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beköszönő

dik fel – és ez több mint nosztalgia. A boldog 
kezdet, a paradicsom utáni vágy húzódik meg 
mögötte. Elhangzik az ígéret egy boldog élet-
re, amely úgy tűnik, meg is valósulhat. 
Évről évre sokan ünneplik a karácsonyt, akik 
bánkódnak az elveszett gyermekkor, a boldog 
világba vetett szertefoszlott hit miatt, amely 
egykor a karácsonyban felragyogott. Emlé-
keznek a titokzatossággal átitatott gyerme-
künnepekre, a békés, családi együttlétekre.  
De csupán az elmúlt ünnepekre való emlékezés 
még nem garanciája a mai ünnepek sikerének. 
Ha nem tudatosítjuk folyton, hogy mit is ün-
neplünk tulajdonképpen, mit is kell jelentenie 
számunkra, úgy a karácsonynak szükségszerű-
en csalódást kell okoznia. Napjainkban nincs 
még egy ünnep, amely erőteljesebben tudná 
megmutatni a szakadékot az eszme és a va-
lóság között, mint a karácsony. Ha nincs meg 
az ünnep mélyebb tartalma, akkor nem várha-
tó az üzenete feletti öröm megérkezése sem.  
A mélyebb értelmű hit elvesztése és az embe-
ri kapcsolatok szétesése feletti fájdalom sokkal 
inkább a szívünkre borítja a keserűség fátylát. 
A karácsonyra készülve, felmerül a kérdés: 
hogyan tudnánk róla úgy gondolkodni, hogy 
mi magunk is bátorkodunk újat kezdeni, hogy 
bennünk is egyszeriben minden új legyen? 
Nagy Szent Leó pápa egyik karácsonyi beszé-
dében így fogalmazott: amikor Megváltónk 
megjelenését alázattal ünnepeljük, az azt je-
lenti, hogy az újrakezdést ünnepeljük. A régi 
utat – így mondja Leó pápa – karácsonykor el-
vágjuk, és megtesszük a lépést az új ember felé. 
Életünk új minőséget kap: immár nem vagy 
hozzákötve a múltadhoz, életed sérüléseihez. 
Az Isten maga kezd veled újat. Bárhogyan is 
néz ki életed története, bármi nyomaszt is, ma-
gad mögött hagyhatod, és újrakezdheted, mi-
vel maga az Isten kezdi veled újra. A karácsony 
titkai minden csalódás és kétkedés ellenére re-
ményt szeretnének kínálni, az idő változása és 
sodrása közepette is biztos tartást adni, hogy 
magunkkal és világunkkal is újrakezdhessünk.

beköszönő
Isten ragaszkodása 
az emberhez
P. László Rezső OSPPE

Karácsony. Elsőként mi jut eszedbe róla? Mi-
lyen képek ugranak be a karácsonyról? Talán 
elsőként az ajándékozás jut eszünkbe, a fényes, 
csillogó kirakatok, utcák. Rendezvényeken, a 
médiában – akár még családokban is – gyak-
ran úgy hallunk a karácsonyról, mint a család 
ünnepéről, a szeretet ünnepéről... 
Karácsony azonban számomra, számunkra 
ennél sokkal több: a misztika ünnepe. A Nagy 
Titok ünnepe. Csodálom benne az Isten em-
berszeretetét, az ember iránti ragaszkodását, 
elkötelezettségét. Megváltó, üdvözítő ter-
véből semmi nem ábrándítja ki. Ő hisz az 
üdvösségünkben és örök boldogságunkban, 
s erre minden embernek meg akarja adni az 
esélyt. Ugyanakkor emberré lesz, hogy min-
den emberi érzést emberként is megtapasz-
taljon, hogy zarándoktársunk legyen földi 
életünk zarándokútján. Ő valóban az embe-
rért emberré lett üdvözítő Isten, az Emmánu-
el; azaz: „velünk az Isten”! 
A „titok” második jellemzője az, hogy az ün-
nep körül önkéntelenül is a gyermekkor idéző-

Mária-szobor a pécsi Pálos templom előtt
(fotó: Varga László)



• 4 •

rendünk múltjából 2016. karácsony

Mindszent egykori pálos kolostora rom-
jai a Balatontól 5 km-re délre levő 
erdőben, egy forrás mellett, az avar 
alatt, téglaépületek törmelékei között 
találhatók. A helyet a térkép 1806-ban 

Baráti pusztaként jelölte. 
Itt állt 1323 körül a pálo-
sok monostora. Alapításkor 
a pálosok Szemesen kaptak 
birtokot, de  kolostor ala-
pítója ismeretlen. Az ado-
mányban főként kaszálókat,  
a Lapa-patak (ma Tet-

ves-patak) vizén pedig malmot kaptak. 
Később szőlőkhöz is jutottak. Kis birto-
kaik mind a szomszédos falvakban fe-
küdtek: Viszen, Telkin és Rádon. 
(Forrás: Gyöngyösi Gergely: Decalogus de 
S. Paulo. Roma, 1516. – DAP I:365.)

rendünk 
múltjából
A szemesi pálos barát 
dr. Végh András 

Különleges szoborlelet került elő a balatonszemesi 
Mindszent kolostor romjainak ez év októberi fel-
tárása során. A lelet jelentőségét az is emeli, hogy 
ebből a korból (13–14. század), ilyen szoborlelet 
még nem találtak a régészek. Az alábbiakban dr. 
Végh Andrásnak, a PPKE Régészeti Tanszék do-
censének, a balatonszemesi ásatások vezetőrégé-
szének rövid beszámolóját közöljük.

Balatonszemes, Telki és Rádpuszta között,  
a Barát-dűlő nevű erdős hegyoldalban talál-
ható az középkori Mindszent pálos kolostor 
helyszíne. A 18. században még magasan álló 
falakkal álló épületegyüttes helyén mára csak 
buckák és rablógödrök borította felszín maradt.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Ré-
gészeti Tanszéke Balatonszemes Önkor-
mányzata megbízásából tervásatást végez a 
kolostor egykori területén 2014 óta minden 
év októberében. A pálos kolostor idei ásatása 
ritka lelettel ajándékozta meg a 
feltáró oktatókat és hallgatókat. 
Az egykori sekrestye lebontott 
falai közt az épülettörmelékből 
egy szerzetes fejét ábrázoló élet-
nagyságú szobor került elő. A 
„szemesi pálos barát” kissé pufók 
arcú, feje búbja a kor papi viselete 
szerint kopaszra borotvált. A fej 
felett keresztet faragtak ki. A különleges fa-
ragvány egykor egy tompaszögű falsarokban, 
feltehetően templomszentélyben elhelyezett, 
boltozat indító konzol volt. A szentély alap-
falainak részleteit is sikerült napvilágra hozni, 
ráadásul egyszerre két épületét: egy korábbi 
és egy később újraépített szentély és sekrestye 
maradványait.

Ásatáson – az egykori Mindszent kolostor romjai 
(fotó: Civil Régészeti Alap)

•
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Pálos régészeti 
konferencia és szoboravató 
Balatonszemesen
Papp Orsolya írásának 

felhasználásával 

2016. október 19-én és 20-án a pálosok ha-
gyatékát kutató történészek, régészek talál-
koztak Balatonszemesen. A konferencia célja 
az volt, hogy az eddigi és legfrissebb kutatási 
eredményeket megosszák egymással, az egy-
kor Balatonszemesen is meghatározó szerepet 
betöltő „fehér barátok” magyarországi öröksé-
gét bemutassák. 
Az egykori Mindszenti kolostorhoz vezető 
út mentén, a körforgalomban Balatonsze-
mes Önkormányzata szobrot állított Boldog  
Özséb és a pálosok tiszteletére. A nap ki-
emelt pontja volt a szoboravatás. A gyönyö-
rű, fából faragott szobrot Csóka János pálos 

tartományfőnök atya áldotta meg a konfe-
rencia első napjának zárásaként. A második 
napi program előre tervezett része volt a te-
lepülés határában álló Mindszent kolostor 
feltárási munkáinak megtekintése, azonban 
az esős időjárástól felázott talaj miatt a te-
rület nehezen lett volna megközelíthető, így 
helyette a résztvevők megtekinthették a Buj-
dosó Magtár épületében megrendezett Pálo-
sok című állandó kiállítást. A tárlaton láthatók 
a Barát-dülőben folyó, az egykori Mindszent 
pálos kolostor feltárása során előkerült lele-
tek, többek között falrészletek faragott kövei, 
padlótéglák, ablaktöredékek, kerámiaedények 
töredékei, gyertyatartó, ablakszemtöredékek 
és pénzérmék.

Szoboravató Balatonszemesen 
(fotó: Civil Régészeti Alap)

A szemesi pálos barát  (fotó: Civil Régészeti Alap)
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apostoli nuncius kiemelte: öt éve, mikor meg-
érkezett Magyarországra, a Sziklatemplom az 
elsők között volt, melyet meglátogatott. Ez a 
templom szép, egyéni, ugyanakkor Budapest-
ről beszél és a teljes magyar történelemről. 
Sok vendégemet hoztam már el ide, de elő-
ször mutathatom be itt a legszentebb áldoza-
tot – tette hozzá a nuncius.  Huszonöt évvel 
ezelőtt, amikor újra diplomáciai kapcsolatba 
került egymással a Szentszék és Magyaror-
szág, és amikor újranyitották ezt a templo-
mot, nagy jelentősége volt annak, hogy An-
gelo Acerbi érsek eljött ide, és megáldotta az 
oltárt és a berendezést.
„A Szűzanya hónapjában mutatjuk be a leg-
szentebb Eucharisztiát. Amikor beléptem 
ide, és körbenéztem, több Mária-szobrot 
is láttam. Ez megmutatja a Szűzanya iránti 
szereteteteket és ragaszkodásotokat. Itt van 
velünk Szűz Mária, aki által és akivel együtt 
eljutunk Krisztushoz. Ti, magyarok, ismeritek 
a Szűzanyát, imádkoztok hozzá, szeretitek. Öt 
év alatt, mióta itt vagyok Magyarországon, 
többször körbejártam azokat a bazilikákat 
és templomokat, melyeket az ő tiszteletére 
szenteltek, a liturgiában pedig tapasztaltam a 
tiszteleteteket a Szűzanya iránt, mely engem 
mélyen meghat” – vallotta meg homíliájában 
Alberto Bottari de Castello.
Majd egy tanúságtételt idézett arról, hogy 

Szent II. János Pál pápa meny-
nyire szerette Máriát és hogyan 
imádkozta a rózsafüzért. „Ez egy 
egyszerű ima, de ebben az egy-
szerű imában rejlik az a csoda, 
melyben Krisztus misztériumát 
láthatjuk. Amikor ezt imádkoz-
zuk, és ismételjük: »Üdvözlégy, 
Mária«, az olyan, mintha gyer-

mekként az édesanyánk ölében ülnénk, s hív-
nánk őt – mutatott rá a nuncius. – Ebben az 
egységben élt Szűz Máriával Szent II. János 
Pál pápa, ezért szerette annyira a rózsafüzért 
imádkozni, és ezért választotta jelmondatául: 
»Totus Tuus«, azaz teljesen a tiéd, Szűz Mária.”
A hívek könyörgéseit Széchenyi István imái, 
fohászai nyomán fogalmazták meg a Széche-

25 éve szentelték a 
Sziklatemplom oltárát 
Parák Eszter

Huszonöt éve, 1991. október 13-án Angelo 
Acerbi érsek, a Szentszék magyarországi 
nunciusa szentelte fel a pálosok budapesti 
Sziklatemplomának oltárát. Az évfordulón 
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius 
mutatott be ünnepi szentmisét a Gellért-he-
gyi templomban. 
A Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt 
Sziklatemplom rendszerváltás utáni újranyitá-
sakor Rubovszky András, a Széchenyi Társaság 
főtitkára ajánlotta fel a Magyar Pálos Rendnek 
az új oltárt, az ambót, valamint a szentély-
ben található padot. A liturgikus berendezési 
tárgyakat, melyek a pécsi Zsolnay-gyárban 
készültek, Sikota Győző keramikus tervezte.  
Az oltár felállításának évfordulóját közös hála-
adó szentmisével ünnepelte a Széchenyi Társa-
ság és a Magyar Pálos Rend.
Az ünnepi szentmise kezdetén Györfi Szabolcs 
pálos szerzetes, a Sziklatemplom igazgatója 
köszöntötte Alberto Bottari de Castellót, majd 
felidézte, hogy az oltár szentelésekor Aczél 
László Zsongor volt a templomigazgató, aki 
aztán sokszor beszélt róla, hogy szeretne majd 
ünnepi szentmisével emlékezni 
a szentelés évfordulóján, amire 
meghívná a nunciust. „Zsongor 
atya 2014-ben elhunyt, és én úgy 
éreztem, ezzel az ünneppel tar-
tozom neki és a jótevőinknek is. 
Köszönöm a nuncius úrnak, hogy 
elfogadta meghívásunkat ebbe a 
családias templomba, erre a csalá-
di ünnepre” – tette hozzá Györfi Szabolcs.
Rubovszky András, a Széchenyi Társaság fő-
titkára köszöntőjében elmondta, az oltár fel-
szentelése óta a társaság minden év október 
13-án a magyar hazáért ajánl fel szentmisét a 
Sziklatemplomban.
A latin nyelvű hálaadó szentmisén mondott 
szentbeszédében Alberto Bottari de Castello 
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(1520–1522) az 1510-es évek derekán a római 
pálos kolostor perjele volt, ott írta és adta ki Deca-
logus című művét, amelyben tíz beszédbe sűrítve 
foglalta össze a pálosokról a legfontosabb tudniva-
lókat egyrészt azok számára, akik a Kerektemp-
lomba jártak misére, másrészt pedig saját fiatal 
rendtársai számára. A mű 1516-ban jelent meg 
nyomtatásban az Örök Városban. A beszédekben 
Gyöngyösi Remete Szent Pál élete lényegi mozza-
natait fejti ki; ezeken keresztül mutatja be rendjét, 
és állít felebarátai elé követendő példát. 
Alább harmadik beszédének egy kis részletét ad-
juk közre Szabó Ádám fordításában, amelyből 
Remete Szent Pál életszentségét ismerhetjük meg.

,,Harmadszor tekintsük azt, amikor a tökéle-
tesség állapotában – Isten segítségével – már 
annyira megnőtt Remete Szent Pál szentsége, 
hogy elfelejtett mindent, amit hátrahagyott, s 
a mennyei haza vágyától hajtva, a földi életet 
megunva a korábbi dolgokra is így tekintett 
vissza, a filippiekhez levelet író apostollal 
együtt mondva: »Mindent szemétnek tekin-

nyi Társaság elnökségének tagjai. A társaság 
főtitkára a szentmise után egy Széchenyi Ist-
ván születésének 225. évfordulójára kibocsá-
tott emlékérmet ajándékozott Alberto Bottari 
de Castello apostoli nunciusnak, Csóka János 
tartományfőnök atyának és Györfi Szabolcs 
templomigazgatónak. (Forrás: Magyar Kurír)

Gyöngyösi Gergely írta 
Remete Szent Pálról 
Rómában
Szabó Ádám fordítása

Gyöngyösi Gergely nemcsak írta, hanem prédikálta 
is a pálosok római kolostora melletti templomban, a 
Santo Stefano Rotondóban, vagyis a Szent István 
első vértanú tiszteletére szentelt Kerektemplomban 
a Monte Celión az alább közreadott szöveg rész-
letét. Gyöngyösi Gergely, a későbbi általános perjel 

P. Györfi Szabolcs OSPPE  köszönti Angelo Acerbi érseket, a 
Szentszék magyarországi nunciusát (fotó: Varga László)
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visszafogott: semmit sem cselekedett túlzásba 
esve vagy elégtelen mértékben. Szent: min-
dig megmaradt a helyes érzéseknél. Alázatos: 
jelentéktelennek tartotta önmagát, pedig a 
világ és Isten számára is nagy volt. Igazságos, 
azaz a törvény szerint élt. Igaz volt, tehát sem 
szívében, sem beszédében, sem tetteiben nem 
volt semmi hamisság. Bölcs, mert sok isteni és 
emberi dolgot ismert. Mindebből kitűnik tö-
kéletességének felette nagy mivolta. Másod-
szor pedig ugyanezt bizonyítja Szent Bernát 
tekintélye is, aki azt mondja, hogy a tökéle-
tesség a pátriárkák hitében, a próféták remé-
nyében, az apostolok szeretetében, a mártírok 
állhatatosságában, a hitvallók józanságában 
és könyörületességében, a szüzek tisztaságá-
ban ismerszik meg – márpedig ő pátriárka 
volt a pátriárkákkal, próféta a prófétákkal...” 

pálos 
lelkiség
„A kovács vak, 
kezetlen lánya”
P. Balla Barnabás OSPPE

Gyerekkorom egyik legkedve-
sebb emléke az ún. Szentcsalád-
járás, amelynek volt egy éneke 
s valami ilyesmi volt a címe:  
A kovács vak, kezetlen lánya. 
Arról szól ez az ének, hogy a 
Szentcsalád – Szent József és a 
várandós Szűz Mária – megér-

keznek Betlehembe. Ott sorra járják a háza-
kat, és sehol nem kapnak szállást. A helyi ko-
vácsnak van egy lánya, aki vak, s béna a keze 
(„kezetlen”), de ő az egyedüli, aki a Szent-
családdal törődik. Odamegy a Szűzanyához, 
Szent Józsefhez és elmondja nekik, hogy van 
egy istálló, egy barlang, ahol meg tudnak 
szállni. Később meglátogatja őket a barlang-

tettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem« 
(Fil 3,8). Márpedig Pál a sivatagi magányban 
örömét lelve, feledésnek adta az emberi kö-
zösséget, úgyhogy joggal mondhatta Jeremi-
ással: »Nem kívántam az emberi nyomorúság 
napját« ( Jer 17,16). A Mi Urunk jótétemé-
nyéből kifolyólag maga is gyakran esett olyan 
elragadtatásba, hogy közben elfelejtette, ő is a 
testi törékenység terhét hordozza, s ilyenkor 
elméje annyira megszabadult minden kül-
ső érzéktől, annyira kirekesztett mindenféle 
külső ingert, hogy még a szeme és a füle sem 
látta el a feladatát, a lelke pedig annyira eltelt 
az isteni dolgokon való töprengő gondolatok-
kal, hogy gyakran még azt sem tudta, vett-e 
magához ételt az este; így másnap komolyan 
kételkedett az előző napi böjt megtartásában. 
Ezért énekli róla az Egyház: »Ez az áhítatos 
férfi a legbelső hangjának szavaival imádko-
zott a Magasságos nevét tisztelve, miközben 
az emberek számára ismeretlen volt, és távol 
maradt e bűnös világ fertőzetétől.«
Pál ebben az állapotában tehát rendelke-
zett a szentek bölcsességével, amit először 
az Egyház tekintélyével bizonyítunk, amely 
így énekel róla: »Szegény, szelíd és tanulé-
kony, nőtlen, kegyes, engedelmes, mértékle-
tes, szent, alázatos, igazságos, igaz és bölcs«. 
Ehhez a magyarázat: Szegény volt, mert sze-
génnyé tette magát Krisztusért, hiszen összes 
evilági javaitól megvált. Továbbá 
szelíd volt, azaz nem kegyetlen, 
ugyanis elméjét nem hatotta át 
keménység vagy keserűség, sem 
pedig harag, gyűlölet vagy irigy-
ség, ehelyett mindent tűrő lélek-
kel viselt. A magatartását illető-
en szintén »kezes« volt, mintegy 
leszokva keze erőszakos hasz-
nálatáról, azaz elviselte az igazságtalanságot, 
és senki gonosztettét nem viszonozta rosszal. 
Tanulékony is volt, azaz tehetséges és fogé-
kony a tanításra. Nőtlen, azaz tiszta: mennyei 
életet élt evilági aggodalmak nélkül. Kegyes 
volt továbbá és könyörületes. Engedelmes 
is volt, minden tevékenységét a Szentlélek 
sugallata szerint végezte. Mértékletes, azaz 
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Virrasztás Hargitafürdőn  
– PO –

Egy nyári, hargitafürdői virrasztásról – amelyet 
Nagyboldogassszony napjára virradóra tartottak 
a pálos templomban – beszámoló nyári emléket 
közlünk az alábbiakban.

A virrasztás számomra különleges cselek-
vés. Talán pont attól különleges, hogy nem is 
cselekvés igazán. Más értelemben cselekvés.  
A mozdulatok a láthatatlanban vannak. Onnan 
indulnak és oda térnek meg. Ami ebből mégis 
látható és hallható, az a halkan elmondott ima. 
A virrasztás idején lassan elhallgat az egóm. 
Elhallgat, vagy elalszik. Nincs mit mondania 
ezen a szinten. Nincs szükség a nagy szavakra, 
nincs szükség csillogó ruhákra, eltűnik min-
den különbség közöttünk, mindegy ki vagy a 
világban, honnan jöttél, milyen autóval, mit 
vacsoráztál, szültél-e vagy sem, társsal vagy ép-
pen nélküle ülsz-e be a templomba... Ő előtte 
csak vagyok, minden csomag nélkül. Olyan, 
mint a tű fokán átmenni... Oda is csak maga-
mat vihetem, minden külvilági csomag nélkül. 
– Így ültem be sokadmagammal a virrasztásra  
Hargitafürdőn augusztus 14-én este 8-kor.
Budapestről érkezett csoportunk hosszabb 
ideig járt Botond testvérhez a budapesti Szik-
latemplomba. Kiköltözése óta ez volt az első 
látogatásunk nála a pálos templomban Harg-
itafürdőn. Tizenhat különböző korú gyermek 
– 3-tól 16- évesig – és huszonnégy felnőtt.  
A virrasztás menetét Botond testvér javaslatai 
alapján, együtt állítottuk össze. Külön szépsé-
ge volt az estének, hogy két pár a csoportból, 
ott, az este folyamán rendezte kapcsolatát, es-
küdött meg egymásnak és Istennek. Ez azért 
is megható volt, mert jelen lenni egy esküvőn, 
mindig hordozza azt a lehetőséget is hogy új-
raélhetem a saját eskümet, esküvőmet, hogy 
elmélyíthetem a saját elköteleződésemet. Nem 
volt ez máshogy most sem. 
A virrasztás menete a következő volt –  
20. óra: zsolozsma, esti dicséret, majd egy kis 

ban. Odalép Máriához, ő pedig azt mondja a 
vak lánynak, hogy vegye a karjába az újszülött 
Gyermeket. A lány azt válaszolja: „Fáj a szí-
vem, mert nem tudom megtenni. Nem tudom 
megtenni, mert nem látok, és mert nincsenek 
kezeim.” Mária mégis csak biztatja, hogy ve-
gye kezébe a Kisdedet, s amikor megteszi, a 
szemei kinyílnak, s a kezei meggyógyulnak. 
Ezután nagy örömmel hazamegy, és az édes-
apját, a gazdag kovácsot számon kéri, hogy 
miért nem adott a Szent Családnak szállást. 
Az apa bűnbánattal, szomorúan sóhajt fel: 
„Ha én azt tudtam volna, hogy ilyen csoda fog 
történni, hogy meggyógyul a lányom, akkor a 
legszebb szobámat adtam volna nekik, és in-
kább én mentem volna ki az istállóba alud-
ni!” – Azért tetszik nekem ez az ének, s jut 
eszembe advent idején, mert karácsony előtt 
annyi mindennel foglalkozunk, hogy talán 
észre sem vesszük, hogy „megvakulunk”. Ész-
re sem vesszük, hogy teljesen „lebénulunk”, 
azaz éppen azokat a gyakorlatokat hagyjuk 
ki az életünkből, amelyekkel a kapcsolatain-
kat tudnánk rendezni. Vakok vagyunk, bénák 
vagyunk a szeretetre, a kapcsolatainkkal való 
törődésre. És ezt az állapotot sokszor a rek-
lámok is okozzák, s mindazok az anyagi dol-
gok, amelyeket az adventi, karácsonyi készü-
letben olyan szükségesnek tartunk. Mindenre 
odafigyelünk, minden nagyon fontos, hogy 
„meglegyen az ünnepre”, csak éppen a másik 
személye szorul háttérbe.
Karácsonykor, amikor a mi Urunk megszü-
letik, odaállhatok vakon és „kezetlenül” is a 
jászolhoz. Lehet az is, hogy csak elmegyek 
templomba, az éjféli misére, „mert így szok-
tuk”, de lehet érzékenység, nyitottság is ben-
nem, amivel hagyom, hogy a Szentlélek irá-
nyítson, vezessen. Ha csak annyit megteszek, 
hogy lehetőséget adok erre, és segítek a másik-
nak, amennyire erőm telik – ahogyan a kovács 
vak, kezetlen lánya tette –, akkor megtörténik 
a csoda. Látni fogok, és képes leszek cseleked-
ni, mert, amikor az ember befogadja a szívébe 
a megszületett Megváltót, akkor felnyílik a 
szeme, meggyógyul a bénultságából, és képes 
lesz – SZERETNI.
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csend – 20.30: esküvő, a házasságkötés szer-
tartása – 21.15: tanúságtétel Jézus Krisztus 
szabadító erejéről – 21.30: zsolozsma, befe-
jező imaóra – 21.45: esküvő, a házasságkötés 
szertartása – 22.30: tanúságtétel Jézus Krisz-
tus szabadító erejéről – 22.45: zsolozsma, ol-
vasmányos imaóra – 23.45: tanúságtétel Jézus 
Krisztus szabadító erejéről – 24 óra: szünet – 
24.30: ének, majd tanúságtétel Jézus Krisztus 
szabadító erejéről – 1-kor: szentségimádás, 
tiszteletadás – 2-kor: szünet – 2.30-kor teljes 
rózsafüzér énekelve – 4-kor szünet – 4.30-
kor záró szentmise.
A virrasztásban egy cselekedet érvényes csu-
pán: mennyire tudom megnyitni magamat a 
mindenség előtt, mennyire tudom befogad-
ni Őt. Elengedni az akarást mindenek felett. 
Hogy bármi is bármilyen legyen, hogy és mi-
kor alakuljon, ennyi csak a dolgom. Virrasztás 
idején nem várok arra, hogy valami újat tudjak 
meg, csak békében, csendben szeretném szem-
lélni azt, ami mindig is körülvesz. Simone 
Weil mondja: „Meg kell tanulni vágyakozni 
az iránt, ami a miénk.” – úgy érzem, ezt lehet 
megtapasztalni a virrasztásban.
Különös érzés, ahogy haladok a sötétségbe 
egyre beljebb, a csendességbe egyre mélyebb-
re, a lelkemben egyre sötétebb és mélyebb ál-
lapotok felé. Egyre nő bennem a várakozás a 
találkozásra...
Az éjszaka csendjében megen-
gedhetem magamnak, hogy iga-
zán önmagam legyek, hogy ne a 
külvilágra reagáljak, csak enged-
jem létezni, szárnyalni a lelkemet. 
Biztonságban vagyok, mert csak 
Rá figyelek, Ő meg rám. Senki és 
semmi nem téríthet el ettől, de a 
virrasztáson nem is akar. 
A sötétben nem látok semmit, csak érzékelek. 
Amit legjobban érzékelek, az saját magam.  
A világ magamból kiindulva bomlik ki, feltá-
rul belső világom is. Minden virrasztással egyre 
jobban ismerem magamat. Kicsit olyan, mintha 
két énem lenne, egy nappali és egy éjszakai. Az 
éjszakait sokkal igazabbnak érzem, mint a nap-
palit, ami a többiek válaszaiból áll össze. Éjsza-

ka csak az jelenik meg, amit Ő sugároz felém.
Ahogy érkezik a hajnal, egyre több a fény, meg-
jelenik bennem, hogy jó lenne áthozni az éj-
szaka tapasztalását a nappali világba. Van, amit 
elveszítek az úton és van, amit át tudok hozni. 
Azt szeretném, ha egyszer mindent át tudnék 
hozni, de nem csomagban. Tisztán a szívemben, 
hogy a tű fokán átférjek, ha egyszer odaérek.

Főbúcsú 
Márianosztrán 
Papp Orsolya írása nyomán

Október 9-én dr. Székely János segédpüspök 
mutatta be a bazilika főbúcsúja alkalmából az 
ünnepi szentmisét. Ez a vasárnapi nap a Pálos 70  
zarándokút befejező állomása is volt egyben.
Márianosztra különleges hely. A bazilika 
tornyai már messziről mutatják a helyes utat 
minden zarándoknak és úton járónak. Egy sor 
tégla választja csak el egymástól az Isten fel-
szentelt házát és a földi bűneikért vezeklőket. 
A bazilika előtti tér is megtelt zarándokokkal, 
látogatókkal, sokan eljöttek az ország külön-
böző vidékeiről, zászlóik alatt vonultak vé-
gig a bevezető úton. A templomban – ahogy 
mondani szokták – egy tűt nem lehetett volna 

leejteni. P. Vizi András, perjel, 
plébános köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Dr. Székely János se-
gédpüspök mutatta be az ünnepi 
szentmisét. Őt hallgatni mindig 
nagy öröm, mert a mai társa-
dalommal kapcsolatos olykor 
kritikus észrevételeit csodálatos 
képességgel ötvözi a szeretettel. 

Ünnepi prédikációjában ezúttal arról beszélt, 
hogy az öröm forrása Isten. Mindenekelőtt Ő 
az, aki örül. Mi magunk akkor tudunk igazán 
örülni, ha befogadjuk Őt. Többször elhang-
zott a szentbeszédben, hogy mondjunk igent 
az életre, a gyermekekre, a szeretetre. Igazán 
méltó módon tisztelni a Magyarok Nagyasz-
szonyát is csak akkor tudjuk, ha igent mon-
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Pálos 70 
Gadácsi Péter, főszervező

A „Pálos 70” program célja és szándéka szerint 
alapvetően katolikus keresztény és azon belül 
– mint neve is mutatja – pálos szellemiségű és 
értékeket hordozó, a Magyar Pálos Rendhez 
szorosan kapcsolódó kezdeményezés. Azon-
ban nyitott más vallású és világnézetű részt-
vevők felé is. Meghívás kíván lenni, élményt, 
kapcsolatot akar nyújtani, kinek-kinek lelkisé-
ge, igénye szerint, mintegy „tálcán kínálva” a 
találkozás lehetőségeit másokkal és önmagá-
val, a természettel és a Természetfelettivel – a 
program szellemiségének megfelelően.
A Pálos 70 a gyalogos teljesítménytúra, a ki-
rándulás és a zarándoklat sajátos ötvözete, 
útvonala a budapesti Sziklatemplom és Má-
rianosztra között vezet. Többlettartalommal, 
üzenettel gazdagított természetjárás. Lehető-
ség a lelki elmélyülésre, egyben misszió és pre-
evangelizáció is.
2011 óta programunk folyamatos fejlődése 
nyomán a résztvevők száma immáron megha-
ladja az ezer főt. Ez igazolja azon elképzelé-
sünket, hogy mindazok számára, akik vallási, 
lelki, spirituális indíttatásból vagy érdeklődés-
sel járják az utat – tegyék azt a vezetett cso-
porttal vagy egyénileg, illetve saját csoportban 
–, a lelkiség, az Istennel való kapcsolat megé-
lése, mélyülése és a zarándoklás, mint a vallás-
gyakorlás tere és formája válik elsődlegessé. 
Ők így klasszikus értelemben zarándokok.
A program során több célcsoport megszólí-
tásával gazdagítjuk a természetjárás örömét. 
Az igazán nagy kihívást keresők a budapesti 
Sziklatemplomtól a márianosztrai Magyarok 
Nagyasszonya-bazilika kapujáig tartó 74 kilo-
métert egyben teszik meg a Pálos 70 teljesít-
ménytúra keretében. Ugyanezt a távot a Fehér 

dunk Istenre, amint annak idején azt Mária 
tette. Székely János püspök atya felhívta a fi-
gyelmet a házasság és a gyermekvállalás fon-
tosságára. Ezt követően a globalizáció öt fő 
ellenségéről beszélt. Első az Isten és a vallás. 
Ezek olyan finom és elemi szálak, amelyek 
közvetlenül a Teremtőhöz kötnek minket. 
Második a család, a szeretteinkhez kötő szá-
lak, a harmadik a nemzet, az anyaföldhöz és 
az anyanyelvhez való kötődés. A negyedik a 
fizikai értelemben vett föld. Megemlítette, 
hogy volt idő, mikor a magyar parasztra úgy 
tekintettek, mint az utolsó magyar nemesre, 
mert a maga ura volt, s nem függött senkitől. 
A globalizáció ötödik ellensége pedig a kö-
zösség. Minden olyan közösség, ahol jó szán-
dékkal, együtt alkotnak, együtt álmodnak és 
az Isteni törvényekkel összhangban élnek, 
gondolkoznak, munkálkodnak az emberek. 
Hitelesen tisztelni a Szűzanyát azt jelenti, hogy 
ezeket a szálakat nem hagyjuk széttépni sem 
magunkban, sem másokban, ha pedig megsérül-
tek, szétszakadtak, újrakötjük azokat.

Székely János püspök a szentmisén (fotó: Kiss László)
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barátok nyomában zarándokolva is leküzdhetik, 
ekkor pálos atyák vezetésével három nap alatt 
(35+35+7 km) juthatunk – csobánkai és szobi 
megalvással – Márianosztrára.
A többi kirándulás és túra a teljes táv valame-
lyik résztávja. A Vezér Ferenc 20, illetve a Virág 
Benedek 35 túra Budapestről indul, a program 
első felét mutatva be. A Boldog Özséb 40 útvo-
nal Csobánkáról, a Remete Szent Pál 22 rész-
táv Pilisszentlélekről indul, s ezek a basaharci 
rév érintésével érkeznek meg Márianosztrára. 
Ezek a túrák vagy kirándulások szólnak min-
denkinek, akik mozogni vágynak, de messzire 
nem tudnak elszakadni lakhe-
lyüktől. És szólnak azoknak is, 
akiknek épp van lehetőségük, 
kedvük messzebbre is eltávolod-
ni. Az ellenőrzőpontok is olykor 
sűrűbben elhelyezkedve, rövidebb 
szakaszokat felölelve biztosítják 
a testi-lelki táplálékokkal való 
felüdülést, olykor pedig hosszabb 
átmenetek engedik szabadjára gondolatainkat, 
teret adva az elcsendesedésnek, valamint a ta-
lálkozásnak, beszélgetésnek.
A programban helyet kapnak a családosok is, 
nekik Normafa és Budaszentlőrinc között 3,5 
kilométeren van lehetőségük kikapcsolódni, 
illetve megismerni a program szellemiségét 
pálos atyáktól, gyermek nyelven a Pálos gyer-

mekzarándoklaton. Ezen felül pedig Szob és 
Márianosztra között hagyományos búcsújáró 
zarándoklatra is lehetőség nyílik. Ez a Magya-
rok Nagyasszonya vezetett zarándoklat, ami a 
márianosztrai búcsúra érkezik meg.
A különböző túrák során nem szabunk meg 
szintidőt. A nevezéskor kapott vezetőfüzetben 
megtalálható az ellenőrzőpontok nyitvatartási 
ideje, egyetlen szempontot kell szem előtt tar-
tani, hogy elérjük a célt. A füzet továbbá tartal-
maz részletes útvonalleírást, az érintett pontok 
történetét, valamint helyet kap benne néhány 
gondolat, elmélkedés – teret adva annak, hogy 
mindenki a maga útját járhassa, megérintve 

azzal, ami éppen neki szól.
A Pálos 70 programot közel 
100 önkéntes munkája segíti. 
Egyesületek, közösségek, cégek 
önzetlen támogatása mellett 
épül programunk. Hosszú távú 
tervünk a hagyományteremtő 
természetjárás alapjainak lefek-
tetése, programunkat az elkövet-

kezendő években hasonló rendezvények köve-
tik majd.
2011 után, idén a hatodik rendezés során 863 
ember látogatott el rendezvényünkre. A Prog-
ramot megelőző csapadékos idő sokakat bi-
zonytalanságra ébresztett, de a hétvégére, ok-
tóber 7-8-9-re verőfényes, kellemesen hideg, 
őszies idővel ajándékoztak meg minket. A jó 

Pálos 70, 2016 (fotó: Czellér Csaba)
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idő pedig kötelez, és akik eljöttek, sok pozitív 
visszajelzéssel áldottak meg miket és a túrát, 
amit csinálunk, így ezen tanúságtételek hada 
elmélyítette szándékunkat, lesz jövőre is Pá-
los70, 2017. október 6. és 8. között. Várunk 
mindenkit sok szeretettel! (További beszámo-
lók: www.palos70.hu)

rendi 
krónika
Rendi hírek

2016. október 10-től megkezdődött a mária-
nosztrai bazilika belső festése. A munkálatok 
két részben zajlanak. Elsődlegesen a szentély 
felújítása történik, amely várhatóan december 
10-ig be fog fejeződni. A munka második 
fele 2017 januárjában, az Esztergomi Boldog 
Özséb ünnepe után folytatódik, és egészen 
március végéig fog tartani. – 2016. november 
7. és 17. között folyt a Sziklatemplom bar-
langbiztonsági felülvizsgálata. Főként a külső 
barlangban zajlottak a munkálatok, amelyek 
öt évente esedékesek. –2016. november 14. és 
16. között a pálos rend közösségépítő találko-
zót tartott a pécsi kolostorban.

•
Soltész Miklós államtitkár előadása 
a Pálos templomban 

A Pálos Baráti Körnek az Irgalmasság Évé-
hez kapcsolódó programsorozata keretében, 
a pécsi Pálos templomban szeptember 16-án 
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 
tartott előadást „Irgalmasság a közéletben” 
címmel. A találkozót megtisztelte jelenlété-
vel Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök 
úr is. Beszédében Soltész Mikós kiemelte: 
személyes és közösségi felelősségünk kon-
centrikusan valósul meg. Elsősorban a hoz-

zánk legközelebb állókért, családtagjainkért, 
keresztény testvéreinkért vagyunk felelősek, 
amint ezt Jézus példája is alátámasztja, aki 
mindig „kis körben” gyógyított, és hitet várt el. 
Mindenki a saját karizmája által tud szolgálni 
az egyházban, s minden karizma ugyanolyan 
fontos, még a látszólag jelentéktelen is. 

•
Szentmise a Hargitán

Szeptember 17-én, 14 órakor, az adótorony 
mellett elhelyezett keresztnél ünnepi szent-
mise volt Hargitafürdőn, melyet Bátor Botond 
atya mutatott be. Első alkalommal tartottak 
ezen a helyen ünnepi szentmisét a Szent Ke-
reszt Felmagasztalásának ünnepéhez kapcso-
lódóan a hagyományteremtés céljával, hogy 
együtt imádkozzanak a Hargitán nemzetünk 
és családjaink egységéért.

•
Gyógyító-evangelizációs imaest 
a Lyceum templomban

Varga János, Argentínában élő verbita misz-
sziós atya tartott a tavalyihoz hasonló gyó-
gyító-evangelizációs imaalkalmat a Lyceum 
templomban, 2016. szeptember 24-én szom-

Soltész Mikós államtitkár  (fotó: Varga László)
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baton. A 18.30-kor kezdődő szentmise végén 
szentségimádás következett zenés dicsőítéssel 
és közbenjáró ima gyógyulásokért. Az alkal-
mat különleges szentségi áldás zárta, melynek 
során minden egyes résztvevő személyre szóló 
áldást kapott az Oltáriszentséggel. 

•
A Sziklatemplom búcsúja

2016. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya 
főünnepén volt a Sziklatemplom búcsúja. A 20 
órai ünnepi szentmisét Dr. Szederkényi Károly 
kerületi esperes mutatta be. 

•
Imaest a fiatalokért, 
a szerelem tisztaságáért
Az Országos Lelkipásztori Intézet kezdemé-
nyezéséhez kapcsolódva, az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is megrendezték a Tiszta sze-
relem! Lehetséges? elnevezésű imaestet Pécsett, 
a Pálos templomban, október 12-én. 18 órától 
szentmise, majd tanítás, tanúságtétel és szent-
ségimádás várta a fiatalokat. Az imaesten a pé-
csi Gesztenyési Közösség vállalta a dicsőítés, a 
tanítás és a tanúságtétel szolgálatát.
Ugyanezen a napon Budapesten is több helyszí-
nen, valamint több magyarországi 
és határon túli magyar városban is 
rendeztek imaestet, így – többek 
között – Piliscsabán, Egerben, 
Szombathelyen, Hódmezővásár-
helyen, Kecskeméten, Győrben, 
Nyíregyházán, Érsekújváron, Sü-
lysápon, Csíkszeredában, Sepsi-
szentgyörgyön és Brassóban is.

•

Engesztelő virrasztás 
a Sziklatemplomban

Október 14-én, pénteken az esti szentmise 
és a Befejező imaóra után volt a pálosok ál-

tal szervezett, a világ békéjéért meghirdetett 
imakilenced kilencedik – de nem befejező – 
alkalma a budapesti Sziklatemplomban Vörös 
Bulcsú testvér és Lengyel Csaba vezetésével. 
Az imakilenced megelőző alkalmairól szóló 
beszámolót olvashattak A fehér barát pünkösdi 
számában.

•

Kozma Imre atya előadása 
a Pálos templomban

A Pálos Baráti Kör októberi találkozójának 
vendége Kozma Imre atya, a Betegápoló Ir-
galmasrend magyarországi vezetője, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke volt, aki 
a jelenlévőknek az irgalmasságról, valamint az 
életét meghatározó két szolgálatról beszélt a 
pécsi Pálos templomban. Az alábbiakban né-
hány gondolatot idézünk Kozma Imre atya 
előadásából: Minden emberi élet feladat. Ke-
resztény hitünk révén számunkra ez a feladat 
sajátos értelmet nyer. Ajándékba kaptuk az 
életünket Istentől, és ezt az ajándékot nem 
tarthatjuk meg önmagunknak. Az ember 
nem élhet önmagának. Az életünk arra való, 
hogy elajándékozzuk egymásnak. A szeretet-
nek drámai jellege van: „Ha az ember szeret, 
abba vagy belehal, vagy nem szeret.” – Az em-

beri élet költészete az irgalom. 
Jézusnak az irgalmas szamari-
tánusról szóló példabeszédéből 
kiindulva az irgalmasságban 
nem az a lényeg, hogy ki az én 
felebarátom, hanem az, hogy 
én kinek vagyok a felebarátja. 
– A Máltai Szeretetszolgálat 
jelmondata: „A hit védelme és a 

szegények szolgálata”. A rászorulók szolgála-
tát végezve az ember felismeri a szeretetnek 
és az ember hivatásának alapvető igazságát: 
„Csak ahhoz az emberhez van közöm, akivel jót 
teszek. Aki jót tesz, az jobb lesz. Jó csak akkor 
lesz az ember, ha jót tesz. Ha nem tesz az ember 
jót, akkor sose lesz jó. Jót csak akkor tud tenni 
az ember, ha lemond önmagáról, ha valóban 
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csak a másikat nézi.” – Istenes Szent János, az 
Irgalmasrend alapítója egy alkalommal, ami-
kor az egyik beteg lábát mosta, feltekintve 
magát Jézust látta. Ekkor megrendülten így 
kiáltott fel: „Uram, Te vagy?!” Istenes Szent 
János jelmondata, üzenete ez volt: „A szív 
parancsoljon!” – vagyis a szeretet. A szív fe-
lől kell közelíteni az emberhez, és főképpen a 
beteg emberhez, mert a legkiszolgáltatottabb 
ember a beteg ember. A máltaiak és az irgal-
masok is a beteg emberben és a rászorulóban 
magát a szenvedő Jézust Krisztust látják, hisz 
bennük az Úr szenved. Két sajátos útról van 
tehát szó: az egyik a szegények szolgálatában, 
a másik a betegek szolgálatában ismeri fel az 
élet értelmét.

•

Új kilátó a Prédikálószéken 

A Pilisi Parkerdő Zrt. a Prédikálószéken,  
a Visegrádi-hegység 639 méter magas csú-
csán október 22-én adta át és nyitotta meg 
legújabb kilátóját a természetjáró társadalom 
előtt. Évente sok százezren döntenek úgy, hogy 
erről a csúcsról tekintenek körbe a térségre.  
Az eseményen köszöntő beszédet mondott Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter, Tar-
nai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, 
Kancz Csaba Komárom-Esztergom megyei 
kormánymegbízott és Zambó Péter, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója. Az új kilátót Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter, Ré-
vész Máriusz, a kerékpározásért és az aktív ki-
kapcsolódásért felelős kormánybiztos, valamint 
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gatója adta át a természetjáróknak. A kilátót és 

Kozma Imre atya a szentmisén  
(fotó: Varga László)
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a mellette állított keresztet Csóka János atya, a 
Magyar Pálos Rend tartományfőnöke áldotta 
meg. Az ünnepi eseményen megemlékeztek 
az 56-os szabadsághősökről, akik a forradalom 
vége felé a környék erdőségeiben kerestek me-
nedéket és a visszavágás lehetőségét. A kilátót 
Koller József Ybl-díjas építész tervei alapján, 
2016 tavaszán kezdték építeni. A beton alapon 
álló, 12 méter magas, 70 m² bruttó alapterületű 
fa építmény három, felfelé haladva egyre széle-
sedő teraszáról fokozatosan nyílik meg az egész 
Dunakanyar panorámája. Az egyes szinteken a 
térségben jelentős szerepet játszó 
magyar királyok emlékét eleve-
nítik fel a kézzel festett, egyedi 
tájékoztató táblák. Az új kilátó a 
kor követelményeinek megfelelő 
szolgáltatásokat is nyújt a látoga-
tóknak: tetején két webkamerát 
helyeztek el, és környékén ingye-
nes Wi-Fi kapcsolat is elérhető.

•

A Pálos Baráti Kör lelki délutánja 
és a pécsi Pálos templom búcsúja

2015. november 6-án, vasárnap volt a pécsi 
Szent Imre templom búcsúja. Az ünnep alkal-

mából 16 és 18 óra között Böjte Csaba feren-
ces atya tartotta az elmélkedéseket a Pálos Ba-
ráti Kör lelki délutánján, majd ő mutatta be a 
18 órakor kezdődő szentmisét a pálos atyák és 
az egyházmegyéből jelenlévő atyák konceleb-
rálásával. A liturgia szépségét a Schola Sancti 
Pauli énekes szolgálata is emelte. 
Előadásában Csaba testvér a két szent életű 
püspök, Szent Márton és Márton Áron életén 

keresztül mutatta be az együtt-
működés fontosságát közössé-
geink, népünk életében. „Igen, 
testvéreim, lehet nagyon nehéz 
időben is a békét hordozni.” Szent-
beszédében Böjte Csaba testvér 
újra kiemelte, mennyire fontos a 
gyermek az életünkben. „A gyer-
mek az, aki kihozza az emberből 

az igazi, minőségi életet.” – mondta. Fel kell 
ismernünk, hogy a gyermek Isten ajándéka; 
áldás, amelyet el kell fogadnunk. Népünk, 
nemzetünk megmaradásához, kibontakozá-
sához nagyon fontos lenne a gyermek, a fiatal 
– hangsúlyozta Csaba testvér, akinek – saját 
szavai szerint – több mint 5000 gyermeke van.

Közös mise Böjte Csaba testvérrel (fotó: Varga László)
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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 pihenni, kikapcsolódni el-
csendesedni 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. 

•

pálos 
programok
2016. december – 2017. április 

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 na-
pos szentségimádás a szentségi kápolná-
ban; 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

•	 január 14. – Első Remete Szent Pál 
ünnepének vigíliája  – 17 órakor 
ünnepi szentmise, a pálos szerzetesek 
fogadalomújításával.

•	 havonta egyszer   – a Pálos Baráti Kör 
tartja rendezvényeit  

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 testi békéért

•	 január 18. – Esztergomi Boldog Özséb 
ünnep – 10.30-kor ünnepi szentmise

•	 március 25. – Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony ünnepe – 10.30-kor ünnepi 
szentmise és a belsőleg felújított bazilika 
megáldása.

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom
palosszentkut.wix.com/palosszentkut

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

•	 Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata. 

•	 december 31 – 17 óra év végi hálaadó 
szentmise és szentségimádás a 
kegytemplomban

•	 február 2. – 15 óra: Szeretetláng-átadás
•	 április 13–15. – Húsvéti Szent  

Három Nap
 
Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó 
zarándokszállás várja a zarándokokat, 
csoportokat. A további részletekről a 
palosszentkut.hu és facebook.com/Palosszentkut 
oldalakon vagy a +36 20 8233 836, vagy a 
+36 20 775 25 55 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

•	 december 18.  – a Pálos Baráti Kör talál-
kozója. 18 órakor szentmise,  
majd a Schola Sancti Pauli 
(Pálos Szkóla) karácsonyt 
váró hangversenye. Vezé-
nyel: dr. Fodor Gabriella

•	 január 15. – Első Remete 
Szent Pál ünnepe –  
18 órakor ünnepi szentmise, 
a pálos szerzetesek fogada-
lomújításával.

•	 havonta egyszer – a Pálos Baráti Kör tartja 
rendezvényeit 

PÉCS
Lyceum-templom

•	 minden hónap első csütörtökjén a 17 órai 
szentmise után 18.15-ig csendes szent-
ségimádás.

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

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér
•	 január 7. – házszentelés
•	 január 21. – 18 óra: ünnepi szentmise 

Remete Szent Pál és Boldog Özséb 
tiszteletére. Megemlékezés a kolostor 
alapításáról (2014).



A pálos templomok miserendje

2016. december – 2017. 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) – 
Adventben a 8.30-as mise elmarad! 
•	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 órá-
val rózsafüzér), nyári időszámítás alatt 18 óra 
•	csütörtökönként – szentségimádás

Figyelem! Az épület felújítása miatt a misék 
helyszíne (hétköznap – Mária Lak, vasárnap 
– Bazilikaszentély) 

•
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 hittanosok miséje (iskolaidőben)
•	csütörtök: 15:30 óra édesanyák imaórája
•	péntek: 17:00–18:00 csendes szentségimádás
•	csütörtök: 16 óra édesanyák imaórája
•	szombat: 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 rózsafüzér, a szentmise után zsolozsma
•	hétköznap: 7.30 és 18 óra (17.20 rózsafüzér, 
a szentmise után zsolozsma, csütörtök kivéte-
lével) – Adventben a 7.30-as mise elmarad!

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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„Óh emberi nemzetnek szerencsés sorsa! Reménlhette 
volna-e valaha valaki vakmerőség nélkül magától az első 

vétek által megférgeséttetett természetnek ily módos és 
emberi elmétől megfoghatatlan helyrehozását? Hogy tudniillik 

a Szent Háromságnak második személye isteni fölségéből, 
méltóságából kiüresétvén magát, az egy eltévelyedett juhért 

elhagyja a kilencvenkilencet, és azt fáradságos 
munkálkodással keresse mindaddig, míg fel nem találja; 

feltalálván vállaira vészi, és az akolhoz, az igaz nyájhoz 
szorgalmatosan visszaviszi?” [...]

Csúzy Zsigmond pálos szerzetes: Örvendj, keresztény lélek!,  részlet (1723)


