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beköszönő

Átitatódás Istennel. Mintha ez lenne pünkösd 
tétje. Átitatódás egy állandó párbeszéddel Is-
tenben, Istennel. Szeretnél-e átitatódni velem? 
Mintha ezt kérdezné Isten tőlünk életünk má-
sodperceinek pünkösdjeiben.

rendünk 
múltjából
A Szentlőrinci kolostor 
budai házáról és 
kápolnájáról
Bencze Zoltán

Cikkünk szerzője régész, a Budapesti Történeti 
Múzeum Középkori Osztályának vezetője, évti-
zedek óta foglalkozik a pálosok középkori törté-
netével. A budaszentlőrinci pálos kolostorról Sze-
kér Györggyel 1993-ban közösen megjelentetett 
munkája alapvető kérdéseket tisztázott.

A Régi királyi ház épületegyüttese, a hozzá 
tartozó Szent Márton-kápolnával a mai Tán-
csics Mihály utca 7–9. számú telkeken emel-
kedett, mint azt Zolnay László és H. Gyürky 
Katalin kutatásai bebizonyították. Legkorábbi 
forrásunk, Ottokar von Homeck verses kró-
nikája szerint 1301-ben az ifjú Vencel királyt, 
aki magyar királyként a László nevet viselte a 
Kammerhof-ba, a király szokásos lakóhelyére 
vezették szállásra.

beköszönő
Átitatódás Istennel
P. Györfi Szabolcs OSPPE

Elfogadni Isten Szentlelkét. Ez az elfogadás 
mindig megmarad küldetésünknek, min-
den másodpercünk küldetésének. „Vegyétek  
a Szentlelket!” – mondja Jézus tanítványainak 
feltámadása után János apostol evangéliumá-
ban, pünkösdvasárnap. 
Isten állandóan közli magát, folytonosan ki-
nyilatkoztatja önmagát. Nekünk csak el kel-
lene fogadni Őt. Így a teljességet kapnánk 
minden pillanatban. Mégsem akarjuk igazán 
elfogadni! Minden pillanatban egyre tökéle-
tesebb életünk lehetne, Istennel élhetnék kü-
lönleges bensőségességben. Mégsem akarjuk 
igazán elfogadni. Nem nagyon akarjuk átadni 
magunkat Krisztusnak, valamit szinte min-
dig meghagyunk magunknak. Marad valami, 
amit nem engedünk el. Csak fenntartásokkal 
kap helyet Isten az életünkben, és nem tud 
tartósan lakást venni bennünk.
Együtt élni Istennel, hű lenni hozzá és soha 
el nem hagyni. Mindig kitárni neki lelkünk 
kapuját és soha ki nem zárni őt. Valóságos 
kapcsolatban, párbeszédben lenni vele. Meg-
hallani a szólítását és válaszolni rá.
A papszentelések, papszentelési évfordulók 
időszakát éljük. Isten papjai által is, velük kö-
zösségben tevékenykedik Egyházában, s nyújt-
ja magát valamennyiünknek szentségeiben.  
A szentségek által is lehetőséget ad szá-
munkra a Vele való meghitt egységre, dia-
lógusra. Milyen jó, ha egyre 
mélyebben visszhangzik az éle-
temben Krisztus, az Örök Ige,  
s arra az én válaszom! 
Pünkösd ünnepe van. Az Istennel 
való párbeszéd ünnepe. Isten szó-
lít minket, és mi válaszolhatunk rá, 
ha elfogadjuk Őt magát – feltétel 
nélkül, ingyenesen, ahogy amúgy 
is adni szeretné saját lényét.  

Schön 1541-es metszetének részlete a Kammerhof tornyaival
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Áttérve a Fortuna utca 4-re, ezt az épületet 
Szent Pál házának vagy a pálosok nagy há-
zának nevezték a források, az utca pedig a 
Szent Pál utca nevet kapta a középkorban. 
Kápolnájáról Hadnagy Bálint pálos szerze-
tes munkájából értesülünk, aki 1511-ben egy 
válogatást adott közre a Remete Szent Pál 
segítségül hívására bárhol az országban vagy 
éppen az ereklyéknél történt csodákról, ko-
rabeli kifejezéssel élve, mirákulumokról. Az 
ereklyék 1381 novembere óta Budaszentlőrin-
cen voltak, de előfordult, hogy a zavaros idők 
miatt Budára hozták a pálos szerzetesek. Így 
történt ez 1490-ben is, Hunyadi Mátyás ha-
lála után. Érdemes felidézni az egyik ekkor itt 
történt csodát, melyben a kápolnát is megem-
lítik. Egy asszony egyéves gyermeke megbe-
tegedett és halálosan legyengült. „Mire anyja, 
jámbor híve Szent Pálnak, elhozta Budára a 
szent ereklyéihez, hogy kérje tőle gyermeke 
gyógyulását. Dél volt éppen, amikor a szent 

kápolnája zárva szokott lenni, és a szent 
ereklyék őrzésére kirendelt testvé-

rek déli pihenőjüket tartották. 
Felment az előbb említett 

asszony a gyermekkel a 

1381-ben Nagy Lajos a Régi királyi ház 
épületét a budaszentlőrinci pálos kolostor-
nak adományozta. Valószínűleg az épület túl 
nagy lehetett a pálosoknak, ezért elcserélték 
azt Hermann cillei és zagorjei gróffal, akinek 
háza a mai Fortuna utca 4. számú telekre lo-
kalizálható. 1423-ban Cillei Hermann szlavón 
bán megerősítette ugyanezen cserét és ez al-
kalommal az oklevélben részletesen leírták 
az épületet. „A pálosok nagy udvara (curia), 
vagy háza (domus) egykor Károly királyé volt, 
a Szombatkapu mellett emelkedett, néme-
tül Kammerhof-nak nevezték és Lajos király 
adományozta Remete Szt. Pál ereklyéjének 
és általa a szentlőrinci pálos kolostornak […] 
a Szt. Márton tiszteletére szentelt kápolná-
val és minden az udvarhoz tartozó épülettel 
együtt...” Az 1541-es ostrom kapcsán készített 
Erhard Schön-féle Buda metszet pártázattal 
lezárt három, szorosan egymás mellé épített 
tornyot ábrázol a mai Táncsics Mihály utca 
7–9-es számú telkeken.

A Fortuna utca 4. ma
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felső házba egy nagyon jámbor asszonyhoz, 
aki a testvérek szolgálatával volt elfoglalva a 
konyhában. Miután a gyermek gyengesége és 
az anyja szándéka világos lett számára, a jám-
bor asszony így szólt: Kicsit várnod kell, ked-
ves leányom, míg a testvérek, kik Szent Pált 
őrzik, pihenésükből felkelnek és én neked a 
kápolnába való bemenetelt elintézem.”
Sajnos a török hódoltság alatt elpusztult a ká-
polna. Érdekességként említhető viszont, hogy 
az 1381-től néhány évtizedig budaszentlőrinci 
tulajdonban lévő Szent Márton-kápolna eme-
letes szentélyének maradványai még feltűnnek 
az 1737-ben készült Mikoviny–Schmutzer- 
féle metszeten, elbontásukra pedig az Erdődy 
palota – ma a Tudományos Akadémia Zene-
tudományi Intézetének otthona – 1750-es fel-
építésekor került sor.

A Szent Márton-kápolna maradványai 1737-ben
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az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős  államtitkára, a magyarországi 
pálos közösségek és a hargitafürdői hívek 
képviselői, valamint a rokonok és helyi hívek 
sokasága. Külön színfoltot jelentettek a csíki 
székelyek, akik népviseletbe öltözve vonultak 
fel, valamint a palóc népviseletbe öltözött 
fiatalok és idősebbek. 

• •

Imre testvér rövid életrajza 
Imre testvér 1958. június 1-jén született Balas-
sagyarmaton. Iskoláinak elvégzése után mechani-
kai műszerészként dolgozott több munkahelyen. 
A szerzetesi hivatás gondolata gyermekkora óta 
érlelődött benne. Ehhez a termőtalajt a mélyen 
vallásos, imádságos családi háttér, elsősorban 
édesanyja példája adta, aki élete végéig lakóhe-
lyük, Patak egyházközségének az előimádkozója, 
a helyi KALÁSZ mozgalom újraindítója, a pata-
ki karitász megalapítója és a Rózsafüzér Társulat 
egyik vezetője volt. Imre testvér a szülei halála 
után 2008-ban lépett be a Pálos Rendbe. Első, 
ideiglenes fogadalmát Márianosztrán tette 2010-
ben, mely egyúttal a szolgálati helye is volt 2013 
novemberéig, amikor is Erdélybe, Hargitafürdőre 
helyezte át a tartományfőnök.

       • •

Az ünnepélyes bevonulást köve-
tően Vízi András OSPPE má-
rianosztrai házfőnök-plébános 
atya köszöntötte a megjelente-
ket, majd a szentmise keretében 
Szűcs Ferenc Imre testvér örök-
fogadalmat tett Csóka János pá-

los tartományfőnök atya kezébe. 
A szerzetesi élet egyik legfontosabb állomása 
az örökfogadalom, amelynek keretében nyil-
vános fogadalommal kötelezi el magát a jelölt 
az engedelmességre, a tisztaságra és a szegény-
ségre. A fogadalomtétel után a Mindenszentek 
Litániájának elimádkozásával kérték a hívek 
az égiek közbenjárását.

pálos 
lelkiség
Szűcs Ferenc Imre OSPPE 
ünnepélyes örökfogadalma 
Arnold Ildikó

2015. március 25-én, Gyümöl-
csoltó Boldogasszony ünnepén 
szentmise keretében örökfo-
gadalmat tett Szűcs Ferenc 
Imre testvér. Az ünnepélyes 
szentmisét – amely fél tizenegykor kezdődött 
a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya 
Bazilikában – Tamás József gyulafehérvári 
segédpüspök celebrálta. A szertartáson a Ma-
gyar Pálos Rend tartományfőnökén és tagjain 
túl részt vettek lengyelországi pálos szerzete-
sek, magyarországi pálos nővérek, a váci és az 
erdélyi egyházmegyés papok, Soltész Miklós, 

Szűcs Ferenc Imre OSPPE
(fotó: Terpó Veronika)
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Szűcs Ferenc Imre OSPPE örökfogadalma a 
Márianosztrai Kegytemplomban

(fotó: Terpó Veronika)
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2012 júniusában másodjára is elindult a szerel-
vény Lengyelország felé Dr. Székely János és 
Tamás József püspökök, illetve Bátor Botond 
pálos tartományfőnök lelkivezetésével. Az 
utazáson nagy számban képviseltették magu-
kat a Pálos Baráti Kör tagjai. Két kiemelkedő 
eseménye is volt az utazásnak: a częstochowai 
kegykápolnában újmisét mutattak be Vizi 
András és Pál Csaba pálos atyák, valamint a 
zarándoklat során adta át Dr. Kövér László 
házelnök a częstochowai pálos kolostort öve-
ző várfal egyik bástyáján elhelyezett Boldog  
Özséb-díszkutat. Szintén ebben az évben tör-
tént, hogy a częstochowai pálos atyák meg-
ajándékozták a csíksomlyói kegyhelyet a Fe-
kete Madonna kegyképének másolatával. Az 
ikon másolata a Boldogasszony Zarándokvo-
nattal érkezett a Székelyföldre, s a csíksomlyói 
pünkösdi búcsú végén Roman Majewski częs-
tochowai perjel atya adta át azt ünnepélyesen.
A harmadjára útra kelő Fekete Madonna 
Zarándokvonat lelkivezetői Dr. Beer Miklós, 
Dr. Katona István és Tamás József püspökök, 
továbbá Bátor Botond pálos tartományfőnök 
voltak. A zarándoklat során a résztvevők két 
teljes napot töltöttek Częstochowában, majd 
hazafele Krakkóban álltak meg. Emlékezetes 
pillanat volt, amikor Urbán Erik ferences test-
vér, a csíksomlyói kegyhely igazgatója viszo-
nozva a pálosok előző évi ajándékát, az erdélyi 

ferencesek nevében átadta a csík-
somlyói kegyszobor másolatát a 
częstochowai kegykápolnában.
2014 júniusában ismét, immár 
közel 800 résztvevővel indult a 
zarándokszerelvény lengyel ba-
rátainkhoz. Az útvonal Krakkó, 
Częstochowa és Tarnow volt, Dr. 
Bábel Balázs érsek, Tamás József 

püspök és Bátor Botond pálos szerzetes lelki-
vezetésével.
S az idén, 2015. június 22-én immár ötödször 
indul a Fekete Madonna Zarándokvonat Len-
gyelországba. Az irány nem változik, Częs-
tochowa és Krakkó lesz az úti cél. A zarán-
doklat lelkivezetői Dr. Székely János és Tamás 
József püspökök, valamint Bátor Botond pálos 

Szentbeszédében Tamás József püspök úr ki-
emelte a március 25-i ünnep (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony) kapcsán Mária feltétel nélküli 
igenlő válaszát az Úr meghívására, s párhuza-
mot állított Mária igenje és a szerzetesi elhiva-
tottság között.
A szentmise után agapéra hívtak meg min-
den jelenlévőt a falu közösségi házába. Imre 
testvér továbbra is Hargitafürdőn szolgál a 
2014. január 26-án ünnepélyesen megnyitott 
pálos kolostorban.

Fekete Madonna 
Zarándokvonat – 
ötödik alkalommal
Budai András

Ötödik alkalommal indul idén a Fekete Ma-
donna Zarándokvonat Lengyelország lelki 
központjába, a magyar pálos szerzetesek által 
alapított Częstochowába. Az utazást a Misszó 
Tours Utazási Iroda szervezi a Magyar Pálos 
Rend jelentős közreműködésével. A mára már 
hagyománnyá vált, különleges és rendhagyó 
zarándoklat története 2011-re nyúlik vissza, 
Dr. Székely János püspök úr ötlete nyomán 
ekkor indult ugyanis különvonat 
először a világhírű kegyhelyre. 
A zarándoklat 2011. június 27. 
és 30. között zajlott le több mint 
600 résztvevővel, lelkivezetői Dr. 
Székely János, Majnek Antal és 
Tamás József püspökök, valamint 
Bátor Botond pálos tartomány-
főnök voltak. Az úton részt vett 
Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés el-
nöke is. A zarándokok hálából Győrfi Sándor 
szobrászművész alkotását, egy „Dzinkujęmi – 
Köszönjük” feliratú, angyalos magyar címert 
ábrázoló márványtáblát vittek magukkal, mely 
azóta is a kegykápolna falán található. A pálos 
kegyhely mellett a zarándoklat úti céljai között 
szerepelt még Krakkó és Ószandec is.
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pálosoktól, 
pálosokról
Hargitafürdői zarándoklat
Arnold Ildikó

A Pálos Baráti Kör pécsi csoportjának 2015. 
évi zarándoklata – 2015. május 1. és 5. között – 
elsősorban a Magyar Pálos Rend hargitafürdői 
működésének megismerését célozta, a rend új-

szerzetes lesznek. Az ötödik, jubileumi zarán-
doklat súlyát jelzi, hogy a június 24-i częs-
tochowai szentmise főcelebránsa, Dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek lesz. A zarándoklat programjaihoz ismét 
csatlakozik Dr. Kövér László házelnök és Sol-
tész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Június 
25-én a zarándokok szentmisén vesznek részt 
az újonnan épült Szent II. János Pál Baziliká-
ban Krakkóban, ahol csatlakozik a zarándok-
lathoz Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök 
is, aki ekkor ünnepélyesen Szent László király 
ereklyéjét adományozza a krakkói Wawel ka-
tedrálisának.
Minden eddigit felülmúlva ebben az évben 
több mint 900 résztvevővel indul útjára a 
zarándokvonat a lelki megújulás és a lengyel–
magyar barátság jegyében.

Dr. Bábel Balázs érsek szentbeszéde a Kegykápolnában, 
2014 (fotó: Budai András)
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bóli erdélyi megtelepedésének egyéves évfor-
dulóját követően. A zarándokok lelki vezetője 
Csóka János atya tartományfőnök volt, akitől 
Találkozásaink Istennel a mindennapokban té-
makörben lelki útravalót kaptunk arról, hogyan 
találkozhatunk Istennel a teremtett világban, a 
kapcsolatainkban, az imádságban, és hogy fo-
gad Isten minket barátjának. A zarándoktársak 
közül néhányan szellemi útravalót biztosítottak 
úgy, hogy a tájakról, a történelmi emlékhelyek-
ről, a nevezetességekről, melyek mellett elhalad-
tunk, ismertető felolvasást tartottak. 
A hajnali pécsi indulás után – kissé megfárad-
tan a buszban töltött hosszú út miatt – este 
érkezett meg a zarándokok csoportja a har- 
gitafürdői Csíki Panzióba, ahol vendégszere-
tő, kedves fogadtatásban részesültünk, és ahol 
a helyben szolgálatot teljesítő Barnabás atya 
és Imre testvér nagy szeretettel és örömmel 
vártak minket. Az esti szentmisét a kedves kis 
fatemplomban János atya és Barnabás atya ce-
lebrálta. A szentmise után baráti beszélgetésre 
és agapéra is ott maradtunk a templomban, 
majd visszasétáltunk a szálláshelyünkre, és 
az elhelyezkedés után gyorsan álomba me-
rültünk. A másnapi program Csíkszeredában 
Darvas-Kozma József esperes plébános atyá-
val való találkozással kezdődött, aki az általa 
megálmodott és Makovecz Imre által terve-
zett Angyalos vagy Milleniumi templomként 
is emlegetett templom kertjében 
fogadta a csoportot. A templom-
ban tartott előadásában az atya 
felidézte a 2003. október 18-án 
Nagyboldogasszony és a ma-
gyar szentek tiszteletére szentelt 
templom viszontagságos, némi 
iróniával izgalmasnak is mond-
ható létrejöttének folyamatát. 
Beszélt a lakosság hitéletének mindennapjai-
ról, az egyházközségben zajló oktatási és köz-
életi tevékenységről, valamint a pálosok törté-
nelmi jelenlétéről és az erről szóló kutatásairól.
Csíksomlyóra vezetett tovább az utunk; a 
kegyhelyet Urbán Erik ferences atya, a kegy-
templom igazgatója mutatta be, majd az általa 
celebrált szentmisét követően együtt imád-

koztunk a csodatévő Szűz Máriához, aztán a 
kegyszoborhoz járulhattunk, és a szobor lábait 
érintve lelki feltöltődésben, megerősítésben, 
kegyelemben részesülhettünk. Délután Gyi-
mesbükkön jártunk, ahol Salamon József plé-
bános atya bemutatta a plébániatemplomot, 
majd elkalauzolt minket a zarándokhellyé vált 
ezeréves határra, ahol megtekintettük a szé-
pen felújított Kontumáci kápolnát, a hősök 
emlékhelyét – emlékezetükre itt koszorút he-
lyeztünk el –, a temetőt, valamint a vasútvonal 
mentén az utolsó őrházat és a vasúti hidat a 
Tatros folyó felett, s a közelben felfedezhető 
Rákóczi-vár romjait. 
Gyimesfelsőlokon Berszán Lajos atya mutatta 
be az Árpád-házi Szent Erzsébet bentlaká-
sos Líceumot és a hozzá tartozó templomot. 
Beszélt a hivatásról, mely több mint húsz 
éve záloga a szórványbeli és a moldvai csán-
gó gyermekek magyarsága és hitünkben való 
megmaradása megőrzésének. A csoport a pécsi 
hívek által összegyűjtött jelentős adománnyal 
ajándékozta meg az intézményt.
A vasárnapot Hargitafürdőn töltöttük, déle-
lőtt Tamás József gyulafehérvári segédpüspök 
atya misézett a templomban, majd előadásá-
ban ismertette a Szent István által alapított 
1000 éves, a történelmi Erdélyt magába foglaló 
Gyulafehérvári Főegyházmegye kialakulását, 
történelmét, a jelenlegi működését és hitéletét, 

a szórványbeli magyar nyelvű la-
kosság pasztorálását és a gyerme-
kek hitoktatásának lehetőségét, 
majd pedig a boldogemlékű hit-
valló Márton Áron gyulafehérvári 
püspök életútját. Az ünnepi ebéd 
után a hargitafürdői gyermekkó-
rus meglepetés-hangversenyét él-
veztük meghatottan, a kis csapat 

odaadó igyekezettel zengő éneklése lélekemelő 
volt számunkra. Ezután szabadprogram kö-
vetkezett. Ennek keretében többen a helybeli 
„vizes” helyeket keresték fel. A borvízforrások 
vizét ivókúraszerűen, illetve nyári időben für-
déssel, gyógyászati céllal hasznosítják. A szépen 
megújított mofettában (szén-dioxid gyógygáz-
fürdő) is többen kúrálták magukat szakavatott 
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ménye és tudományos-művelődési intézmé-
nye, melyben könyvtár, természettudományi, 
régészeti és történelmi, valamint néprajzi osz-
tály működik. Kis sétára nyílt lehetőségünk a 
belvárosban; leginkább a tavaszi pompájában 
álló városi parkban időztünk.
Az Erdélyben töltött napokon mindvégig 
kísért minket Barnabás atya vagy Imre test-
vér, akik a buszon beszámoltak hargitafürdői 
életükről, örömeikről, nehézségeikről, illet-
ve elmélkedéseket tartottak és imádságokat 
vezettek a számunkra. Hálásan köszönjük 
nekik mindezt! 
Az utolsó Hargitafürdőn töltött estén elbú-
csúztunk kedves vendéglátóinktól és Barna-
bás atyától, Imre testvértől, akik lekiismere-
tes odaadással, nagy elhivatottsággal végzik 
munkájukat. A hazaindulás hajnalán pedig 
a hargitafürdői kis templomban szép szent-
misén adtunk hálát a lelki ajándékokért, és 
áldást kaptunk a hazavezető útra. Nem volt 
könnyű hazaindulni…

kísérővel. A bátrabbak Barnabás atyával az élen 
„medvelesre” mentek a Hargita sűrűjébe, ahol 
többen fel is fedezték a helyenként még vasta-
gon megmaradt hóban a medvék lábnyomait, 
ha szemtől-szemben nem is mutatkozott meg 
az ottani vadon királya.
Hétfőn Illyefalván, az egykor pálos kolostor-
nak otthont adó településen a szentmisét János 
atya tartotta Kacsó Sándor helyi plébánossal. 
A szentbeszédben János atya a pálos lelkü-
letről beszélt a szép számmal megjelent helyi 
híveknek és a zarándokoknak. A plébános atya 
és Csáki Árpád meghívott levéltáros beszélt az 
illyefalvi pálos múltról. A pálosok a 17. század-
tól végeztek missziós tevékenységet a török, 
tatár által feldúlt és a vallásháborúktól megti-
zedelt katolikusok körében. A pálosok jelenlé-
te 1786-tól megszűnt itt is, de a tárgyi emlé-
kek egy része megmaradt, melyeket kutatnak, 
őriznek. Sepsiszentgyörgyre is elkísért minket 
Csáki Árpád, akinek a vezetésével megtekin-
tettük a Kós Károly által tervezett százéves 
épületegyüttes falai közt berendezett Székely 
Nemzeti Múzeum anyagait. A múzeum ma a 
magyar nyelvterület egyik jelentős közgyűjte- Pécsi zarándokok csoportja (fotó: Szentirmay Tamás)
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Remete Szent Pál ünnepe 

2015. január 14-én Budapesten, 15-én Pécsett, 
Első Remete Szent Pál főünnepéhez kapcsoló-
dóan Csóka János tartományfőnök atya mutatott 
be ünnepi szentmisét, melynek keretében a pálos 
szerzetesek megújították rendi fogadalmukat.

•
Boldog Özséb ünnep Márianosztrán 

2015. január 21-én volt Mária-
nosztrán a hagyományos Eszter-
gomi Boldog Özséb-ünnep, mely 
egyben a pálos konfráterek talál-
kozója is. Az ünnepi szentmisét 
Dr. Bábel Balázs kalocsa–kecske-
méti érsek mutatta be. 

•
A hargitafürdői kolostor 
alapításának első évfordulója

2015. január 26-án Hargitafürdőn a Szent Ist-
ván pálos kolostor alapításának első évforduló-
ján ünnepi szentmisét tartott Tamás József gyu-

lafehérvári segédpüspök úr, melyen részt vett 
Csóka János tartományfőnök atya, Bátor Bo-
tond tartományi gondnok atya és Dr. Szentir-
may Tamás tartományfőnöki hivatalvezető. 

•
Tudományos konferencia Pécsett 

A Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténe-
ti Kutatóközpontja, a Magyar Pálos Rend 
és az Országos Széchényi Könyvtár ren-
dezésében a Pálosaink, a fehér barátok című 
kiállításhoz csatlakozó tudományos konfe-
renciára került sor a Pécsi Tudományegye-
temen 2015. február 5-én. A konferencia 
résztvevőit Csóka János tartományfőnök 
atya, Prof. Dr. Fischer Ferenc dékán (Pécsi 

Tudományegyetem, Bölcsé-
szettudományi Kar) és Káldos 
János főigazgatóhelyettes (Or-
szágos Széchényi Könyvtár, 
Különgyűjteményi Igazgató-
ság) köszöntötte.

•

Bezárt a pécsi pálos kiállítás 

2015. február 8-án a pécsi Lyceum templom-
ban tartott ünnepi szentmisével, majd pedig a 
Janus Pannonius Múzeum Modern Képtárá-
ban tartott zárórendezvénnyel bezárt a Magyar 
Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár 

Pálos konfráterek Márianosztrán (fotó: Varga László) P. Csóka János OSPPE a konferencia megnyitóján 
(fotó: Varga László)
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közös rendezésében megvalósult Pálosaink, a 
fehér barátok című rendtörténeti, művelődés-
történeti, kultúrtörténeti, multimédiás kiállítás. 
Az ünnepi szentmisét Marian Waligóra atya,  
a częstochowai pálos kolostor házfőnöke mutat-
ta be azokra a szándékokra, melyeket a kiállítás 
látogatói írtak be az ott elhelyezett imádságos 
könyvbe. A szentmisén és a zárórendezvénye-
ken részt vettek a częstochowai kolostorból 
Jarosław Łuniewski és Stanisław Rudziňski 
atyák is, valamint Csóka János tartományfőnök 
atya és Bátor Botond tartományi gondnok atya.  
A zárórendezvényen Csóka János tartományfő-
nök atya és W. Müller Judit, a Janus Pannonius 
Múzeum Igazgatója értékelték a kiállítást. 
A tárlatot mintegy 4000 ember tekintette meg 
nyitva tartásának csaknem négy hónapja idején. 
A kurátorok, Sarbak Gábor és Sudár Annamá-
ria több tucat tárlatvezetést tartottak. Nagy fel-
hívó erőt jelentettek az ún. speciális vezetések, 
amelyeket többek között Udvardy György pécsi 
püspök, Madas Edit irodalomtörténész, Bencze 
Zoltán régész vagy Mann Jolán, az egyik szer-
kesztő tartott – utóbbi egy esetben horvát 
nyelven is, a környéki nemzetiségi érdeklődők 
számára. A vezetések kapcsán egyöntetűen jó 
visszajelzést kaptunk, csakúgy, mint a vendég-
könyv és az imádságoskönyv bejegyzéseiben. 
Megbizonyosodhattunk arról is, hogy a klasszi-
kus kiállítási elemek (pl. a tárlókban elhelyezett 
eredeti dokumentumok) is beszédesebbek, ha 
interaktivitás (pl. érintőképernyő) kíséri őket, 
s így a klasszikus európai tradíció elemei eljut-
hatnak a „digitális bennszülötteknek” nevezett 
ifjabb generációkhoz is.
A kiállítás szépségét, a megkapó látványt,  
a merészséget, amely a kódexet és a motorke-
rékpárt bátran párosítja ugyanabban az instal-
lációs térben, szintén számos elismerés illette. 
Folyamatosan fogytak, s napi szinten kellett 
pótolni a kiállításból elvihető kártyákat, ame-
lyekből így többször kellett utánrendelést kül-
deni a nyomdának. 
A zárás idejére megjelent katalógus mind szer-
kezetét, mind a benne megjelenő anyagot te-
kintve azok számára is új felfedezés lehet, akik 
látták a kiállítást, a szerkesztők reményei sze-

rint pedig hosszabb távon is betölti a korábban 
megfogalmazott célt: önmagában is érvényes 
ismeretterjesztő munkaként szolgálhatja a Ma-
gyar Pálos Rend történetének megismertetését. 
– Nem sokkal e sorok írás előtt készült el a kiál-
lítás virtuális változata, amely a közgyűjteményi 
engedélyek beszerzése után majd az interneten 
is elérhetővé teszi az összeállítást. 

P. Marian Waligóra OSPPE (fotó: Varga László)

W. Müller Judit és P. Csóka János OSPPE 
(fotó: Varga László)
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Harangszentelés a budapesti 
Sziklatemplomban 

2015. március 1-én, nagyböjt második va-
sárnapján a 11 órás szentmisében a Magyar 
Pálos Rend, Első Remete Szent Pál Rendjé-
nek budapesti Sziklatemplomában harangot 
szentelt Dr. Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom–budapesti ér-
sek. A 60 kg súlyú bronzharang 
Tárnoki András, Táncsics Mi-
hály díjas újságíró adományából 
készült Farkas Titusz közremű-
ködésével Lengyelországban. 
A harangra –„A budapesti pálos 
kolostor egykori harangjai emlé-
kére öntette a Magyar Pálos Rend a Megszen-
telt Élet Évében, 2015-ben.” – felirat mellett  
a pálos címer került.
A harang a Sziklakolostor tornyába került 
a szentelést követő hetekben. (Ebben a to-
ronyban 1934-től egy 18 harangból álló 
harangjáték működött – amelyet később 
még két haranggal egészítettek ki – s amely  

a „Boldogasszony Anyánk” dallamát játszotta.  
A harangok 1951 után tűntek el a szerzetesek 
elűzését követően.)

Borsos József atya 
elismerése 

A Pax et Bonum Esztergomi Fe-
rences Diákegyesület a ferences 
iskola és szellem melletti kiál-

lásáért Temesvári Pelbárt díjat adományozott 
Borsos József atyának, egykori diákjának az 
Esztergomban 2015. április 18-án megtar-
tott ünnepség keretében. A szegény, vallásos 
családból származó József atya középiskolai 
felvételi kérelmét az 1950-es évek elejének 
zaklatott viszonyai között osztályfőnöke nem 
küldte el, ennek ellenére azonban – a Gond-

Az új harang
(fotó: Varga László) 

P. Borsos József OSPPE
(fotó: Varga László) 
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viselésnek hála – József atya mégis az Eszter-
gomi Ferences Gimnáziumban folytathatta ta-
nulmányait. Nagyon szerette iskoláját, kitűnő 
szerzetes-tanárai voltak, akikre ma is szívesen 
gondol vissza. 
Gimnáziumi tanulmányai az otthoni életet 
még nehezebbé tették, ezért a nyári szünet 
számára mindig kétkezi munkával telt, hogy 
valamit keressen, s így segíthessen a szüleinek. 
Aratott és kapált, s napszámba is eljárt. Édes-
anyjának csak egyszer, a ballagására volt módja 
eljönni Esztergomba. Középiskolás éveiben 
erősödött meg benne véglegesen a papi hivatás 
gondolata, ami az egri szeminárium elvégzé-
se után a papszentelésben teljesedett ki. Eb-
ben az időben József atya már a titkos pálos 
szerzetesek közé tartozott. Az azóta eltelt sok 
évtizedben József atya sokakat gazdagított és 
erősített papi és szerzetesi életé révén. Ennek a 
gyümölcsöző életútnak az egyik elismerése ez 
a kitüntetés is.

•

Kiállítás Győrben: Széchényi Pál 

„Szerzetes, főpap, hazafi: Széchényi Pál. A nagy-
cenki múmia kutatása” címmel nyílt kiállítás 
Győrben. A kiállítás 2015. április 18-án tartott 
ünnepélyes megnyitásán Dr. Pápai Lajos győri 
megyéspüspök és Dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök, valamint más egyházi és városi 
vezetők és a tudományos élet jelentős képvise-
lői mellett részt vett és beszédet mondott Csó-
ka János tartományfőnök atya. 
A Gyöngyösön, 1645. június 28-én született 
Széchényi Pál érsek 1661-ben egyszerű no-
víciusként – frater Paulusként – lépett a Pá-
los Rendbe, és lett a sopronbánfalvi kolostor 
lakója, majd fogadalmai letételét követően 
filozófiai stúdiumait Bécsben végezte, a szent 
teológiát pedig Rómában tanulta. Hazatérve 
kamatoztatta tudását, 1673-tól a rend újonnan 
megnyitott teológiáján tanított Nagyszom-
batban. Bánfalvi perjelként érte 1676-ban a 
hír, hogy nagybátyja, Széchényi György érsek 
közbenjárására – szerzetesi fogadalmai alól 
szabályosan felmentve – címzetes pécsi püs-
pök, majd 1677-ben győri nagyprépost, 1687-
ben veszprémi püspök lett, 1696-ban pedig 

P. Csóka János OSPPE beszéde, háttérben 
a Széchényi Pálról készült festmény képe 
(fotó: Varga László)
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a kalocsai érseki címet nyerte el. A Rákóczi- 
szabadságharc idején békéltetőként tevékeny-
kedett, személyesen tárgyalt több alkalommal 
is a Rákóczi nagyfejedelemmel is. Ezeket az 
erőfeszítéseit nem kísérte siker, bár mindkét 
fél nagyra értékelte működését, a bizalmatlan-
ság légköre azonban legyőzhetetlen akadályt 
jelentett számára.

A most megnyílt kiállítás gazdag anyagában 
Pál érsek személyében a szerzetesből lett fő-
pap mumifikálódott tetemének kutatási folya-
matát és eredményeit szemlélheti a látogató 
mély történelmi és kulturális összefüggésben. 
A pálosok számára különösen sokat jelent az, 
hogy e magasra emelkedett szerzetes, főpap és 
hazafi fiatalsága pálos eszményéhez mindvégig 
hűséges maradt. Ennek bizonyságát adta, ami-
kor végrendeletileg meghagyta, hogy kedves 
rendtársai körében leljen nyughelyet a sopron-
bánfalvi kolostorban: ott, ahonnan szerzetesi 
élete elindult. A Széchényiek – családi döntés 
nyomán – 1811-ben vitették a testét a nagy-
cenki családi kriptába, immár végsőnek tekint-
hető nyughelyére.
Akik a kiállítást megtekintik, a tudományos 
értékek mellett minden bizonnyal megéreznek 
valamit abból a mozgatóerőből is, ami Széché-
nyi Pál érseket feladatai odaadó, lelkiismeretes 
megoldására indította szerzetesrendünk, egy-
házunk és nemzetünk szolgálatá-
ban. A kiállítás szeptember 30-ig 
tekinthető meg.

•

Lengyel kulturális értékek 
Baranyában

A Baranya megyében és Pécsett élő nemzeti-
ségek életét bemutató rendezvénysorozat kere-
tében Lengyel kulturális értékek Baranyában 
címmel kiállítás nyílt Pécsett, a Király utca 
24. szám alatt. A kiállítást 2015. május 9-én 
Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés el-
nöke nyitotta meg, köszöntőt mondott Csóka 
János pálos tartományfőnök atya. A lengyel 

programsorozat fővédnöke Dr. Csúcs László-
né, lengyel nemzetiségi szószóló. A kiállításon 
láthatók – többek között – a pécsi pálosok len-
gyel vonatkozású anyagai is. A kiállítás 2015. 
május 24-ig tekinthető meg.

•
Vonatos zarándoklat Częstochowába

Ismét, immár ötödik alkalommal elindul 
a Fekete Madonna Zarándokvonat Częs-
tochowába 2015. június 22-e és 25-e kö-
zött. A zarándoklat lelkivezetői: Dr. Szé-
kely János dr. püspök, Tamás József püspök 
és Bátor Botond pálos szerzetes lesznek. A 
programban Częstochowa mellett Krakkó-
ban az Isteni Irgalmasság Bazilika és a II. 
János Pál Bazilika meglátogatása is szerepel. 
Bővebb információ és jelentkezési lehetőség:  
http://www.missziotours.hu/

•

A pálosok nyári lelkigyakorlata

A pálos szerzetesek szokásos éves lelkigya-
korlatára Petőfiszállás-Pálosszentkúton kerül 
sor 2015. július 20. és 26. között.

•

Mária Magdolna búcsú

2015. július 18-án 18 órakor ün-
nepi szentmisét tartunk az egy-
kori balatonfeklvidéki pálos ko-
lostor romjainál Salföldön. 

•

Jakab-hegyi búcsú

2015. július 26-án ünnepi szentmise lesz 12 
óra 30 perckor a Pécs melletti Jakab-hegyen, 
a pálos kolostor romjainál. A szentmisére gya-
logos zarándoklat indul a 24-es busz szentkúti 
végállomásáról 10 óra 30 perckor.
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Keresztény motoros zarándoklat

Az idén is várunk mindenkit Pálosszentkúton 
a Keresztény Motoros Zarándoklatra 2015. 
július 11-én. Az idei egynapos rendezvényünk 
közös programja 10 órakor az ünnepi szent-
misével kezdődik, ezt követi a közelebbről és 
a távolabbról érkező motorosok felvonulása.  
A száznál is több motorból álló menet nemcsak 
szép látvány, de egyben közösségteremtő lehe-
tőség, ismerkedési alkalom is az eddig egyedül 
motorozóknak. A jelenlévők megismerkedhet-
nek a kolostoraink vonzáskörében szerveződő 
motoros közösséggel, a MotorkerékPálosokkal 
is. Ebédidőben a helyi Nagycsáládos Egyesü-
let főztjét kóstolhatjuk meg, majd családos és 
motoros játékok gazdagítják a délután prog-
ramját. A rendezvény rövid imádsággal zárul a 
templomban 18 órakor. 

•
Szentmise Budaszentlőrincen 

2015. augusztus 9-én 16 órakor a budaszent-
lőrinci egykori pálos főkolostor romjainál ün-
nepi szentmise lesz Szent Lőrinc tiszteletére. 
(Megközelíthető a 22-es busszal a Szépju-
hászné megállóig.)

•

Szentmise Klastrompusztán 

2015. szeptember 13-án, a Szent Kereszt fel-
magasztalásának ünnepéhez kapcsolódóan 
szentmisét tartunk Klastrompuszta egykori 
pálos kolostorának romjainál 12 órai kezdettel. 
(Megközelíthető Kesztölc községen keresztül.)

•
Zarándokház Pálosszentkúton 

A pálosszentkúti zarándokház egész évben 
várja a testi-lelki felfrissülésre vágyó csa-
ládok, csoportok jelentkezését (40 főig).  
Bejelentkezni, 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
2015. május – 2015. szeptember 

Az alábbiakban azokat a programokat közöl-
jük, melyeknek időpontja megérkezett lapzártá-
ig. A további programokról templomainkban és 
honlapjainkon adunk tájékoztatást. 

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

•	 minden hónap 13-án – Fatimai engesz-
telőnap nemzetünk lelki megújulásáért. 
8.30: szentmise, 10 óra: szentségimádás, 
11 óra: ünnepi szentmise (8.30-tól gyó-
nási lehetőség)

•	 csütörtökönként – 22 óra: szentségimádás
•	 minden hónap 28-án – 19 óra imaóra az 

abortusszal elkövetett bűnök engeszte-
lésére

A Sziklatemplom előterében működő Pálos 
Fogadóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. Va-
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pálos programok 2015. pünkösd

sárnap zárva. További információ: 
www.sziklatemplom.hu 

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya Bazilika
www.marianosztrakegyhely.hu

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

•	 július 4. – Sarlós Boldogasszony ünnepi 
szentmise a Mária-kútnál

•	 július 4–5. – Irgalmas Jézus Öt Szent 
Sebe ünnepe, főbúcsú

•	 augusztus 14. – A Bazilika templomszen-
telési ünnepe

•	 augusztus 15. – Nagyboldogasszony 
ünnepe; családosok zarándoklata

•	 augusztus 16. – Nagyboldogasszonyi 
búcsú

•	 szeptember 20. – A Fájdalmas Szűzanya 
kálváriai kápolna búcsúja

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 nők 
gyalogos zarándoklata 
(június 13, szeptember 12, 
december 12

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

•	 május 22–23. – Pünkösdi Ifjúsági 
Találkozó

•	 május 23–25. – Pünkösdi Búcsú
•	 május 30. – 17 óra:  Beránková Jana, az 

Édesanyák Imái közösség magyarországi 
vezetőjének tanúságtétele

•	 július 11. – Keresztény Motoros 
Zarándoklat

•	 szeptember 5-6 – Kisasszonyi 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

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér, május-
ban litániával

•	 csütörtökönként – szentségimádás a 18 
órai szentmise után 

•	 minden hónap utolsó csütörtökje – 18 óra: 
SERRA szentmisék – a papi és szerzetesi 
hivatásokért

•	 havonta egyszer  –  a Pálos Baráti Kör 
tartja rendezvényeit (a nyári hónapok 
kivételével)

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér, május-
ban litániával

•	 augusztus 9. – 10.45: a templom búcsúja 
(Urunk Színeváltozása), ünnepi szent-
mise

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 
munkanapokon lehet 8 és 17 
óra között a 72/515-425-ös 
telefonszámon.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

•	 augusztus 23 – 12.30:  
A Szent István-templom búcsúja;  
a szentmisét bemutatja Tamás József 
gyulafehérvári segédpüspök,  
szentbeszédet mond:  
P. Bátor Botond OSPPE

• •



A pálos templomok miserendje

2015. május – szeptember

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-Sziklatemplom

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

•

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika

http://www.marianosztrakegyhely.hu

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

•

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

• vasárnap és ünnepnapokon: 10.30 (Pá- 
losszentkút, 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: 14:30 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 
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„Az a boldogság nem igaz boldog-
ság, melynek örökkévalóságáról 
nincs elegendő bátorság, bizonyos-
ság. Ugyanis az a félelem, mely az 
ember szívében találtatna arról, 
hogy ezen boldogságból valaha 
kieshetik, a véghetetlen szépségnek 
látásától idővel megfosztathatik, 
a véghetetlen jóságnak szeretetétől 
valamikor megszűnhetik, ez  
a félelem, mondám, egy olyan  

méregcsepp volna, mely ezt a gyö-
nyörűség tengerét egészlen keserű-
vé tenné; egy olyan fullánk vagy 
tőr volna, mely a boldogúlt lélek-
nek emlékezetét halálra megsér-
tené; egy olyan moly volna, mely 
a dicsőség ruházatját és palástját 
éles fogaival megemésztené.”

P. Simon Máté pálos szerzetes (1743–1818) : 
Örök boldogság, prédikáció részlete, 1800


