október 10-én befejeződött a tető fel-
újítása.
1995. december 4-én ökumenikus istentisz-
telet keretében tartották a bányászok a Szent 
Borbála napi megemlékezést.

P. Zembruski Mihály (Pálos archívum)
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1997. szeptember 30-án látogatóba érkezett 
Zembrzuski Mihály atya.
1997. december 15-én elkészült és helyére ke-
rült a rendház kápolnájának oltára (B. Özséb 
látomása), amelyet Becker Gábor tervezett.
1998. február 26–27.: tiszteletre kihelyezték 
a Magyarok Nagyasszonya vándorszobrot. A 
hívek egész éjjel virrasztottak előtte és nap-
közben is számosan imádkoztak, kérve a Szent 
Szűz anyai közbenjárását.
1998. július 7-én Tasnádi Tamás bányamérnök 
elvégezte a barlang felülvizsgálatát.
1998. július 17-én P. Béla Márianosztrára köl-
tözött, P. Máthé Péter érkezett a helyére.
1998. szeptember 3-án rendfőnöki vizitációt 
tartott P. Turek Szaniszló általános perjel, aki a 
júliusi személyi változásokat jóváhagyta.
1998. november 16-án megkezdődött a temp-
lom és a Szent István-terem padlózatának a 
felújítása. A felújítás alatt a hétköznapi szent-
miséket a rakparti bejárat mellett kialakított 
szükségkápolnában tartottuk.
1999. január 6-án a ház atyái részt vettek rend-
társunk, P. Homonnaÿ Miklós temetésén Má-
rianosztrán. 1937-ben lépett a Rendbe. Áldo-
zópappá 1942-ben szentelte Virág Ferenc pécsi 
püspök. 1945–1947 között pálosszentkúti per-
jel volt, 1951 után hat évet töltött börtönben. 
A kommunista időben ún. állami működési 
engedéllyel nem rendelkezett. Lelkipásztori és 
szerzetesi buzgóság jellemezte egész életét.
1999. január 16-án áldotta meg a felújított 
templomot és szentségi kápolnát Bíró Lász-
ló püspök, a Központi Papnevelde rektora. A 
szentségi kápolna kialakításában jelentős részt 
vállalt Vörös Győző egyiptológus.
1999. május 5-én P. Péter tart előadást a Rend-
ről a pesti ferences templomban.
1999. május 16-án dr. Ladocsi Gáspár tábori 
püspök mutatott be szentmisét a templomban 
magas rangú német katonai delegáció tagjai 
számára.
1999. június 11-én költözött a házba P. dr. 
Aczél Zsongor; P. Máthé Péter tartományfő-
nök visszatért a pécsi rendházba.
1999. december 22-én a cserkészek tartják 
karácsonyi összejövetelüket a templomban, 

kápolnában Majzik Mária alkotását, Kolbe 
Szt. Maximilián domborművét.
1996. augusztus 3-án a budaszentlőrinci ro-
moknál mutat be szentmisét fényes papi asz-
szisztenciával Angelo Acerbi érsek, apostoli 
nuncius.
1996. szeptember 22-én hallgatott itt szent-
misét Lech Walesa lengyel köztársasági elnök.
1996. november 24-én Dr. Ladocsi Gáspár 
dandártábornok, tábori püspök úr megáldotta 
a limpiászi feszületet és az új úrmutatót, ame-
lyet Begyik Tibor és neje készített.
1997. január 20-án elkészült és helyére került 
a klauzúra kovácsolt vas ajtaja, amely Pölöskei 
József iparművész munkája.
1997. április 2-án házunk atyái a kerületi pap-
ság győri zarándoklatán vettek részt. Közösen 
tisztelegtek a győri Szűzanya könnyezésének 
300. évfordulóján.
1997. április 11-én megérkezett a Szent Ist-
ván-terem faragott berendezésének utolsó 
darabja, Szent László hermájának faragott 
másolata.
1997. május 1–2. Krakkóból P. Dariusz, P. 
András és P. István voltak látogatóban. A bu-
daszentlőrinci, klastrompusztai és pilisszentlé-
leki romokról készítettek felvételeket, a Rend 
történetének bemutatásához.
1997. július 16-án felkeresett minket Tasnádi 
Tamás bányamérnök, aki a barlang helyreállí-
tási munkáit irányította. Öt évente a barlang 
állapotát felül kell vizsgálni. 
1997. augusztus 10-én Zsongor, István és Béla 
atya mutatott be szentmisét a budaszentlőrinci 
romoknál. Így emlékezünk meg évente az egy-
kori főkolostor patrocíniumáról.
1997. augusztus 15-én mondta aranymiséjét 
nálunk P. Bolváry Pál. Ő nagyon sokat fárado-
zott a kommunizmus alatt a rendi utánpótlás 
fenntartásáért. Buzgóságáért kilenc évre ítél-
ték, ötöt letöltött belőle. Az ünnepi szónok 
tanítványa, P. Dr. Aczél Zsongor volt.
1997. szeptember 27-én dr. Szendi József 
érsek ünnepi szentmisét mutatott be Szent 
Gellért tiszteletére a Magyarországi Néme-
tek Szent Gellért Katolikus Egyesületének 
tagjai számára. 
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Száz éve, az I. világháború kitörése évében, sok 
szenvedés, nélkülözés közepette, a háborúban 
harcoló férjére gondoló édesanyja szüléséről, 
saját születéséről így írt Bolyós Ákos atya: „Egy 
szomorú, nedves késő novemberi délután, amikor 
már meg kellett gyújtani a bűzös petróleumlám-
pát, vérben, kínban, könnyben érkezett meg a 
kínok gyermeke: Rudika. Egy fekete tincs, bam-
ba fej, vékonyka lábak kezek, ez az egész. Pislog, 
nyöszörög, szörcsög, sír, még nem örül semminek, 
csak éppen hogy él. Anyja cserepes ajakkal, fárad-
tan nyúlik el a tarka ágyneműk között. Az öreg 
vaksi Perhács néni avatott kézzel, de már nem 
fiatalos ügyességgel segédkezik, majd odanyújt-
ja a gyenge porontyot még gyengébb anyjának, 
mintha azt mondaná: ettől a könnyes szenvedő 
élettől ugyan várhatunk-e többet, mint ezt a kis 
egérkét? Melléje fekteti a kimosdatott satnya kis 
jószágot. Az anya gyöngéden szorítja magához. 
Már könnye sincsen a síráshoz. De azért mégis 
új erő járja át egész valóját. Most már lesz va-
lakije, akinek elmondhat mindent. Lesz valaki, 
aki meghallgatja bánatát. Lesz értelme életének. 
Lesz kiért dolgoznia. A sok kín után anya és 
gyermeke mély álomba merülnek. A nagy falióra 
most ütne éppen délután négyet, ha volna, de mi-
vel nincsen, csak egy olcsó vekker-ébresztő, méri 
az idő gyors múlását.” 
Az idő gyorsan múlik, valóban. A kisfiú gyor-
san növekszik, és bizony igen erős fiatalember 

cseperedik belőle. Életére az a 
sokszínűség jellemző, ami a fenti, 
általa írt szövegből is átsugárzik. 
Palócos, kritikus módon vizsgálja 
önmagát, ugyanakkor irodalmi 
szépséggel és palócos humorér-
zékkel szemléli az életet. Keres-
kedelmi Középiskolai tanulmá-
nyai végeztével, melyek persze 

szintén nem mellőzik a kalandos részleteket, 
1935. július 2-án lép be a pálos közösségbe. 
Újoncéveiről többek között ezt írja: „A zajongó, 
tülekedő külvilágból a szeretet szigetére csöppen-
tem. Egy megnemesített szülői szeretet fogadott 
itt és a legnemesebb értelemben vett természet-
fölötti életközösség. Nem voltak ugyan angyalok, 
emberek voltak, de mindenegyes telve a legszebb 

és osztják szét az érdeklődőknek a „betlehe-
mi lángot”, amelyet a Születés templomában 
lobbantottak fel. P. Zsongor mutat be részükre 
szentmisét.
1999. december 28-án tartják templomunk-
ban az első életvédő zarándoklatot.

pálos 
lelkiség
Introibo ad altare Dei – 
Megemlékezés Bolyós Ákos 
(1914–1994) atyáról
P. Bátor Botond OSPPE

A római egyház első szent vértanúi emlék-
napján, 1994. június 30-án reggel fél 8 előtt 
a szentmisére készültünk a pécsi Szent Imre 
Pálos Templomban. Mint fiatal, újmisés pap, 
két héttel a szentelés után ott álltam idős mes-
terem mellett a sekrestyében – ő miseruhában, 
én pedig stólával a nyakamban. Ketten indul-
tunk a szentmisére. Talán öt perc volt még…
Ákos atya a sekrestyeszekrényre támaszkodva 
várta a szentmise kezdetét, míg 
egyszer csak arra lettem figyel-
mes, hogy egy nagy lélegzettel 
kifújta a levegőt, és kezdett eldől-
ni. Gyorsan odaugrottam, szépen 
lefektettem a földre, feje az ölem-
ben volt, majd később valamit a 
feje alá tettek a jelenlévő lengyel 
pálos kispapok. 
„Introibo ad altare Dei. Ad deum qui laetificat 
iuventutem meam – Bemegyek az Úr oltárához, 
az Úrhoz, aki megvidámítja fiatalságomat.” 
Igen, belépett az Úr oltárához, a mennyei Jeru-
zsálembe, Isten örök hajlékába. Így halt meg, 
szentmisére készülve az öreg, bölcs pálos pap 
és szerzetes, aki különös módon egész életében 
fiatal maradt. 
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deportálják őket. A rákövetkező évben, 1951-
ben, koholt vádak alapján mindenkit börtönbe 
zárnak. Ákos atya is ennek lesz áldozata. 1956 
februárjában, Szent Mátyás napján szabadul 
amnesztiával a börtönből. Nem kell letölteni 
az eredeti tíz évet, ehelyett „csak” öt évet ül 
börtönben társaival együtt.
Szabadulása után Pécsett, az Ágoston téren 
kántor, majd Budafokra költözik, ahol egészen 
a rendszerváltásig kántorizál. Misézni csak 
titokban van lehetősége; a legegyszerűbb kö-
rülmények között él. Nyaranként, szabadsága 
napjaiban Częstochowába utazik, hogy egy 
kicsit megélje a szerzetességet. Szeretett volna 
Lengyelországban, pálos közösségben élni, de 
a lengyel állam nem engedte, „büntetett előé-
lete miatt”. Így be kellett érnie a nyarankénti 
látogatásokkal. 
Amikor rendi közösségünk 25 esztendővel 
ezelőtt, 1989-ben újraindult, készségesen jött 
vissza a rendi keretek közé. Máthé Péter atya, 
aki akkor a rend magyarországi vezetője volt, 

törekvésekkel és buzgó versengéssel 
igyekezett az igazi szerzetesi esz-
ményt lemásolni. Valódi boldog-
ság volt az élet. A sok imádságot 
egészségesen szakítják meg a csü-
törtöki, szombati nagyobb túrák, 
séták a Mecsekben, valamint az 
egész napos kirándulások a kör-
nyező hegyekben – különösképpen 
a Jakab hegyen, ősi szülőföldün-
kön. Hamar megismerkedünk az 
ősi pálos romokkal.”
A szép újoncév és teológia, majd 
a fogadalmak letétele után, Virág 
Ferenc pécsi püspök 1940. janu-
ár 28-án szenteli pappá Csel-
lár Jenő, Borsós Ignác és Vezér 
Ferenc testvérrel együtt Ákos 
atyát. 1941-ben Pálosszentkútra 
kerül, ahol a legszebb éveit tölti.  

Egy kis ízelítő ebből is: mikép-
pen élte meg az első hittanórát, kezdőként, 
tehetetlenül, félszegen. A tanító eleinte bent 
ült a hittanórán, de aztán kiment: „A tanító úr 
látva zavaromat, meg talán el is készült a mun-
kájával, elköszönt és átment az épület másik ré-
szébe, a lakásába – magamra hagyott. De még így 
is nagyon vártam az óra végét, szokatlan volt a 
rám tapadó sok csillogó szem, a sok rücskös po-
ros láb, erős, homokhoz szokott túl vastag bokák. 
Magamban bosszankodtam mulyaságomon, de 
nem tehettem mást, gyakorlatlan voltam. Még 
nem láttam előre, hogy évek múlva milyen sze-
retettel szaladnak majd elém ezek a gyerekek, s 
hogy mennyire tudnak szeretni. Mert én is már 
jó előre szerettem őket.”
Ebből a szeretetteljes környezetből ismét visz-
szakerül Pécsre. A II. világháború idején rövid 
időt Budapesten is tölt, ahol a sebesülteket 
is ellát papként. Majd pécsi házfőnök lesz. 
Amikor 1950-ben begyűjtik a pálosokat is, 
más szerzetesekkel együtt a váci püspökségre 

P. Bolyós Ákos  (középen)  
és P. Botfai Levente 

a novíciusokkal 
(Pálos archívum)
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megbízta egykori újoncmesterét azzal, hogy 
most is, az újrakezdés időszakában legyen az 
újoncok mestere. Így lett nekem is magisz-
terem Ákos atya, akitől nagyon sokat tanul-
tam. Többek között neki köszönhetem, hogy a 
lengyel nyelvben is jártasságot szereztem.
Ákos atya igaz pálos példa számomra, és hálás 
vagyok az Istennek, hogy rajta keresztül veze-
tett be a pálos életbe. Nem véletlen, hogy rendi 
közösségünk 2008-ban a Nagykáptalanon, a 
„bene meritus” elismerést adományozta neki, 
vagyis elismerte, hogy bőségesen megszolgálta 
a tiszteletet a rend részéről, leginkább a nehéz, 
kommunista időkben. Mindvégig hűséges ma-
radt rendi közösségéhez, hivatásához, Isten-
hez. Szeretettel emlékezem meg rendi értesí-
tőnk oldalain is egykori mesteremről, és hálás 
vagyok a jó Istennek, hogy szerzetesi életem 
indulásakor Ákos atya lehetett a mesterem. 
Hiszem, hogy most is itt áll mellettünk imád-
ságos közbenjárásával.

Lelki „salaktalanítás” – 
A Tisztulás Útja
Olaj Dávid, a Sziklatemplom 
Fogadóközpontja vezetője

Tavaly egy – elsőre talán szokatlannak tűnő – 
zarándokutat alapítottunk a Gellért-hegyen 
lévő Sziklatemplom és a Belvárosi Ferences 
Templom között. A Tisztulás Útjának elneve-
zett budapesti „kis Camino” ötlete Böjte Csaba 
ferences atya és jómagam lelkében fogant, s a 
kezdeményezés mögé a pálos fehér barátok is 
odaálltak.
A budapesti tempóban rohanó, a metropolisz 
kihívásaival másodpercenként szembesülő 
ember nehezebben tudja Isten eredetileg be-
lénk ültetett békéjét, tisztaságát megélni. Töb-
ben, akik felismerik magukban ezt a megha-

Az indulás, 
az előtérben Vilmos testvér, Zsongor atya 
és Böjte Csaba ferences szerzetes
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nagyon egészséges lenne. Isten azt szeretné, hogy 
Isten gyermeki szabadságunkban, méltóságunk-
ban jókedvűen és derűben éljük az életünket. Az 
egész létünk egy zarándoklat, és a Mennyei Atya 
parancsai igazából a boldogságra vezető út mér-
földkövei. Ezért látom nagyon fontosnak, hogy a 
nagyváros kellős közepében, a nagyváros szívében 
egy ilyen 1–2 órás befelé fordulásra próbáljunk le-
hetőséget adni. Azt gondolom, hogy aki ezen az 
úton hosszan megy, az kevesebb nyugtatót fog 
szedni. Merjük hinni, hogy nem egyszer haszná-
latos zsebkendő az ember! Eltaknyolódtunk, ele-
sünk, de merjük kimosni magunkat, merjük kérni 
Isten irgalmát, és akkor újból fehér lappal mehe-
tünk tovább!”

A vezető füzet a Sziklatemplom előterében, a 
Pálos Fogadóközpontban vásárolható meg a 
nyitvatartási időben: H–Szo: 9.30–19.30 

pálosoktól, 
pálosokról
„Amit a szentbeszéd mond 
a fülnek, azt mutatja meg 
csendben az ikon.” 
Dr. Ruzsa György

Amint arról legutóbbi számunkban röviden hírt 
adtunk, 2014 áprilisában állandó fémikonki-
állítás nyílt a Sziklatemplomban, amely a Fo-
gadóközpont nyitvatartási idejében látogatható. 
– Alább a kiállítás megálmodójának, az impo-
záns gyűjtemény létrehozójának, Ruzsa György 
művészettörténész, egyetemi tanárnak, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának 
oktatójának írását közöljük.

Az orosz fémikonokról már Puskin, Csehov, 
Dosztojevszkij műveiben is olvashatunk. 

sonlást, messzi zarándokutakra indulnak – de 
sokaknak erre nincs lehetőségük. 
A Tisztulás Útja nekik kínál testreszabott meg-
oldást: a belvárosban bármikor elérhető, és akár 
egyénileg is végigjárható. Az út 15 állomásból 
áll, amelyek Isten embernek adott parancsola-
tait dolgozzák fel. (Teremtés könyve, Tízpa-
rancsolat és Jézus szeretetparancsai) Az egyes 
állomásokat fehér szívekbe rajzolt számok jelö-
lik az úton. Az zarándoklathoz vezető füzet is 
készült P. Györfi Szabolcs OSPPE bevezetőjé-
vel és Böjte Csaba testvér egy-egy állomáshoz, 
parancsolathoz szóló elmélkedéseivel. 
Az állomások kijelölését követően a Szikla-
templom házfőnöke, Szabolcs atya indítványá-
ra bíborosi áldást kértünk az útra. Erdő Péter 
atya 2013 nagyböjtjében eljött, és áldásával 
útjára indította ezt a különleges missziót. Be-
szédében kiemelte, milyen fontos, hogy azon a 
nyelven szólítsuk meg a mai embert, amelyen 
ért. Ilyen nyelvezetet használt a „csúcspont-
ját”, az ünnepi szentmisét ugyancsak a Gel-
lért-hegyen ünneplő 2007-es Városmisszió, és 
ilyen a mozgás, a haladás, az úton járás nyelve, 
a zarándoklat is. A Tisztulás Útja az eddigi 
tapasztalatok alapján valóban megszólítja az 
esetleg addig még soha nem zarándoklókat is.
A 15 állomásból álló utat egyénileg, barátok-
kal, ismerősökkel, családtagokkal is meg lehet 
tenni, illetve minden hónap elsőszombatján 
csoportos, vezetett zarándoklaton lehet részt 
venni, amely reggel 8.15-kor indul a Szikla-
templomtól. Ezeken az alkalmakon Szabolcs 
atya közös ima után útjára indítja az össze-
gyűlt zarándokokat, akik többnyire a szerve-
zők valamelyikének (Csekő Krisztina, Olaj 
Dávid) vezetésével járják végig az utat.
Böjte Csaba testvér mindenkinek ajánlja, hogy 
jöjjön el egyszer, s tegye le feleslegesen cipelt 
terheit.  „Azt látom a gyóntatószékből, magánbe-
szélgetésekből, hogy az emberek hihetetlen terhe-
ket cipelnek, hurcolnak magukkal: bűnöket, rossz 
döntéseket, át nem gondolt megjegyzéseket; és ettől 
szenvednek. Azt gondolom, ezeket a fölösleges ter-
heket le kellene tenni. A mai világban mindenki a 
testét próbálja salaktalanítani, miért ne tudnám 
én a saját lelkemet, életemet salaktalanítani? Ez 
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Ezekre a kisméretű, rézötvözetből készült, 
gyakran színes zománccal díszített műreme-
kekre viszonylag nemrég figyelt fel a kutatás. 
Először a hagyományokat különösen tisztelő 
ószertartásúak körében terjedtek el, hiszen 
öntvényekről van szó, s az öntvény igen pon-
tosan megőrzi az ősi formákat. Ám ezeket az 
ikonokat ragyogó színes zománccal is díszítet-
ték, s így egyedi színvilágú, csillogó ikoncso-
dák jöttek létre. Nemcsak esztétikai értékük 
jelentős, hanem ezzel szorosan összefonódva, 
vallásos, morális értékeket is köz-
vetítenek. Például Dosztojevszkij 
Bűn és bűnhődés című regényének 
főhőse önként vállalt bűnhődé-
sekor megemlékezik egy rézke-
resztről, mely végül is a szenvedés 
és a megtisztulás jelképe lesz.
A múzeumban háromszázhet-
ven rézikont csodálhatunk meg, 
s így e gyűjtemény nemcsak Magyarországon, 
hanem az egész világon a legnagyobb állandó 
kiállításon levő fémikonegyüttes. 
Büszkén állíthatjuk tehát, hogy itt Magyar-
országon, katolikus környezetben jött létre a 
világ legnagyobb fémikonmúzeuma. Ennyi 
fémikont egyszerre nem láthatunk oroszor-
szági kiállításokon sem, sem pedig más, nagy 

pravoszláv hagyományokkal rendelkező or-
szágban. A múzeum létrejöttét hosszú és szor-
galmas kutatások, több kiállítás megrendezése 
előzte meg. Ezek közül is kiemelkedik az Ipar-
művészeti Múzeum 2005-ös nagy, fémikon 
kiállítása, melyet Ruzsa György és moszkvai 
kollégái Szvetlana Gnutova és Jelena Zotova 
rendeztek.
Ha átnézzük e múzeum Krisztus-ikonjait, igen 
sokféle Szűz Mária-ábrázolásait, a szentek és 
az egyházi ünnepek ikonjait, akkor meggyő-
ződhetünk arról, hogy az ikon nemcsak egy-
szerűen csillog, hanem valóban sugárzik. Iga-
zat adhatunk Trubeckoj orosz hercegnek, aki 
az ikont színekben való elmélkedésnek nevez-
te, vagy Nagy Szent Baszileosz egyházatyának, 
aki szerint az ikon lényege: „Amit a szentbe-
széd mond a fülnek, azt mutatja meg csendben 
az ikon.” 

Kiállítás nyílik Pécsett 
a pálosokról 
Sudár Annamária

„Nem késő azt tanulnunk, amit oly sokáig nem 
tudtunk, mert senki által nem taníttattunk. 

Most érezzük kártékonyságát a tudatlanságnak.”
(Virág Benedek) 

Az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) és a Magyar Pálos 
Rend közös rendezésében, a 
PÁLOS 80 rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódóan, PÁLOSA-
INK, A FEHÉR BARÁTOK 
címmel nagyszabású rendtör-

téneti, művelődéstörténeti, kultúrtörténeti, 
multimédiás, időszaki kiállítás nyílik 2014. 
október 17-én a pécsi Janus Pannonius Mú-
zeum Modern Magyar Képtárában (www.
jpm.hu, Pécs, Papnövelde u. 5.). A csaknem 
négy hónapig (2015. február 8.) látható tár-
lat 2015 februárjában egynapos rendtörténeti 
tudományos konferenciával zárul a Pécsi Tu-

Fémikon a gyűjteményből
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dományegyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak dékáni tanácstermében.
A kreatív megoldásokkal is élő látványos ösz-
szeállítás a pálosok – a közoktatásból és a köz-
gondolkodásból mára szinte teljesen kihullott 
– történetének néhány elemét szeretné felmu-
tatni a látogatók széles rétegei számára, fel-
használva az elmúlt néhány évtized régészeti, 
irodalomtörténeti, történelmi kutatatásainak 
eredményeit is. A 2013 novembere óta folyó 
előkészítő munkák eredményként a pálosok 
tulajdonában lévő tárgyak és dokumentumok 
mellett számos, közgyűjteményben őrzött 
pálos vonatkozású eredeti dokumentum is 
látható lesz a tárlaton – az OSZK, a Magyar 
Nemzeti Múzeum, a Magyar Tudományos 
Akadémia és több más intézmény gyűjtemé-
nyéből, illetve több magyar vonatkozású fest-
mény és egyéb érdekesség érkezik „vendégség-
be” Częstochowából is. 
A kiállítás nem a lineáris elbeszélés rendjét 
követi, hanem nagy témákat állít a középpont-
ba. Legfontosabb célja felmutatni a tatárjárás 
után létrejött, Esztergomi Boldog Özséb által 
megszervezett és ma is létező egyetlen ma-
gyar alapítású férfi szerzetesrend a magyarság 
kultúráját, szellemi, lelki életét meghatározó 
tevékenységét. A rend szellemiségét máig át-
ható remeteség kapcsán Remete Szent Pálnak, 
a „névadónak” alakját, a pálos rend egykori 
központjának Budaszentlőrincnek, Hunyadi 
Mátyás „zarándokhelyének” bemutatásán ke-
resztül jelenítjük meg (a romok a mai Budake-
szi úton láthatók). A néhány töredék mellett, 
amely az egykori kolostorból fennmaradt, és 
ma a Budapesti Történeti Múzeumban őriz-
nek, felidézzük a kultuszt is, amely Reme-
te Szent Pál egykor – Nagy Lajos királynak 
köszönhetően – itt őrzött test és fej ereklyéje 
nyomán kialakult. 
A XVIII. század második felének „virágzó 
korszaka” is megjelenik a kiállításban, amikor 
a rend szellemisége és iskolái, valamint Ányos 
Pál, Kreskay Imre, Virág Benedek és Verseghy 
Ferenc pálos költők és más szerzetesei által ki-
vette a részét a szellemi felpezsdülésből.
A tárlat kiemeli a pálos rend pécsi vonatko-

zásait, valamint a rend középkori és koraújko-
ri kisugárzásának legfontosabb és máig ható 
eredményét, a lengyel és horvát megtelepedést 
is. Az 1786-os feloszlatás után – mely 312 
pálos szerzetest érintett – a rendi hagyomány 
folyamatos fenntartásában a lengyelek fon-
tos szerepet játszottak. A szóbeli áthagyo-
mányozás nemzedékről nemzedékre szálló, a 
szerzetesi közösségekben kulcsfontosságú fo-
lyamatának lehetősége is megszakadt Magyar-
országon 1845-ben, amikor elhunyt az utolsó 
magyar pálos is. A magyar tartomány 80 évvel 
ezelőtti újraindulásban ezért is játszottak fon-
tos szerepet a lengyel pálosok. 
Horvát területeken a pálosok szintén megtele-
pedtek a középkorban, s nemcsak részei mind 
a mai napig a horvát nemzeti identitásnak, 
hanem fontos kötelékei a több évszázados ma-
gyar–horvát együttélésnek is. A kiállítás ezt a 
témát is felvillantja.
Szintén fontos szerepet játszik az összeállítás-
ban a Gellért-hegy oldalában működő Szik-
latemplom története – az 1934-es visszaté-
rést követő 16 esztendő, majd az 1989 utáni 
újraindulás. Megemlékezünk azokról a pálos 
atyákról is, akiket a kommunista hatalom hur-

A Festetics-kódex egy oldala (Országos Széchényi Könyvtár) 
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colt meg – különös tekintettel az 1951-ben ki-
végzett Vezér Ferencre, akit 2012-ben magas 
állami méltóságok részvételével temethettünk 
el méltó módon a rend alföldi szolgálati he-
lyén, Pálosszentkúton.

A kiállítás szerkesztői Sarbak Gábor, Sudár 
Annamária és dr. Szentirmay Tamás; arculat-
tervező és grafikus: Török Máté. A tárlat 2014. 
október 18-ától 2015. február 8-ig a múzeum 
nyitvartartási idejében látogatható. 

rendi 
krónika
Személyi változások 
2014. augusztus 1-jével Csóka János tarto-
mányfőnök atya Bátor Botond atyát tartomá-
nyi gondokká, Puskás Antal atyát tartományi 
titkárrá, Botfai Levente atyát pécsi házfő-
nökké nevezte ki, valamint újabb három évre 
pálosszentkúti házfőnöki megbízatást kapott 
Puskás Antal atya. – Szintén augusztus 1-jei 
hatállyal Mátyás Mihály atya Pécsről Buda-
pestre, Bátor Botond atya Márianosztráról 
Budapestre,  Hesz Attila atya Budapestről 
Márianosztrára került. 

Új lengyel pálos püspök 
Ferenc pápa július 5-én kaliszi 
segédpüspökké nevezte ki Lu-
kasz Buzun atyát, a częstochowai 
pálos kolostor perjelét. Lukasz 
atyát a Pálos Rend idei nagykáp-
talanja választotta meg a Jasna 
Górai kegyhely és kolostor perjelévé, 2014. 
április 2-án. Lukasz atya az utóbbi három év-
ben Jasna Górán alperjeli tisztséget töltött be. 
Most, perjeli kinevezésében Roman Majewski 
atyát követi, aki ezt a funkciót kétszer hat éves 
cikluson át látta el. 
Lukasz Buzun atya a teológia doktora, 1968. 
február 26-án született Korycinben. Első szer-

zetesi fogadalmát 1990. január 13-án tette le, 
örökfogadalmát pedig 1995. augusztus 2-án. 
Pappá szentelése 1996. június 8-án volt. Ün-
nepélyes püspökké szentelése 2014. augusztus 
16-án volt Częstochowában. – Lukasz atya a 
magyarok előtt sem ismeretlen; az idei vonatos 
zarándoklat 700 résztvevőjét ő fogadta nagy 
szeretettel Częstochowában.

Marian Waligóra atya az új 
częstochowai házfőnök 
Arnold Chrapkowski rendfőnök atya és ta-
nácsának döntését követően, az előző házfő-
nök atya augusztus 4-én adta át a hivatalt az 
újonnan kinevezettnek. Marian Waligóra atya 
elődje, Łukasz Buzun atya 2014. április 14-én 
lett házfőnök, akit Ferenc pápa három hónap-
pal később kinevezett segédpüspöknek a ka-
liszi egyházmegyébe.
Marian Waligóra atya 48 éves, s legutóbb a 
kolostor házfőnökhelyettese volt, előtte pedig 
hosszú éveken keresztül a Jasna Góra-i kegy-
hely igazgatója (kusztosa). Marian atya először 
megköszönte a generális atyának a bizalmat, 
majd kérte a testvérek imáját és közös mun-
kára buzdított mindenkit. Mi, magyar pálosok 
is nagyon örülünk Marian atya kinevezésének, 
hiszen szinte tökéletesen beszéli a magyar 
nyelvet, és sokat segített mindig a magyar 

zarándokoknak.

Éves rendi gyakorlat
Az idei éves rendi lelkigyakor-
latot Pacsai János sajószent-
péteri görög-katolikus espe-
res-parókus tartotta Pécsett 
július 14. és 19. között. 

A Szent Korona másolatának 
látogatása Kóspallagon
Augusztus 17-én, Szent István napjához kö-
zeledve, a magyar államiságot jelképező Szent 
Korona ünnepét tartották Kóspallagon. A he-
lyi önkormányzat és az egyházközség összefo-
gásával szervezett egész napos ünnepségen a 
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Magyar Koronaőrök Egyesülete bemutatta a 
hivatalos koronamásolatot. Az ünnepi alka-
lomra szervezett szentmisét dr. Beer Miklós 
megyéspüspök celebrálta, aki egyben megál-
dotta az új kenyeret is. A 210 éves templomot, 
mely Lábody József pálos atya plébánosi szol-
gálati idejében épült, méltóképp készítették fel 
az ünnepi szentmise megrendezésére, belső 
rendbetételét – így a Vendel-kápolna felújítá-
sát és az utcák szépítését is – az önkormányzat 
által biztosított közmunkások végezték.
A templom építésének évfordulója mellett 
külön ünnepünk, hogy a templom plébánosa 
éppen ötven éve pálos szerzetes. Temesvári 
Károly Benedek atya 1964. július 17-én tette 
le fogadalmát az úgynevezett klandesztin pá-
losok csoportjában, akik a pártállam által el-
hurcolt, börtönbe és internálásba küldött szer-
zetesek közé, azaz betiltott pálos rendbe csak 
szigorú titoktartás mellett, személyi biztonsá-
guk kockáztatásával léphettek be.
A szentmisét követően, melyen a nagyszámú 
hívő közösség és érdeklődő mellett megjelen-
tek a környező települések és testvértelepülé-
sek vezetői, illetve a megyei kormányhivatal 
képviselői, a mellékoltárhoz kihelyezett koro-
namásolat megjelenítésével Woth Imre, a ko-
ronaőrök parancsnoka tartott ismeretterjesztő 
előadást a Szent Korona történetéről.

25. salföldi búcsú 
2014. július 19-én volt a 25. salföldi Szent Má-
ria Magdolna búcsú. Szentmisét mutatott be 
Csóka János tartományfőnök. 

Jakab-hegyi búcsú 
A Szent Jakab apostol tiszteletére emelt szen-
tegyház és monostor megszentelt romfalai 
között idén július 20-án volt a búcsúi szent-
mise. A szokásoknak megfelelően a hívek a 
szentkúti buszállomástól kiindulva, gyalogos 
zarándoklattal kapaszkodtak fel  a Kővágósző-
lős határában magasodó hegyre. A nagyszámú, 
közel kétszáz főt számláló imádságos hívőse-
reg imádságait Ágoston testvér vezette. Az idei 
búcsú érdekessége, hogy a zarándoklattal egy 
időben, más útvonalon a Duna-Dráva Nem-
zeti Park természetismereti túrát vezetett föl a 
romokhoz. A két csapat a megbeszélt módon, 
délben találkozott a célállomáson. Szusszanás-
nyi idő elteltével, a szentmise előtt Ágoston 
testvér a Pálos Rendről és a Jakab-hegyi mo-
nostorról tartott előadást a jó kétszáz főre duz-
zadt, nagy számú jelenlévőnek. A legszentebb 
áldozatot Csóka János tartományfőnök atya 
celebrálta. A liturgián a Schola Sancti Pauli 
énekelt dr. Fodor Gabriella karnagy vezetésé-
vel. A Nemzeti Park jóvoltából zsíros kenyeres 
agapéval zárult az együtt töltött idő. A verőfé-
nyes nyári vasárnap forró hevét elviselő, derék 
zarándokok lelkiekben feltöltődve, a teremtett 
világ szépségeinek tapasztalatától gazdagon 
ereszkedtek vissza délután a városhatárba.

Keresztény motoros zarándoklat
Az idén 2014. július 11–13. között immár he-
tedik alkalommal került megrendezésre a pá-
los motoros találkozó Pálosszentkúton. Pénte-
ken a szorosabban vett motoros közösség vett 
részt szentmisén, és hallgattak meg egy előa-
dást Juhász Gábor atyától „A test teológiája” 
címmel. Az eső idén az árkádsorok alá, fedett 
részre terelte be a résztvevőket, itt volt aztán 
másnap egy szelídebb hangvételű koncert is. 
Bátor Botond és Puskás Antal atyák előadá-

A Szent Korona Kóspallagon 
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sában. Kedves élmény volt péntek este Varga 
Mihály mesemondó sok humorral fűszerezett 
produkciója. Szombaton az alkoholizmus út-
járól tartott előadást a Gaiger házaspár, akik a 
Katolikus Alkoholistamentő Szolgálatnál dol-
goznak. A motorok megáldása a kiskunfélegy-
házi új templom előtt volt ugyanezen a napon, 
ahova kb. száz motorral vonultak fel a zarán-
dokok. A petőfiszállási nagycsaládosok idén is 
különböző finomságokkal látták el ebédidőben 
a jelenlevőket. Köszönet nekik! 

A Lyceum-templom búcsúja 
2014. augusztus 6-án Urunk színeváltozása 
ünnepén volt a Lyceum templom szokásos 
éves búcsúja. Az ünnepi szentmisét Csóka Já-
nos tartományfőnök atya mutatta be.

Szentmise Budaszentlőrincen 
2014. augusztus 10-én, vasárnap 16 órakor a 
Szent Lőrinc tiszteletére bemutatott szokásos 
éves szentmisét Bátor Botond atya tartotta 
Budaszentlőrincen (Budapest, II. kerület) az 
egykori pálos kolostor romjainál. 

Befejeződött a Lyceum-templom 
homlokzati felújítása   
2014. szeptember 1-én 9 órakor 
dr. Udvardy György pécsi me-
gyéspüspök megáldotta a Ly-
ceum-templom felújított hom-
lokzatát, majd Pécs Városnapi 
ünnepsége keretében szentmisét 
mutatott be a templomban. A 
homlokzat felújítását Pécs Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Biokom Városüzemeltetési és Környezet-
gazdálkodási Kft. támogatta. Köszönet a ki-
vitelezés előkészítésében és megvalósításában 
közreműködő szakembereknek és vállalkozá-
soknak a munkájukért, akik anyagi és időbeli 
áldozatokat sem sajnálva szívüket-lelküket 
beleadva dolgoztak a templomhomlokzat fel-
újításáért. 

Folytatódik a Sziklakolostor 
lépcsőinek felújítása
A lépcsősor néhány éve megújult a rakparti be-
járati szintről a kolostorépületig, most pedig az 
épület mellett haladó, s annak a középső szint-
jéig eljutó, illetve lefelé, az Erzsébet híd irányába 
futó lépcsőknek a felújítása zajlik. A lépcsősorok 
mellett az ezekhez tartozó mellvédek, korlátok 
és kandeláberek felújítására is sor kerül. A fel-
újítást Újbuda Önkormányzata támogatja.

Bátor Botond atya kitüntetése 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a „PRO 
COMMUNITATE” emlékérem kitüntető cí-
met adományozta Bátor Botond atya számára.  
A kitüntetés ünnepélyes átadása a város nap-
ján, 2014 szeptember 1-jén volt a Pécsi Nem-

zeti Színházban.

Kisasszonyi búcsú 
Pálosszentkúton 
Az éves Kisasszonynapi búcsú 
2014. szeptember 6-án és 7-én 
volt. Az ünnepi, vasárnap 10 órás 
szentmisét Geszler Péter atya ce-

lebrálta. A szombat esti, 8 órakor kezdődő és 
vasárnap 10 órás szentmisék hagyományosan 
körmenettel zárultak. 

Szentmise Klastrompusztán 
2014. szeptember 14-én 12 órakor a Szent Ke-
reszt felmagasztalásának ünnepén szentmisét 

P. Bátor Botond átveszi a kitüntetést 
dr. Páva Zsolt polgármestertől (fotó: Hatházi-Müller Andrea)
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mutatott be Csóka János tartományfőnök atya a 
Kesztölc melletti Klastrompuszta egykori pálos 
kolostorának romjainál. Az ünnepi szentmise 
keretében a tartományfőnök atya megáldotta a 
romoknál felállított új keresztet, valamint a ro-
mok búcsúünnepre elkészült restaurált részét, a 
káptalantermet és a mellette található kis kápol-
nát, az ott felállított új oltárral együtt. A szent-
mise során a tartományfőnök atya megköszönte 
mindazok segítségét, akik a romokra odafigyel-
nek, azt gondozzák, és megemlékezett a tavalyi 
búcsú alkalmával még jelenlévő, de azóta el-
hunyt dr. Aczél László Zsongor atyáról, dr. Bal-
pataki Béla atyáról, pálos konfráterről, és Simó 
Gáspárról, a Duna-Ipoly Nemzeti Park egykori 
osztályvezetőjéről, valamint felidézte a négy év-
vel ezelőtt elhunyt Szeifert Ferenc atya, egykori 
csolnoki plébános, pálos konfráter emlékét is.

PÁLOS 70 
Idén a 4. alkalommal járjuk végi utunkat a 
fehér barátok nyomában – Szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit családjával, barátaival 
együtt a PÁLOS70-re, aki zarándokolni, tel-
jesítménytúrázni vagy egyszerűen kirándulni 
szeretne egy jót! Az időpont: 2014. október 
3–4–5. Budapest (Sziklatemplom) – Mária-
nosztra útvonal nyolc különböző szakaszából, 
mindenki szándékának, kedvének, erőnlétének 
megfelelően választhat a különböző hosszúsá-
gú távok és a különböző nehézségű szakaszok 
közül. Különösképpen hívunk mindenkit a 
„Magyarok Nagyasszonya” vezetett zarán-
doklatra, amely az utolsó nap reggelén indul 
Szobról és 7 km megtétele után érkezik a má-
rianosztrai búcsú nagymiséjére. Ez a vasár-
napi zarándoklat beépül a háromnapos Fehér 
Barátok zarándoklatba és megkoronázza azt. 
Bővebb információ és jelentkezés a www.pa-
losrend.hu/palos70 címen. Szeretettel várunk 
mindenkit!                         a Pálos70 szervezői

Kiállítás a pálosokról Pécsett 
2014. október 18-ától 2015. február 8-ig lesz 
látogatható a Pálosaink, a fehér barátok című 
kiállítás Pécsett, a Modern Magyar Képtárban 

(Pécs, Papnövelde u. 5.). A kiállítás aktualitá-
sát, egyúttal a megrendezésének az alapgon-
dolatát az adja, hogy 2014-ben 80 esztendeje 
annak, hogy másfélszáz év után visszatérhet-
tek Magyarországra Első Remete Szent Pál 
Rendjének, az egyetlen magyar alapítású szer-
zetesrendnek tagjai, s 25 esztendeje, hogy a 
szerzetesrendeket érintő 1950-es feloszlatás 
után 1989-ben újra szerveződhetett a pálosok 
közel 800 esztendős szerzetesrendje Magyar-
országon. Előre meghirdetett időpontokban 
csoportokat vezet: Sarbak Gábor kurátor és 
Sudár Annamária főszerkesztő.

A Tisztulás Útja
Minden hónap elsőszombatján csoportos, veze-
tett zarándoklat indul 8.15-kor a Sziklatemp-
lomtól. Közös ima után Györfi Szabolcs atya 
indítja útjára az összegyűlt zarándokokat, akik 
többnyire a szervezők vezetésével járják végig az 
utat a Belvárosi Ferences Templomig. Minden-
kit szertetettel várunk!

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 és pihenési lehetőség 
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. 
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•

pálos 
programok
2014. szeptember – 2014 adventje
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
•	 október 8.– 20 óra: a Sziklatemplom 

búcsúja; az ünnepi szentmisét bemutatja: 
Mons. Pavlekovics Ferenc pápai prelátus, 
prépost, pécs-kertvárosi plébános

•	 november 5. – 17 óra: szentmise, majd 
beszámoló a Pálos Baráti Kör pécsi 
csoportjának zempléni zarándokútjáról. 
Előadó: Lantosné dr. Imre Mária

•	 december 13. – 17 óra szentmise, majd a 
Villő Énekegyüttes adventi műsora

A Sziklatemplom előterében működő 
Pálos Fogadóközpont nyitva: 10-
től 19 óráig. Vasárnap zárva. To-
vábbi 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.

•	 szeptember 21. – a Fájdalmas Szűzanya 
kálváriai főbúcsúja

•	 október 5. – Magyarok Nagyasszonya 
főbúcsú

•	 október 7. – A Bazilika Minor cím ünne-
pélyes kihirdetésének a búcsúja 

•	 október 19. – A betegek és az idősek 
zarándoklata, a betegek szentségének 
közösségi kiszolgáltatásával

•	 november 3. – A Pálos Rend minden 
megholtja, imakilenced nemzetünkért, a 
papi és a szerzetesi hivatásokért

•	 november 7. – Pálos Mindenszentek 
emléknapja

•	 november 13. – Magyar szentek és boldo-
gok emléknapja

•	 december 28. – A Szent Család ünnepe; a 
jubiláló házaspárok és özvegyek hálaadó 
szentmiséje és találkozója

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

•	 minden hónap első péntekén – Férfiak 
gyalogos zarándoklata; indulás 17 órakor 
Kiskunfélegyházáról, az Ótemplom elől. 
Érkezés kb. 20 órakor a pálosszentkúti 
kegyhelyre. Majd engesztelő virrasztás 
Magyarországért.

•	 Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata 

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

•	 október 8. – 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

•	 október 3. – 18 óra szentmise, majd 
Tóbisz Tinelli Tamás előadóművész 
(Misztrál együttes) estje 



•	 november 9. – 15 és 18 óra között a Pálos 
Baráti Kör lelki délutánja, majd 18 órától 
szentmise. Az elmélkedéseket tartja, és 
a szentmisét bemutatja Dr. Szederké-
nyi Károly c. prépost, esperes, Budapest 
gazdagréti plébános

•	 december 14. – 18 óra szentmise, majd 
a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) 
adventi hangversenye Vezényel: Fodor 
Gabriella

PÉCS 
Lyceum-templom

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. szeptember – december

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-Sziklatemplom

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

•
MÁRIANOSZTRA 

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

• vasárnap és ünnepnapokon: 8.30 és 10.30
• hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 
szombaton: 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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„Szállj le felséges palotád egéből
Béke! mennyeknek koronás leánya!

Szállj le s Európánk mezején jelenj meg
         Már valahára!

A vadon Mársnak dühödött kezéből
Üsd ki dárdáját: raboló vitézit

Puszta honnyoknak telekére vissza-
         Menni parancsold.”

Virág Benedek költő, pálos szerzetes: 
Békesség-óhajtás, részlet, 1801
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