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beköszönő

ami manapság úgy általában megmaradt a 
karácsony ünnepéből. Mert az anyagi világ-
ra összpontosító ember legalább a vásárlása 
közben arra gondol, hogy valami áldozatot 
hozzon szeretteiért. Kinek így, kinek úgy, de 
mégis van ebben valami megfoghatatlan szak-
ralitás; a burkolt materializmus vagy éppen 
ateizmus ködén keresztül átszűrődik a Meg-
testesülés titokzatos fénye, a kegyelem. Mert 
mégiscsak ajándékot készülünk adni szeret-
teinknek, ismerőseinknek, kicsit jobban bele-
nyúlva a zsebünkbe. Esetleg egy pillanatra az 
is eszünkbe jut, hogy a másiknak mire lenne 
szüksége, még akkor is, ha azt egyáltalán nem 
találjuk el, mert inkább csak saját álmainkat 
vetítjük bele a másik általunk elképzelt vágya-
iba: „neki erre biztos szüksége lesz. ” Talán egy 
rövid fohászt is megejtünk azért a személyért, 
akinek megvesszük, becsomagoljuk vagy elké-
szítjük az ajándékot.

Az igazi, teljes és boldog élet nem más, mint 
ajándékozás. Isten nem valamit ad nekünk, 
hanem önmagát adja. A betlehemi jászolban 
már ott van burkoltan a Keresztre Feszített, 
aki a kisbaba kiszolgáltatottságában is azt 
gügyögi felénk, amit majd egész életművével 
és kereszthalálával megpecsétel: „akármit is 
csinálsz, én akkor is szeretlek!” 

Midőn hűségünkön és kitartásunkon keresz-
tül, az Ő kegyelmének segítségével eljutunk 
a szeretetnek erre a fokára – tehát már nem 
várunk viszonzást – vesszük észre, hogy Isten 
sokszorosan megjutalmaz szeretetével, mások 
szeretetén keresztül. Kinyílik a szemünk, lát-
ni kezdünk egy olyan világot, ami eddig rejtve 
volt számunkra. Talán meglátjuk a körülöt-
tünk élő emberek eddig elrejtett, fel nem fe-
dezett szebbik oldalát. Nem az a kérdés, hogy 
létezik-e ez a szebbik, jobbik oldal, hanem a 
kérdés az, hogy hiszem-e, hogy létezik ez az 
oldal! Ha Krisztushoz közeledünk, Ő nem 
csak a szívét adja nekünk, hanem a szemét is. 
És ha erről megfeledkezünk, bármilyen okból 
kifolyólag, Ő sem mond mást csak ennyit: „Vi-
gyázz, kérlek, a szemeimre!”

beköszönő
„Vigyázz, kérlek, 
a szemeimre”
P. Bátor Botond OSPPE 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány, 
aki születésétől fogva vak volt, ezért gyűlölte 
az egész világot és mindenkit benne, kivéve a 
barátját. Ő mindig ott volt vele, segített neki 
és biztatta. Míg egyszer egy szép napon, végre 
találtak egy donort, aki felajánlotta a szemeit. 
A lány nagyon megörült ennek, a barátja pedig 
megkérdezte tőle, ha látni fog, hozzá megy-e 
feleségül. A lány igent mondott. 

Az operáció sikerült, és amikor a lány először 
kinyitotta szemeit, a barátját látta meg, de ő is 
vak volt. A fiú megkérdezte, hogy most már 
akkor hozzá megy-e feleségül? A lány eluta-
sította és elkergette. Pár napon belül a lány 
kapott egy levelet, amiben a fiú megköszönte 
neki az összes gyönyörű átélt pillanatot, és a 
levél végén állt egy mondat: „Vigyázz, kérlek, 
a szemeimre.”

A legszebb dolog az életünkben, amikor ké-
pessé válunk áldozatot hozni másokért, és 
ezért nem várunk cserébe köszönetet. Persze, 
ez nem azt jelenti, hogy nem örülünk, ha vi-
szonozzák szeretetünket, vagy éppen köszöne-
tet kapunk, de ne ezért tegyük a jót. 
Az adventi készületben tekintetünket a kö-
zénk megtestesülő Igére, Jézus Krisztusra for-
dítjuk, aki a betlehemi jászolba készül meg-
születni. Az istállót kapja tőlünk szeretetének 
viszonzásaképpen akkor, amikor gyermeke-
ink lelki bizonytalanságban nőnek fel, ami-
kor a szerelmes teljes odaadottságért cserébe 
gyenge ígérgetések szalmáját kapja, amikor 
nem tudunk felelősséget vállalni tevékenysé-
geinkért, emberi kapcsolatainkért. Rejtélyes 
kiszolgáltatottságba készül eljönni közénk, 
mégis a legnagyobb boldogság, öröm lesz az 
Ő születésének ünnepe. Még az is felemelő, 
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és a pálosok, köztük Gyöngyösi kapcsolatát is 
bemutatta, valamint utalt az 1523-ban, Lászai 
halála idején Rómában időző Brodarics István 
szerepére.
Sarbak Gábor a Decalogust helyezte el Gyön-
gyösi Gergely életművében, és kifejtette, hogy 
a korabeli pálosok számára mennyire fontos 
lehetett ez a kis könyv, aminek bizonyítéka, 
hogy 1516 (Róma) után 1532-ben (Krakkó) 
is megjelent. A második kiadást a szerző már 
nem vehette kézbe; talán ennek köszönhetjük, 
hogy a prológusban bővebb adatokat – Gyön-
gyösön született – lehet olvasni róla és mélta-
tást. E műből nem kizárólag spirituális síkon 
ismerhetjük meg a pálosokat, hanem a korabe-
li értelemben vett történetiségükben is, hiszen 
majdnem minden addig felmerült adat, meg-
állapítás benne foglaltatik. Ezért lehet hasznos 
olvasmány novíciusnak, örökfogadalmas szer-
zetesnek és bárki érdeklődőnek.
Szabó Ádám a Decalogusban olvasható anek-
dotákat vette számba, amelyek ügyesen színe-
sítik, élénkítik a szermókat. Gyöngyösi ezeket 
vagy az antikvitásból vagy a keresztény hagyo-
mányból vagy a szentek történeteiből merítet-
te. Antonius és Cleopatra, Nisus és Euryalus 
jól ismert történetei nem lehettek idegenek a 
római hallgatóság előtt, hasonlóan az Ádámra 
és Évára vagy Szent Bernátra történő hivatko-
zás sem. A hallgatóság (nemcsak keresztény) 

ismereteinek bővítése mellett 
a mondanivaló igazolására ki-
választott példák egyértelműen 
Gyöngyösi széles olvasottságát, 
tájékozottságát bizonyítják.
Janusz Zbudniewek OSP-
PE, professor emeritus (Varsó) 
Szombathelyi Tamásra hívta fel a 
figyelmet, mint aki Gyöngyösire 

nagy hatással volt és egyfajta értelemben előd-
jének is tekinthető. Kevésbé ismert adat, hogy 
1531-ben Pesti Gáspár vizitátor és titkára, 
Balázs megfordultak a lengyel provinciálisnál. 
Balázs írta a Decalogus második kiadásának 
prológusát és ajánlotta Stanislaus provinciá-
lisnak. A Decalogus egyik érdekes adata, hogy 
Gyöngyösi 1499-ben – úgymond – ezer pá-

rendünk 
múltjából
Pálos rendtörténeti 
nemzetközi konferencia
Sarbak Gábor pálos konfráter

Remete Szíz Szent Pál ősönknek kihozásáról 
címmel 2015. szeptember 23-án, Szegeden, a 
Gál Ferenc Főiskolán nemzetközi pálos rend-
történeti konferenciát rendeztek. Horváth 
Gábor, a főiskola Egyháztörténet Tanszéké-
nek tanszékvezető docense mint a konferencia 
házigazdája megnyitó beszédében elmondta, 
hogy Gyöngyösi Gergely magyar pálos volt 
a római Santo Stefano Rotondo templom 
melletti pálos kolostor perjele 1513 és 1520 
között. Gyöngyösi római irodalmi munkás-
ságának kiemelkedő darabja, a Remete Szent 
Pálról szerzett tíz beszéde (Decalogus de Sancto 
Paulo primo heremita) 1516-ban jelent meg az 
Örök Városban. Az évfordulóra való előké-
szület jegyében Szabó Ádám doktorandusz 
hallgató a latinul írott mű magyar fordítását 
készítette el. Gyöngyösinek ez a műve egya-
ránt szólt rendtársainak és azoknak a világi 
hívőknek, akik a Santo Stefano 
Rotondóba jártak templomba és 
hallgatták a pálosok prédikációit. 
Remete Szent Pál, a pálos rend 
névadó szentje áll a beszédek 
középpontjában, az ő alakján és 
példáján mutatja be és ismerteti 
meg hallgatóságával Gyöngyösi a 
magyar föld Rómában talán ke-
véssé ismert szerzeteseit.
Prokopp Mária professzorasszony első előa-
dásában Lászai János gyulafehérvári kanonok, 
római magyar gyóntató síremlékéről beszélt, 
amely a Santo Stefano Rotondóban található 
mind a mai napig. Áttekintette pálosok római 
jelenlétét (1404 óta éltek Rómában), és a temp-
lom művészettörténeti értékelése során Lászai 
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lost számolt meg; ezzel a toposszal kívánta 
érzékeltetni, hogy milyen sokan is vannak a 
rendben. Gyöngyösinek ez a műve klasszikus 
elöljárói konferenciabeszédnek is felfogható.
Horváth Gábor a pálosok középkori rendi 
központjában, a budaszentlőrinci kolostorban 
őrzött Remete Szent Pál ereklyéit tartalmazó 
kápolnáról, építéséről és a síremlék lehetséges 
kialakításáról mondta el véleményét. Az 1381 
után fokozatosan országos jelentőségű zarán-
dokhellyé kiépülő budaszentlőrinci szentély-
nek a pálos rend életében játszott szerepét 
elemezte, majd Tarispán Albert és Hadnagy 
Bálint életútjának vizsgálata során kísérletet 
tett a két katona személyének azonosítására.
Prokopp Mária második előadásában a ma 
Lengyelországhoz tartozó Kisárva (Oravka, 
az első világháborút lezáró békediktátumig 
Magyarország része volt) háromszáz éves fa-
templomában (a szentély épült kőből) látható 
52, köztük számos magyar szentet ábrázoló 
festmény. Ezek elemzése során világított rá 
arra, hogy a protestáns környezetben 1715-
ben felépült katolikus templom képi program-
ja, Hevenesi Gábor jezsuita 1692-ben kiadott 
műve) nyomán tudatosan helyezte a hangsúlyt 

a katolikus tanítás lényegi pontjaira. A festmé-
nyek között látható a pálos rendben boldog-
ként tisztelt Esztergomi Özsébről készült kép 
is, ami Özséb 18. századi tiszteletére vet fényt.
Puskás Antal pálos szerzetes a mai rendi életet, 
rendi feladatokat tekintette át. 17 országban 
működik a rend, a közép- és újkori határokon 
a 20. század második felében, részben a politi-
kai változások nyújtotta lehetőségeket kihasz-
nálva sikerült túllépni. Częstochowa a rend 
mai központja Lengyelországban, 24 kolostor 
tartozik közvetlenül alája. A rendkívül sikeres 
(pl. USA, Afrika) terjeszkedés egyik feltétele, 
hogy sok helyen plébániai jelleggel működ-
nek a pálos kolostorok. A mai magyarországi 
helyzet nem egy vonatkozásban hasonlít a tö-
rök kor utánira: szinte mindent újra kell(ett) 
kezdeni. Fontos eleme még a mai pálos élet-
nek, hogy a rend igyekszik magát önállóan el-
tartani. A kolostorok körüli élet jellemzőihez 
tartoznak még a zarándoklatok, amelyek a 
pálos spiritualitás megismertetésének és elfo-
gadtatásának kiváló eszközei. A mai pálosok 
kötelességüknek tartják a liturgikus előírások 
pontos betartását, a vezeklést, a Boldogságos 
Szűz tiszteletét és pasztorális feladataik lelki-
ismeretes elvégzését, megvalósítani a törékeny 
egyensúlyt a munka és az imádság között.
Az alig egynapos konferencia előadóinak té-
maválasztása és a kitartó hallgatóság egyön-
tetűen jelzik, hogy a pálosok története iránti 
érdeklődés nem csökken, sőt! Csak remélni 
tudjuk, hogy a magyarra átültetett Decalogus 
miharabb nem csak a rend- és irodalomtör-
ténészek látókörét fogja szélesíteni és új meg-
látásokkal gazdagítani, hanem az érdeklődő 
nagyközönségnek is megbízható rendtörténeti 
ismeretekkel szolgál. A konferencia levezető 
elnöke a szakrális néprajz tudósa, Barna Gá-
bor professzor volt a Szegedi Tudományegye-
temről, aki a téma fontosságát hangsúlyozta 
és kiemelte, hogy a pálos rend történelmének 
feltárásában nemzetközi szinten is több tu-
dományterület érdekelt. Az eredmények iga-
zolják a kis, egy-egy részterületet feldolgozó 
konferenciák létjogosultságát. Köszönet a 
szervezőknek.

Esztergomi Boldog Özséb ábrázolása 
Hevenesi Gábor Ungaricae Sanctitatis Indicia 
(Régi Magyar Szentség) 1692 című könyvéből
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Nyitva van a kapu
(fotó: Terpó Veronika)
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lévő bűneid. Hív, hogy szabadulj meg tőlük, 
hisz megteheted. A bűnbánatban és főleg a 
szentgyónásban, mindentől megszabadít, ami 
elválaszt tőle. „Amikor Isten megbocsát, felejt. 
Hatalmas az Isten bocsánata!” Méltatlanságod 
tudata tart vissza? – Az igaz, hogy méltatla-
nok vagyunk. De van egy ennél nagyobb, erő-
sebb igazság, ami felülírja mindezt: az Atya 
szeret és veled szeretne élni. Fogadd hát el! 
Az irgalmasság évének másik fontos célja, 
hogy megéljük az irgalmasságot mások irá-
nyába, hogy így hasonlóvá váljunk az Atyá-
hoz. Ezt fejezi ki a szentév mottója is: Irgal-
masok, mint az Atya. Ha megtapasztaltam, 
hogy Isten irgalmas hozzám, megbocsát ne-
kem és feltétel nélkül elfogad, akkor megér-
tem, hogy tovább kell adnom ezt a hatalmas 
ajándékot a testvéreimnek. „Ha felfedezzük 
Őt, az segít, hogy toleránsabbak, türelmesebbek, 
gyengédebbek legyünk.” – „Mindnyájunknak azt 
kell mondani: »Szerencsétlen vagyok, de Isten 
annyira szeret engem; ezért nekem is ugyanígy 
kell szeretnem a többieket.«” Az irgalmasság 
éve tehát a megbocsátás, a kiengesztelődés 
éve is lesz; a kegyelem ideje, amelyben lehe-
tőséget kapunk, hogy rendezzük, megújítsuk 
emberi kapcsolatainkat.

pálos 
lelkiség
„Legyetek irgalmasok, 
mint a ti Atyátok” – 
Az Irgalmasság Éve  
P. Csóka János OSPPE

A szentatya, Ferenc pápa 2015. december 
8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 
megnyitotta az irgalmasság évét, amely az 
egyházi év végéig, Krisztus Király vasárnapjá-
ig tart; vagyis a 2016. év szentév lesz.

Mit akar Ferenc pápa az irgalmasság évével? 
– Látjuk, hogy nagyon sok ember Isten nélkül 
éli az életét. Pedig sokan közülük valamikor 
még kaptak vallásos nevelést. Nem is biztos, 
hogy szembefordultak Istennel. Lehet, hogy 
egyszerűen csak közömbösek; az Isten és a 
vele kapcsolatos dolgok nem hatnak rájuk. 
Vannak, akikben egyfajta félelem lappang 
Istennel kapcsolatban: jobb szóba sem állni 
vele. Mi lesz, ha megszólítom, ha misére já-
rok, ha mélyebben imádkozni kezdek, ha szo-
rosabbra fűzöm a kapcsolatot vele? Bele fog 
szólni az életembe, engedelmeskednem kell 
neki, fel kell adnom az akaratomat, és nem 
élhetem úgy az életemet, ahogy szeretném. 
Van, akit az tart vissza, hogy nagyon mesz-
sze érzi magát Istentől és a vele kapcsolatos 
dolgoktól. 
Mi Ferenc pápa szándéka az irgalmasság évé-
vel? – Az, hogy igazán megismerjük Istent, 
Jézus Krisztus által, aki „az Atya irgalmasságá-
nak az eleven arca”. Az, hogy mélyebben fel-
fedezzük, milyen gyöngéd szeretettel szeret 
és hazavár bennünket az Isten. Hol van, mit 
jelent ez a „haza”? – Egyszerűen nála; nála 
lenni. Már most, a földi életedben vele élni 
az életedet. Isten meghív arra, hogy ne tart-
son vissza a bűnösséged tudata vagy a meg-

Pálosszentkút
(fotó: Legeza László)
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A várakozás ideje  
Fr. Fülöp István Vilmos OSPPE

Az ember élete szinte folytonos várakozás. 
S ha magunkba nézünk, vajon mit várunk 
elsősorban? Urunk második eljövetelét? 
Nem. Várakozunk gyermekeink, unokáink 
születésére, növekedésére, beteg szeretteink 
felépülésére, életünk beteljesülésére – és sok 
más egyébre is.
Az advent a várakozás ideje. S adventben más-
képpen várakozunk, talán jobban összeszedjük 
gondolatainkat, felébred bennünk az örök élet 
utáni vágy is, várjuk Üdvözítőnk születésnap-
jának ünnepét. Talán visszatekintünk az év el-
múlt hónapjaira is; számot vetünk a jóval, amit 
tettünk, s azzal is, hogy mi az, amin változ-
tatnunk kell. Mindezek ellenére a figyelmünk 
már erőteljesebben a közelgő ünnepre irányul, 
az ünnepre, amely által egyesül az ég a földdel. 
Több mint kétezer esztendeje egy egyszerű 
szűzleány, Mária igent mondott az angyali üd-
vözletre, igent mondott Isten üzenetére:„gyer-
meket fogansz, és fiút szülsz”. Elfogadta Isten 
ajándékát, s így az ő igene által kapta az egész 
emberiség a legnagyobb ajándékot. A Megvál-
tó meghozta a békét Isten és az ember között, 
megnyílt az ember számára az örök élet kapuja.
A megtestesült szeretet önként jött a 
világba, vállalva a szenvedést is.  
A szenvedést, ami végigkísérte 
Mária életét is: számot kellett 
adnia Józsefnek, később – 
szállás híján – istállóban kellett 
megszülnie a Gyermeket, Heró-
des bosszúja elől Egyiptomba 
kellett menekülnie, és végig kel-
lett néznie fia kereszthalálát. 
Ezekben a helyzetekben Mária Istenre 
hagyatkozott. Mindez számunkra is jelzi, 
hogy a szeretet szükségképpen együtt jár a 
szenvedéssel, ahogy a születés a halállal. 
Jézus születése, melyet a próféták előre 
hirdettek, magával hozta az örökélet reményét 
is. Hogy a jászolban fekvő Kisded milyen nagy 
Úr, hogy alapjaiban megrendíti majd meg az 

egész világot, talán akkor senki sem érezte 
át egészen. Jézus olyan Úr, aki a tévelygő 
emberiség életében gyökeres változást hozott, 
aki megnyitotta a mennyország kapuját, és 
üdvösséget kínál az embereknek – élőknek, 
holtaknak egyaránt, megváltást és békét hozva 
a földre. Csak el kell fogadunk az örök életet! 
Az adventnek, vagyis a várakozás idejének 
nincsen vége sem Isten, sem az ember számára, 
amíg a világ létezik. Az Isten vár az emberiség 
megtérésére, mert nem akar senkit elveszteni. 
Sok ember tudatosan vár az idő beteljesülésére, 
de végső soron mindenki azt várja, csak talán 
maga sem tud róla, hogy szívében megszülessen 
egyszer és mindenkorra a Megváltó Jézus. 
Nekünk, embereknek ez nem könnyű, mert 
szeretünk önmagunk istene lenni. A kevélység, 
a gőg, a túlzott kényelemszeretet, önzés 
elvakít minket gyakran, s nem engedi, hogy 
a betlehemi csillag fénye átjárja szívünket, 
lelkünket, egész lényünket. 
Az advent kegyelem Istentől az egyházi 
év kezdetén. Van lehetőségünk magunkba 
szállni. Őszinte bűnbánattal, a szent gyónás 
kegyelmével „feldíszíthetjük” a szívünket, 
hogy megszülethessen benne a megváltónk. 
S hagyjuk magunkban felnövekedni, adjuk 
át neki az uralmat örökre az életünk fölött! 
Így várjuk második eljövetelét, amikor már 
megszűnik az advent, s hitünk szerint a 

Szentháromsággal fogunk élni 
mindörökké.

Solus cum Deo 
solo - Egyedül az 
egyedüli Istennel  

egy zarándok a pálos 70-ről

Közelgett a harmincötödik születésnapom. 
Zsákutcában éreztem az életem – minden 
szempontból. Könyörögve kértem az Istentől, 
hogy legalább a születésnapomon ne legyek 
egyedül, mert azt már végképp nem tudnám 
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a kereszten az én legnagyobb magányommal 
találkozott, a születésnapomon. Csak ketten 
voltunk egymásnak.
Szinte észrevétlenül telt el az idő, és meg-
érkeztem az emelkedő tetejére. Lassanként 
felért a csoport is. A fiatal srác odajött és 
megkérdezte: „Na, nehéz volt?” – „Nem, pe-
dig amekkora balek vagyok, ráadásul épp a 
zarándokút legnehezebb szakaszát fogtam 
ki!” – „Nem te fogtad ki, Ő választotta ezt a 
szakaszt neked, hogy megérezd, a legnehe-
zebb úton sem nehéz a keresztet vinni.” El-
némultam és könnyek szöktek a szemembe. 
Az Úr szegődött mellém. Szelídsége legyőzte 
az út eleji tiltakozásomat, és csöndesen a Tár-
sam lett. Meghallgatta az imám, nem hagyta, 
hogy a születésnapomon egyedül maradjak. 
A napom hátralevő része némaságban telt, 
Vele, egyedül, az egyedüli Istennel.

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten. 

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel. 

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.”

(Ady Endre: Az Úr érkezése)

elviselni. Ennek ellenére valahogy úgy ala-
kult, hogy a családom és a barátaim mind va-
lahol távol voltak azon a hétvégén. Teljesen 
egyedül maradtam. Ekkor találtam rá a Pálos 
70-re. Elmentem, és büszke voltam magamra, 
hogy megoldottam, amit az Istennek látszó-
lag nem sikerült.
Elől ment a kereszt, mindig valaki más vitte, 
mi, zarándokok mentünk utána. Óckodtam, 
és végtelenül kínosnak tartottam ezt; mi lesz, 
ha valaki ismerős meglát itt, a zarándokcso-
portban? Biztos, ami biztos le is maradtam 
tisztes távolban a kereszt mögött. Ennél már 
csak az lenne rosszabb, gondoltam, ha nekem 
kellene vinni a keresztet. Kizárt!!! Telt az idő, 
imák, énekek, lépések egymásutánja. Men-
tem az úton, és ahogy múltak a kilométerek 
a lábam alatt, egyre mélyebben éreztem, hogy 
valójában nagyon is egyedül vagyok. Én és a 
végtelen magányom.
Klastrompuszta, kolostorrom. A kereszt az 
oltárnak támasztva. Eszegettünk, pihentünk 
a napon. Megkérdeztem a mellettem készü-
lődő srácot, hogy nehéz-e a kereszt, amikor 
vinni kell. „Nem igazán”– felelte. Aztán las-
san szedelődzködött a csoport és hogy, hogy 
nem, a keresztet senki nem vitte magával. Kö-
rülnéztem, de egyértelmű volt a helyzet: ne-
kem kell vinnem. Nem volt visszaút, vállamra 
vettem, és a csoport élére álltam. 35 évig Ő 
vitt a vállán, most én viszem Őt. A zarándok-
lat legnehezebb szakasza jött, hosszú, mere-
dek kaptató. Vállamon az Úrral, mégis gyor-
san haladtam. Lassan mindenki lemaradozott 
mögöttem. Solus cum Deo solo – Egyedül az 
egyedüli Istennel. Az Ő legnagyobb magánya 

Pálos70 – 2015
(fotó: Terpó Veronika)
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pálosoktól, 
pálosokról
Mindszenty bíboros 
kecskeméti szobra előtt
Lezsák Sándor beszéde 

Mindszenty József hercegprímás szobrát avat-
ták fel szeptember 27-én, vasárnap Kecskeméten 
a Mindszenty Társaság szervezésében, a Nagy-
templom előtti téren. Az ünnepség 15 órakor ér-
seki szentmisével kezdődött a kecskeméti római 
katolikus Nagytemplomban. A szentmisét dr. Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. A 
szentmisét a szoboravatás követte, majd átadták 
a Mindszenty-emlékérmet. Az emlékérmet idén a 
Magyar Pálos Rend kapta, melyet Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társa-
ság ügyvezető elnöke adott át Csóka János tar-
tományfőnöknek. A tartományt Dr. Szentirmay 
Tamás hivatalvezető is képviselte az ünnepségen.

Itt állunk Kecskemét főterén, a legendás 
Öregtemplom szent erőterében, Mindszenty 
Bíboros urunk bronzból öntött mellszob-
ra előtt. Köszönet az alkotónak, Máté István 
csongrádi szobrászművésznek, 
aki társával, Lantos Györgyivel 
együtt családi életben, művésze-
tükben bíboros urunk szellemi-
ségét jelenítik meg. Köszönjük 
Kecskemét városának, hogy mél-
tó és igazságos, illő és üdvös he-
lyet adott Isten szolgájának. Itt, 
Kecskeméten eddig is jelen volt 
bíboros urunk a szívekben, az imákban és a só-
hajokban, a múltat idéző gondolatokban és az 
aggodalmas jövőt látó képzetekben. A Szent 
Család ereklyéi fölerősítik a keresztény térerőt. 
Szent István királyunk, Boldog Gizella király-
né és Szent Imre szentséges ereklyéi, Mind-
szenty bíboros urunk mennybéli valóságával és 
bronzból formázott jelenlétével korparancsot 

fogalmaz: a magyarságban újra kell éleszteni 
őseink parázsló hitét.
„Magyarországon a jelen korban nemcsak a 
magyar egyház, nemcsak a magyar vallás, nem-
csak Magyarország sorsa forog kockán, hanem 
elsősorban a katolicizmusnak az ügye az egész 
világon.” – Ezt a mondatot Mindszenty bíbo-
ros urunk fogalmazta 1945-ben. Kegyetlenül 
időszerű mondat. Ismétlem: „Magyarorszá-
gon a jelen korban nemcsak a magyar egyház, 
nemcsak a magyar vallás, nemcsak Magyar-
ország sorsa forog kockán, hanem elsősorban 
a katolicizmusnak az ügye az egész világon.” 
Ma, amikor megriadt lélekkel, a félelmetes és 
fenyegető hírek hatása alatt, a migránsáradat 
feszültségében kérdezik tőlünk és kérdezzük 
egymástól a közeli és távolabbi jövendőt ku-
tatva, hogy „mi lesz itt?”,  akkor erre a kérdés-
re, hogy „mi lesz itt?” a „mi leszünk itt” válasz 
rendíthetetlen hitével és bátorságával tegyük 
hitvallásunk és nemzetünk, történelmi hazánk 
érdekében dolgainkat.
Nekünk, magyar katolikusoknak erőforrás a 
szentek élete, erőforrás minden olyan törté-
nelmi, nemzeti sikerélmény, amely mögött kö-
zösségek munkája, összefogása, küzdelme van, 
s ez már vallásfelekezet nélküli, keresztény és 
magyar történelmi összefogás.
Igen, mi a történelmünkből megtanulhattuk, 
hogy csak olyan törekvés jut diadalra, amely-

nek mártírjai vannak. Mind-
szenty bíboros urunk életútja a 
keresztény Magyarország XX. 
századi szenvedéstörténetét pél-
dázza. Ezzel hitelesítette esz-
méjét, hogy csak a keresztény 
értékek jelenvalósága, gyakorla-
ta erősítheti nemzetünket. Ez is 
tízparancsolat; s a XXI. század-

ban még érvényesebb, mint valaha. Csak váz-
latosan sorolom föl: 
Az emberi élet szentsége – A személy méltósága 
– A házasságon alapuló család központi szerepe 
– A nevelés-oktatás jelentősége – A gondolat- és 
szólásszabadság – A saját meggyőződés és a val-
lás szabadsága – Mindenki együttműködése a 
közjó érdekében – A munka, mint személyes és 
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szerint: Ha tudni akarod az ország sorsos ál-
lapotját, tekints a Remete Szent Pál rendjére. 
Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az 
országnak is rosszul áll a szénája, de ha őket 
növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország 
is növekedőben van. – Valóban, a magyar pálo-
sok rendjének nyolc évszázados története min-
denkor hitelesen mutatta hazánk, történelmi 
hazánk, Magyarország, a magyarság állapotát.  
A felívelő korszakot próbatételek sora, üldöz-
tetés követte, olykor már úgy tűnt, hogy be-
végeztetett. De keresztény hitünk és magyar 
nemzetünk iránti hűségünk olyan rendkívüli 
forrás, mozgósító erőforrás volt, ami által ké-
pesek voltak és képesek vagyunk a megújulásra.
Ma a Magyar Pálos Rend itthon is, a nagy-
világban is reneszánszát éli. Csóka János 
tartományfőnököt idézem: „Hosszú előké-

társadalmi jó – A politikai hatalom, mint szolgá-
lat. Igen, az élő nemzet keresztény erejét kell 
mozgósítanunk akkor, amikor a rombolás erői 
látszanak erősebbnek az életben, a világot és 
benne a világunkat formázó nagypolitikában. 
Mindszenty Társaságunk a maga szerény lehe-
tőségeivel járul hozzá, hogy élénkítse bíboros 
urunk emlékezetét, tanításait. Találkozókkal, 
közösségi rendezvényekkel, ösztöndíjakkal, 
zarándoklattal, a fiatalok részére vetélkedőkkel 
és életutak, közösségek elismerésével, a Mind-
szenty-emlékéremmel próbáljuk erősíteni Is-
ten szolgájának tiszteletét.
A Mindszenty Társaság a kecskeméti szobo-
ravató ünnepségen, itt a Mindszenty-szobor 
előtt, a Szent Család ereklyéinek jelenlétében 
a Magyar Pálos Rendnek, a világszerte elter-
jedt magyar alapítású férfi szerzetesrendnek 
ítélte oda, s képviselőjének adományozza a 
Mindszenty-emlékérmet.
A Pázmány Péternek tulajdonított gondolat 

A Mindszenty-emlékérem
(fotó: Szentirmay Piroska)
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születi munka után 2014. január 26-án új ko-
lostort alapítottunk Hargitafürdőn. … Az Is-
teni Gondviselés megerősítő jelét látjuk abban, 
hogy közel 300 év után éppen a gyulafehér-
vári egyházmegye hívatta vissza a pálosokat 
Erdély országba.” 
Mindszenty bíboros urunk örök 
érvényű hitvallása fegyelmez és 
figyelmeztet bennünket a gellért-
hegyi Sziklatemplomban, Petőfi-
szállás-Pálosszentkúton, Pécsett, 
Márianosztrán és immár Harg-
itafürdőn is: „Nekünk meg kell 
maradnunk hívőnek és magyar-
nak, mert egyetlen magyarnak 
sem szabad elveszni gyötrelmes sorsotokban, 
amíg Isten végtelen könyörületéből jön a virra-
dat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz és 
történelmi hazátokhoz.” Ez a jelenvaló tanítás 
is erőt ad nekünk ahhoz, hogy a történelmi fe-
nyegetettségben a „mi lesz itt?” kérdésre a „mi 
magyarok és keresztények leszünk itt” bizonyos-
sággal válaszoljunk. 

rendi 
krónika

Rendi hírek

Csóka János tartományfőnök atya novem-
ber 13-ával Bátor Botond atyát a hargitafür-
dői kolostor házfőnökévé nevezte ki, Balla 
Barnabás atyát pedig Hargitafürdőről a bu-
dapesti kolostorba helyezte a lelkipásztori 
munka ideiglenes segítésére. – November 9. 
és 11. között közösségépítő rendi találkozót 
tartottunk pécsi kolostorban, hogy erősítsük 
kapcsolatainkat és a közösséget. – December 
8-án, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatásának ünnepén Borsós Krisztián 
és László Rezső beöltözött a lengyelországi 
Leśniów-ban. Jelöltjeink ünnepi szentmise 
keretében öltötték magukra a pálosok fehér 
ruháját. Az ünnepi alkalmon részt vett Csóka 
János tartományfőnök atya és Balla Barnabás 
atya is. Az ünnepségen jelen voltak Kriszti-
án családtagjai, valamint Rezső atya köréből 
Darvas Kozma József csíkszeredai plébános 
atya. A jelöltek a szentmise homíliája után 
kapták meg a rendi ruhát, amelynek felvéte-

lét János atya és Darvas Kozma 
József atya segítette. Beöltözé-
sekor Krisztián az Albert ne-
vet vette fel, Rezső atya pedig 
megőrizte eredeti nevét. (Nem 
kötelező a névváltoztatás.) A 
szertartás után Rezső atya el-
mondta: nagy öröm számára, 
hogy most, az Irgalmasság Évé-

nek megnyitása napján történt a beöltözés. 
Ez egy új kezdet, új lehetőség számára, szá-
mukra, hogy pálosként mindent megtegye-
nek a lelkek megmentéséért, hogy az irgalmas 
Istenhez vezessék őket.
Leśniów Mária-kegyhely, a családok zarán-
dok-szentélye. Lengyelország nyugati részén 
fekszik, Częstochowától kb. háromnegyed 

Lezsák Sándor és P. Csóka János OSPPE 
(fotó: Szentirmay Piroska)
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órányira, csendes, erdős vidék. A leśniów-i 
pálos kolostorban működik a rend központi 
noviciátusa. A pálos jelöltek az egész világ-
ról ide jönnek az újoncév eltöltésére. A rendi 
vezetőség azért döntött a központi noviciátus 
gondolata mellett, hogy a rend növendékei 
jobban megismerjék egymást, és közösségben 
készülhessenek fel a szerzetesi életre, ezáltal 
is egy családdá váljanak. Ugyanakkor a novi-
ciusképzést vezető pálos atyák személyében a 
rendi nevelés legjobb lelki-szellemi erői össz-
pontosulnak.
A pálos növendékek mindennapjait az imád-
ság, a munka, a tanulás és a közösségi élet ha-
tározza meg. A kolostorhoz tartozó gazdaság-
ban többek között paradicsomtermesztéssel 
foglalkoznak. Rezső atyáról az a mondás járja, 
hogy minden nap „a paradicsomban van”, mi-
vel ezt a szolgálatot ott ő látja el. A novíciusok 
az imádság és a rendi kötelességeik mellett 
sokat kirándulnak, közös programokon, pl. bi-
ciklitúrán vesznek részt.

•
Pálos 70 – 2015  
2015-ben ötödik alkalommal rendeztük meg 
a Pálos70-et, amely a vártnál szélesebb körű 
réteget szólított meg. A pár hónapos korosz-
tálytól, az óvodás korcsoporton át családokat, 
sportolókat, kirándulni vágyókat, valamint 
több száz zarándokot regisztráltunk, láttunk 
vendégül 2015. október 2. és 4. között. A prog-
ram sikerét és folyamatos fejlődését mutatja, 
hogy idén 1270 résztvevője volt a Pálos70-nek. 
A szerzetesek évéhez kapcsolódva ebben az 
évben a pálosok jelmondata adta elmélkedé-
seink tárgyát: Solus cum Deo solo – Egyedül 
az egyedüli Istennel. János atya és Antal atya 
gondolatai, a teremtett világ szépsége, az erdők 
csendje segítettek abban, hogy nemcsak értel-
münkkel, de szívünkkel is megértsük: legben-

A beöltözés után
(fotó: Częstochowa)
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sőbb magányunkat semmi és senki nem tudja 
betölteni, egyedül Isten, a Vele való barátság. 
A pálosok tudják ezt, ezért vállalják, és keresik 
a szent magányt, a csendes együttlétet Isten-
nel. Isten kegyelme a csodaszép őszi idővel is 
támogatott minket, valamint vendéglátóink 
szeretete által, akik útközben étellel-itallal és 
szívből fakadó mosollyal, jó szóval, fogadták 
a fáradt zarándokokat. A programot a Má-
rianosztrai Fegyház és Börtön rabjaiból álló, 
egyházi dalokat feldolgozó rabkoncert zárta, 
amely osztatlan sikert aratott, 
és meghitt perceket varázsolt a 
helyszínre, méltón zárva ezzel 
rendezvényünket.
A Pálos 70 programot anyagilag 
támogatta az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Egyházi, 
Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtit-
kársága, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye Pasztorális Iroda, Solymár 
Város Önkormányzata, a Dr. Szeifert Pilisz-
szentléleki Modell Alapítvány, a G’Roby-on-
line és a Komárom-Esztergom Megyei Ter-
mészetjáró Szövetség.

• 

A Sziklatemplom búcsúja   

2015. október 8-án, csütörtökön tartottuk a 
Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom bú-
csúját, az esti 8 órai szentmise keretében. Az 
ünnepi szentmisét a hívek és az esperesi kerület 
papjainak jelenlétében Labancz Zsolt piarista 
tartományfőnök atya mutatta be.

•

A pálos baráti kör lelki délutánja 
és a pécsi pálos templom búcsúja   

2015. november 8-án, vasárnap tartottuk a pé-
csi Szent Imre templom búcsúját. Az ünnep 
alkalmából 15 és 18 óra között Zatykó László 
ferences atya tartotta az elmélkedéseket a Pá-
los Baráti Kör lelki délutánján, majd szintén 
ő mutatta be a 18 órakor kezdődő szentmisét 
a pálos atyák és az egyházmegyéből jelenlévő 
atyák koncelebrálásával. Az ünnepi alkalomra 
a templom zsúfolásig megtelt. A szentmise ün-
nepélyességét a Schola Sancti Pauli közremű-
ködése is emelte. – Délutáni elmélkedéseiben 
László atya hangsúlyozta, hogy a keresztény 
nevelés alapja a szeretet, ugyanakkor a nevelés 
elsősorban példaadást jelent. Legfőbb példa-
képünk maga Jézus, aki „nem óraadó, hanem 

életadó tanár.” Nemcsak sza-
vaival, hanem egész életével, és 
„utolsó leheletével is tanít”. Leg-
fontosabb, hogy „Jézus nekem is 
tanítóm legyen”, hogy személyes 
kapcsolatban legyek vele. Az 
ünnepi szentmise szentbeszédé-
ben László atya elmondta, hogy 
Szent Imre tiszta élete, önként 
vállalt szüzessége mindannyiunk 

számára követhető példa, hiszen a tisztaság el-
sősorban azt jelenti: bármilyen életállapotban 
élek, mindenben Istent teszem az első helyre. 
Az Istennek való odaadottság által lesznek iga-
zán mélyek és tartósak emberi kapcsolataink is. 

•

P. Puskás Antal OSPPE és P.Csóka János OSPPE  
Pálos 70 – 2015
(fotó: Terpó Veronika)
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Könyvbemutató Sajóládon  

2015. november 9-én Sajóládon mutatták be 
a Farkas Ferenc és Vitéz Gábor Miklós szer-
zők által írt Barátokkal Sajóládon, Falutörténet 
1387–2015 című kötetet. A kötetet szerkesz-
tette és lektorálta Dr. Rémiás Tibor. A könyv 
Sajólád település történetét írja le, mellyel kap-
csolatban először a település korábbi plébánosa 
Dr. Balpataki Béla pálos konfráter jelentetett 
meg kiadványt. A most bemutatott mű a falu-
nak az 1300-as évek óta ismert történetét – és 
benne a pálosok jelenlétét – követi nyomon 
napjainkig. A pálosok kolostora a 15. század-
ban épült meg a falu határában, a törökdúlásig 
szépen gyarapodott és egyike volt a rend legje-
lentősebb kolostorainak, majd a romlás idején 
elnéptelenedett ahogy a környék is. E kolostor-
nak volt elöljárója (perjele) Martinuzzi Fráter 
György, a későbbi esztergomi érsek és bíboros, 
államférfi. A megújulás idején a kolostor és a 
templom újjáépítése után visszatelepedtek a 
pálosok, megerősödött és virágzott a rend a 
1786-ig, a feloszlatásig. 
A könyvbemutatót a Fráter György Katolikus 
Általános Iskola aulájában tartották, ahol meg-
jelentek a szerzők és a jelen volt a szerkesztő 
is. Az aula zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, 
akik előtt a házigazda, Pozbai Zoltán, Sajólád 
polgármestere méltatta a kötetet, majd Csóka 
János tartományfőnök atya mondott beszédet, 

melyben kiemelte, hogy a bemutatón való je-
lenlétével is kifejez, hogy a Magyar Pálos Rend 
nagyra értékeli a munkát, amelynek keretében 
a falu közössége gondozza az egykori sajóládi 
pálosok emlékét.

•

Ásatások Balatonszemesen

XIV. századi pálos kolostor maradványait 
kutatták a Balatonszemeshez tartozó Ba-
rát-dűlőben. A 2015. november első felében 
zajlott feltárást a helyi önkormányzat a Civil 
Régészeti Alap Egyesület a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékének 
régészei végezték. Az 2014-ben elvégzett 
négynapos próbafeltárás célja annak megál-
lapítása volt, hogy a múlt században a terü-
leten folytatott intenzív téglabányászat után 
vannak-e még fellelhető régészeti nyomai a 
balatonszemesi Barát-dűlőben lévő egyko-
ri Mindszent kolostornak. A kutatás pozitív 
eredményeket hozott, ezért ebben az évben 
dr. Végh András vezetésével már nagyobb te-
rületen indult meg a kutatás. Egy öt éves ku-
tatási program kezdődött el idén, ami részét 
képezi a tanszék által indított, kifejezetten 
pálos emlékek feltárásáról szóló projektnek. – 

P. Csóka János OSPPE a könyvbemutatón 
(fotó: Szentirmay Piroska)
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2015 őszén az egyesület és az önkormányzat 
finanszírozásával másfél hétig dolgoztak a ré-
gészek és a régészhallgatók a balatonszemesi 
erdőben. Az épület pincéjét és vélhetően a 
káptalantermet sikerült azonosítani. Számos 
értékes adatot rögzítettek az épületről, kerül-
tek elő pénzek, melyek a datáláshoz fontosak, 
de kerámiák, sarló, gyertyatartó és szobortö-
redék is. Egy mérműves ablak töredékei és 
egy bordaindító pillér is napvi-
lágra kerültek, melyekből a lát-
ványképre is lehet következtetni. 
Egy velencei üveg is előkerült, 
mely így töredékében is kima-
gasló érték, korának luxuscikkei 
közé tartozott. A feltárás jövőre 
folytatódik, reményeink szerint 
megadva a kolostor valós alap-
rajzi szerkezetét és újabb látható emlékekkel 
gyarapítva a balatonszemesi Bujdosó Mag-
tárban lévő pálos kiállítást.

•

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: za-
randokhaz@gmail.com.

•

Önkéntes munka és pihenési lehetőség 
Páloskert–Gálosfán 

Szeretettel tudatjuk az érintet-
tekkel, hogy az érettségiző diákok 
számára szükséges 50 órás közös-
ségi szolgálat teljesítésére Gálos-
fa-Páloskerten is van lehetőség! 
A Somogy megyei Gálosfán, a 
Páloskertben összefüggő terüle-

ten, gyönyörű környezetben, felújított, kényel-
mes házakban várjuk a pihenni, kikapcsolódni 
elcsendesedni és együtt munkálkodni vágyó-
kat is. Nagy szerettel várunk családokat is! Be-
jelentkezés és bővebb információ: 
paloshazak@gmail.com és Baghy-Bátor Teréz 
+36 82 950 856. 

Ásatások Balatonszemesen
(fotó: Varga László)
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pálos 
programok
2015. december – 2016. április 

Az alábbiakban azokat a programokat közöljük, melyeknek 
időpontja megérkezett lapzártáig.  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 (a nyári hónapok 
kivételével) 

•	 január 14. – Első Remete Szent Pál ün-
nepének vigíliája 17 óra: ünnepi szentmi-
se, a pálos szerzetesek fogadalomújítása. 
A szentmisét bemutatja: Péczeli Bencze 
Imre karmelita szerzetes

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.

•	 minden hónap első csütörtöke  – 9 órától a 
szentmise kezdetéig: szentségimádás a 
lelki és a testi békéért

•	 január 20. – Esztergomi Boldog Özséb 
ünnepe; 10.30: ünnepi szentmise

•	 február 2. – Szerzetesek világnapja; 10.30 
ünnepi szentmise

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 

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
•	 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)

•	 január 15.  –  Első Remete Szent Pál 
ünnepe, 18 óra: szentmise, a pálos szerze-
tesek fogadalomújítása

PÉCS – Lyceum-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 44/a.) krip-
tájában 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

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér
•	 január 24-én – 9.30 ünnepi szentmise Első 

Remete Szent Pál és Boldog Özséb tiszte-
letére és a két évvel ezelőtti (2014. január 
24.) ünnepélyes kolostoralapítás emlékére.
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Hargitafürdő,  2015
(fotó: dr. Szentirmay Tamás)



A pálos templomok miserendje

2015. december – 2016. április

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-Sziklatemplom

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

•

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika

http://www.marianosztrakegyhely.hu

• vasárnap: 8.30 és 10.30
• ünnepnapokon: 10.30
• hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 
szombaton: 17 óra (a szentmisék előtt fél 
órával rózsafüzér)
• csütörtökönként – 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 (iskolaidőben)
• szombat: 17 óra (előesti szentmise) előtte 
16 órakor a Szeretetláng imacsoport 
engesztelő órája

•

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

• vasárnap: 8 óra, 9.30, 18 óra (17.25 rózsafü-
zér, a szentmise után zsolozsma)
• 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: 9.30 óra
• hétköznap: 18 óra 
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