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beköszönő•
A zsoltár szerzője számára a teremtés közép-
pontja még a Föld és az ember volt. Az embert 
Isten állította a művei fölé. Az ember teremté-
sével tehát – és ez minden egyes emberre igaz 
– Istennek célja volt, tehát senki sem esetleges, 
s főleg nem felesleges lény. 
Ezernyi ok vezethet oda, ha valaki egyedül 
van. Nem szeretném bagatellizálni az ebből 
fakadó fájdalmat, de vannak esetek, amikor az 
egyedüllét lehetőséget is ad arra, hogy én ma-
gam legyek a boldogság forrása mások számá-
ra. Biztos, hogy ez annak is jobb, aki magányos. 
Mindenképpen jobb mint keserű szájízzel 
várni másoktól a boldogságot. Ha úgy látom 
magam, hogy egy magányos „bolygó” vagyok, 
amely messze kering mindenféle fényforrástól, 
akkor csak keseregni fogok, s félő, hogy még 
azt a fényt sem „látom meg” amely mégis-
csak rám esik, s végül semmi nem lesz jó. De 
a helyet, ahol lakom, ami az én kis világom, 
tehetem a világ egyik fontos pontjává is. A ma-
gányban válhatok a fény forrásává is, ahonnan 
a melegség, a másokra irányuló szeretet, az élet 
is kiindul… 

A betlehemi barlang is ilyen hely volt.
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Az alábbi néhány esemény ismertetésével lezárul 
a Sziklatemplom történetét bemutató sorozatunk.

2000. január 12-én Csanád atya a pasaréti plé-
bánia ifjúsági közössége számára tartott elmél-
kedést a Szentévről a Mysterium Incarnationis 

beköszönő
P. Puskás Antal OSPPE

Közeledvén az ünnephez
Újra az év egyik olyan ünnepéhez közeledünk, 
mely megmozgatja az embert – és ez több 
szinten is igaz. Néhány hete találkoztam va-
lakivel, aki elmondta, hogy karácsony közeled-
tével azt éli át, mintha mindig valami sűrű köd 
ereszkedne le rá, ilyenkor sokkal intenzívebben 
érzékeli, hogy egyedül van. Mélyen megérin-
tett ez a vallomás, és elgondolkodtatott: vajon 
mi van a karácsonyban, hogy ilyen hatással van 
többekre is? 
Az ünnep közeledtével leáll a nagy munka, és 
az embernek nagyobb tere nyílik arra, hogy 
együtt legyen másokkal, akik fontosak számá-
ra – és akiknek ő (is) fontos. Persze könnyen 
előfordulhat, hogy ezek a mások valami okból 
kifolyólag – nincsenek. A magára maradt em-
ber pedig hajlamos ilyenkor még sötétebben 
látni a világot. Ezért most elsősorban hozzájuk 
szeretnék szólni. 
Annak a tudományos igazságnak a kimondá-
sával, hogy a Föld kering a Nap körül, valamit 
el is vesztettünk, mert azzal, hogy a Nap ke-
rült a középpontba, a Föld – talán valahol leg-
mélyén a gondolatainknak – esetleges hellyé 
vált sokakban. Pedig Isten nem annak szánta. 
Meggyőződésem, hogy az egész Univerzumot, 
melynek méretei felfoghatatlanok, és amelynek 
a kora parányi emberi életünk távlatát messze 
meghaladja, Isten csak azért teremtette, hogy 
az ember Isten előtt leborulva megvallja: 

Ha nézem az eget, kezed művét,
a holdat és a csillagokat, amelyeket alkottál,
mi az ember, hogy figyelemre méltatod,
és mi az emberfia, hogy meglátogatod?
Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál,
dicsőséggel és tisztelettel koronáztad,
és kezed művei fölé állítottad. 

(Zsolt 8,4-7)
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velük szemben négy esperes ült. Őboldogsága 
szívélyesen megköszönte, hogy befogadtuk őt 
és kíséretét, és kolostorunknak ajándékozta 
védőszentjének, Szent Bertalan apostolnak  
az ikonját.
2000. október 8-án a búcsúhoz kapcsolódva 
megáldottuk Szent István király és Remete 
Szent Pál atyánk szobrát, melyet Barabás Edit 
készített. Október 13-án Karl Josef Rauber 
érsek, apostoli nuncius pontifikált szentmi-
sét templomunkban az oltár felszentelésének  
10. évfordulóján. 
2001. február 1-én éjjel a Széher úti kórház-
ban meghalt P. Bolváry Pál, aki múlhatatlan 
érdemeket szerzett a pálos papi utánpótlás 
fenntartásában a kommunista üldözés éveiben. 
Pál atya öt évet ült börtönben; papi működési 
engedélyt nem kapott. Szabadulása után emig-
rációba kényszerült, és csak 1994-ben költöz-
hetett haza az USA-ból. 
2001. május 26-án ünnepség keretében 
szentelte fel a templom előtt álló Szent Ist-
ván-szobrot, Kő Pál alkotását, Dr. Paskai 
László bíboros, prímás. Ez alkalomból meglá-
togatott minket Ferencz Béla is, aki a Szent 
István-terem faragásait készítette.
2001. június 25-én kezdődtek a templom fe-
letti kereszt felállításának munkálatai. Az al-
kotást Pomsár András tervei alapján Kormos 
János készítette el. Szemtanúk szerint 1951. 

július 15-ről 16-ra virradó éjjel 
döntötték le a keresztet, és ötven 
évvel később, 2001. július 16-án 
fejezték be a kereszt felállítását. 
2001. augusztus 12-én Bíró 
László püspök, a Központi Pap-
nevelő Intézet rektora fényes 
papi asszisztenciával mondott 
délután öt órakor a templomban 

szentmisét, majd a körmenet a templom fölé, 
a kereszthez ment. (Bőzsöny Ferenc konferált, 
majd felszentelték a templomot, ezt követő-
en Tasnádi Tamás bányamérnök ismertette a 
Sziklatemplom felújításának történetét. Végül 
a püspök úr megáldotta a keresztet.)
2002. március 4-től 16-ig ülésezett Częs-
tochowában a rendi nagykáptalan, amelyen P. 

bulla alapján. – Január 20-án ünnepelték a ház 
atyái a többi testvérrel együtt Márianosztrán 
Boldog Özséb halálának 730. évfordulóját, 
valamint a remeték összegyűjtésének 750. év-
fordulóját. A mise főcelebránsa P. Máthé Péter 
tartományfőnök volt.
2000. március 28-án két ausztráliai pálos atya 
érkezett két nagyszombati páter társaságában 
kolostorunkba. A két ausztrál atya a magyar-
országi kolostorok életét jött tanulmányozni. 
– Felvetődött a régi, templom feletti kereszt 
újból felállításának ötlete. A rend pályázatot 
nyújtott be a Millenniumi Emlékbizottsághoz, 
amely kedvező fogadtatásra talált. A Fővárosi 
Önkormányzat Kulturális Bizottsága ülésén, 
április 5-én részt vett a rend képviseletében P. 
Imre Csanád budai perjel. Ráday Mihály sze-
rint a kereszt felállítása rontaná a városképet, 
mert elvonja a figyelmet a Szabadság-szo-
borról, illetve megbontja az egységes képet. 
Kisebb keresztet javasolt a réginél. – Húsvét 
utáni szombaton Boldog Özséb új szobrát 
megáldotta P. Máthé Péter.
2000. június eleje: a Püspöki Kar öt millió fo-
rinttal támogatja a templom feletti kereszt fel-
állítását. – Június 27-én hivatalos látogatásra 
érkezett Turek Szaniszló generális atya; a vizi-
táció során mindent rendben talált, s másnap 
továbbutazott Pálosszentkútra.
2000. július 5-én elhunyt P. Györkös Gyula,  
a márianosztrai házból. 1961. 
június 30-án tette le első foga-
dalmát. P. Csanád novíciustársa 
volt, jó kedélyű, szelíd és alázatos 
mindvégig. Temetésén rendtársa-
in kívül az esperesi kerület papsá-
ga is részt vett, harminc pap állta 
körül a sírt. – Július 31-én újra 
felkerült a kolostor tornyának te-
tejére az apostoli kereszt. 
2000. augusztus 20-án templomunkban Őbol-
dogsága, Bartholomeosz konstantinápolyi pát-
riárka Hierotheosz püspököt és Szent István 
királyunkat avatta boldoggá. A szertartás egy 
bizánci szertartású laudes keretében történt. 
Az oltár előtt felállított trónuson foglalt he-
lyet a pátriárka, a papi széken két görög apát, 
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2004. október elején a hívek részt vettek a 
krakkói Isteni Irgalmasság Bazilika felszen-
telésén és Dr. Erdő Péter bíboros konfráterré 
avatásán Częstohowában.
2005. március 5-én Eötvös Péter báró kezde-
ményezésére táblát helyeztek el a külső bar-
langban a Rákosi-rendszer idején Budapestről 
kitelepítettek, köztük nagymamája emlékére. 
P. Borsos József áldotta meg a táblát.
2005. május 7-én volt Pécsett Győrfi Szabolcs 
testvérünk pappá szentelése. – 14-én pedig 
a pálosszentkúti új rendházat áldotta meg P. 
Matuszewski Izydor generális jelenlétében Dr. 
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. 
2005. július 28-án P. Imre Csanád 15 esztendő 
után elköszönt a Sziklatemplom híveitől. 
P. Puskás Antal Pálosszentkútra került. 
2005. augusztus 1-től P. Botfai Levente lett a 
perjel és a templomigazgató. – Augusztus 28-
án tartotta újmiséjét P. Győrfi Szabolcs. – Au-
gusztus 31-én P. Levente részt vett Sr. Csipke 
Margit erdőkürti nővér temetésén. (Margit 
nővér alapította az Esztergomi Boldog Özséb 
Engesztelő Nővérei közösséget).
2005. október 13-án az esti 8 órás szentmisét 
Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius celebrál-
ta. Megemlékeztünk az oltár felszentelésének 
15. évfordulójáról. – Október 26-án végső bú-
csút vettünk Pölöskei József ötvösművésztől, 
aki templomunk díszítésének kialakításához 
jelentős mértékben járult hozzá.
2006. január 17-én látogatást tett rendhá-
zunkban Ursula Seiler-Albring német nagy-
követasszony. 
2006. március 25-én sor került templomunk-
ban a ,,Lelki adoptálás” szertartására. 
2006. április 7-én jelent meg P. Aczél Zsongor 
könyve Parázs a hamu alatt címmel a Márton 
Áron Kiadó gondozásában. 
2006. április 22-én volt Fr. Lehel pappá 
szentelése az Egyetemi templomban. A 
szentelést Mayer Mihály pécsi megyéspüs-
pök végezte. Lehel atya újmiséje július 9-én 
volt templomunkban.
2006. június 17-én tartotta a rendtagok jelen-
létében aranymiséjét P. Máthé Péter egykori 
tartományfőnök Pécsett. 

Borsos József és P. Bátor Botond képviselte a 
magyar pálosokat. 
2002. június 28-ától a Sziklatemplom temp-
lomigazgatója P. Borsos József lett. 
2002. július 2-án elkészült a rend és a temp-
lom történetét bemutató tablósorozat. 
2002. szeptember utolsó hetét a Sziklatemp-
lomban töltötte a 94 éves Zembrsuski Mihály 
atya. (Az egyetlen, aki ekkor még életben volt 
az 1934-es visszatelepülés résztvevői közül.)
2002. október elején a generális atya végiglá-
togatta a magyar kolostorokat – október 6-án 
a márianosztrai templomban ünnepélyes foga-
dalmat tett Izydor generális atya kezébe Balla 
Barnabás és Hesz Attila testvér.
2003. január 11-én a püspöki kar és a politikai 
vezetők jelenlétében Esztergomban beiktatták 
az új prímás érseket, Dr. Erdő Péter eddigi 
székesfehérvári segédpüspököt, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem rektorát. – Január 
16-án a művészek éjszakai szentségimádását 
az új főpásztor vezette, és a világosság rózsafü-
zéréről elmélkedett. – Január 22-én a ház atyái 
részt vettek Márianosztrán Barnabás és Attila 
testvér diakonusszentelésén, melyet Dr. Szendi 
József veszprémi emeritus érsek végzett. 
2003. május 1-én József atya a pécsi ház 
vezetését vette át. P. Csanád újra perjel és 
templomigazgató lett. P. Temesvári Bene-
dek május 11-én foglalta el új állomáshe-
lyét a kolostorban. 
2003. június 11-én a rend örökfogadalmas 
tagjai a Sziklatemplomban tanácskoztak az 
építendő szentkúti újoncház részleteiről. 
2003. július 5-én Esztergomban Mayer Mi-
hály pécsi püspök úr áldozópappá szentelte 
Balla Barnabás és Hesz Attila diakónusokat. 
Július 28-án Puskás Antal testvér ünnepélye-
sen fogadalmat tett Márianosztrán, majd no-
vember 9-én Pécsett Dr. Paskai László bíboros 
úr diakónussá szentelte Antal testvért (Puskás 
Antalt 2004. június 19-én szentelte pappá 
Mayer Mihály püspök úr.)
2004. július 19. és 23. között megtörtént a 
barlang öt évenként esedékes felújításra Tas-
nádi Tamás bányamérnök felügyeletével, a 
Habbeton Kft. kivitelezésében. 
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évfordulóval kapcsolatos częstohowai megem-
lékezés december 9. és 14. között volt, melyen 
részt vett és előadást tartott P. Bátor Botond, 
Sarbak Gábor, Hesz László; dr. Szentirmay 
Tamás hivatalvezető kísérte őket. 
2008. december 15-én elhunyt P. Árva Vin-
ce, aki nagy érdemeket szerzett abban, hogy a 
Sziklatemplomban újra megkezdhettük mű-
ködésünket. 
2008. december 17-én elhunyt Ferencz Béla 
fafaragó művész, a Szent István-terem beren-
dezésének alkotója. 
2008. december 24-én az éjféli szentmisét 
templomunkból közvetítette a Duna Televízió. 

Egy kisgyermek emlékei az 
egykori „Sziklából”
Szekeres Edina Andrea

Az alábbi visszaemlékezés és vallomás szerzőjé-
nek nagyapja, Völgyesi Sándor a VITUKÁL-nál 
(Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató 
Intézet) dolgozott. A vállalat karsztvízmegfi-
gyelő-állomása a Sziklatemplom belsejében volt  
a rendszerváltozás előtt.

Reggel 8 óra. Munkakezdés. Jöttem a nagy-
papával a dolgozóba. Türelmetlenül, izgatottan 

toporgok az alacsony vaskapu 
előtt, ami egy hatalmas betonfal-
ba van beágyazva. „Pözsó” bácsi 
(nevét a kedvelt autómárkájá-
ról kapta, amelyről sokat tudott 
beszélni) előveszi táskájából a 
csodakulcsot, és rám kacsint: 
„Na, Dinike, belépünk a birodal-
munkba?”– kérdezi mosolyog-

va. „Igen! Igen!” – kiáltom boldogan csillogó 
szemmel. Igen, igen! Menjünk gyorsan! Csi-
korogva fordul a zárban a kulcs, döngve nyílik 
a vaskapu. Bentről furcsa szagok egyvelege tör 
elő. Belépünk. Sötét van, csak a barlang belse-
jéből hallatszik valami tompa zúgás. Egy nagy 
kapcsolótáblán meghúzzák a nagy fekete kart, 
fény ömlik szét a barlangban. Kiszakítom ke-

2006. augusztus 15-én tett örökfogadalmat 
Márianosztrán Fr. Vizi András.
2006. szeptember 10. és 12. között P. Ma-
tuszewski Izydor generális végzett kánoni 
vizitációt a kolostorban. – Szeptember 26-án 
este kolostorunkba érkezett baráti látogatásra 
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás. Köszöntésére a 
tartomány valamennyi tagja megjelent. 
2006. október 15-én Rómából P. Vazul pro-
kurátor, Częstohowából P. György és P. Leon, 
Varsóból P. Ján Zbudniewek professzor érke-
zett a másnap kezdődő VIII. Nemzetközi Pálos 
Rendtörténeti konferenciára, melynek szerve-
zője Sarbak Gábor irodalomtörténész volt.
2006. október 17. és 20. között P. Levente 
részt vett a fatimai nemzeti zarándoklaton  
a magyar pálosok képviseletében.
2006. december 8-án a Veszprémi Érsekség és 
az MTA megyei csoportjának irodalmi mun-
kaközössége szervezésében Ányos Pál emlék-
konferencia volt a Várban, ahol P. Botfai Le-
vente a pálos lelkiségről tartott előadást.
2008. május 16-án P. Botfai Levente Pécsett 
részt vett az új magyar tartományfőnök és ta-
nácsosai jelölésén. 
2008. június 2-án az új tartományfőnök, P. Bá-
tor Botond megérkezett Pálosszentkútról.
2008. július 9-én a ház minden tagja részt vett 
Pécsett P. Máthé Péter volt tartományfőnök 
temetésén, aki névnapján, június 29-én távo-
zott az örök hazába. A szentmi-
sét Mayer Mihály megyéspüspök 
mutatta be érte, szentbeszédet  
P. Bátor Botond mondta. Az el-
hunyt atya egykori katonatársai 
is eljöttek, akikkel együtt volt a 
Magyar Királyi Nagyváradi „Gá-
bor Áron”  Tüzér Hadapród isko-
la növendéke. 
2008. szeptember 7-én meglátogatta templo-
munkat Pfeiffer Krisztina, aki a templom épít-
tetőjének, Pfeiffer Gyulának rokona.
2008. december 3-án a ház minden tagja részt 
vett Dr. Erdő Péter bíboros szentmiséjén, ame-
lyet a Magyar Püspöki Kar és a rendfőnök atya 
jelenlétében mutatott be a Pálos Rend pápai 
jóváhagyásának hétszázados jubileumán. Az 
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hangot. Megnézem, mik vannak lepakolva a 
földre, hátha lesz ott valami kincs. Hát nincs. 
Elfáradtam, aludni kell. Bevonulok kis kuc-
kómba (a mai gyóntatószék), itt van egy kis 
nyoszolyám elkészítve, párnákból, pokrócok-
ból. Ez az én kis kuckóm. Lefekszem, még 
kapargatom egy darabig a sziklafalat, aztán 
elalszom. Álmom, nyugodt, békés, mintha an-
gyalok vigyáznának rám. 
Délután, mikor haza kellett indulni, általában 
szomorú voltam, de mindig megvigasztaltak: 
„Nem baj, most hazamegyünk, de holnap is 
jövünk a dolgozóba!”
Hazamentem, gyorsan lefeküdtem, mert más-
nap ismét várt az a csodálatos hely. És így tel-
tek el napok, hetek, hónapok, évek. De mint 
minden, ez is egyszer véget ért. 
Nagypapa később nyugdíjba ment, én iskolába 
kezdtem járni. Többet nem maradt idő a Szik-
lára. Elszakadtam, de szívemben megmaradt 
csodálatos kisgyermekkorom csodákkal teli 
helye. 
Jött a felnőttkor, elszakadás hazámtól, 25 év 
Törökországban, iszlám kultúrában. Egy sú-
lyos baleset. Istentől, vagyis inkább Allahtól 
való elszakadás, megtagadás. Hazatértem üre-
sen, kiégve, Isten ellen felbőszülve. 
2013 tavasza – Állok az út szélén. Motorosok, 
robognak el mellettem. Utánunk nézek, ösz-
szerezzenek… ki az az őrült, aki motorra ül? 
– gondoltam.
2013 nyara – Vonz a Szikla. Felmegyek, meg-
nézem… Hát nem néztem meg… Éppen 
hogy csak beléptem, néztem nagyot… temp-
lom lett… Ráadásul pénzt is kérnek! (Foga-
dóközpont – belépő turistáknak) Dühödt 
haraggal kirohantam. Na, nem! Vallás, papok, 
Isten…, erről hallani sem akarok! És feldúlva 
elrohantam. 
2013 ősze – Hűvös, esős volt az idő. Nagyon 
rossz, letört hangulatban voltam. Elindultam 
Zuglóba a barátnőmhöz. Leszálltam a vo-
natról, és a többit nem tudom… a Sziklában 
tértem magamhoz. Csak ültem a templom-
ban, nagy szemeket meresztve az oltárra és 
a miatyánkot mormoltam. Ültem és imád-
koztam. Egy idő után felálltam, elindultam. 

zemet nagyapám kezéből, és szaladni kezdek. 
Először a nagy előteret rohanom körbe, majd 
utamat a lejtős lejárati folyosó felé veszem. Fu-
tok, száguldok lefelé, kezeimet végighúzom a 
sziklafalakon, cipőim csattognak a betonon. 
Visszhangzik nevetésem, vagy fájdalmas siko-
lyom, mert bizony nem mindig sikerül kike-
rülnöm az előttem tornyosuló sziklaoszlopot 
(ma itt áll a szenteltvíztartó). De ma sikerült, 
hurrá sikerült, és tovább rohanok a megszo-
kott úton. Nyolcas körök a két oszlop között: 
egyszer, ötször, tízszer, ki tudja, hányszor esem 
el, és kelek fel. Fáj, vérzik is, de nem érek rá 
ezekkel törődni. Sürgős dolgom van, hisz nagy 
a barlang, és mindenhová sürgősen szaladnom 
kell. Így jutok be e Szikla belsejébe, a legna-
gyobb terembe.
Itt megállok, itt már futkározni tilos, veszé-
lyes! Rémisztő, hatalmas vasgépek állnak itt, 
zöldek, szürkék, hidegek. Nagy, vastag vezeté-
kek vezetnek ki belőlük kesze-kuszán. Halkan 
zúgnak, zakatolnak, fel-felsípolnak. Ontják 
magukból a grafikonokkal telerajzolt papírkí-
gyókat. Szemben velük íróasztalok, rajtuk fü-
zetek, táblázatok, jelentések: zirci, bakonybéli, 
nagyvázsonyi kutak adatai, mérései, eredmé-
nyei, ahová kiszállásra szoktunk járni. 
Odamegyek nagyapa íróasztalához, felmászom 
a székre, leülök… végre. Négy férfi megköny-
nyebbült sóhaja száll fel a barlang falai között. 
Huh, leült végre! Gyorsan elém raknak papírt, 
ceruzát. Tessék, dolgozzál! Körülnézek. Körü-
löttem szürke sziklafalak, melyek neonfényben 
fürdenek. A földön szétpakolt mérőeszközök, 
állványok, zsákok. Nagypapáék dolgoznak, 
értékelnek, olvassák le a gépből kapott ada-
tokat, melyeket nagy fekete táblára írnak. Dél 
van. Sokat dolgoztunk. Éhesek vagyunk. Elő 
a szendvicsekkel, málnaszörppel. Leülünk egy 
nagy asztal köré, melyen egy kávéfőző és egy 
rezsó áll. Majszolom a kiflimet, jólesik, hisz 
sokat dolgoztam! „Megettem” – jelentem ki, és 
lemászom a székről. Indulnom kell, hisz még 
nem voltam a „fény”-nél. Kilépek a nagyte-
remből, néhány lépés és egy kis emelkedő után 
elérem a fényes termecskét (a Lengyel kápol-
na). Körbe járom, énekelek, élvezem a vissz-
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pálos 
lelkiség
P. Temesvári Károly 
Benedek OSPPE 
hetvenedik születésnapjára

2014. november 5-én örömteli 
ünnepség volt Márianosztrán, a 
Boldog Özséb kolostorban.  Te-
mesvári Károly Benedek pálos 
atya 70. születésnapját köszön-
töttük rendtársaimmal a kolostor 
refektóriumában. E szép kerek 
évfordulót még az is gazdagítja, 
hogy Benedek atya idén ünne-

pelte szerzetesi fogadalmának 50., pappá szen-
telésének pedig 45. évfordulóját. Ő az egyike 
azoknak a pálosoknak, akik titokban tették 
le szerzetesi fogadalmukat, és az életre szóló 
döntésről a rendszerváltozásig – elővigyáza-
tosságból – még családtagjaikat se tájékoztat-
ták. Nagy öröm hát, hogy most itt, hivatalos 
rendi értesítőnk hasábjain is kifejezhetem kö-

Meg-megálltam, remegő lábakkal ismét el-
indultam. Kezemet a sziklafalra tettem, hom-
lokomat odanyomtam. És visszarepültem 
gyermekkoromba. Valahogy hazabotorkáltam. 
Valami érdekes, nyugodt, de valahogy furcsa 
érzés volt a lelkemben. Attól a naptól valami 
megváltozott.
2014 áprilisa – Én! Ülök egy motoron! Częs-
tochowába indulok…1200 km. Életemben nem 
ültem motoron! Hogy kerülök én ide? Beérke-
zünk a benzinkútra. Gyülekezőhely. Lekászáló-
dom, körülnézek, és ekkor meg-
szólal egy hang: „Gyerekek, indulás 
előtt egy ima!” És előlép Botond 
atya. Döbbenten állok, nyelni sem 
tudok. Körülöttem mindenhol 
motorok, atyák, motorosok, és én 
egy motoros zarándoklatra indu-
lok. Nyeregbe pattanunk és indu-
lunk. Bukósisakom alatt felnézek 
az égre és próbálom megérteni, 
hogy mi történik velem. 
2014 nyár – Ismét motoros 
zarándoklatra megyünk. Éppen 
indulás van. Felugrok a motor-
ra, körülnézek, és felteszem a 
kérdést magamban, hogy ki az 
az őrült, aki nem ül motorra. 
A motorozás, zarándoklatok, 
misék, atyák, Częstochowa, 
Márianosztra, Pálosszentkút, 
a Szikla… mind-mind életem 
részévé váltak.
2014 novembere – Ülök a Szik-
latemplom kolostorának ebéd-
lőjében. Rajtam fekete póló a 
Pálos Rend címerével, körülötte 
nagybetűkkel ráírva: MOTOR-
KERÉKPÁLOSOK. Büszke va-
gyok arra, hogy ezt viselhetem. Fejemet fel-
emelem, körülöttem fehér habitusban atyák. 
Ők a pálosok, a fehér barátok, és boldog va-
gyok, hogy köztük lehetek. 
Igen, azt mondják, hogy Isten útjai kifürkészhe-
tetlenek. Úgy érzem, most már itthon vagyok.  

Köszönöm, Jó Istenem!

Benedek atya a Fekete Madonna ikonjának egyik másolata előtt a 
Pálosaink, a fehér barátok című kiállításon (fotó: Török Máté)
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Amikor 1989-ben ismét engedélyezték a 
pálos rend működését, Benedek atya sem 
késlekedett; azonnal jelezte Gyulay Endre 
szeged-csanádi megyéspüspök úrnak, hogy a 
pálos rendben szeretné papi szolgálatát foly-
tatni. Így a plébánosból 1989-ben káplán lett 
P. Máthé Péter rendfőnöki megbízott mel-
lett a Pécs-kertvárosi templomban. Benedek 
atya 1991-ben Pálosszentkútra került, ahol a 
szinte romokban heverő régi kolostorépület 
fogadta. Újból munkához látott hát, hogy az 
éledő magyar tartomány leendő novíciusa-
inak és a gyalogosan érkező zarándokoknak 
legyen fedél a fejük fölött. Tizenkét évig állt 
a rendház élén, s volt egyszersmind Petőfi-
szállás plébánosa, sekrestyése és harangozója, 
s a pünkösdi, Kisasszony napi zarándoklatok 
szervezője, valamint minden hónap 13-dikán, 
a Boldogságos Szűz Mária fatimai megjele-
nése emlékére rendezett engesztelő virrasztás 
szervezője.

Benedek atyát 2004-ben Pálosszentkútról 
előbb a budapesti kolostorba, majd pár hónap 
múltán Márianosztrára helyezték. Dr. Beer 
Miklós püspök atya még 2004-ben kóspal-
lagi plébánosnak nevezte ki Benedek atyát, 
kisvártatva pedig az ipolydamásdi hívek lelki 
gondozásával is megbízta. A kóspallagi plébá-
nia mellett 2006 és 2008 között a verőcei, a 
magyarkúti és a szokolyai hívek lelki gondozá-
sának fáradalmas öröme is ráhárult. Beer püs-
pök atya 2014-ben ismét megbízta Szokolya 
ellátásával is.

Kóspallag első plébánosa, s egyben a Mária 
neve tiszteletére megáldott templom építtetője 
P. Lábody József márianosztrai pálos szerze-
tes volt, aki a pálos rend 1786-os feloszlatása 
után vállalta el az egyházközség megszerve-
zését. Kétszázöt év múlva tehát – Benedek 
atya személyében – ismét pálos plébánosa lett 
a kóspallagi egyházközségnek. A Mária neve 
templom sem nélkülözte Benedek atya gon-
doskodását. Fáradságos munkálkodásának kö-
szönhetően az idén – csodálatosan megújult a 
templom belső tere is. 

szönetemet Benedek atyának eddigi munkájá-
ért, és Isten áldását kívánom további szolgála-
tára, életére.

P. Csóka János OSPPE

Benedek atya évfordulói
Vadász Judit 

írásának rövidített változata

Benedek atya pálos szerzetesként kezdte el 
tanulmányait a szegedi Hittudományi Főisko-
lán. A szemináriumban semmit sem tudhattak 
a kispap rendi elkötelezettségéről, de nemcsak 
elöljárói, még a szülei sem sejtették, hogy egy 
bizonyos körben fiukat nem Károlynak hívják, 
hanem Benedek névvel illetik.

Éppen 45 esztendeje annak, hogy Udvardy Jó-
zsef – a csanádi egyházmegye apostoli admi-
nisztrátora, később püspöke – Szegeden pappá 
szentelte Benedek atyát 1969-ben. Benedek 
atya pedig – papi jelmondatához híven – „Bi-
zony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem 
nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, 
de ha elhal, sok termést hoz” ( Jn 12,24): ponto-
san 20 évig szolgálta az egyházmegyét. Rösz-
ke, Derecske, Klárafalva, Ferencszállás, Deszk, 
Szeged-Móraváros és Szeged-Alsóváros, 
Földeák, Apátfalva voltak papi szolgálatának 
állomásai. Mindenütt építkezett, átalakított, 
amiben az is segítette, hogy egykor építőipari 
technikusként végzett Pécsett. 

A nyarak egy része, s a csöndes napok viszont a 
pálos lelkiség megélésében teltek. A többi titkos 
(klandesztin) pálos testvérrel ún. fehér napokat 
tartottak, hol Márianosztrán P. Árva Vince ven-
dégeként, hol pedig Újszentmargitán, ahol P. 
Borsos József volt a plébános. Egymást biztat-
va, lélekben erősítve és imádkozva várták azt a 
napot, amikor a világ előtt is fölölthetik a fehér 
habitust. A belügy ébersége sem akadályozta 
meg őket abban, hogy részt vegyenek a rend-
szeres, lelkigyakorlattal fölérő találkozókon. 
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pálosoktól, 
pálosokról
Pálosaink, a fehér barátok
Kiállításmegnyitó 
2014. október 17-én

2014. október 17-én dr. Udvardy György pé-
csi megyéspüspök nyitotta meg a Pálosaink, a 
fehér barátok című kiállítást Pécsett, a Modern 
Magyar Képtárban. Az alábbiakban elsőként 
a beszéd néhány részletét közöljük a Magyar 
Kurír alapján: 

„Egy csendes, érdeklődéssel meg-
töltött látogatás alkalmassá teheti 
a lelkünket arra, hogy feltáruljon 
valami abból az ajándékból és 
titokból, ami a szerzetességet a 
világ előtt körülveszi […] Aján-
dék, mert a szerzetesközösség a maga létében, 
tagjaiban és közösségében Jézus Krisztust, az 
Isten irgalmát, jóakaratát, az Ő ember iránti 
hűségét, bizalmát, a jövőbe vetett reményét 
jeleníti meg […] Ez a krisztusi magatartás az 
alapja a szerzetesi fogadalmaknak. Ajándék, 
mert mindig sorsközösséget vállal egy konkrét 
közösséggel, népünkkel, nemzetünkkel, egy-

házunk, városunk tagjaival.[…] Ugyanakkor a 
szerzetesközösség egy titok hordozója is, mert 
amit megjelenít, az nehezen értelmezhető, 
nehezen fogalmazható meg. Hiszen személy 
és személy közötti kapcsolatról, a legbelsőbb 
döntésről van szó, melyet kívülről, sokszor a 
titok elképzelhető legsötétebb oldalát hang-
súlyozva szeretnénk valahogyan értelmezni, 
mint ahogyan a világ ezt különböző korokban 
megtette. A kívülálló a kézzel fogható hasz-
nosságot kutatja, és nem érti, mi haszna, mi 
értelme van az imádságnak, vagy annak, ha 
valaki csendben, csak az Istenre figyel... Pedig 
talán ekkor teszi a legtöbbet, ekkor a leghasz-
nosabb egy szerzetes tevékenysége. […] A 
kiállított tárgyak ezt a titkot szeretnék közel 
hozni a látogatókhoz. Akkor tudunk a titok 
közelébe kerülni, ha csendben elidőzünk a tár-
gyak előtt, s hagyjuk, hogy hassanak ránk.” 

Köszöntő beszéd 
P. Arnold Chrapkowski OSPPE 

generális atya 

Minden szerzetesi közösség annak az alapító-
nak a karizmájával van megjelölve, aki a mű-
ködésének az elején áll. Az ő hagyatékát, Isten 
tapasztalatait, egyházszemléletét kell vállalnia 

az általa születendő közösségnek 
és azt a szerepet, amelyet a soron 
következő nemzedékek, az adott 
szerzetesi családban az evangé-
liumi tanácsok útját választva 
alkalmaznak. Ő lesz az útmuta-
tója az adott közösségnek. Az ő 
szavai, utasításai és tanácsai drá-
ga, értékes, családi emlékké vál-

nak, amelyeket nemcsak nagyon gondosan kell 
őrizni, hanem egyúttal konkrét kötelességeket 
és kihívásokat állítanak az adott közösség elé. 
A pálos rendben két istenfélő férfi eszméihez 
kellett visszatérni, és bár időben és földrajzilag 
távol álltak egymástól, de az evangéliumi radi-
kalizmus eszméje összekötötte őket. Összeköti 
őket az a tény is, hogy először furcsa módon 

dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök 
(fotó: Varga László)
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véreinknek életük tanúságtételéért, a gazdag és 
változatos tárgyi és lelki örökségért, amelyeket 
ránk hagytak.
A magyar földbe mélyen elültetett pálos fa 
mára kiterebélyesedett, ágai különböző kon-
tinenseket érintenek. Származásuk szerint a 
pálosok 14 nemzetet képviselnek, és 17 or-
szágban szolgálnak. A kulturális és földrajzi 
különbségek ellenére, mindnyájan visszatérünk 
a földi gyökereinkhez, a magyar forráshoz, 
és úgy, mint évszázadokkal ezelőtt, Boldog  
Özséb Isten szeretetének egyetlen lángjává 
gyűjt egybe minket, amely képes átformálni 
bennünket és mindazokat, akikhez Isten küld. 
A kiállítás címe: „Pálosaink, a fehér barátok”, 
erősen hangsúlyozza a pálosok történelmi és 
érzelmi kötődését azokhoz, akiket szolgálnak. 
Bárcsak mi is, mai pálosok, igazi barátai lehet-
nénk minden embernek.
A XVI. században élő Kapisztrán Szent János 
így biztatta az akkori embereket:
„Aki élő szenteket akar látni, menjen a mári-
anosztrai kolostorba, és teljesül a kívánsága.” 
Bárcsak a mai pálos kolostorok, amelyek az 
elmúlt évszázadok alatt megőrzött és jóvá-
hagyott élő hagyomány és szabályzat alapján, 
ugyanakkor az idők jelei felé való nyitottsággal 
léteznek, azokhoz a helyekhez tartóznának, 
ahol szentekkel lehet találkozni.

Köszöntő beszéd 
P. Csóka János OSPPE 

Főtisztelendő Püspök Úr, Főtisztelendő Ge-
nerális Atya, Tisztelt Polgármester Úr, Tisz-
telt Főigazgató Úr, Kedves Vendégeink!

Közel 800 év távlata nyílik meg előttünk a 
mai napon. Kibontakozik szerzetesrendünk 
magyar földön való megszületésének történe-
te, és 1526-ig tartó töretlen fejlődése, majd a 
török és később II. József által történt megtö-
retése is. II. József szerzetesrendeket feloszlató 
rendelete után 148 évig nem működhetett a 
magyar alapítású szerzetesrend magyar föl-
dön. Ezalatt Lengyelországban élhetett to-

feledésbe merültek, ugyanakkor Krisztusban 
elmerült életük nagysága lassan nyilvánvaló-
vá vált. Első Remete Szent Pál és Esztergomi 
Boldog Özséb két olyan tartópillér, akik évszá-
zadokon át erősen Istenre támaszkodva tart-
ják a Pálos Rend épületszerkezetét. Az áldott 
magyar föld adta az Egyháznak Boldog Özséb 
nagy alakját, aki Krisztusnak és az ő kereszt-
jének szeretetével másokat Istenhez hívott. 
A Pálos Rend nemcsak létrejött Szent István 
király országában, hanem ezen a földön alakí-
totta ki lelki és jogi szerkezetét, és szintén itt 
élte át története során legnagyobb virágzását.
Évszázadokon keresztül ez az isteni alkotás a 
magyar néppel együtt fejlődött és együtt ha-
nyatlott. A ma kezdődő, számos intézmény se-
gítségével megszervezett kiállítás – Pálosaink, 
a fehér barátok címmel – bemutatja a rend na-
gyon viharos, örömteli és nehéz történetét. Az 
élettelen tárgyakban lévő gazdag rendtörténet 
bizonyítékkal szolgál az emberi zsenialitásra, 
erőre, munkára és együttműködésre az isteni 
kegyelemmel. Ehhez az emberi alkotáshoz 
hozzájárult Isten Anyjának, Máriának anyai 
tekintete is, akit itt Magyarok Nagyasszonya-
ként szólítunk meg. A pálos lelkiség máriás 
arculata oly mélyen beleírta magát az egyházi 
köztudatba, hogy II. János Pál az egész rend 
jasna-górai karizmájáról beszél.
Ezzel a mai eseménnyel mi pálosok hódola-
tunkat és hálánkat akarjuk kifejezni rendi test-

P. Bátor Botond OSPPE és P. Arnold Chrapkowski OSPPE 
generális atya  (fotó: Varga László)
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vább a Pálos Rend. Nem lehetünk elég hálásak 
a lengyelországi pálosoknak, hogy ennyi időn 
át hűségesen és hitelesen őriz-
ték a pálos lelkületet, hogy aztán 
amikor arra lehetőség kínálko-
zott, pontosan 80 évvel ezelőtt, 
újra visszatérhessenek a pálosok 
hazánkba. Szeretném most ezt a 
történelmi távlatú köszönetün-
ket jelképesen a jelenlévő Arnold 
Chrapkowski generális atyának 
kifejezni. Az 1934-es visszatelepülés után 
16 év építkezés adatott a rendnek, 1950-ben 
azonban újra a betiltás és az üldöztetés lett a 
sorsunk. 25 évvel ezelőtt, 1989-ben indulha-
tott ismét újra a Pálos Rend hazánkban, erre is 
emlékezünk ebben az évben. 
Úgy érezzük, hogy kedves vendégeink meg-
tisztelő jelenléte elismerése szerzetesrendünk-

nek, melynek története ezernyi szállal fonódott 
össze nemzetünk történelmével, részt vállalva 

a felemelő és a nehéz történelmi 
időszakok sorsában is.
Pálos szerzetes papként ezen 
a napon, ebben az ünnepélyes 
órában nem mehetek el amellett, 
hogy megköszönjem az isteni 
Gondviselésnek, hogy megannyi 
megpróbáltatás, nehézség, szen-
vedés és nemegyszer vértanúkat 

követelő üldöztetés után is itt lehetünk, és 
betölthetjük hivatásunkat. Ez a hivatás pedig 
egyrészt névadónk Remete Szent Pál és a kö-
zösségünket a XIII. század közepén megszer-
vező Esztergomi Boldog Özséb remete lelki-
ségének az öröksége, másrészt pedig a török 
időktől napjainkig folyamatosan jelentkező 
lelkipásztori szükséghelyzetekhez történő al-

P. Csóka János OSPPE a Pálosaink, a fehér barátok című kiállítás megnyitóján (fotó: Karasz Lajos)
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kalmazkodás, a lelkipásztori szolgálat. Ezzel 
a szerzetesi élettel, ezzel a szolgálattal Isten 
országát törekszünk építeni, de hazánkat is 
szolgáljuk, valahogy úgy, ahogy ezt Virág Be-
nedek pálos költő sírfelirata is megfogalmaz-
za: „Születtem. Szerettem hazámat, s dolgoztam 
érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így. 
Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, 
akkor Magyarország boldog lesz.”
A ma megnyíló kiállítás sok minden szé-
pet és értékeset megmutat szerzetesren-
dünk sokévszázados történelméből. Lássuk 
meg azonban mindezek mögött az Istennek 
szentelt életet élő pálosokat, azokat is, aki-
ket ismerhetünk a történelem lapjairól, kul-
túránk történetéből, de azokat a pálos szer-
zeteseket is, akiknek a nevét nem ismerjük, 
de életük áldozata hozzájárult ahhoz, hogy 
szerzetesrendünk ma is élhet. Tisztelgünk e 
kiállítással azok előtt a pálosok előtt is, akik 
életüket áldozták hitükért, akik vállalták a 
szenvedéseket, és az üldöztetéseket. 
Ez a kiállítás azonban nemcsak a múltunkkal 
foglalkozik, hanem a jövőnkbe is mutat. Van 
hiteles, erős, megimádkozott múltunk, erre 
tudunk ma is építkezni a Jóisten segítségével.
Ez a rendtörténeti léptékű pálos kiállítás Pé-
csett nyílik meg, és ez nem véletlenül törté-
nik így. Ez a város és ez az egyházmegye az, 
amelyik minden rendtörténeti időszakban 
otthont adott a pálosoknak. E történelmi 
kapcsolat az egyik oka annak is, hogy a Pá-
los Rend tartományi központja Pécsett van. 
Szeretném itt és most megköszönni Pécs Vá-
rosának és a Pécsi Egyházmegyének ezt az 
évszázados barátságot.
A Gondviselés különös kegyelme, hogy-e ki-
állítást akkor nyitjuk meg, amikor itt állunk 
a Ferenc pápa által meghirdetett Megszen-
telt Élet éve küszöbén. Szeretnénk e tárlattal 
csatlakozni a Szentatya szándékához, mely 
a szerzetességre, mint egy különleges és ta-
núságtevő életformára kívánja ráirányítani a 
közfigyelmet.
E kiállítás a kiemelkedő nemzeti értékeink, 
a magyar alapítású szerzetesrend és a ma-
gyar nemzeti könyvtár összefogásával jö-

hetett létre. Szeretnék ezért kiemelt módon 
köszönetet mondani az Országos Széchényi 
Könyvtárnak és dr. Tüske László főigazgató 
úrnak, valamint a könyvtár munkatársainak 
az elvégzett munkáért.

rendi 
krónika
Országos Karizmatikus 
Találkozó Pécsett
2014. szeptember 27-én rendezték meg  
a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 
XXIII. Országos Találkozóját Pécsett a Lau-
ber Dezső Sportcsarnokban. Az esemény szer-
vezésében és lebonyolításában fontos szerepet 
vállalt a pécsi pálos közösség Csóka János tar-
tományfőnök atya vezetésével.

PÁLOS 70 
Isten kegyelméből idén is nagyon jól sikerült a 
Pálos70 zarándoklat és teljesítménytúra. Kicsit 
csöpögött az eső, de ez nem bátortalanított el 
senkit sem! Az idei háromnapos zarándok-
latra 150 fő regisztrált, de az utolsó napon, a 
Magyarok Nagyasszonya zarándoklatnál már 
közel kétszázötvenen vonultunk be a mária-
nosztrai kegyhelyre. Ezen kívül minden túra 
és zarándokútvonalon sokan végigmentek, a 8 
útvonalat összesen közel 900 fő járta végig –  
a lelkes önkéntes segítőkkel együtt. Isten bősé-
ges áldásával halmozta el a résztvevőket, s jö-
vőre október első hétvégéjén (okt. 2–4.) újból 
útnak indulunk!

PÁLOS70 - 2014 (fotó: Terpó Veronika)
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A Sziklatemplom búcsúja 
2014. október 8-án volt a Magyarok Nagy-
asszonya Sziklatemplom búcsúja. Az ünnepi 
szentmisét nagyszámú hívő és az esperesi ke-
rület papjainak a jelenlétében Mons. Pavleko-
vics Ferenc pápai prelátus, prépost, Pécs-kert-
városi plébános mutatta be.

Kiállítás a pálosokról Pécsett 
2014. október 17-én ünnepélyes keretek kö-
zött megnyílt a Pálosaink, a fehér barátok 
című kiállítás Pécsett, a Modern Magyar Kép-
tárban (Pécs, Papnövelde u. 5.). A tárlat 2015. 
február 8-ig látogatható a múzeum nyitvatar-
tási idejében. Előre meghirdetett időpontok-
ban csoportokat vezetnek a kurátorok, Sarbak 
Gábor és Sudár Annamária és Fr. Fülep Ágoston 
OSPPE (az időpontokat lásd alább), valamint 
a szubjektív vezetések lesznek a következő 
időpontokban és témákban: 2015. január 9-én 
16 órakor Kárpáti Gábor régész a jakab-hegyi 
pálos kolostor feltárástörténetét mutatja be, 
16-án 16 órakor Mann Jolán irodalomtörté-
nész a pálos rend horvát tartományáról és an-
nak magyar kapcsolatairól tart tárlatvezetést; 
január 19-én 17 órakor Dr. Udvardy György 
pécsi megyéspüspök kalauzolja a látogatókat a 
kiállításban, január 22-én 16 órakor, A magyar 
kultúra napján pedig Madas Edit irodalomtör-
ténész, az MTA levelező tagja a 
kiállításon látható nyelvemlékkó-
dexeket mutatja be. 
A tárlatvezetésekre jelentkezni a 
Janus Pannonius Múzeum mun-
katársánál, Gerner Andrásnál 
lehet (gernerandras@gmail.com, 
72/514-040). A tárlatvezetések 
ingyenesek. 
A tárlatvezetések időpontjai a következők:

december 16. kedd:  14, 16
december 23. kedd: 10, 11
január 8. csütörtök: 12, 14, 16
január 9. péntek: 10, 12, 14, 16
január 10. szombat: 10, 12, 14, 16

január 11. vasárnap: 10, 12
január 16. péntek: 14
január 17. szombat: 10, 12
január 20. kedd: 10, 11
január 27. kedd: 10, 11
január 29. csütörtök: 12,  14, 16
január 30. péntek: 10, 12, 14, 16
január 31. szombat: 10, 12, 14, 16
február 3. kedd: 10, 11
február 4. szerda: 12, 14, 16
február 6. péntek: 14, 16
február 7. szombat: 12, 15
február 8. vasárnap: 10, 12, 14

A Pilis-tetői Boldog Özséb-kilátó 
átadása 
Új kilátó épült a Pilisben, a 756 méter magas 
Pilis-tetőn. A Dunántúli-középhegység leg-
magasabb pontján átadott, több mint 17 mé-
ter magas építmény Boldog Özsébről kapta 
nevét. Az avató ünnepségen Dr. Bitay Márton 
Örs, állami földekért felelős államtitkár, Dr. 
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbí-
zott, Thuróczy Lajos, a Magyar Természetjáró 
Szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint Zam-
bó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója 
mondott köszöntőt. Az új kilátót ezt követő-

en P. Hesz Attila pálos szerzetes 
áldotta meg. Csóka János pálos 
tartományfőnök atya levélben 
küldött köszöntő szavakat a ki-
látó átadása kapcsán.

Soltész Miklós 
egyházügyi államtitkár 
látogatása Pécsett 

Soltész Mikós egyházügyi államtitkár 2014. 
október 30-án a pécsi pálos kolostorba láto-
gatott, ahol megbeszélést folytatott Csóka Já-
nos tartományfőnök atyával, majd kíséretével 
együtt megtekintette a Janus Pannonius Mú-
zeum Modern Magyar Képtárában a Pálosa-
ink, a fehér barátok című kiállítást.  



rendi krónika

• 15 •

•

Mecseki Láthatatlanok táblaavató és 
koszorúzás 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc le-
verésének évfordulójához kapcsolódva 2014. 
november 4-én a Mecsek Kapunál emlékez-
tek meg azokról, akik a Mecsekben fegyver-
rel álltak ellen 1956 telén. Dr. Vargha Dezső 
nyugdíjas levéltáros köszöntője után dr. Páva 
Zsolt, Pécs polgármestere, majd dr. Debrecze-
ni László mondott beszédet. Az emléktáblát 
Botfai Levente pálos atya áldotta meg, majd a 
megjelentek elhelyezték koszorúikat. 

A Pálos Baráti Kör lelki délutánja 
és a pécsi Pálos templom búcsúja
November 9-én vasárnap 15.00 és 18.00 óra 
között került sor a Pálos Baráti Kör hagyomá-
nyos lelki délutánjának a megtartására Pécsett, 
a Pálos templomban. Az elmélkedéseket Dr. 
Szederkényi Károly c. prépost, esperes, Buda-
pest-gazdagréti plébános tartotta. A lelki dél-
utánt a Szent Imre tiszteletére szentelt Pálos 
templom ünnepi, búcsúi szentmiséje követte, 
melyet ugyancsak Dr. Szederkényi Károly atya 
mutatott be. A szentmisén a pécsi papok közül 

is többen koncelebráltak. A szentmise elején 
Botfai Levente házfőnök atya megemlékezett 
Bolyós Ákos pálos atyáról, aki november 11-
én lett volna 100 éves, és akinek a Nagykáp-
talan 2008-ban, a „bene meritus” elismerést 
adományozta, ezzel elismerve, hogy Ákos atya 
hűséges maradva a közösségéhez, a hivatá-
sához és Istenhez, bőségesen megszolgálta a 
tiszteletet a rend részéről, leginkább a nehéz, 
kommunista időkben.

Az emléktábla megáldása (fotó: Hatházi-Müller Andrea)

Koncelebrált szentmise a lelki délutánra 
(fotó: Varga László)
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Pécsre látogatott a hargitafürdői 
pálos egyházközség
2014. november 28-án éjszaka, Pálosszentkút 
érintésével érkezett meg a pécsi tartományi 
központba autóbusszal a mintegy 37 főt szám-
láló hargitafürdői csoport. A 12 ministráns és 
Mária-leány gyermeket és 5 papot is magában 
foglaló úti társaság vezetője P. Balla P. Barna-
bás OSPPE hargitafürdői perjel-plébános és 
fr. Szűcs F. Imre OSPPE hargitafürdői titkár 
voltak. A székely klérus élén konfráterünk, 
Dr. Darvas-Kozma József csíkszeredai esperes 
plébános állt, de meglátogattak minket László 
Rezső, Csíki Szabolcs, Mihály Imre és György 
Imre atyák is. A program péntek éjjelén, bor-
kóstolóval kezdődött a Szent György Fogadó-
ban. Szombaton reggel a P. Puskás R. Antal 
OSPPE szentkúti perjel és fr. Vörös M. Bulcsú 
OSPPE kispap által vezetett ministránscsapat 
érkezett meg, hogy találkozhasson a hargitai-
akkal: 3 fiú a Sziklatemplomból, 9 a szentkúti 
kegyhelyről érkezett hozzánk. A délelőtt folya-
mán kettévált a csapat, az atyák és Antal atyá-
ék fölmentek a Jakab-hegyi romokhoz, míg a 
többieknek szentmisét mutatott be Barnabás 
atya a Szent Imre-templomban. Ezt követően 
ellátogattak az ókeresztény sírkamrákat rejtő 
pécsi nekropoliszba, majd a székesegyházba. 
Délben a félszáz fős vendégsereg a háziakkal 
együtt ebédelt kolostorunkban. 
Kora délután egy óra alatt megte-
kintették a pálos kiállítást Sudár 
Annamária kurátor vezetésével. 
A hargitafürdői csoport ezután 
útra is kelt hazafelé. A budai és 
szentkúti fiúk a kiállítás után 
még megtekintették az Ókeresz-
tény Mauzóleumot, a katedrálist, 
és részt vettek az Urunk színe-
változása templom („Lyceum”) adventi vasár-
nap előesti szentmiséjén. Itt találkozhattak a 
Misszió Tours Utazási Iroda által szervezett 
budapesti busznyi csoporttal is, akik e napon 
szintén a kiállításra érkeztek Pécsre. Mise után 
az itt maradt vendégek elsétáltak a főtéren 
levő adventi vásárba, majd onnan fel a Havi-

hegyi kápolnához, amit Máger Róbert temp-
lomigazgató személyesen mutatott be. Végül 
a hegygerincen át, a sötét, ködös erdőben tért 
haza a kalandkedvelő, derék legényhad. Antal 
atyáék kisbusza vasárnap reggel gördült ki par-
kolónkból, melynek kis utasai még a szívükben 
forgatták az előző nap sok szép élményét.

Pálos konferencia februárban
A Pálosaink, a fehér barátok című időszaki kiál-
lításhoz kapcsolódóan a Magyar Pálos Rend és 
az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Ku-
tatócsoport 2015. február 5-én Pécsett pálos 
rendtörténeti konferenciát szervez, társrende-
zőként az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága 
Egyháztörténeti Munkabizottsága és a Pécsi 
Tudományegyetem Középkori és Koraújkori 
Történeti Tanszéke részvételével. Kapcsolat-
tartónk a Pécsi Tudományegyetem részéről 
Fedeles Tamás egyetemi docens.
A megbeszélés célja, hogy a pálos rendtör-
téneti kutatások legújabb eredményeiről ad-
jon tájékoztatást és erősítse a kutatók közötti 
együttműködést. Az előadók és az érdeklődő 
közönség február 6-án, pénteken délelőtt 10 
órától együtt megtekintik a Janus Pannonius 
Múzeum Modern Magyar Képtárában (7621 
Pécs, Papnövelde u. 5.) a kiállítást, ahol to-
vábbi szabad eszmecserére is lehetőség nyí-
lik. Előadóink közül például Bencze Zoltán 

a budaszentlőrinci ásatásokról, 
Benkő Elek a kesztölci kolos-
torról, Lantosné Imre Mária a 
Lyceum templomról, Horváth 
István a jakab-hegyi konfraterni-
tás szabályzatáról, F. Romhányi 
Beatrix a korai pálos telepekről, 
Baku Eszter pedig Weichinger 
Károlyról és a pécsi Pálos temp-

lomról adnak elő.

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 
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többnyire a szervezők vezetésével járják végig az 
utat a Belvárosi Ferences Templomig. Minden-
kit szertetettel várunk!

Befejeződött a Sziklakolostor lépcsői-
nek felújítása 
A munka keretében a kolostorépület mellett 
haladó, s annak a középső szintjéig eljutó, il-
letve lefelé, az Erzsébet híd irányába futó lép-
csőknek a felújítása történt meg. A lépcsőso-
rok mellett az ezekhez tartozó mellvédeket, 
korlátokat és kandelábereket is felújítása is 
megtörtént. A két hónapig tartó kivitelezés 
befejeztével a kolostorépület rakpartra néző 
része rendezettebb lett, amely különösen fon-
tos városképi szempontból is. A felújítást Új-
buda Önkormányzata támogatta.

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. 

• • •

pálos 
programok
2014. december – 2015. április
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
•	 minden hónap 28-án – 19 óra imaóra az 

abortusszal elkövetett bűnök engeszte-
lésére

•	 havonta egyszer – a Pálos Baráti Kör 
tartja rendezvényeit

•	 nagyböjti péntekeken – keresztút

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

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya Bazilika
www.marianosztrakegyhely.hu

•	 minden hónap 13-án – 18 óra: Fatimai 
engesztelőnap keresztúttal, rózsafüzérrel, 
szentségimádással, szentmisével és a Loret-
tói litániával nemzetünk lelki megújulásáért.

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

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

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

•	 december 14. – 17 óra szentmise, majd 
a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) 
adventi hangversenye Vezényel: Fodor 
Gabriella

•	 havonta egyszer – a Pálos Baráti Kör 
tartja rendezvényeit

•	 nagyböjti péntekeken – keresztút
•	 a húsvéti szent három napon – lelkigya-

korlat

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér
•	 nagyböjti péntekeken – keresztút

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.

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

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

•	 Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata 

•	 február 2. – Szeretetláng átadása, 
szentmise 17 órakor 

•	 április 2–5. – Nagyheti lelkigyakorlat; 
jelentkezés: palosrend.hu

•	 április 8–10. – Családos lelkigyakorlat 
Bíró László püspök atya vezetésével

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

Remete Szent Pál szobra 
a pálos kiállításon (fotó: Török Máté)



BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-Sziklatemplom

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

•

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika

http://www.marianosztrakegyhely.hu

• vasárnap és ünnepnapokon: 8.30 és 10.30
• hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 
szombaton: 17 óra (a szentmisék előtt fél 
órával rózsafüzér)
• péntekenként a szentmise előtt egy órával 
szentségimádás

•

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

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

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT 
Magyar Szentek és Boldogok kápolna 

(Petőfiszállás)

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

•

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

• vasárnap: 8 óra, 18 óra (17.25 rózsafüzér, a 
szentmise után zsolozsma); ifjúsági szentmise: 
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)

•

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

• vasárnap: 8.30 óra
• hétköznap: 18 óra 

A pálos templomok miserendje
2014. december – 2015. április
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„Alávaló, szegény, nyomorult sorsot 
vállalt fel ugyan a megtestesült isteni 
személy, de nem kíntelenségből, hanem 
akarva; kitetszik ez csak abból is, hogy 
ezt a sorsot sok száz, sőt ezer eszten-
dőkkel előbb megjövendöltette és íratta a 
próféták által. Tudhatták volna ezt a zsi-
dók közül legalább az írástudók, mert a 
Szentírásban nyilván olvasták, hogy sze-
líd, hogy szegény, hogy alázatos lészen, 
de a világi hívságoknak fénye megtom-
pította lelki szemeket, és mivel magok a 
fellyebbvaló székeket kívánták, a mulan-

dó kincseken kaptak, úgy álmodoztak, 
gondolkoztak a megígért Messiásról is, 
következendőképpen az Írásnak azon 
bizonyságait, melyek a Messiás alávaló 
földi állapotjáról szólottak, elfordították, 
melyek pedig lelki méltóságát, gazdag-
ságát vagy hatalmát jelentették, azt föl-
di méltóságra, gazdagságra, hatalomra 
magyarázták.”

Simon Máté (1743–1818) pálos szerzetes:  
Kimondhatatlan jótétemény, 
prédikáció részlete, 
1802
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