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beköszönő

hoz, ők tudnak legtöbbet befogadni a napfény-
ből. Az idős ember már túl van sok mindenen. 
Megtapasztalta saját erejét – és gyengeségét –, 
már tudja, mire megy magától. Tudja, tudhat-
ja, mi a lényeg az életben. Ez jelenti azt, hogy 
közelebb van Istenhez, alázata révén. (Isten az 
alázatost magasra emeli!) A fák  hatalmasra 
nőtt lombkoronája  pedig óriási felületet jelent. 
Ez fogadja a napfényt. Fotoszintetizálnak ál-
tala, s a környezetüknek éltető oxigént adnak. 
Az idős embernek nagy szüksége van arra, 
hogy higgye: Isten szeretete ráragyog. Hisz 
sokuk már elveszítette szeretteinek jelentős 
részét, emberi oldalról kevés szeretetet kap-
nak, miközben erősen igénylik azt. Sok olyan 
öreg fa – idős ember – van, aki nem fogad-
ja be Isten szeretetét, mert „lelombozódott”. 
Nincs meg az a felület a lelkében, hogy fo-
gadni tudná Isten szerető jelenlétét.  Ki sze-
reti őt? Isten szereti őt. Akkor is, ha már 
nem sok mindenre képes az életben, s emberi 
szempontból sokszor hasznavehetetlennek 
tűnik. Isten szeretete most is – ugyanúgy – 
ráragyog. És neki ezt fogadnia és befogadnia 
kell. Ebben fürödni, ebben elmerülni, ezzel 
megelégedni, ebben megnyugodni. Ekkor, 
és csak ekkor válik áldássá mások számára, 
a környezete számára. Ekkor, mint kiegyen-
súlyozott békés öreghez; aki már elfogadta 
magát, békében van önmagával, a környezete 
vonzódni fog, megcsodálja, megpihen, mint 
öreg fának az árnyékában, részesül abból az 
éltető atmoszférából, amit maga körül áraszt, 
mint lombos öreg fák az oxigént.
Az öreg fának látjuk a nagy lombozatát.  
De amekkora a fának a lombozata, akkora a 
mélyben a gyökér koronája is. Ha egy idős em-
bernek látjuk a békés, kiegyensúlyozott életét, 
értékeit, azt nem látjuk, mennyit dolgozott 
ezen. A látható értékek a belső nagyságot mu-
tatják. S ez nem is mindig látható. De Isten 
számára jelenvalóság. Ha egy nagy fa derékba 
törik, és csak a törzse meredezik, nem látjuk 
hajdani nagy lombkoronáját, de a mélyben sér-
tetlenül megvan hatalmas gyökérzete.
A fiatal fának a hajtásait lelegeli az őz. Eb-
ben a képben a fa hajtása az ember törekvése, 

beköszönő
Fákról és emberekről…
Két pálos gondolatai 

a Börzsöny erdejében

Érdekesek a fák. Náluk – az emberekkel és 
az állatokkal ellentétben – úgy van, hogy mi-
nél öregebb, annál szebb. A fák megtaníta-
nak bennünket erre az igazságra; hiszen így 
van ez bennünk is, csak mi már elfelejtettük.  
A fák megtanítanak minket Isten elfelejtett 
igazságára.
Mi, ahogy öregszünk, nem testben szépülünk 
meg, hanem lélekben. (Persze ez nem tör-
vényszerű. Vannak olyan öreg fák is – meg 
emberek is – amelyek bogarasakká válnak; 
mindenféle oda nem való dolognak adnak 
helyet bensőjükben…)
Tehát minél öregebb egy fa, annál szebb.  
A fiatal fák még vékonyak, hajlékonyak, köny-
nyen elhajolnak erre-arra. Az öreg fáknak van 
tartásuk, stabilitásuk, egyenesen az ég felé mu-
tatnak, bármilyen szelek fújnak, ők nem hajla-
doznak. Ez a feladata az idős embernek is: az 
ég felé, azaz Isten felé, hogy az örök élet felé 
mutasson. Hogyan? Létével, életével, gondol-
kodásával, életpéldájával, azzal, ahogyan él és 
gondolkodik a dolgokról. Sugározzon belőle, 
hogy haza készül…
Az öreg fák északi oldala erősen mohás: ez az 
irányt jelzi. Az idős ember hivatása is, hogy je-
lezze az irányt, hogy hova tart az életünk, ki az, 
aki felé törekszünk, hova, milyen irányba kell-
(ene) élni az életet. Ezt hívjuk életbölcsesség-
nek. Az öreg fának mohás a törzse, vagyis zöld.  
A zöld a remény színe. Az idős ember reménye 
az örök élet. Nem kesernyésen szomorkodik 
azon, hogy lejáróban van a földi élete, hanem 
reménységgel tekint előre a nagyszerű jövő 
felé, ami már várja.
Az öreg fák magasak, és nagy a lombkoroná-
juk. Ez két dolgot jelent. 
Mivel nagyok, kimagaslanak az erdő növény-
zetéből, és így ők vannak a legközelebb a nap-
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Az idős ember is, mikor befejezi pályafutását 
elszakad ettől e világtól, meghal. Számunkra 
azonban életfeladat is egyre szabadabbá válni 
a földi dolgoktól, és szabadon, derűsen várni 
a befejezést.
Amikor kidől az öreg fa, akkor sok élőlénynek 
táplálékává lesz. Az idős ember életének emlé-
ke, példája megőrzött szava is lehet halála után 
„táplálék” a fiataloknak.
„Legnemesebb minden fák közt” – énekel-
jük az egyház liturgiájában a keresztfáról.  
A fa magában hordja annak lehetőségét, hogy 
belőle keresztfa legyen. Ehhez azonban meg 
kell halnia. A keresztény ember is magában 
hordja a lehetőségét, hogy Isten fiává legyen. 
A lehetőség megkapjuk a keresztségben.  
De ahhoz, hogy igazán Isten fiaivá legyünk, 
meg kell halni önmagunk számára.

rendünk 
múltjából
Arató László konfráter!
Szerk.: dr. Szentirmay Tamás 

Csóka János pálos tartományfőnök felterjesztése 
nyomán Arnold Chrapkowski pá-
los generális Arató Lászlót befo-
gadta a pálos konfráterek közössé-
gébe. A Pálos Rend e legmagasabb 
elismerését tartalmazó oklevelet 
2016. június 22-én, a budapesti 
Sziklatemplomban tartott ünnepi 
szentmise keretében adta át Csóka 

János tartományfőnök atya a kitüntettetnek.

Arató László (szül.: 1927) 1949-ben jelentke-
zett a pálos rendbe, ahol a Botond nevet kapta. 
A kommunista diktatúra idején 1950-ben a 
pécsi rendházból internálták. Teológiai tanul-
mányait a kommunista államvédelmi hatóság 
folyamatos zaklatása mellett egyházmegyei sze-

az őz pedig, az élet kísértéseit és megpróbál-
tatásait jelenti. Az öreg fákat már nem rág-
ják le az állatok, mert magasak. 
Magasról tekintenek az életre 
is. Ahhoz, hogy az idős ember, 
mint egy idős, magas fa nézzen 
az életre, Isten szeretete felé 
kell fordulnia. A fény felé, Isten 
felé, miként a növények. Meg 
kell tanulni fürdeni Isten napfé-
nyében. Az ima, az elmélkedés,  
a szemlélődés segít ebben. Hogyan? Úgy, 
hogy rendíthetetlenül hiszem, hogy Isten 
szeret, hogy az imában újra meg újra felidé-
zem Isten szerető jelenlétét. Úgy imádkozom, 
hogy ebben jól is érezzem magam. Mert az 
ima nem teljesítmény!
Az öreg fák egyszer csak kidőlnek, kifordul a 
gyökérzetük a talajból. Elszakadnak a földtől. 

Megtartó gyökerek
(fotó: Vízi András OSPPE)
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mináriumokban, előbb Vácott, majd Egerben, 
végül Budapesten, a Hittudományi Akadémián 
végezte. Már kispap korábban titkos megbízást 
kapott pálos elöljárójától, Bolváry Pál atyától, 
hogy a diktatúra idején titokban működő pálos 
rendben a helyettes novíciusmesteri feladatokat 
lássa el. Bolváry Pál atya bebörtönzését követő-
en pedig, mint novíciusmester látta el a fiatal 
pálosok nevelését, ennek keretében imakönyvet 
szerkesztett a számukra, ellátta őket pálos lelki-
ségi irodalommal, lelkigyakorlatokat szervezett 
a számukra, kapcsolatot tartott velük, és tette 
mindezt titokban, folyamatosan a bebörtönzés-
től fenyegetve. Nagyrészt az ő tevékenységének 
köszönhető, hogy a rendszerváltás idején voltak 
atyák, akikkel újra tudott indulni a rend Ma-
gyarországon, hiszen többségük az ő hívására 
és nevelése nyomán lett titokban pálos. 
E tevékenysége mellett Arató László illegáli-
san végezte a magyar fiatalok keresztény ne-
velését, és erre szintén titokban és illegálisan 
cserkészcsapatot is létrehozott a segítőivel. 
1961-ben aztán a kommunisták letartóztatták, 
és háromévi börtönre ítélték. Szabadulása után 
is folyamatosan megfigyelés alatt tartották.  
Az egyházi szolgálattal és a szerzetesi léttel 
kapcsolatos reményei kitartó próbálkozásai el-
lenére is teljesen ellehetetlenültek. A püspök-
kel, aki Arató László papi működéséhez enge-
délyt kért az államtól, közölte a kommunista 
idők Állami Egyházügyi Hivatalának elnöke, 
hogy Arató László visszatérését az egyházi ke-

retbe egyszer és mindenkorra, végérvényesen és 
örökre elutasítják. A teljes reménytelenség és a 
változás kilátástalansága miatt, s a vele kapcso-
latban álló püspökök egyetértésével, segítségé-
vel és közvetítésével Arató László ekkor kérte 
a Szentszéktől „laikusi állapotba” helyezését, 
amit VI. Pál pápától soron kívül meg is kapott. 
Ennek megtörténte után 1971-ben egyházi há-
zasságot kötött. 
Arató László azóta is folyamatosan az Egyhá-
zért, a magyar katolikus lelki megújulásért, a 
cserkészetért és a pálos rendért dolgozik. Köny-
vet és lapkiadót alapított, sokat tett a katolikus 
sajtó megújításáért is. Életének és munkásságá-
nak állami elismeréséül a köztársasági elnök a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 
adományozta neki 2013-ban.
A pálos rend szempontjából kiemelten is fon-
tos, hogy Arató László évtizedek óta kutatja 
a pálosok történetét, különösen is a kommu-
nista diktatúra időszakát. Szinte minden idejét 
a levéltárakban tölti, hogy minél több hiteles 
információt összegyűjtsön ebből a szomo-
rú és terhes időszakból. Számos, a pálos rend 
történetével kapcsolatos könyvhöz nyújtott 
komoly szakmai segítséget, illetve segítette 
azok megírását az általa gyűjtött anyagokkal. 
Kutatásainak eredményeit cikkekben, előadá-
sokban mutatta be, és tervei között szerepel 
a kommunista diktatúra alatti magyarországi 
pálos rendtörténetet feldolgozó hiánypótló mű 
kiadása is. 

P. Csóka János OSPPE és Arató László
(fotó: Varga László)
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Középiskolás koromban még hivatalosan ta-
nultunk hittant, és épp a szerzetesrendekről és 
rendalapítókról volt szó: Szent Benedek, Szent 
Bernát, Szent Ferenc, Szent Domonkos. Ekkor 
elhatároztam, hogy szerzetalapító leszek. Aztán 
18 évesen úgy gondoltam, hogy minden rendet 
megalapítottak már, de a szerzetesi életforma 
iránti vágy továbbra is hajtott. 1950-ben Zircre 
jelentkeztem a ciszter rendbe. Fel is vettek, de 
épp megkezdtük a noviciátust, amikor megvon-
ták a szerzetesrendektől a működést. Az akkori 
elöljárók úgy döntöttek, hogy a Zirc körüli plé-
bániákon fejezzük be a noviciátust. Porvára ke-
rültem, két társammal együtt. Én voltam a kán-
tor, egyikőjük a harangozó, a harmadik társunk 
pedig a sekrestyés. Aztán bennünket, fiatalo-
kat Egerbe küldtek, hogy titokban tanuljunk.  
Két év után behívtak katonának, majd újabb két 
év múlva szereltem le. Mindez novemberben 
történt, amikor a Fehérvári úti Kismotor- és 
Gépgyárban helyezkedtem el. Ott egy évet töl-
töttem, majd jelentkeztem Egerbe, a főiskolára. 
Elbúcsúztam a ciszterektől, és úgy döntöttem, 
hogy egyházmegyés pap leszek. A szeminá-
riumban ismerkedtem meg Arató Lászlóval, 
Botond testvérrel, aki negyedéves koromban 
meghívott a pálos rendbe. Év végén lehetősé-
gem volt arra, hogy Mócsi Imre jezsuita atyánál 
titokban elvégezhessek egy 30 napos lelkigya-
korlatot. Azért mentem el, hogy dönthessek: 

egyházmegyés pap leszek vagy 
szerzetes. A lelkigyakorlat végén 
úgy döntöttem, belépek a pálos 
rendbe. Kaptam pálos irodalmat, 
és minden hónapban be kellett 
számolnom a lelki fejlődésemről.
29 évesen, 1961. június 18-án 
szenteltek pappá, de akkorra 
Botond atyát és az akkori tarto-

mányfőnököt börtönbe zárták. Árva Vince volt 
abban az időben a megbízott tartományfőnök. 
Ugyanabban az évben, július 1-jén letettem az 
első fogadalmat. Így nemcsak 55 éves pap, ha-
nem 55 éves szerzetes is vagyok.

Hogyan emlékszik a papszentelésre?
Összesen tizennégyen voltunk szentelendők 

A cirokkereszttől a 
mindennapi szentmiséig – 
55 éve pap és szerzetes  
P. Imre János Csanád OSPPE

Beszélgetőtárs: 

Katits Bernadett

P. Imre János Csanád pálos szerzetes idén kettős 
évfordulót ünnepel. 1961. június 18-án szentel-
ték pappá, és ugyanebben az évben július 1-jén 
pálos rendi szerzetessé. A legnagyobb ajándéknak 
azt tartja, hogy betegsége ellenére is tud minden 
nap gyóntatni és szentmisét bemutatni.

„Én örömest hozok áldozatot, sőt magamat 
is teljesen feláldozom lelketekért.” (2 Kor. 
12,15) 1961. június 18-án Szent Pál hitval-
lása jegyében kezdte papi hivatását Ön és P. 
Borsos János József. Egymástól teljesen füg-
getlenül ugyanazt az idézetet választották hi-
vatásuk jelmondataként. Csanád atya, mikor 
döntötte el, hogy pap lesz?
József atyával együtt szenteltek Egerben. Ami-
kor már plébánosok voltunk, ő Újszentmargi-
tán szolgált, én Törökszentmiklóson. Nyáron 
az ő Trabantjával utaztunk el 
egy hétre, hogy meglátogassuk 
kurzustársainkat, rendtársainkat. 
Amikor útszéli kereszt mellett 
mentünk el, mindig az jutott 
eszembe, hogy cirokkereszt, de 
nem tudtam miért. Aztán ké-
sőbb, legidősebb nővérem egy-
szer meglátogatott, megkérdezte 
tőlem, emlékszem-e arra, amikor gyerekko-
romban paposat játszottam. Nem emlékeztem. 
Nővérem pedig elmesélte, hogy négyévesen 
cirokszálból keresztet készítettem. Én voltam 
a pap, a gyerekek pedig jöttek utánam. Kör-
menetet játszottunk, és én megáldottam őket 
a cirokkereszttel. Most már tudom, hogy itt 
kezdődött az én papi hivatásom.
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neveltek. És hogy mi a legszebb? Szentmisét 
bemutatni. Ez életem értelme.

pálos 
lelkiség
Találkozás a Szentatyával 
Częstochowában és a 
Világifjúsági Találkozó 
P. Bátor Botond OSPPE

2016. július 25. és 31. között Krakkóban rendez-
ték meg a világ katolikus ifjúságának legnagyobb 
rendezvényét, az Ifjúsági Világtalálkozót, ame-
lyen sok ezer magyar is jelen volt. Bátor Botond 
pálos szerzetes erdélyi fiatalokkal vett részt az 
eseményen. 

Ferenc pápa a Világifjúsági Találkozóra 2016. 
július 27-én, délután érkezett Lengyelország-
ba. A fiatalok már az előző este, a nyitó szent-
misén csodálatos lelkesedéssel vettek részt.  
A szentmisét Stanisław Dziwisz bíboros, 
Krakkó érseke mutatta be, aki korábban Szent 
II. János Pál pápa személyi titkára volt. Nem 
gondoltam volna, hogy már ennek a szent-
misének is ilyen erős lelki, kegyelmi hatása, 
áradása lesz. Jó volt látni a sok fiatalt, akik 
különböző nemzetek fiaiként tudtak együtt 
ünnepelni, imádkozni és egymást szeretni. 
Az erdélyi ifjúsággal voltunk jelen, akik Krak-
kóban a pálosok kolostornál kaptak sátorozásra 
alkalmas helyet. Ennek az volt a nagy előnye, 
hogy egészen közel voltak a fiatalok a belvá-
roshoz, nem kellett sokat utazniuk, hiszen 
mindent meg tudtak nézni gyalogosan. Velük 
sátoroztak Szlovákiából és Toruńból is fiatalok.
Barnabás atyával és Bulcsú testvérrel két napra 
ott hagytuk Krakkót, hogy Częstochowában, 
Jasna Górán tudjunk találkozni Ferenc pápá-
val. Megrendítő élmény volt, amikor mi, pá-

Egerben. Nagy lelki élmény volt. Amikor le-
borultunk az oltár előtt, és amikor a püspök és 
a paptestvérek fejünkre tették a kezünket, az 
ujjongó örömmel töltött el. Nem emlékszem 
a részletekre, csak egy paptestvérem elmesélé-
séből, aki azt mondta nekem egyszer: „A pap-
szenteléskor ugráltál örömödben.”

Mennyiben más most, 2016-ban papnak vagy 
szerzetesnek lenni, mint 1961-ben?
Az elköteleződés, Krisztus szeretete volt a 
fontos akkor is, és ez a fontos most is. Véle-
ményem szerint a szerzetesrendeknél is visz-
sza kellene térni az eredeti szellemiséghez.  
Én nem tudok internetezni, 26 éve nem né-
zek tévét, de nem maradtam le a világról. 
Rádiót hallgatok, újságot olvasok. Nem ide-
geskedem. Jobban oda kellene figyelnünk 
egymásra és magunkra.

Június 18-án ünnepi szentmisét mutatott be 
Udvardy György megyéspüspök, amelynek 
keretében Sas Norbertet diakónussá, Berecz 
Tibort és Lápossy Pétert pedig pappá szen-
telte a főpásztor. Mit adna útravalóul azoknak 
a fiataloknak, akiket most szentelnek pappá 
vagy diakónussá?
Köszönjék meg a papi hivatást! Ez a legna-
gyobb kegyelem, amit Istentől kaphatunk. 
Szent II. János Pál pápa nagyon nagy titoknak 
és nagyon nagy ajándéknak nevezte a papi hi-
vatást.

Hogyan telnek most a napjai a pécsi pálos  
kolostorban?
85 éves vagyok, két szívinfarktuson és egy 
bypass-műtéten vagyok túl, de annak örülök, 
hogy minden nap tudok gyóntatni és szentmi-
sét mondani. Ezzel segítem az itteni közösséget.

Mi a legnehezebb és mi a legszebb a szerzetesi 
életben?
Számomra a szerzetesi életben a közösség el-
viselése a legnehezebb. De persze engem is el 
kell viselni. Az is nehéz lehet. Nekem az enge-
delmesség nem jelentett soha problémát, talán 
azért sem, mert a szüleim engedelmességre 
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tanítás után a fiatalok által feltett kérdések-
re válaszolt Erdő Péter bíboros úr, közvet-
len hangulatban. A katekézisnek helyet adó 
Fatimai Szűzanya Plébánia vezetője még a 
hagyományos és jól ismert, a magyar–lengyel 
barátságból adódó vendégszeretet is megha-
ladta közvetlen, kedélyes és segítőkész visel-
kedésével.

Szombaton mindenki elindult 
a Campus Misericordiae hely-
színre, vagyis oda, ahol este 
találkoztak a fiatalok a Szent-
atyával, és egész éjszaka virrasz-
tottak, illetve másnap részt vet-
tek az ünnepi, pápai szentmisén. 
Az egész találkozó az örömről 
szólt, ahol több millió fiatal tu-

dott együtt ujjongani Krisztus iránti szeretet-
ben. Nem kellett semmiféle szer ahhoz, hogy a 
felemelő hangulat magával ragadja a tömeget. 
Igazi, tiszta örömben, krisztusi szabadságban 
megélve mutatta meg az Egyház sokszínűsé-
gét és egységét. 
Nagyon örültem, hogy részt vehettem a Krak-
kói Ifjúsági Világtalálkozón!

los szerzetesek várhattuk a kegykápolnában 
őt. Megérkezése után először imádkozott a 
kegykép előtt, majd köszöntött bennünket, 
pálos szerzeteseket. Ezt követően kezdődött 
a szentmise a szabadtéri oltárnál, ahol Len-
gyelország megkeresztelkedésének 1050 éves 
évfordulójára emlékeztek. Jó volt 
Ferenc pápa közelségében lenni!
Ezután indultunk vissza Krak-
kóba, hogy ott tovább folytassuk 
a közös ünneplést a fiatalokkal. 
Pénteken részt vettünk a magya-
rok harmadik napi katekézisén, 
hiszen az előző két nap is volt 
már egy-egy. Erdő Péter bíboros 
úr tartotta a katekézist, de jelen volt Udvardy 
György püspök úr, Székely János püspök úr is, 
és sok más magyarországi pap. Krakkóban két 
helyen volt magyar katekézis. Mi a hozzánk 
egészen közel lévő helyszínt választottuk.  
A katekézisek hangulata, lelkesedése is fele-
melő volt, és természetesen a tanítás is fontos 
része volt a világtalálkozónak. Az elhangzott 

Ferenc pápa Częstochowában a pálosok körében
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Másnap reggel azonban ragyogó napsütés-
ben csaknem nyolcvan ember vághatott neki 
az útnak Barnabás atya katonás vezényletével. 
Minden korosztály képviseltette magát, a leg-
kisebbek pedig vitették magukat. Legnagyobb 
örömünkre a Pécsi Gyermekotthon lakói kö-
zül is többen csatlakoztak. 
A pálos lelkiség lényegi része a Mária-tisztelet. 
Megnyilvánult ez a zarándoklatunk során is: a 
rózsafüzér titkaiba kapaszkodva kaptattunk fel 
a hegyre. Az egyes titkok között a Pálos Scho-
la tagjai nemcsak minden erejüket összeszedve 
gyalogoltak, de énekükkel szebbé és könnyeb-
bé is tették az utat.
A lemaradókat, a menet végén Barnabás atya 
vigasztalta, mondván: „Pap nélkül úgysem kez-
dődik el a mise!” – s a meghirdetetthez képest 
kicsit később, de végül mindannyian megér-
keztünk a pálos kolostor ősi falai közé, ahol 
további egyéni zarándokok csatlakoztak a cso-
porthoz. Barnabás atya szentbeszédében emlé-
keztette a jelenlévőket: a zarándoklatunknak – 
és valójában minden szenvedésünknek – akkor 

„Esik vagy nem esik?” – 
Avagy minden imádság 
meghallgatásra talál 
Molnár Ivett

A pécsi pálos közösség minden évben meg-
hirdeti gyalogos zarándoklatát az egyko-
ri kolostor romjaihoz, Szent Jakab hegyére. 
Ugyanakkor a zarándoklat mindig az időjárás 
függvénye is: ha esik, elmarad. Sokadmagam-
mal együtt nagyon erősen kértünk minden égi 
segítséget, hogy kedvezően alakuljon az idő-
járás. Arról nem tudtunk, hogy a salföldi bú-
csúból előző éjszaka hazaérkező Barnabás atya 
– aki ott, az egykori középkori pálos kolostor-
romnál, amely Mária Magdolna nevét viselte, 
aznap búcsús szentmisét mutatott be –, szin-
tén ostrom alá vette az eget, s Szent Skolaszti-
ka közbenjárására zuhogó esőt kért – remélve, 
hogy így nem kell a zarándoklat élére állnia, 
s tán ki tudja pihenni magát. Lám, a pálos is 
emberből van… 

Kapcsolat (fotó: Molnár Ivett)
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van értelme, ha van kiért felajánlanunk, ha van, 
akit szeretünk. Kitért Szent Jakab életére is, ki-
emelve az apostol nagyon is emberi vonásait, és 
azt, hogy mivel s hogyan egészítette ki azt az 
isteni kegyelem. A versengő tanítvány, az apos-
tol elsőként itta ki a vértanúság kelyhét. Mind-
nyájunk felé szólt a kérdés, vajon mi készek va-
gyunk-e kiüríteni azt a kelyhet, amelyet Jézus 
az emberi kapcsolatainkban kínál fel nekünk, 
lemondva önmagunkról, saját igazságunkról. 
Az atya egy régi emlékével jól illusztrálta azt 
is, milyen fontos a közösség szolgálata. Mo-
solyogva mesélte el egy sok-sok évvel ezelőtti 
élményét. Egy gyalogos zarándoklat során nem 
kevesebb, mint 30 hátizsákot lógattak a nya-
kába, valamint az egyik zarándok tolószékét 
és egy magyar zászlót nyomtak a kezei közé, 
hogy így mutassa be a „tökéletes zarándokot”, 
aki hősiesen cipeli a közösség terhét. Nagyon 
komolyan tette hozzá, hogy ilyen súlyok alatt a 
saját hátizsákja súlyát nem érezte.
A szentmisét követően a pálos rend és néhány 
szorgos kéz jóvoltából ehettünk egy finom gu-
lyáslevest. De a történet nem ér itt véget. Némi 
humorral fűszerezve, a Mindenható – és Szent 
Skolasztika – kiállt a pálos mellett is: az ebéd 
befejeztével elkezdett zuhogni az eső… Így 
jóllakottan, bár kevésbé szárazan értünk haza. 
Zárszóként álljon itt Pál apostol buzdítása, 
amelynek igazságát újból megtapasztalhattuk, 
ezen a napon is: 

„Ne aggódjatok semmi 
miatt, hanem minden 
imádságotokban és kö-
nyörgésetekben terjesszé-
tek kéréseteket az Úr elé, 
hálaadástokkal együtt. 
Akkor Isten békéje, amely minden 
értelmet meghalad, megőrzi szí-
veteket és értelmeteket Krisztus  
Jézusban.” 
(Fil 4,6-7)

pálosoktól, 
pálosokról
Pálos Települések 
V. Találkozója – 
Pilisszentlászló 
Papp Orsolya írásának 

rövidített változata

Az idén már ötödik alkalommal rendezték meg a 
pálos települések találkozóját. Azokat a helysége-
ket takarja az elnevezés, amelyeknek múltjában 
ott voltak, illetve melyeknek jelenében ma is ott 
vannak a pálosok. A 2016. június 11-én Pilisz-
szentlászló húsz településről, több mint kétszáz 
vendéget fogadott. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Dr. Trócsányi László igazságügyi 
miniszter is, aki beszédében hangsúlyozta, hogy 
a pálos rend Európát is gazdagítja, összekötve a 
magyar nemzetet Európával, a világgal, a helyit, 
az egyetemessel.

Pilisszentlászló igen barátságos emberek lakta 
település, gyönyörű természeti környezetben 

fekszik, a Pilisi-hegység lábánál. 
Bár az időjósok esőt ígértek az-
napra, gyönyörű napsütésben 
érkeztünk meg Pilisszentlász-
lóra. Arra a tája, ahol a pálosok 
története elkezdődött. A telepü-
lés régóta lakott hely: területén 
bronzkori és római-kori emlékek 
is előkerültek. A legenda szerint 

Koppány vezér pogány híveit büntetésből te-
lepítették a Pilis területére, mások a honfog-
lalástól továbbélő szláv lakosságot tartják a 
középkori falu lakóinak, melynek neve Ké-
kes volt. Az Árpád-házi királyoktól kezdve 
a környék királyi vadászterület volt. Egykor 
III. Béla király vadászlaka állt a falu fölötti 
dombon, amelyet III. Endre 1291-ben a pá-
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A nap záróeseménye a templomban bemuta-
tott Asperges me… című műsor volt, Sudár An-
namária és a Misztrál együttes előadásában. 
Az összeállítás a pálosok történetét mutatta 
be, pálos szerzők – Ányos Pál, Virág Benedek, 
Gyöngyösi Gergely és mások műveinek, szö-
vegeinek felhasználásával prózában és megze-
nésített versek segítségével. 
Az esemény a pálos vándorzászló átadásával 
végződött. A vándorzászlót a találkozót tavaly 
megrendező Köröm község képviselője adta 
át Pilisszentlászló polgármesterének. A pálos 
települések következő találkozója 2017-ben 
Nagyvázsonyban lesz. 
Késő délután volt már, amikor hazaindult a 
sok vendég. Az eső csak elmosni tudta a nyo-
munkat, a programok idején végig távol ma-
radt. Szép emlékekkel, kedves ismeretségekkel 
lettünk gazdagabbak.

rendi 
krónika
Rendi lelkigyakorlat 

2016. július 18. és 23. között Pálosszentkúton 
volt a pálosok hat napos lelkigyakorlata, ame-
lyet a rend Szabályzata szerint minden évben 
megtartanak. A lelkigyakorlatot Bosák Nándor 
nyugalmazott Debrecen-nyíregyházi püspök 
atya tartotta.  Az utolsó napon ünnepi szent-
misében ünnepelték meg Udvarnoky István és 
Tölgyes Kálmán pálos atyák aranymiséjét, akik 
ez alkalomból pápai áldásban részesültek.

•
Rezső atya fogadalomtétele 

2016. szeptember 8-án László Rezső atya be-
fejezte újoncévét Lengyelországban és letette 
első fogadalmát. Új szolgálati helye Hargita-
fürdő lesz. Ugyancsak e napon Siller Csaba 
– töretlen lelkesedéssel – megkezdte a novi-
ciátust, szintén a lengyelországi Leśniów-ban. 

losoknak adományozott, akik monostorrá ala-
kították azt. A Kékes hegy lejtőjén lévő, Szent 
László tiszteletére felszentelt monostor körül 
alakult ki a középkori Kékes falu, a templom-
tól keleti irányban. 1301-ben a település lakóit 
egyházi átok sújtotta. 1308-ban a kolostor-
ban kötött egyezséget Csák Mátéval a Károly 
Róbert király érdekében tárgyaló Gentilis, a 
pápa követe. A mohácsi vész után a kolostor 
elpusztult. A lakosság a környező erdőkbe, a 
Szentendrei szigetre, és a Duna bal partjára, 
a komáromi vár védelme alá menekülhetett.  
A pilisi birtokaikat visszakapó pálosok 1686 
után hoztak telepeseket a Felvidékről, ahol a 
lakók többsége ma is bírja a szlovák nyelvet. 
1696-ban már biztosan lakott hely volt újra a 
falu Szent László néven.
A június 11-i rendezvényre 20 település több 
mint 200 résztvevője a római katolikus temp-
lomban gyűlt össze. A barokk stílusú temp-
lomot 1770 és 1772 között építették a pálos 
szerzetesek, a török időkben elpusztult régi 
templom helyén. A köszöntő beszédek után, 
Csóka János pálos tartományfőnök atya tar-
totta az ünnepi szentmisét, a pálos telepü-
lésekről érkezett papok koncelebrálásával.  
A szentmise előtt beszédet mondott Tóth 
Attila Zsolt, a házigazda Pilisszentlászló pol-
gármestere, Rudolf János a helyi egyházköz-
ségi képviselőtestület elnöke és Dr. Trócsányi 
László, igazságügyi miniszter.
A szentmise után közös sétára hívták a szer-
vezők a résztvevőket, ahol a falu nevezetes-
ségeit mutatták be. Így a jelenlévők közösen 
imádkoztak Kabar Sándor elhunyt plébános 
sírjánál, megtekinthették a kékesi találkozó 
emléktábláját, és Raymann Tamás erdész szin-
te múzeumként működő házában az egykori 
pálos kolostor köveit. Ezt követően Csóka Já-
nos tartományfőnök atya megáldotta a közsé-
galapítók emlékművét. 
Gazdag ízelítőt kaptunk a szlovák népzenéből, s 
a gyönyörű népviseletekből is, mivel a Pálos Tele-
pülések Találkozójával egy időben szlovák nem-
zetiségi találkozót is tartottak. Számos település 
képviseltette magát. Ott voltak a kesztölciek, a 
pilisszentlélekiek és a pilisszentkeresztiek is.
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Köszönjük a testvérek hivatásokért mondott 
imáit, melynek gyümölcsét örömmel tapasz-
talhatjuk. 

•
Átadták a börzsönyi kisvasút 
Márianosztra és Nagyir-
táspuszta közti szakaszát

Június 2-án hivatalosan is megin-
dult a forgalom az újjáépült Má-
rianosztra–Nagyirtás vonalon. 
Ezen a napon adták át a Szob–
Nagybörzsöny kisvasútvonal 
Márianosztra és Nagyirtáspuszta 
között kiépült, mintegy 7 km hosszú erdei va-
sutat és az azt kiszolgáló infrastruktúrát. Ezzel 
megszületett az ország leghosszabb hegyi-er-
dei kisvasútvonala, amely a most elkészült 
középső szakasszal együtt több, mint 22 km 
hosszúságú Az új vasútvonalat Dr. Beer Mik-
lós, a Váci Egyházmegye püspöke áldotta meg. 
A börzsönyi pályaszakasz vonalvezetése, 

szintemelkedése, lejtése és tájesztétikai ér-
téke miatt kuriózumnak számít. A kisvasút 
márianosztrai állomása mellett új, 15-20 fő 
befogadására alkalmas zarándokház is épült.  
A remények szerint a kisvasút új szakasza és 
a hozzá tartozó infrastruktúra a márianosztrai 
kegyhelyre is odavonzza majd az erre a vidékre 
látogató embereket.

•
Sajólád és Wielgomłyny 
testvértelepülés

Június 10-én – a 2016-os lengyel–magyar 
szolidaritás évéhez kapcsolódóan – hivatalo-
san aláírták az együttműködési megállapodást 
Sajóládon a lengyel testvértelepüléssel, Wiel-
gomlyny nagyközséggel. Az együttműködés 
célja – amellett, hogy felöleli a kultúra, az ok-
tatás és a gazdasági élet több területét – a pá-
losok szellemiségét példaként felmutatni a két 
település számára.  
Wielgomłyny egy közel 5000 lélekszámú len-
gyel nagyközség a Łódźi vajdaság területén – 
Częstochowától kb. 65 km-re északkelet felé 
–, Lengyelország középtáján helyezkedik el. 
Wielgomłyny kolostorában ma is aktívan mű-
ködnek a pálos atyák. 

•
Pálos gyógynövénykert 
megáldása Kesztölcön

Június 11-én, a Pálos Települések 
Találkozójával egy napon Csó-
ka János tartományfőnök atya 
megáldotta a Kesztölc határában 
kialakított, a kesztölci polgárok 

által gyógy- és fűszernövényekkel beültetett 
pálos gyógy- és fűszerkertet.

•

Rezső atya első fogadalma 
(fotó: dr. Szentirmay Tamás)
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Boldog Özséb szobra Pálosvörösmarton

2016. július 16-án a tavaly átadott, festőien 
szép Mária Parkban, Pálosvörösmarton Csóka 
János pálos tartományfőnök atya megáldotta 
az új Boldog Özséb-szobrot.
A Mátraalján található település őrzi pálos 
múltját, melyre most már a Mária út egyik ál-
lomásaként, a helyieknek és a zarándokoknak 
pihenőül szolgáló Mária Parkban felállított 
Boldog Özséb szobor – Varga Gábor szob-
rászművész alkotása – is emlékezteti az oda-
látogatókat. 
A szobor, miként a Mária Park, és az abban 
tavaly elhelyezett szoboregyüttes – mely azt a 
pillanatot örökíti meg, amikor Szent István ki-
rály felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának 
– Dobróka László pálos konfráter és családja 
ötletéből és felajánlásából valósulhatott meg.
Az ünnepi esemény – az esős időjárásra te-
kintettel – a település kultúrházában tartott 
szentmisével kezdődött, melynek főcelebrán-
sa Bátor Botond atya, a hargitafürdői pálos 
kolostor házfőnöke volt. A szentmise elején 
Iváncsy Balázs plébános atya köszöntötte a pá-

los szerzeteseket, Pálos Frigyes kanonok atyát, 
és a megjelenteket. A szentbeszédet Borsos Jó-
zsef márianosztrai pálos atya mondta. 
Az ünnepségen a rend részéről részt vett még 
Vízi András márianosztrai pálos házfőnök atya, 
Szűcs Imre testvér, a hargitafürdői pálos kolos-
torból és dr. Szentirmay Tamás hivatalvezető.

•
Jézus Öt Szent Sebe ünnepe 
Márianosztrán

Július 2-án és 3-án öt szentmisén vehettek 
részt a Márianosztrára elzarándokoló hívek.  
Az első szentmise a Mária-kútnál volt, ahová 
évről-évre egyre többen zarándokolnak el, hogy 
a Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott 
szentmisén részt vegyenek. Vízi András atya, 
a márianosztrai kolostor perjele köszöntötte 
a híveket. Barnabás atya meleg szavakkal em-
lékezett a Márianosztrán eltöltött időszakára 
megköszönve az itt kapott minden figyelmes-
séget, szeretetet. Este fél 11-kor Attila atya 
vezetésével gyertyás körmenetben indultak a 
lelkes hívek és pálos testvérek közösen a kál-
váriára, az éjféli szentmisére, amelyen Attila 
atya az elhunytakért ajánlott fel. A vasárnapi 
ünnepi szentmisére közös kereszthordozással 
indultak a hívek a Bazilikától a Kálváriára – 
élen a meghívott vendég Fejes Antal atyával.  
A hívek felváltva  vitték a nagy, nehéz fake-
resztet. Az ünnep zárásaként, vasárnap délután 
József atya ismertette a márianosztrai Magya-
rok Nagyasszonya Bazilika történetét.

•
Mária Magdolna-búcsú Salföldön

Ebben az évben július 23-án tartották meg 
a Mária Magdolna ünnepéhez kapcsolódó 
búcsút a szentről elnevezett egykori pálos ko-
lostornál. 
Az ünnepi szentmisére gyalogosan az erdőn 
át és autókkal, kisbuszokkal érkeztek a hívek. 
Sokan eljöttek a budapesti Sziklatemplom-
ból is. Az érkezőket Navratil Andrea népda-

Az új Boldog Özséb-emlékmű Pálosvörösmarton 
(fotó: Varga László)
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lénekes éneke fogadta a templom romjában.  
A szentmisét Balla Barnabás, pálos atya mu-
tatta be. Beszédében többször figyelmeztetett 
rá, hogy Isten minden parancsát, Jézus egész 
tanítását meg kell hallanunk, és a szerint kell 
élnünk, mert egyedül ő vezet el ahhoz a bol-
dogsághoz, amire mindannyian vágyunk.  
Az ünnepet közös agapé zárta.

•
A Lyceum templom 
szentségimádási napja

Augusztus 4-én egész napos szentségimádást 
tartottak a Lyceum templomban, válaszolva 
püspök atya felhívására, hogy az egyházme-
gyében mindig legyen valamelyik plébánián 
szentségimádás, ahol imádkoznak az egyház-
megyéért, és azért, hogy az Eucharisztia iránti 
tisztelet erősödjön. Reggel 9 órakor János atya 
a liturgikus előírások szerint kihelyezte az Ol-
táriszentséget. Ezután csendes szentségimádás 
következett, időnként egy-egy zsoltár felolva-
sásával. Akik egész napos szolgálatot vállaltak 
ezen a napon, örömmel tapasztalták, hogy a 
nap folyamán mindig voltak olyanok, akik 
betértek az Úrhoz, és nála időztek – ki-ki egy 
órát, de legalább néhány percet. 

•
„A mi igazi örömünk 
valójában az Isten.” – 
A Lyceum templom búcsúja

Urunk színeváltozásának ünne-
pét követő vasárnap tartották a 
pécsi Lyceum templom búcsúját. 
A szentmisét Vízi András atya, márianosztrai 
perjel mutatta be.
A templom oltárképén a Tábor-hegyi jele-
netet láthatjuk: „Jézus kiválasztotta Pétert, 
Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre 
imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen át-
változott, ruhája hófehéren ragyogott. S íme, 
két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés.”  

(Lk 9,28b-30) Az ünnep evangéliumából 
kiindulva András atya beszélt az örömről, 
kiemelve, hogy a mi igazi örömünk valójá-
ban az Isten. Felhívta figyelmet az ima és a 
csend fontosságára, a tisztaság megtartására. 
Buzdított, hogy éljünk a szentségekkel, és 
emeljük tekintetünket a megdicsőült Jézusra: 
„Olyan korban élünk, amikor nagyon nehéz 
kereszténynek lenni. Ezt fel kell ismernünk.  
De hogyha tudjuk, hogy kinek az erejé-
ből haladunk, akkor már nem olyan nehéz. 
Ha szemünk előtt van a megdicsőült Jézus 
Krisztus, akkor erőt ad számunkra a minden-
napokra is. Nem szabad, hogy elkeseredjen a 
keresztény ember.”
Az ünnepi szentmisét követően, a közösség 
tagjainak alkalmuk volt jobban megismer-
kedni egymással egy családias hangulatú ag-
apé keretében. 

•
Budaszentlőrinci búcsú

Augusztus 8-án a budaszentlőrinci kolostorro-
moknál hagyományosan Szent Lőrinc ünne-
péhez kapcsolódóan rendeztek  ünnepi szent-
misét, melyet 16 órakor Györfi Szabolcs pálos 
szerzetes, a budapesti Sziklakolostor házfőnö-
ke mutatott be. 

•
Virrasztás Hargitafürdőn 
Nagyboldogasszony 
tiszteletére

Augusztus 14-ről 15-re, Nagy-
boldogassszony napjára virradó-
ra Hargitafürdőn, virrasztást 

tartottak Nagyboldogasszony tiszteletére. Az 
éjszaka szentségimádás, zsolozsmaimádság, 
rózsafüzér és közös éneklés is volt, valamint 
tanúságtételek hangzottak el Isten szeretetéről 
és Jézus Krisztus szabadító erejéről.

•
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Hargitafürdői búcsú

Szent István ünnepéhez kapcsolódóan au-
gusztus 20-án és 21-én volt a hargitafürdői 
pálos templom búcsúja. 20-án, szombaton az 
ünnepi szentmisét Balla Barnabás, pécsi pálos 
atya mutatta be. Szent István király ünnepé-
hez hagyományosan falunap – helyi kifeje-
zéssel „borvíznap” – is kapcsolódik, melynek 
főzőverseny is a része volt. 21-én, vasárnap a 
templomkertben bemutatott búcsúi szentmi-
sét – melyen összesen tizenhat pap vett részt 
– Tamás József gyulafehérvári segédpüspök 
celebrálta. Az eseményt Soltész Miklós egyhá-
zi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős 
államtitkár is megtisztelte jelenlétével.

•
Marian atya szentmséje 
Mátraverebély-Szentkúton 

Az augusztus 20-i ünnepi szentmisét a Mát-
raverebély-Szentkúti kegyhelyen Marian Wa-
ligóra, a częstochowa-i pálos kolostor házfő-
nöke mutatta be. Marian atya beszélt arról, 
hogy milyen fontosak a nemzeti kegyhelyek 
keresztény hitünk megőrzésében. A szentmise 
Oltáriszentség-körmenettel zárult, melynek 
végén Marian atya megáldotta az új kenyeret.

Átadták a Lyceum templom 
felújított tetőszerkezetét 

Hónapokig tartó munkálatok után befejező-
dött a Lyceum templom tetőszerkezetének 
teljes felújítása. A több mint 250 éves, az idő és 
a kártevők által megviselt tetőszerkezet mun-
káinak kivitelezése Pécs Önkormányzatának 
jelentős pénzügyi támogatásával és az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának anyagi segítsé-
gével valósulhatott meg. 
A felújított tetőszerkezetet szeptember 1-én, 
a hagyományosan a Lyceum templomban be-
mutatott püspöki szentmisén – mely egyben 
Pécs Város Napjának nyitó ünnepe is – adták 
át és áldották meg. A szentmisét megelőző 
köszöntő beszédek után dr. Páva Zsolt polgár-
mester jelképesen átadta a felújított tetőszer-
kezet, majd dr. Udvardy György megyéspüs-
pök az oltár elé kihelyezett tetőcserepek és 
emléktábla megáldásán keresztül áldotta meg 
a felújított tetőt. 

•

Pro Communitate díjat kapott 
a Magyar Pálos Rend 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a Pro Communitate díj kitüntetést 
adományozta a Pálos Rend Tartományfőnök-
sége részére, közösségteremtő, lelkipásztori, ta-
nítói, humanitárius és jószolgálati munkájának 

Az új tetőcserepek megáldása (fotó: Varga László)

Az új kenyér ünnepén 
(fotó: dr. Szentirmay Tamás)
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elismeréséül. A kitüntetést szeptember 1-én, 
Pécs Város Napján, adta át dr. Páva Zsolt pol-
gármester P. Csóka János tartományfőnöknek. 

Kisboldogasszony ünnepe 
Pálosszentkúton

A hagyományos Kisasszonynapi búcsú 2016. 
szeptember 3-án és 4-én volt Pálosszentkúton. 
Az ünnepi, vasárnapi 10 órai szentmisét Mé-
száros Domonkos OP atya mutatta be. A kör-
menet után megnyitották a nyáron megrende-
zett IV. Pálosszentkúti Alkotótáboron készült 
festmények kiállítását a Mária Múzeum nagy-
termében.

•
Klastrompusztai búcsú

Talán az idei nyárutó legme-
legebb napja volt szeptember 
11-én. A klastrompusztai pálos 
templom és kolostor romjainál 
nagyjából háromszázan voltak, akik az ország 
minden tájáról eljöttek, hogy részt vegyenek a 
Borsos József márianosztrai pálos atya által be-
mutatott szentmisén és búcsún. Jelen volt szá-
mos település önkormányzatának és több civil 
egyesületnek a képviselője, valamint a pálosok 
körül szerveződő segítő csoportok tagjai közül 
is sokan. József atya prédikációjában az Isten 

iránti szeretet elmélyülésének szükségességé-
ről és önmagunk elfogadásának fontosságáról 
beszélt. Felhívta a figyelmet az áldozatkész lel-
kület szerepére és az önátadás szerepére, vagyis 
Isten csodálatos meghívásának elfogadására.
A klastrompusztai Szent Kereszt kolostor a 
pálos szerzetesrend első kolostora volt. Boldog 
Özséb 1250-ben itt gyűjtötte maga köré a Pilis 
barlangjaiban élő remetéket, hogy közösséget 
alkotva Istennek szentelt életet éljenek és en-
geszteljenek a magyarságért. Boldog Özsébet 
– a rendi emlékezet szerint – itt temették el.

•

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 szük-
séges 50 órás közösségi szolgálat 
teljesítésére Gálosfa-Páloskerten 
is van lehetőség! 
A Somogy megyei Gálosfán,  
a Páloskertben összefüggő terü-
leten, gyönyörű környezetben, 
felújított, kényelmes házakban 
várjuk a pihenni, kikapcsolódni 

elcsendesedni és együtt munkálkodni vágyó-
kat is. Nagy szerettel várunk családokat is!  
Bejelentkezés és bővebb információ: 
paloshazak@gmail.com 
és Baghy-Bátor Teréz +36 82 950 856. 

•

Dr. Páva Zsolt polgármester és P. Csóka János OSPPE 
a díjátadón (fotó: Hatházi-Müller Andrea)
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pálos 
programok
2016. szeptember – 
2016. december 

Az alábbiakban azokat a programokat közöljük, 
melyeknek időpontja megérkezett lapzártáig.  
A további programokról templomainkban és 
honlapjainkon adunk tájékoztatást. 

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

•	 minden csütörtökön – 9-17 óráig egész 
napos szentségimádás a szentségi 
kápolnában; 22 órakor művészek 
szentségimádása

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

•	 minden hónap 28-án – 19 óra: imaóra 
az abortusszal elkövetett bűnök 
engesztelésére

•	 szeptember 14. – a Pálos Baráti Kör 
találkozója: 17 óra szentmise, melyet 
Morvay Imre Pio irgalmas rendi atya,  
a pécsi Irgalmas Rendház házfőnöke 
mutat be, majd előadást tart „Irgalmasok 
az Irgalmasság Évében” címmel. 

•	 október 8.  – a Pálos Baráti Kör 
találkozója: 20 óra a Sziklatemplom 
búcsúja; az ünnepi szentmisét bemutatja: 
Dr. Stella Leontin kanonok, prépost, 
főesperes, balassagyarmati plébános

•	 október 13. – 20 óra, Alberto Bottari 
de Castello oderzói címzetes érsek, 
Magyarország apostoli nunciusa, 
misét mutat be a Sziklatemplom 
oltárszentelésének 25. évfordulóján.

•	 november 9. – a Pálos Baráti Kör 
találkozója: 17 óra szentmise, bemutatja: 

Böjte Csaba ferences atya, majd előadást 
tart Isten irgalmasságáról

•	 december 3. – a Pálos Baráti Kör 
találkozója: 17 óra szentmise, majd a 
pécsi Hírës Pannónia Régizenei Együttes 
hangversenye „Signum Magnum” címmel.

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, rózsafüzér-
rel, szentségimádással, szentmisével és 
a Lorettói litániával nemzetünk lelki 
megújulásáért

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

•	 szeptember 18. – A Fájdalmas Szűzanya,  
a kálváriai kápolna búcsúja

•	 október 9. – 10.30: ünnepi szentmise;  
Magyarok Nagyasszonya ünnepe;  
főbúcsú. A basilica minor cím  
kihirdetésének évfordulója

•	 december 8. – 10.30: szentmise;  
a Szeplőtelen fogantatás ünnepe

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom
palosszentkut.wix.com/palosszentkut

•	 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.

•	 szeptember 10. – nők gyalogos 
zarándoklata 
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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

•	 a szentmise előtt 17.20-kor rózsafüzér
•	 csütörtökönként – szentségimádás  

a 18 órai szentmise után 
•	 minden hónap utolsó csütörtökje – 18 óra: 

SERRA szentmise – a papi és szerzetesi 
hivatásokért

•	 szeptember 16. – a Pálos Baráti Kör talál-
kozója: 18 óra: szentmise, majd Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkár előadása „Irgalmasság a közélet-
ben”címmel. 

•	 október 14. – a Pálos Baráti Kör  
találkozója, 18 óra: szentmise, melyet 
Kozma Imre irgalmasrendi atya, az 
irgalmas rend magyarországi vezetője, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke 
mutat be, majd előadást tart „Irgalmasok 
az irgalmasság évében” címmel.

•	 november 6. –15–18 óra: a Pálos Baráti 
Kör lelki délutánja; az elmélkedéseket 
Böjte Csaba ferences atya 
tartja. 18 óra: a Pálos  
(Szent Imre) Templom  
búcsúja, az ünnepi szentmi-
sét Böjte Csaba atya  
mutatja be.

•	 december 18.  –  
a Pálos Baráti Kör találko-
zója.  
18 órakor szentmise, majd a Schola Sa-
ncti Pauli (Pálos Szkóla) karácsonyt váró 
hangversenye.  
Vezényel: dr. Fodor Gabriella.

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 minden hónap első csütörtökjén a 17 órai 
szentmise után 18.15-ig csendes szentsé-
gimádás.

•	 minden hónap harmadik szombatján 
– 18.30-kor karizmatikus közösségek 
szentmiséje.

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 1, 

2, 3, és 4 személyes urnafülkék 
válthatók 25 évre. Érdeklődni 
munkanapokon lehet 8 és 17 
óra között a 72/515-425-ös 
telefonszámon.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér
•	 szeptember 17. – 14 óra: ünnepi szentmise 

a Szent Kereszt tiszteletére, az adótorony 
melletti keresztnél. 



A pálos templomok miserendje

2016. szeptember – december

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-Sziklatemplom

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

•

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika

http://www.marianosztrakegyhely.hu

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

•

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

•	vasárnap:	8	óra,	9.30,	18	óra	(17.20	rózsafü-
zér, a szentmise után zsolozsma
•	hétköznap:	7.30	és	18	óra	(17.20	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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Pálos Mindenszentek!
Ti, termékeny lelkek, alázatosak, hősök,

tőletek, a ti izzó szívetektől tanulok lelkesedét, buzdulást.
Segítsetek, hogy én is erős, bátor hittel higgyek, 

hogy ebből ne engedjek,
hogy önzetlen odaadással éljek Krisztusnak!

Pálos imádság részlete


