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Jubileumi imádság 
a częstochowai Szűzanya kegyképe 

megkoronázásának 300. évfordulójára

Istenszülő Szűz Mária, mennyekbe felvett Édesanyánk és Ki-
rálynőnk! Oltalmaddal és szereteteddel szüntelenül átöleled a 
magyar nemzetet. Kérünk, segíts, hogy Jasna Góra-i kegyképed 
megkoronázásának 300 éves jubileuma újítsa meg mindnyá-
junkban a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek irán-
ti tiszteletet és bizalmat! Szűzanyánk, számunkra a bizalom, 
a teljes és engedelmes ráhagyatkozás példaképe vagy. Megújult 

életünk váljon élő gyémánttá felma-
gasztalásod és dicsőséged koronáján! 

Lelki adományainkkal szeretnénk 
Isten színe elé járulni, és az Ő 
nagy irgalmasságáról tanúskod-
ni. Hitben, reményben és szere-

tetben megújulva, az evangélium 
elvei szerinti élettel akar-

juk Veled együtt ma-
gasztalni a Szenthá-
romságot. Ámen.

Kapcsolódó írásunk 
az 7. oldalon olvasható.

A Fekete Madonna egyik ruhája - 
Jasna Góra Kolostora, Częstochowa
(fotó: Török Máté)



beköszönő

nak szívek, tisztábban látszanak a társadalmi 
kérdések, s talán a megoldások is. A feltámadt 
Krisztus ereje sokszor megmutatkozott a 
konfliktusok utáni megújulásban is.
Mai világunk annyiban más, mint az előző 
évszázadok világa, hogy egyre szélesebbek, 
átfogóbbak az összefüggések és befolyások a 
nemzetek és a földrészek között. Nemcsak a 
gazdaság tekintetében, hanem az ideológiák-
ban is. A jogalkotás, amely sokszor nélkülözi 
a természetes értelem világosságát is, sokak 
romlására van.
Mi lesz ennek a vége? Teljes káosz és ösz-

szeomlás? Isteni büntető ítélet, amely-
ben minden elpusztul? Eltűnik az 

emberi faj? Ezek a félelmek volta-
képpen hazugságok, amelyek sok 
szálon át szivárogtak be korunk 
emberének a szívébe, és a re-
ménytelenség rabjává tették 
őt. Ha megadnánk magunkat 
a félelmeinknek, nagyon fél-
reismernénk Istent. Ő a HA-
LÁLBÓL keltette életre saját 
Fiát, Jézus Krisztust. Ezért ha 
sok szenvedésnek nézünk is 

elébe, az sosem a vég!
„Íme, újjáteremtek mindent”– 

mondja az Úr a Jelenések könyvé-
ben ( Jel 21,5). Úgy kell nézzünk erre 

a világra, hogy Isten már most készíti 
elő az újjáteremtését. Ami most még zavaros 
és döcögősen megy – egyéni életünkben, kap-
csolatainkban vagy világviszonylatban –, az 
egyszer felszabadul majd a „mulandóság szol-
gai állapotából”, ahogy Pál apostol mondja „az 
Isten fiainak dicsőséges szabadságára” (Róm 
8,21). Nem egy másik világról beszél, hanem 
erről a világról. Ezért reménnyel, tavaszt váró 
tekintettel kell a jövőbe nézni. Isten ígéretei 
nem ábrándok, vagy emberi vágyak kivetü-
lései. Szavai „hitelesek és igazak” ( Jel 21,5).  
Az igazság pedig szabaddá tesz minket arra, 
hogy örömmel és odaadóan végezzük min-
dennapi teendőinket. Az igazság szabaddá 
tesz arra is, hogy észrevegyük Isten ajándékait, 
amelyek körülvesznek minket.

beköszönő
Tavasz
P. Puskás Antal OSPPE

„Nem lesz ennek jó vége!” – annyiszor halla-
ni ezt a kijelentést, amikor az emberek a világ 
eseményeire, pontosabban, a híradásokra rea-
gálnak. Nem ritka, hogy nyugtalanság fogja el, 
főleg az időseket, akik már nincsenek annyira 
elmerülve a munkában – s talán ezért is job-
ban a szívükben hordozzák a világ sorsát –, és 
sokszor a fiatalokat is, akik még minden 
előtt állnak, s csak most készülnek 
belépni a felnőttek világába. Való-
ban aggódni kell?
Húsvét üzenete örömteli: 
Krisztus él. Tudjuk, hogy ez az 
igazság alapjaiban tudja meg-
változtatni életünket, ha ko-
molyan vesszük. Más fényben 
látom bűneimet, gyengesége-
imet, kudarcaimat, halálomat, 
ha ismerem és elfogadom 
Krisztus feltámadásának té-
nyét. Félelmeim így, az élő Úr 
Krisztus jelenlétében nem bénító 
valóságok többé, hanem egy új élet 
kezdetét jelentik. Krisztus egyedül 
szállt le az alvilágba, de sokakat hozott 
fel onnan – mindenkit, akik elfogadta őt, mint 
Megváltót.
Mit gondoljunk azonban a világról, mint 
egészről? Arra is vonatkozik a feltámadás 
örömhíre, vagy a világ, amelyben élünk, csak 
egy átmeneti élettér? A természetnek, a tár-
sadalmi struktúráknak, a törvényhozásnak, az 
emberi tudománynak van-e köze a megváltás-
hoz? Az Isten országa egy másik, ettől függet-
len világban van a „felhők felett”?
A történelemben sokszor fordult már elő, 
hogy egy-egy nemzetközi krízis vagy konflik-
tus nagy veszteségeket okozott – emberéletek 
estek áldozatul –, s erkölcsileg és a kulturálisan 
is károkat okozott. A krízisek után általában 
egyfajta tisztulás is jelentkezik; megtisztul-
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tárt falszakaszok bemutathatósága mellett kö-
telezte el magát. Az alapfalszintű felépítményt, 
legalább a templom szentélyének formáját és 
kiterjedését szeretné a kirándulók, a túrázók, a 
rend története iránt érdeklődők számára látha-
tóvá és látogathatóvá tenni.
Az egykori téglatemplom ez által újabb da-
rabbal gyarapíthatja a meglátogatható pálos 
emlékek számát. Reméljük, idén is olyan ered-
ményes ásatási évadnak nézünk elébe, mint 
2016-ban, amikor a gótikus konzol előkerült a 
„szemesi pálos barát” szobrával.
2017 nyara végén a Magyar Nemzeti Múzeum 
is bekapcsolódik a folyamatba. A PPKE BTK 
Régészeti Intézetének tanára, a Nemzeti Mú-
zeum igazgatóhelyettese, Dr. Tomka Gábor, 
valamint Pető Zsuzsanna, a Nemzeti Múzeum 
régésze vezetésével a Pogányszentpéter mellett 
lévő kolostor ásatásai is elkezdődnek. 1967-
ben itt volt már egy ún. szondázó kutatás, de 
a kolostor és a templom valós állapotáról és 
kiterjedéséről pontos adataink még nincsenek.  
Az idei év szeptemberének ez is új eredménye 
lesz, melyet az önkormányzat pálos emlékhely 
avatásával szeretne megünnepelni.

rendünk 
múltjából
Kolostorásatások 
Somogy megyében
Papp Attila

Tavaly karácsonyi számunkban (2016/3) A sze-
mesi pálos barát című rövid beszámolóban hírt 
adtunk egy a balatonszemesi ásatásokon előkerült 
különleges szoborleletről. Alább Papp Attila (Civil 
Régészeti Alap Egyesület) rövid írását közöljük az 
idei év ásatási szezonjának terveiről.

2017 nyara újabb eredményekkel kecsegtet a 
balatonszemesi pálos kolostorral kapcsolatban, 
ugyanis tavaly az egykori Mindszent kolostor 
szentélyét tavaly azonosították a kutatók: sike-
rült a pontos elhelyezkedését és kiterjedését is 
lokalizálni, valamint azt is megtudtuk, hogy két 
építési periódusa volt a templomnak. Az idei 
évben Dr. Végh András vezetésével a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi 
Intézete a teljes szentélyszakasz feltárását tűzte 
ki célul, a település önkormányzata pedig a fel-

Balatonszemes, Barát-dülő, a PPKE BTK Régészeti Tanszék 
és a Civil Régészeti Alap csapata a Mindszent kolostor 
feltárásánál 2016 októberében (fotó: Civil Régészeti Alap)
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Gyöngyösi Gergely Remete 
Szent Pál átviteléről
Szabó Ádám fordítása

Gyöngyösi Gergely (1472– 1531) pálos szerzetes 
Remete Szent Pálról Rómában, 1516-ban szer-
zett beszédeiből már közöltünk részletet 2016. 
karácsonyi számunkban. Ez alkalommal a mű 
befejező fejezeteit adjuk közre ismét Szabó Ádám 
avatott fordításában, ezzel mintegy bepillantást 
kapunk annak a rendi irodalomnak a világába, 
amelyet a régi pálosok egy része naponta forgatott. 
Ez nem szépirodalom, hanem elsősorban a lelkek 
üdvössége érdekében összeállított és megszerkesz-
tett mű, amely elsősorban a pálosok múltjából táp-
lálkozik, onnan veszi követésre intő példázatait.  
A rendtörténet eseményei így kerülnek egy önma-
gukon túlmutató, más megvilágításba. Elsősorban 
a rendi hitszónokok forgathatták e kis könyvecskét 
nagy haszonnal, hiszen a vasár- és ünnepnapi 
prédikációikhoz rendkívül sok és fontos szempontot 
és anyagot meríthettek belőle. Gyöngyösi számta-
lan hivatkozása a kortárs, valamint régi, tekin-
télyes szerzőkre és műveikre egyrészt széleskörű 
irodalmi tájékozottságát bizonyítja, másrészt a 
korában szokásos alkotói módszert tárja elénk.
A beszéd ezt megelőző (itt nem közölt) fejezeteiben 
Gyöngyösi arról értekezik, hogy miért is volt szük-
ség arra, hogy Remete Szent Pál ereklyéi az egyip-
tomi földből viszontagságos módon Európába ke-
rüljenek, és végül is, 1381-ben a budaszentlőrinci 
kolostorban leljenek (amint akkor gondolták) végső 
és méltó nyughelyre. Amióta Nagy Lajos király 
elhozatta az ereklyéket Velencéből, egészen a török 
hódításig Budaszentlőrinc volt a remeteszent kö-
rül kialakult és gondosan ápolt kultusz központja. 
A pálosok minden igyekezete arra irányult, hogy 
névadó szentjük, égi pártfogójuk szerte a Magyar 
Királyságban ismert és elismert legyen. A korabeli 
pálos források, különösen Hadnagy Bálint pálos 
szerzetes 1511-ben kiadott mirákulumos könyvé-
nek tanúsága szerint ez sikerült is nekik.

,,Az átvitel negyedik és utolsó oka a helyszínek 
méltatlansága volt, ugyanis nem őrizhettek ott 

egy ilyen értékes kincset. Sőt, maga az egyip-
tomi nép is méltatlan volt rá, hogy befogadja 
ezt a szentet, részben egykori kegyetlenségük 
miatt, amellyel Izrael fiait gyötörték (miként 
az a Kivonulás könyvéből kiderül), részben 
pedig babonás hiedelmeik és szörnyű tévely-
géseik miatt, amelyekkel minden más embe-
ren túltettek az őrült képzelgésben. Hermész 
Triszmegisztosz ugyanis azt mondja a Logos-
tileos című könyvében (amit Holkot is idéz a 
Bölcsesség könyvéhez írt magyarázataiban), 
hogy egykoron Egyiptomban tisztelték legin-
kább a bálványokat – olyannyira, hogy (amint 
Szevillai Szent Izidórusz Szómagyarázatok 
című könyvéből kiderül) közülük egyesek a 
mennyei katonaságot tisztelték, mások az ele-
meket, mások az elkárhozott emberek képét, 
mások kutyákat és farkasokat, majmokat és 
egyéb állatokat, disznókat, hagymát és min-
denféle egyebet. Harmadszor pedig Egyiptom 
jövendő hálátlansága és a mohamedánok maj-
dani felemelkedése miatt. Negyedszer azért, 
mert a Megváltó szavai szerint senki sem lehet 
próféta a saját hazájában (vö. Lk 4,24). Ötöd-
ször azért, mert az isteni előrelátás tudta, hogy 
vétkei miatt Konstantinápoly el fog pusztulni, 
és minden határával együtt a pogányoknak 
adatik zsákmányul, s ezért, nagylelkű jóságá-
ból kifolyólag, nem akarta ezt a dicsőségre és 
megbecsülésre méltó szentet itt hagyni; hiszen 
Krisztus barátja és a Szentlélek temploma volt. 
Aranyszájú Szent János szerint az ember a fa-
lak építésében gyönyörködik, Isten viszont a 
szentek megtérésében, akiket az élő kegyelmek 
változatos sokasága ékesít. Valaki ellene vetheti, 
hogy ez a válasz nem állja meg a helyét, hiszen 
ha a helyszínek méltatlan volta miatt kellett 
Remete Szent Pált átvinni, akkor Velence vá-
rosa nyilvánvalóan méltó volt a befogadására, 
illendősége és tiszta hite miatt. Erre az a felelet, 
hogy azért hagyta el Velencét, hogy a jelenle-
gi viszonyai megfeleljenek élete kezdeteinek, s 
ahogy a pusztában élve bűnbánatot tartott, úgy 
nyugodjon halálában a budai Fényes-hegyen, 
azaz Budaszentlőrincen; vagy azért, hogy a 
fő egyesüljön tagjaival, a pálos szerzetesekkel. 
Azt is mondhatjuk, hogy átvitele Lajos egykori 
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ját országába, nem sokkal később sikerült meg-
határozott összegű, éves hadisarc folyamatos 
fizetésére kényszerítenie a velenceieket. Ezen-
fölül elfoglalta Treviso városát és a birtokukban 
tartott erődöket és földeket, nevezetesen Asolót 
Roccavernivel, valamint megvívta Gorgoniát és 
Forgoniát sok más várossal együtt, s ezekben a 
saját hadinépét helyezte el, ahogy azt Thuróczy 

János A magyarok krónikája című 
művében elbeszéli.
A második haszon a magyaror-
szági testvérek gyarapodása volt, 
úgy az anyagi és lelki javakban, 
mint a személyek számát tekint-
ve. Előtte ugyanis kevés test-
vér élt Magyarországon, és még 
kevesebb volt a rendház, mivel 

a testvérek a pusztaságban éltek kóborolva, 
rendházaik pedig – miként az említett króni-
kában szerepel – a következők voltak: Buda-
szentlőrinc, Szentkereszt, a pilisi Szentlászló 
és Nosztra. Ezekben a rendházakban éltek a 
tisztelendő Ladomér esztergomi érsek úr, illet-
ve András egri püspök úr által 1297-ben meg-
erősített konstitúciók, azaz rendi alkotmány 

magyar király érdemeinek tudható be, aki foga-
dalmat tett a mennyei Istennek, hogy ha Első 
Remete Szent Pál érdemeiből kifolyólag – aki 
iránt különös áhítatot mutatott – megszerzi 
a velenceiek feletti hőn vágyott 
diadalt, akkor ennek a szentnek 
a testét azonnal Magyarországra 
szállíttatja. Ahogy Bernát mond-
ja: Teljes igyekezetünkkel töre-
kednünk kell a szentek támogatá-
sa elnyerésére.
A harmadik misztériumot a 
hasznosságénak mondják. Noha 
ennek az átvitelnek minden egyes hasznát a 
teljesség igényével nem tudjuk felsorolni, a sok 
közül azonban elbeszélünk hármat. Az első a 
győzedelmes Lajos királynak a Velence urai 
felett aratott győzelme volt 1381-ben, ugyanis, 
bár szent atyánk ereklyéi még Velencében vol-
tak, miután azonban a király – az imént leírt 
módon – fogadalmat tett, hogy átviszi őket sa-

Tommaso Dolabella műhelye (?): Remete Szent Pál testének 
átvitele ünnepélyes körmenetben, XVII. sz. első fele, részlet 
( Jasna Góra Kolostora, Częstochowa, fotó: Török Máté)
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megragadta a fegyvereit vagyis az imádságokat, 
és hevesen könyörgött Első Remete Szent Pál-
hoz segítségért. S bizony nem is csalatkoztak 
reményükben, ugyanis az említett üldözőnek, 
mikor az ágyában hevert és mindenféle gyalá-
zatosságot tervezett a mondott testvérek ellen, 
egyszer csak megjelent Szent Pál, tiszteletre-
méltó, ősz öregként, fehér ruhában és botot 
tartva a kezében. Dühös arccal pillantott rá, és 
így szólt: „Alszol, zsarnok? Ó, te gonosztevő! 
Miért gyötröd a fiaimat, te istentelen? Nem 
úszod meg ezt büntetlenül: a tulajdon kezem-
mel verlek meg most rögtön, végül pedig el-
pusztulsz.” Ahogy ezt elmondta, elkezdte verni 
a másikat, mígnem amaz kínjában összepiszkí-
totta magát. Végül hangos kiáltozásával feléb-
resztette a családját, és elmesélt nekik mindent, 
ami történt, megmutatta sérült hátát és lapoc-
káit is, majd megparancsolta, hogy ezentúl 
senki se zaklassa az említett testvéreket. Nem 
sokkal később odaveszett a háborúban, még a 
holttestét sem találták meg. Istennek legyen 
hála. – Nyomtatta Antonius de Asula Rómá-
ban, 1516. november 29-én.”

pálos 
lelkiség
Mária Élő Koronája
Szerk.

2017-ben ünnepeljük a pálosok által alapított 
częstochowai búcsújáróhely Fekete Madonna- 
kegyképe megkoronázásának 300. évfordulóját.  
A Szűzanya képét 1717-ben koronázták meg a 
XI. Kelemen által küldött pápai koronákkal. Ró-
mán kívül ez volt a világon az első ilyen esemény.

Napjainkban nem arany koronákkal akarjuk 
megkoronázni Máriát, hanem evangéliumi 
életünkkel. Szent Iréneusz azt mondta: „Isten 
dicsősége az élő ember.” Ahhoz, hogy valóban 
így legyen, megtérésre van szükségünk. Ezért 

szerint. Később viszont számos kolostor épült, 
ahol sok testvér élt.
Ők a Krisztusban tisztelendő atya, Gentilis 
testvér, bíboros és pápai oldalkövet (legatus 
de latere) engedélyével megtartott budaszent-
lőrinci generális káptalanon 1308-ban néhány 
további törvénycikkelyt és szabályt is alkottak 
maguknak, amelyeket azonban nem újonnan 
hoztak vagy találtak ki, hanem különböző he-
lyekről átvett részletekből állítottak össze. Ezu-
tán a magyar nagyurak nagyon sok új kolostort 
alapítottak még: a Homonnai Drugeth család 
építtetett egyet Ungváron, a szepesi urak Por-
ván, Gombaszegen és Tokajon, a Pálóczi urak 
Újhelyen (Sátoraljaújhely), Perényi Imre úr 
magyarországi nádorispán Terebesen, Haraszty 
Ferenc Családon; Mátyás király adományozta 
a pálosoknak a csutit, a zsámbékit és a fehé-
regyházit, Ulászló király Szentjobbot, Czudar 
Péter a ládit, az Elderbach urak a monyoróke-
rékit, Kinizsi Pál a vázsonyit, Tamás esztergo-
mi kardinális a szentandrásit (és helyreállította 
Monyorókeréket), a Buzlai urak a mindszentit. 
Továbbá te, aki ezeket prédikációdban elmon-
dod, beszélj a te kolostorod alapítóiról és a neki 
adományozott javakról, és arról, hogyan téko-
zolták el egy részüket az utódok. A Bánffy urak 
építették a somogyi Szent Péter kolostort, és 
hasonlóképp mesélj a többiről.
A harmadik haszon a rengeteg támogatás min-
dennapi megtapasztalása. Hiszen, ahogy
Bonaventura mondja a Szentenciák négy köny-
véhez írt kommentárja negyedik könyve
45. distinctiójában: Isten a szentek iránti szere-
tete miatt sok kegyelmet, ajándékot és jótéte-
ményt ad azoknak, akik tiszteletben részesítik 
őket, s ők maguk is azt szeretnék, hogy velük 
legyünk, ezért gyakran meglátogatják az irán-
tuk elkötelezett híveket. Példaként említjük, 
hogy volt Magyarországon egy bizonyos Imre 
nevű nagyságos úr, Uvamos vajda fia és diós-
győri várnagy, aki üldözte és zaklatta Szent Pál 
testvéreit. Ő és az emberei különösen a győri 
kolostor lakóinak okoztak sok kárt: megtámad-
ta a papokat és a laikus testvéreket, bántalmaz-
ta a szolgákat sőt, többeket meg is ölt közülük. 
Akkor a sokszorosan megtépázott gyülekezet 
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a vágyaink, az élményeink, az 
örömeink és a szenvedéseink. 
Szeretnénk Mária arcképévé 
válni! Vidd el egy borítékban a 
fényképedet (A/6-os vagy an-
nál kisebb méretben) valamelyik 
pálos rendházba, illetve a pálos 
rend honlapján – palosrend.hu, 
az Aktuális menüpont Közelgő 
események részének, Mária Élő 
Koronája alpontjánál – meg-
jelölt plébániák valamelyikére, 
vagy küldd el postán a pécsi pá-
los kolostorba. Fényképedet első 
alkalommal 2017. június 16-ig 
kell eljuttatni a kijelölt helyekre, 
és a 2017. június 26-án induló 
Fekete Madonna Zarándokvo-
nattal visszük el Częstochowába, 
majd a Szűzanya Kápolnájában 

helyezzük el a Jasna Góra-i esti ima, az Apel 
idején. Onnan kerül át a nagy, ún. Kordec-

ki-terembe – sok-sok más arckép 
közé. Ha esetleg zarándokként 
meglátogatod mennyei Édes-
anyádat, megtalálhatod saját 
fényképedet is. Ez lesz a jele an-
nak, hogy az életed be van írva 
Mária szívébe! Fényképedet el-
viheted személyesen is a Fekete 
Madonna Zarándokvonattal. Ha 

esetleg később csatakozol, akkor még augusz-
tus 26-ig, a Częstochowai Szűzanya ünnepéig 
eljuttathatod a fényképedet a kijelölt helyek-
re. Mindenkitől külön nyilatkozatban kér-
jük (formanyomtatvány szerint, amely a rend 
honlapjáról, a fenti cikknél letölthető), hogy 
járuljon hozzá fényképe elhelyezéséhez. Ha 
ilyen nyilatkozatot nem kapunk, a felajánlás 

akarjuk felajánlani Máriának lelki adománya-
inkat, mert ezek mutatják meg leginkább, hogy 
Mária uralkodik-e az életünkben. 
A jubileum és a „Mária Élő Ko-
ronája” akció védnöke a Lengyel 
Püspöki Konferencia és annak el-
nöke, Stanisław Gądecki poznani 
metropolita. Ehhez szeretnénk 
csatlakozni Magyarországon is, 
ahol a kezdeményezést Dr. Veres 
András győri megyéspüspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnö-
ke támogatja. 

1. lépés – Mutasd meg magad Máriának!

Mi alkotjuk Mária Élő Koronáját. Az arcunk-
ra van írva egész életünk, s annak minden tör-
ténése. Szemünkben egyaránt tükröződnek 

A Częstochowai Fekete Madonna. 
Szűz Mária bal karjában tartja a kis 
Jézust, aki jobbjával áldást oszt, 
baljában pedig az élet könyvét fogja 
fatábla, olaj, 121,8x81,3x3,5 cm 
( Jasna Góra Kolostora, Częstochowa, 
Kegykápolna,  fotó: Matki Bożej)
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kapcsolatodat a Szűzanyával. A reménykeltő 
és megtérésre hívó gondolatokra naponta lelki 
adományoddal válaszolhatsz Máriának; szíved 
átalakulásával járulva hozzá az Ő megkoroná-
zásához. A napi gondolatok, illetve azok átel-
mélkedése által lehetőség nyílik arra is, hogy 
megoszthassuk másokkal is hitünket, ezáltal 
egymást is kölcsönösen gazdagítva.

Engesztelni – vele lenni
P. Csóka János OSPPE

Isten úgy teremtette meg az embert, hogy a 
boldogságunk ő maga legyen. Az embernek 
csak Isten elég. A bűn elszakította az embert 
Istentől, megszakadt a kapcsolat vele. Önma-
ga erejéből az ember nem tudja helyreállítani 
ezt a kapcsolatot, így nem is válhat boldoggá. 
Isten jött segítségünkre, hogy Isten és ember 
kapcsolata helyreálljon, azaz megtörténjen a 
kiengesztelődés.
Az Ige megtestesülése által valósult ez meg. 
Két dolgot kell látnunk: egyrészt Jézusban 
tökéletes egységre jutott az isteni és embe-
ri természet; másrészt Jézus – mint ember – 
mindvégig megmaradt az Atyával való szere-
tetkapcsolatban.
A kiengesztelődés tehát nem azt jelenti, hogy 
Jézus lecsillapította az Atya haragját, hanem, 
hogy létrehozta az egységet az isteni és em-
beri természet között, és hogy egész életében 
megmaradt a szeretetteljes kapcsolatban az 
Atyaistennel.
Ebbe a szeretetegységbe kapcsolódunk be mi 
is. A keresztség és a hit (bizalom, engedelmes-
ség) által, valamint az Oltáriszentség vétele 
által egyesülünk Jézussal, és így egyesülünk 
Istennel. Abba a szeretetteljes kapcsolatba 
kerülünk az Atyával, melyben Jézus van vele. 
Egyben belsőnk is átalakul: Jézus határtalanul 
szerette az Atyát, szerette embertársait, vala-
mint békében élt önmagával. Ez a kiengesz-
telődött ember állapota. E felé tartunk, ez van 
megvalósulóban bennünk, és majd a menny-
ben fog egészen beteljesedni.

attól még odakerül a Szűzanya elé, de nem he-
lyezzük el a Kegyhelyen az említett teremben 
a többi arckép közé.

2. lépés – Ajánld fel Máriának lelki 
adományodat!

Ne csak fényképen megörökített arcképedet 
vidd el vagy küldd el a kijelölt helyekre, ha-
nem ajánld fel fényképeddel együtt Máriának 
a szívedet is! A fénykép hátoldalára írd fel, 
milyen lelki adományt szeretnél felajánlani a 
Szűzanyának! Felajánlásod tanúsítsa az életed 
megváltoztatására irányuló vágyadat. Valami 
különösen szépet ajándékozz Máriának – talán 
szentgyónáshoz járulsz sok év után, kiengesz-
telődsz valakivel, akivel hosszú ideje konflik-
tusod van. Esetleg elhatározod, hogy szakítasz 
valamilyen szenvedélyeddel, az alkoholizmus-
sal, a kábítószerrel, a pornográfiával… De vá-
laszthatsz valamit, ami mindennap motivál a 
megtérésre, felkészít életed megváltoztatására 
– ez lehet pl. egy tized rózsafüzér elimádko-
zása, szentírásolvasás, lelki olvasmány… Találj 
valamit te magad – valamit, amit épp Te ajánl-
hatsz fel Máriának!

3. lépés – Fogadd be Máriát az otthonodba!

A szívedbe vésett és a kijelölt helyre (papír 
formátumban) elvitt vagy elküldött képed 
hátoldalán megnevezett lelki adományodra 
válaszul, átadjuk vagy elküldjük neked – hátol-
dalán a felajánló imádsággal –, a Jasna Góra-i 
Szűzanya képét (A4-es méretben), annak jele-
ként, hogy Te is egy gyémánt vagy Mária Élő 
Koronáján. Ily módon fogadd be ismét Máriát 
az otthonodba, a családodba, az életedbe! Tedd 
az Ő kezébe ügyeidet és életedet! Hadd legyen  
Ő a Királynő az életedben!

4. lépés – Gyémántok a Koronából. 
Lépj kapcsolatba Máriával!

A Facebook-on és a pálos rend honlapján fo-
lyamatosan olvashatsz újabb és újabb Máriás 
gondolatokat, amelyek segítenek elmélyíteni 
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Engesztelni annyit jelent, mint részt venni Jé-
zussal a kiengesztelődés nagy művében. Bár 
Jézus megtette, de nekünk is hozzá kell ten-
nünk a magunk kis részét. „Testemben kiegé-
szítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik…” 
azaz bekapcsolódom a megváltás nagy művé-
be, Jézussal együtt én is részt veszek benne. A 
kiengesztelődés tehát az Istennel való egysé-
get, egyesülést jelenti. Az engesztelés pedig az 
a folyamat és azok a cselekedetek, melyekkel 
ezt az egységet létrehozza Jézus, illetve akik 
Jézushoz tartoznak.
Az engesztel, aki Istennel van. Légy legalább a 
kegyelem állapotában. De ne maradj meg a mi-
nimum szinten, ne egyezz ki a bocsánatos bű-
nökkel. Törekedj az Istennel való egyesülésre, 
amennyire csak lehet ebben az életben. Amikor 
valamilyen imádságot imádkozol, gyakorlatilag 
nem teszel mást, mint Vele vagy, rá figyelsz, vele 
időzöl. Amikor Szentírást olvasol, őrá figyelsz; 
ez is vele-lét. Amikor „csak” saját szavaiddal 
mondasz neki valamit, akkor is vele vagy. Ami-
kor csak úgy ott vagy az Oltáriszentség előtt, és 
nem mondasz semmit, „csak” szeretettel nézed 
Jézust: vele vagy és engesztelsz. Növekszik ben-
ned az egység Istennel. És titokzatos módon a 
világot is közelebb viszed Istenhez.
De az engesztelés nem fejeződik be az imád-
sággal. Az egész napod engesztelés, ha igyek-
szel lélekben vele tölteni, jelenlétében ma-
radni. Szólítsd meg gyakran 
napközben is, hisz folyamatosan 
veled van. Így megerősíted, és rá 
irányítod figyelmedet. Kerüld, 
ami a vele való egységedet gyen-
gíti vagy megbontja. Pl. bűnök 
(kis bűnök is), harag, bosszúság. 
Ne bosszankodj a dolgok miatt, 
hisz ha megtörtént, nyilván Is-
ten megengedte – tehát engedd meg te is. Ha 
másért nem, legalább azért, hogy megőrizd az 
egységedet Istennel. Különösen értékesek a 
nehézségek, mert ilyenkor próbára van téve az 
Istenhez való ragaszkodásunk. Örülhetsz is a 
megpróbáltatásnak, hogy most nehezebb „te-
repen” bizonyíthatod a ragaszkodásodat, hűsé-
gedet hozzá.

A szenvedés még nehezebb „terep”, avagy pró-
ba. Ha nem engeded, hogy a bizalmatlanság és 
a lázadás megrontsa vele a kapcsolatodat, na-
gyon értékes engesztelést végzel. A szenvedés 
árán is megőrzött kapcsolat nagyon értékes 
kapcsolat. Ajánld fel neki.
Reggelenként már előre felajánlhatod maga-
dat, egész napodat az Úrnak, aztán békesség-
gel fogadj mindent, ami aznap ér. Békességben 
maradni = az Úrral való egységben maradni.
Az Istennel való egységünk állandóan pró-
bára van téve a kísértések viharai által. Tehát 
a kísértés is engesztelő értékű, ha kiállod, és 
hűséges maradsz az Úrhoz. Biztos észrevetted 
már, hogy ilyenkor béke és derű tölt el; mert 
mélyebb lett az egységed Istennel.
Gyarlók vagyunk, és újra meg újra segítségre 
van szükségünk, hogy megtisztuljunk a bű-
nöktől. A szentgyónásban az Úr újjáteremt és 
elvesz minden bűnt, ami közé és közéd ékelő-
dött. Így újra teljesen készen állsz az egységre, 
a kapcsolatra. Gyakran élj vele.
A szentáldozásban teljes lesz az Istennel való 
kapcsolat, megtörténik a kiengesztelődés, 
egyesülsz Jézussal. Ezért van, hogy (gyónás) és 
áldozás után könnyebben tudunk imádkozni, 
megtelik a szívünk szeretettel. Könnyebben el 
tudjuk fogadni embertársainkat, de magunkat 
vagy a szenvedéseket is. E két szentség az en-
gesztelő életnek két legfőbb erőforrása.

Kiáltás a sivatagból
elképzelt vallomás – 
szerző nélkül

Szerzetes vagyok. A sivatag mé-
lyén élek. Kiszáradt füvet rágok, 

és fogaim között száraz homokszemek csiko-
rognak. Tikkasztó nap perzselő sugarai éget-
ték sebessé arcomat, ajkaim kicserepesedtek a 
szomjúságtól. Napközben bágyadt álmosság-
gal küzdök a hőségben. De éjjel sem alhatok, 
mert a sivatag hidege csontomig hatol, s a 
borzongató sötétség mely körülvesz, megder-
meszti a lelkem.
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látom, hogy értelme lenne… Csak a homály 
vesz körül engem.
Szerzetes vagyok. Mégsem látom arcodat, 
és nem hallom szavadat! Meddig még? Azt 
mondtad, kövesselek. És én követtelek! El-
hagytam mindenkit, akit szerettem! Teérted! 
És Te? Kivittél engem a pusztába, s most itt 
vagyok! De nem látlak Téged! 
Nem hallom a Te hangodat! Magamra hagytál, 
és én teljesen egyedül vagyok. Csak a sötétség, a 
hőség és a vadállatok vesznek körül engem. Te 
hol vagy Adonáj? Seregek Istene! Mikor sza-
badítasz meg engem? Örökkévaló! Hatalmas! 
Szent! Te megmentetted ősatyáinkat Egyip-
tomból, és átvezetted a pusztán őket! Nekem 
meddig kell még a sivatagban senyvednem? 
Nincs víz, se manna, se fürjsereg! De én soha, 
soha nem fogom átkozni a Te szent nevedet!
Szerzetes vagyok! Nem hagyom el az őrhe-
lyem! Míg nem mondod, hogy mehetek! Míg 
nem viszel el engem! Nem hagyom el az őr-
helyem! Szent! Úr! Hatalmas! Erős Isten! Vá-
laszolj, nekem kérlek! A Te szavad teremt és 
életet ad! Nézd, elszáradok, kiégek! Mikor ér 
el engem a Te Szent Lelked, mint éltető víz 

a kiszikkadt földet? Figyelj rám, 
hallgass meg engem! Nézd, 

megölik a lelkem! A sötétség 
megbénít, halálos álomba 
csüggeszt engem! Mikor ra-

gyogod be szívemet, ó Terem-
tetlen Fény! Hatalmas! Szent a Te neved! Adj 
erőt! A sivatag mélyén élek! Kiszáradt füvet 
rágok, és fogaim között száraz homokszemek 
csikorognak. Halott vagyok, de mégis élek.  
S bár mindig elbukom, mégis kitartok. Éppen 
ezért szerzetes vagyok!

Szerzetes vagyok. Vadállatok vesznek körül 
éjjel és nappal. Üvöltésük ide hallatszik a sö-
tét sziklák közül. De nem félek már tőlük… 
Nem ölnek meg. Bár megölnének! De nem. 
Csak harapdálnak, marcangolnak és kínoznak 
szüntelen.
Szerzetes vagyok. Minden nap elcsüggedek… 
Kiégett már a lelkem, s a szívem kilúgozódott, 
üres teljesen. Talán már Te sem vagy ott Iste-
nem! Nincs erőm már harcolni, mégis minden 
nap harcolnom kell! Nincs erőm meghalni, 
mégis minden nap meghalok, hogy újraéled-
jek. És feléledek, hogy újból meghaljak. Min-
den nap véremet ontom Krisztusért! De nem 

Ismeretlen mester: Remete Szent Pál, övében átfűzött 
rózsafüzérrel, szobor, aranyozott fa, m: 113 cm 
(Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia, Pécs-Rácváros, 
fotó: Lantos Miklós)
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pálosoktól, 
pálosokról
Áder János látogatása 
Częstochowában 
P. Puskás Antal OSPPE

A lengyel–magyar barátság napja 
alkalmából Lengyelországba lá-
togatott Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnöke. Mivel 
ez a nap Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony ünnepére esett, egyben 
kiváló alkalom volt számára egy 
częstochowai zarándoklatra is. 
Nagy vendégszeretettel fogad-
ta őt és feleségét a jasna góra-i pálos kolos-
tor közössége, élén Marian Waligóra atyával, 
akit azok az olvasóink is jól ismerhetnek, akik 
részt vettek az immár hetedik éve megrende-
zett „Fekete Madonna” vonatos zarándoklatok 
egyikén.
A köztársasági elnök úr látogatásának idején 
a magyar pálos rendtartomány is képviseltette 

magát P. Csóka János tartományfőnök, vala-
mint P. Balla Barnabás és P. Puskás Antal sze-
mélyében.
Az elnöki látogatás a Szűzanya kegyképe előt-
ti imádsággal kezdődött, melynek keretében 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüs-
pök úr magyarul, Michał Lukoszek vikárius 
atya pedig lengyel nyelven ajánlotta a magyar 
és a lengyel nemzetet és a családokat a Szűza-
nya oltalmába. E rövid áhítat után Áder Já-
nos köztársasági elnök úr megtekintette Jasna 
Góra nevezetességeit.
A rövid látogatás fontos pillanat volt a jasna 
gora-i kolostor több mint hatszáz éves tör-
ténetében. Megerősítő tapasztalat volt a je-
lenlévők számára az ország vezetőivel együtt 
térdelni a Szűzanya kegyképe előtt. Áder Já-
nos köztársasági elnök úr jasna gora-i útjával 
irányt is jelez. Megerősíti a magyar és lengyel 
nép közötti több évszázados áldásos kapcso-
latot. Napjaink összetett, nehéz társadalmi és 
politikai folyamatai között fontos, hogy Euró-
pa e két nemzete egymást támogatva képvisel-
je az Isten akarata szerinti erkölcsi rendet, és 
együtt hirdesse az élhető jövőt.

Pálos mobilalkalmazás
P. Csóka János OSPPE

Elődeinknek, a régi pálosoknak 
egyik erénye volt, hogy miköz-
ben ragaszkodtak a sivatagi atyák 
remeteségben fogant lelkiségé-
hez, mindig igyekeztek meg-
találni az utat az adott korszak 
híveihez – sokszor eléjük menve 
az élet különböző területeire. Így 

lettek például iskolái rendünknek a 18. szá-
zadban. Napjainkban a különböző zarándok-
latok (Pálos70, vonatos, motoros), a lelkiségi 
programok (házas hétvége, egyéni és csoportos 
vezetett lelkigyakorlatok) és a kulturális ren-
dezvények (pálos konferencia, rendtörténeti 
színpadi előadás) mellett, igyekszünk folya-
matosan korszerűsíteni, gazdagítani a néhány 

Marian Waligóra atya a Fekete Madonna ikon másolatával 
ajándékozza meg Áder Jánost és feleségét
(fotó: Krzysztof Świertok/jasnagora.com)
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éve elindult, s nemrégiben megújult honlapun-
kat (palosrend.hu), ahol az érdeklődők napra-
készen tájékozódhatnak a rendünket érintő 
eseményekről, programokról, s ahol beszámo-
lókat, mozgóképes anyagokat is időről-időre 
közzéteszünk.
Legújabb kezdeményezésünk, hogy 2017. 
január 18-ával – a januári Remete Szent Pál 
és Boldog Özséb ünnepet is köszöntve ezzel 
– pálos okostelefonos mobil alkalmazást in-
dítottunk. Az új lehetőség naponta egy-egy 
rövid gondolatot ad az olvasó elé a pálos lel-
kiség jegyében. Az alkalmazás által a Magyar 
Pálos Rend szeretné megosztani a sivatagi 
atyák remeteségben fogant lelkiségéből táp-
lálkozó rendi lelkiséget mindazokkal, akik ke-
resik Istent, mindazokkal, akik érdeklődnek a 
pálosok iránt, s főként azokkal, akikhez eddig 
nem juthattunk el, de akik talán így, a korszerű 
mobileszközön keresztül, szívesen megismer-
kednek velünk.
A napi gondolatokat, elmélkedéseket pálos 
szerzetesek és szerzetesnővérek, valamint a 
világban e lelkiség szerint élő barátok hosszú, 
gondos, körültekintő munkával gyűjtötték és 
írták. A szövegek, idézetek forrásai – a Szentí-
rás és szentírási magyarázatok mellett – Szent 
Ágoston regulája, P. Bereck egykori rendi gene-
rális írásai, pálos imádságok, az egyház szentje-
itől vett idézetek és más, világi szerzőktől vett, 
a pálos lelkiséggel egybecsengő gondolatok.
Arra hívjuk azokat, akik okostelefonjaikon ke-
resztül bekapcsolódnak, hogy ne pusztán ide-
ig-óráig érdeklődők, belepillantók vagy kíván-
csiskodók legyenek, hanem naponta elolvasva, 
ízlelgetve a kiválasztott idézeteket, egy éven 
keresztül járják velünk a lelki élet útját, hosz-
szabb távon megtapasztalva a pálos lelkiséget.
Az alkalmazás Android operációs rendszerrel 
rendelkező készülékekre telepíthető a Google 
Play webáruházából letöltve, a Pálos alkalmazás-
ra keresve. Az alkalmazás az Appsters Kft. mun-
kája, adománya, melyet ezúton is köszönünk.
Kérjük, fogadják szeretettel, nyitott szívvel az 
új lehetőséget, s kívánom, hogy az általa köz-
vetített gondolatok tetteké válva, hozzanak 
minél több gyümölcsöt életünkben!

rendi 
krónika
Rendi hírek

P Csóka János tartományfőnök – 2017. márci-
us 1-jei hatállyal – P. Puskás Antalt a pálosz-
szentkúti kolostorból a budapesti kolostorba,  
P. Mátyás Mihályt a budapesti kolostorból a 
pécsi kolostorba, P. Balla Barnabást pedig a 
pécsi kolostorból a pálosszentkúti kolostorba 
helyezte, s kinevezte a pálosszentkúti kolostor 
házfőnökévé. 

•

Tartományfőnöki találkozó 
Częstochowában

2017. március 20. és 21. között tartományfő-
nöki találkozó volt a pálos rend központjában, 
a częstochowa-i Jasna Górán. A magyar rend-
tartományt P. Csóka János tartományfőnök 
és P. Puskás Antal képviselte. A rendszeresen 
megtartott találkozókon az egyes rendtarto-
mányok képviselői beszámolnak a tartomány 
életének főbb eseményeiről.

•
Teljes búcsú a jasna góra-i Szűzanya 
kegyképe megkoronázásának 
jubileumi évében

AZ APOSTOLI PENITENCIÁRIA külön 
dekrétuma alapján 2016. december 8-tól 2017. 
december 8-ig teljes búcsút nyerhet:
— aki a Jasna Góra-i Szűzanya Kegyhelyére 
elzarándokol és ott a megkoronázott Kegykép 
előtt a szent szertartásokban részt vesz; 
— Mária által alázatosan kérve Istent imád-
kozik Lengyelország hűséges kitartásáért a 
keresztény hitben, új papi és szerzetesi hivatá-
sokért, a családok, a világ és az Egyház oltal-
máért, valamint a Szentatyáért; 
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— a Szűzanya Kegyképe előtt imádkozva el-
mond egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet és a 
Boldogságos Szűz Mária, Lengyelország Ki-
rálynője oltalmát kéri;
— a bűnbánat és kiengesztelődés szentségé-
ben részesülve szentáldozáshoz járul. 
Teljes búcsúban részesülhetnek az idősek, 
betegek, és mindazok, akik megfelelő okból 
nem hagyhatják el otthonukat, de lélekben 
csatlakoznak azokhoz, akik jámbor lélekkel 
felkeresik a Kegyhelyet. Ezek a személyek a 
megszentelő kegyelem állapotában keltsék 
fel magukban a búcsú elnyeréséhez szükséges 
három rendes feltétel teljesítésének (mielőb-
bi) szándékát, és a Szűzanya bármilyen képe 
előtt mondják el ájtatos lélekkel a fent emlí-
tett imádságokat, felajánlva az irgalmas Isten-
nek Márián keresztül szenvedéseiket és életük 
gyarlóságait.

•

Remete Szent Pál ünnepe Pécsett

Január 15-én, vasárnap volt Remete Szent Pál-
nak, a pálos rend névadójának ünnepe a pécsi 
Szent Imre (Pálos) templomban. Az ünnepi 
szentmise keretében a pálos szerzetesek meg-
újították rendi fogadalmukat. A 18 órakor kez-

dődő szentmisét Msgr. Darvas-Kozma József 
pápai káplán, c. esperes, csíkszeredai plébános 
mutatta be. Az ünnepi szentmisén a Schola Sa-
ncti Pauli végzett énekes szolgálatot Dr. Fodor 
Gabriella vezetésével. Szentbeszédében Dar-
vas-Kozma atya kiemelte: Remete Szent Pál 

példájára ugyanazzal az odaadó szeretettel kell 
szeretnünk Istent, ahogyan egy igazi házas-
ságban a házastársak szeretik egymást. Ennek 
kifejezése a tövisi, egykor pálos templom feszü-
letének felirata: „Aki jobban szeret téged, mint én, 
azt jobban szeretheted, mint engem!”
A szentmise végén a pálos hagyományoknak 
megfelelően Remete Szent Pál ereklyéjével 
megáldották a gyermekeket.

•
Boldog Özséb-ünnep Márianosztrán

2017. január 18-án Boldog Özséb halálá-
nak évfordulójára emlékeztek Márianosztrán 
a Magyarok Nagyasszonya Bazilikában. Az 
ünnepi szentmisét Dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök mutatta be, a szentbeszédet Msgr. 
Darvas-Kozma József pápai káplán, esperes, 
csíkszeredai plébános mondta. Az ünnepen 
a Magyar Pálos Rend itthon is elindította a 
Lengyelországból induló „Mária Élő Koroná-
ja” kezdeményezést. P. Vízi András, a nosztrai 
perjel, plébános köszöntötte a püspök urat, a 
pálos atyákat, a konfrátereket és a zarándo-
kokat. Mindannyiunk nevében beszélt, mikor 
kimondta, azért jöttünk össze, hogy megerő-
sítsük hitünket, örüljünk a szenteknek, és kér-
jük az Úr kegyelmét, hogy tanúságot tudjunk 
tenni hitünkről.

Mit jelent az Istennek való teljes 
átadottság, életünk teljes oda-
adása? – ezt a kérdést állította 
szentbeszéde középpontjába 
Darvas-Kozma atya, majd Szent 
Margit személyét is megjelení-
tette beszédében. Boldog Özséb 
és Szent Margit is a feltétlen 
odaadás példáját mutatják még 

ma is. Darvas-Kozma József atya beszédének 
végén önvizsgálatra hívott mindenkit: Hogyan 
viszonyulunk mi, Boldog Özséb magyarjai a 
kereszthez, a könyvhöz és a kétkezi munká-
hoz? Van-e hitünk, vagy lázadunk, értetlen-
kedünk és belezuhanunk a kétségbeesésbe? 
Olvassuk-e a Szentírást, a keresztény sajtót, 
vagy megelégszünk a szappanoperákkal? Ég-e 

Msgr. Darvas-Kozma József 
(fotó: Varga László)
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kezünk alatt a munka, vagy sopánkodunk, nya-
fogunk? Mikor kezdjük el az építő munkát?
A szentmise után a pálos konfráterek, a rend 
tiszteletbeli tagjai közösen elmondták a konf-
ráterek imádságát, végül Csóka János, a Ma-
gyar Pálos Rend tartományfőnöke útjára indí-
totta a „Mária Élő Koronája” kezdeményezést. 
(Lásd bővebben jelen számunkban.)

•
A kolostor alapításának évfordulója 
Hargitafürdőn

2017. január 21-én, szombaton tartotta a közös-
ség Remete Szent Pál és Boldog Özséb ünne-
pét a Szent István templomban Hargitafürdőn.   
A 18 órakor kezdődő szentmisében megünne-
pelték a kolostor három éves (2014) fennállá-
sát. Tamás József püspök atya, a gyulafehérvári 
főegyházmegye segédpüspöke a résztvevőket 
arra buzdította, hogy Boldog Özséb nyomába 
lépve, mentsük meg népünket, mentsük meg 
Nyugat-Európa kereszténységét.

•
Urunk bemutatásának ünnepe – 
a megszentelt élet napja

Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartják 
A megszentelt élet napját. Hagyományosan 
ezen a napon találkoznak az egyházmegyék 
szerzetesközösségei, hogy együtt ünnepelje-
nek, és tanúságot tegyenek hivatásukról. A pé-
csi egyházmegyében idén a betegápoló feren-
ces nővérek adtak otthont a közös ünnepnek, 
Kozármislenyben. Az ünnepen részt vettek a 
pécsi pálos közösség tagjai is.
A közösen énekelt Vesperás után Csóka János 
tartományfőnök atya beszélt a szerzetesi hiva-
tás alapjairól, amelyet koncentrikus körökhöz 
hasonlított. A szerzetesi élet szíve az Istennel 
megélt bensőséges kapcsolat, amit az imádság 
erősít. Ebből táplálkozik a testvéri közösség, 
a közbenjárás szolgálata a zsolozsma végzése 

által, és minden szolgálat, amit a szerzetesrend 
az emberekért végez. A pálosoknál ez a lel-
kipásztori szolgálatot jelenti, valamint az en-
gesztelést és a vezeklést, elsősorban a magyar 
népért.

•

A megszentelt élet napja Csíksomlyón

A csíksomlyói kegytemplomban, Gyertyaszen-
telő Boldogasszony napján a fél 11-kor kezdő-
dött szentmise keretében ünnepelték A meg-
szentelt élet világnapját az oda elzarándokoló 
szerzetesek és hívek. A szentmisét Urbán Erik 
templomigazgató, a gyulafehérvári főegyház-
megye  szerzetesekért felelős érseki helynöke 
celebrálta, szentbeszédet mondott Bátor Bo-
tond atya, hargitafürdői házfőnök. Ezt köve-
tően a jelenlévő szerzetesközösségek tagjaival 
együtt László Rezső hargitafürdői pálos atya is 
tanúságot tett hivatásáról, és bemutatta a rend 
lelkiségét. A szentmiséről készült videó meg-
tekinthető a palosrend.hu oldalon, az Útravaló 
menüpontban.

•
Folytatódik az engesztelő 
szentségimádás

2017. február 3-án, a 20 órai szentmise és be-
fejező imaóra után folytatódott az engesztelő 
szentségimádás a Sziklatemplomban Krisztus 
küzdő egyházáért, hogy a keresztények vissza-
térjenek első szeretetükhöz, és valóban a föld 
sója és a világ világossága legyenek. A 2016-
ban elkezdett engesztelő virrasztások ezentúl 
elsőpéntekenként lesznek megtartva.

•

Pálosok a Mária Rádióban – 
tematikus nap és új sorozat

Február 23-án, tematikus napot tartottak a Má-
ria Rádióban a Mária Élő Koronája akcióról.  
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A nap témái között szerepelt a „Mária Élő Ko-
ronája” kezdeményezés lelki, teológia háttere, 
gyakorlati ismertetése, a pálos rend története, 
a częstochowai, Jasna Górai kegyhely ismer-
tetése, valamint beszélgetés tanúságtevőkkel 
Mária Élő Koronájáról, és életünk megváltoz-
tatásáról. 
Fehér barátok címmel új sorozat indult a Mária 
Rádióban az egyetlen magyar alapítású férfi 
szerzetesrend, a pálosok történetéről és lelki-
ségéről. A kéthetente megjelenő műsorban a 
hallgatók megismerhetik a pálosok több mint 
700 éves történelmét, a remeteségből fakadó 
és a történelem viharaiban, az idők jeleire rá-
hangolódó lelkiségét és Urunk Jézus Krisztus 
Édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária iránti 
ragaszkodását. Ezzel a sorozattal nemcsak a 
keresztény hitet, hanem a magyarság történel-
méhez szorosan kapcsolódó pálos rend meg-
ismertetését is szolgálni kívánják az alkotók.  
A műsort Bátor Botond és László Rezső pálos 
szerzetesek vezetik.

•
A Pálos Baráti Kör februári 
és márciusi találkozóiról

A Pálos Baráti Kör (PBK) februári találkozó-
ján P. Balla Barnabás tartott előadást a Mária 
Élő Koronája akcióról, február 
22-én a Sziklatemplomban, 24-
én pedig a pécsi Pálos templom-
ban az ünnepi szentmisét köve-
tően. Pécsett, a szentmise után 
személyesen adhatták át a fény-
képüket azok, akik csatlakozni 
szeretnének a kezdeményezés-
hez. Mintegy válaszul a felaján-
lásukra, megkapták a częstochowa-i Szűzanya 
kegyképének másolatát, hátoldalán a 300 éves 
jubileum felajánló imádságával. Ez a gesztus 
kifejezi, hogy a résztvevők befogadják Mári-
át otthonaikba, családjaikba, életükbe. Pécsett 
a Pálos Baráti Kör következő találkozóin is 
lehetőség lesz a fényképek személyes átadásá-
ra. A Sziklatemplomban a szentmisék után a 

sekrestyében adhatók át a fényképek. Bővebb 
információk, ill. a további átadóhelyek megta-
lálhatók a palosrend.hu weboldalon, az Aktuá-
lis/Hírek, események menüpont alatt.
A PBK márciusi találkozója március 22-én 
volt a Sziklatemplomban, 24-én pedig a pécsi 
Pálos templomban. A 17 órakor, ill. 18 órakor 
kezdődő szentmisét követően Budai László, a 
Misszió Tours Utazási Iroda vezetője tartott 
filmvetítéssel egybekötött előadást a częs-
tochowai vonatos zarándoklatokról. A találko-
zó témájának jelentőségét az adta, hogy 2017. 
június 26. és 30. között az ez évi zarándoklat 
fogja a Mária Élő Koronája Akció keretében 
addig összegyűjtött fényképeket magával vin-
ni, és a helyszínen ünnepélyesen átadni.

•
P. Udvarnoky László István 
pálos atya köszöntése

2017. március 5-én Budafokon, a Szent Imre 
Otthonban tartott ünnepi ebéden köszön-
tötték P. Udvarnoky László István atyát 75. 
születésnapja alkalmából. A 2002 óta a Bu-
dapest-Budatétény Szent István király plébá-
niát vezető pálos atya tiszteletére rendezett 
ünnepségen a hívek sokasága mellett részt 
vett Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgár-

mestere is, aki egyedi gravírozott 
emléktáblával köszöntötte az 
ünnepeltet. P. Udvarnoky László 
István 2012-ben megkapta a Bu-
datétényért Emlékérmet, amiért 
fáradhatatlan lendülettel és hit-
tel tartja egyben és építi tovább 
a kerület katolikus közösségét.  
A tavalyi szintén jelentős év volt 

számára, hiszen pálos testvérek és hívek kö-
rében ünnepelhette pappá szentelésének 50. 
évfordulóját.

•
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Nők gyalogos zarándoklata – 25-ször

Március 18-án 25 alkalommal tartottuk meg a 
nők zarándoklatát. A zarándoklatot, melynek 
célja a pálosszentkúti kegyhely, három havon-
ként szervezzük meg, így az idén még három al-
kalommal lesz lehetőség részt venni rajta. Idő-
pontok: június 10., szeptember 16., december 
9. Minden lányt és asszonyt várunk, aki imád-
kozni szeretne családjáért, hozzátartozóiért.  
A zarándoklaton gyónási lehetőség is van, me-
lyet P. Pál Csaba OSPPE biztosít a résztvevők 
számára. Kérjük, hogy részvételi szándékukat 
jelezzék (20/ 775 2555).

•
Megújult a márianosztrai 
Bazilika belső tere

2017. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony ünnepén került sor a belsőleg fel-
újított márianosztrai bazilika megáldására.  
Az ünnepi szertartás és szentmise főceleb-
ránsa Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök, a 
Magyar Pálos Rend konfrátere volt. A bazilika 
belső tere Trizna Lajos (1941–2012) nagylel-
kű adományából újult meg, akinek emléktáb-
láját a szentmise keretében szentelték fel. –  
A jeles nap alkalmából sokan összegyűltek 
szeretett templomukban, és várták püspök 
atya érkezését, miközben P. Vizi András pálos 

atya vezetésével, imádsággal és csendes elmél-
kedéssel töltötték az időt. Beer Miklós püs-
pök atya prédikációjában emlékeztetett arra, 
hogy a magyarságnak küldetése van, terve úgy, 
mint annak idején terve volt Máriával, a názá-
reti lánnyal. De ezt a tervét csak akkor tudja 
kibontani bennünk, ha nap, mint nap, igent 
mondunk rá. Gyümölcsoltó Boldogasszony és 
a Bazilika ünnepén arra is felhívta a figyelmet, 
hogy minden Mária igenével és a fogantatással 
kezdődött el.
A szentmisét agapé zárta, helyi asszonyok által 
készített süteményekkel várták a házigazdák a 
vendégeket.

•
Megújult a Lyceum-templom 
teljes világítása

Megújult a Lyceum templom teljes világítása. 
A régi reflektorok helyett összesen 30 darab 
korszerű, energiatakarékos világítótestet sze-
reltek fel.

•
Elkezdődött a kegyhely felújítása 
Pálosszentkúton 

Petőfiszállás község Önkormányzatának jó-
voltából, állami támogatás segítségével Pálosz-
szentkúton megkezdődött a kegyhely felújítása.  
Az ünnepélyes átadásra a pünkösdi búcsú ke-
retében kerül majd sor.

•
Zarándokház Pálosszentkúton 

A pálosszentkúti zarándokház egész évben 
várja a testi-lelki felfrissülésre vágyó családok, 
csoportok jelentkezését (40 főig). Bejelent-
kezni, érdeklődni lehet a plébánián telefonon: 
76/700-911, 20/775 2555 vagy e-mailen: za-
randokhaz@gmail.com. 

•

A szentmise március 25-én
(fotó: Varga László)
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Önkéntes munka és pihenési 
lehetőség Páloskert-Gálosfán 

Szeretettel tudatjuk az érintettekkel, hogy az 
érettségiző diákok számára szükséges 50 órás 
közösségi szolgálat teljesítésére Gálosfa-Pá-
loskerten is van lehetőség! 
A Somogy megyei Gálosfán, a Páloskertben 
összefüggő területen, gyönyörű környezetben, 
felújított, kényelmes házakban várjuk a pi-
henni, kikapcsolódni elcsendesedni és együtt 
munkálkodni vágyókat is. Nagy szerettel vá-
runk családokat is! Bejelentkezés és bővebb in-
formáció: paloshazak@gmail.com és Baghy-Bá-
tor Teréz +36 82 950 856. 

pálos 
programok
2017. április – 2017. szeptember 
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 első péntekén 
– engesztelő szentségimádás 
Krisztus egyházáért;

•	 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

•	 szeptemberben – a Pálos Baráti Kör 
találkozója.   

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

•	 július 1. – Sarlós Boldogasszony, ünnepi 
szentmise a Mária-kútnál 

•	 július 1–2. – Irgalmas Jézus Öt Szent 
Sebe ünnepe, főbúcsú 

•	 augusztus 13. – Nagyboldogasszony 
búcsúja, a Bazilika templomszentelési 
ünnepe

•	 szeptember 17. – a kálvária kápolna bú-
csúja (Fájdalmas Szűzanya).

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

•	 minden hónap első péntekén – Férfiak 
gyalogos zarándoklata; indulás 17 

órakor Kiskunfélegyházáról, 
az Ótemplom elől. Érkezés 
kb. 20 órakor a pálosszentkúti 
kegyhelyre. Majd engesztelő 
virrasztás Magyarországért.
•	 június 10. és szeptember 16. 
– nők gyalogos zarándoklata; 
•	 májustól októberig minden 
hónap 13-án 8 és 11 óra között 
fatimai engesztelés;

•	 május 12–14. – Családos lelkigyakorlat 
Bíró László püspök atya vezetésével; 

•	 június 2–3. – Pünkösdi Ifjúsági  
Találkozó;

•	 június 3–5. – Pünkösdi Búcsú; 
•	 július 8. – Keresztény Motoros 

Zarándoklat;
•	 szeptember 9–10. – Kisboldogasszony 

búcsú



Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó za-
rándokszállás várja a zarándokokat, csoporto-
kat. A további részletekről a palosszentkut.hu 
és facebook.com/Palosszentkut oldalakon vagy a 
+36 20 775 2555 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

•	 május 17. – a Pálos templom felszentelé-
sének 80. évfordulója, 18 órakor hálaadó 
szentmise;

•	 szeptemberben – a Pálos Baráti Kör 
találkozója.   

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 minden hónap első csütörtökjén a 17 órai 
szentmise után 18.15 óráig csendes 
szentségimádás;

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

•	 augusztus 6. – Templombúcsú (Urunk 
Színeváltozása), 10.45-kor ünnepi szent-
mise. 

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 
1, 2, 3, és 4 személyes urnafülkék válthatók 
25 évre. Érdeklődni munkanapokon 8.00 és 
16.00 óra között a 72/515-425-ös telefonszá-
mon lehet.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér
•	 augusztus 20. – 12.30-kor ünnepi szent-

mise, a templom búcsúja és falunap;
•	 szeptember 16. – 12 órakor ünnepi 

szentmise a Szentkereszt tiszteletére, az 
adótorony melletti keresztnél. 

SALFÖLD

•	 július 22. – 18 órakor Szent Mária Mag-
dolna búcsú, ünnepi szentmise

PÉCS, JAKAB-HEGY

•	 július 23. – 12.30-kor Jakab-hegyi búcsú, 
ünnepi szentmise

BUDAPEST, BUDASZENTLŐRINC

•	 augusztus 6. – 16 órakor Szent Lőrinc 
napi ünnepi szentmise

KESZTÖLC,  KLASTROMPUSZTA

•	 szeptember 17. – 12 órakor a Szent Ke-
reszt felmagasztalása tiszteletére ünnepi 
szentmise

Kedves Olvasók! Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a rendi értesítőnkben ezentúl a pálos temp-
lomok miserendjét külön nem közöljük.  
A szentmisék időpontjairól, a további prog-
ramokról és az esetleges változásokról a rend 
honlapján (palosrend.hu), s a templomok hir-
detéseiből értesülhetnek.

Salföldi pálos templom romja (fotó: Török Máté)
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„Megfutamodván amaz ősz és hóval hintett szakállos, komor hideg,  
mind a havat, mind a jeget utána folatja, és helyt ád ama gyönyörű ábrázatú 
ifjúnak, a tavasznak, ki mind az erdőket, mind a kerteket, mind a hegyeket, 
mind a völgyeket zöldelő füvekkel, kékes hyacinthussal, különb-különbféle 

tulipányokkal, rózsákkal, liliomokkal ékesíti, vidámítja.
Kedves keresztények! Ha a nagyot kicsinyhez szabad hasonlítani,  

úgy tetszik, hasonló dolgot ád előnkbe szerelmes Megváltónk feltámadása; 
mert megszűnvén a szörnyű kínoknak rettenetes tele, a szép örömök  

gyönyörű tavasza tűnik szemünkbe […]”

P. Simon Máté (1743 –1818.) pálos szerzetes: Gyönyörű tavasz, 1802


