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beköszönő

beköszönő
Na, mi van?
P. Győrfi Szabolcs OSPPE

Gyakran jut eszembe a méltán szimpatikus 
és tehetséges, mellesleg buddhista tanító 
humorista előadásainak a címben is idézett 
jellemző kérdése: Na, mi van? Mert lassan 
kikoptunk a divatból keresztényként, az év-
századok alatt. Vagy sokkal inkább belőlünk 
kopott ki Krisztus, koptattuk ki mi magunk 
Krisztust önnönmagunkból? 
Sokszor látunk embereket „magukban” be-
szélni az utcán. Nyilván egy számunkra nem 
látható „kütyübe” beszélnek, de a hatás olyan, 
mintha magukban beszélnének. Elszakadunk, 
egyre távolabb kerülünk kapcsolatainktól, 
embertársainktól. A telefonkezelésnek már 
a látszata sincs meg. Beszélünk, beszélünk, 
mondjuk a magunkét… S Istent is egyre tá-
volabb tartjuk magunktól, nem beszélünk 
vele, esetleg amolyan telefonkapcsolatban 
„magunkban beszélünk” vele.
Az interneten elfelejtett templomokról és ka-
tedrálisokról készült képeket látva hallgatha-
tunk relaxáló zenét, gregorián dallamokat sa-
játos kontextusban: nagyszerűek – úgymond 
– a stressz ellen. Hiszen annyira stresszes a 
ma embere… Elhagyott, romos templom, 
templomok sziluettjei. Olyan „misztikus”, 
olyan titokzatos, olyan finoman borzongató – 
kellemesnek tűnő szabadidős mulatság festett 
színházi díszletei és hangzatai…
Az ember életútjának felén, abba a bizonyos a 
nagy dantei sötétlő erdőbe jut. S óhatatlanul 
elgondolkozik, hol van és honnan hová tart.  
S próbál megszabadulni az illúzióitól.
A ma még szinte épnek látszó Európa ment-
hetetlenül elveszett annak, ami volt. Az el-
múlt kétezer évben magát kereszténynek 
mondó földrésznek – melynek mai arca a 
második világháborút követően a hideghá-
borúban formálódott –, ennek a jóléti Eu-
rópának a napja, menthetetlenül leáldozott. 
Napjainkban még a púder összetartja az él-

veteg arc roncsait…, egy ideig. Ez nem opció, 
ez már régen nem egy vaskos szcenárió egyik 
lehetséges változata, hanem maga a szimpla 
és nyers valóság. 

Néhány héttel ezelőtt beszámolót tarthattam 
lassan két évvel ezelőtti egyiptomi utazásom 
kapcsán a fáraók unokáiról, a koptokról, az 
örmény perszonális plébánia, a PPTE és a 
Sziklatemplom által még tavaly meghirdetett 
szabadegyetemen. Az előadás nyomán értet-
tem meg, hogy valójában nekem volt fontos 
ez a tanúságtétel. Mert a sivatag homokja és 
az idegen vallás fejet levágó kése túlmutat 
önmagán. Mindezek a valóságok csak jelek, 
amelyek láttatják emberségünk egzisztenci-
ális helyzetét: az ember léte eredendően fo-
lyamatosan fenyegetett, veszélynek kitett lét.  
A bűn állandó szorításában élünk. Túl a ho-
mokon és túl a késeken is… Ugyanakkor ar-
rafelé nem népbetegség a depresszió; hamar 
megtalálja az ember Istent és kezébe teszi 
életét. Mert nagy úr a homok, a fenyegető 
kések villanása és az élet megannyi vigasz-
talansága...
Na, mi van?... Hát, elég nagy baj van… 
Kellene pedig végül valami „pozitívat” valami 
„hajráoptimistát” mondani… Mert Isten el-
jön és megment minket!? Ezt kell tennie – 
gondolják sokan. Mert mi, ugye, az ő népe és 
az ő kebeléből való nyáj vagyunk! Neki „kutya 
kötelessége” hát megbocsátani nekünk és üd-
vözíteni minket saját jámbor elképzeléseink 
szerint… Nem ugyanezt mondták a farizeu-
sok és az írástudók is?

Újra és újravárjuk a húsvétot, várjuk a föltá-
madást – áhítatosan, jámboran… az elhenge-
rített kővel, Mária Magdolnával, Péterrel és 
Jánossal, a leplekkel, a tanítványokkal…
És a húsvét el fog jönni, az a végső is, a mi-
énk is… a Krisztus által megformált, az álta-
la elképzelt és neki átengedett áhítatunkkal, 
jámborságunkkal és az elhengerített kővel és 
Mária Magdolnával… és Péterrel és Jánossal 
és a leplekkel és a tanítványokkal… Akkor, ha 
akarjuk az Ő életét élni!
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A tavalyi balatonszemesi konferencia sike-
rének köszönhető, hogy az akkori résztvevők 
úgy érezték, a tartalmas megbeszélést folytatni 
kell, mert egyedül így lehet remény arra, hogy 
a pálos kolostorok újra életre keljenek (ha 
másképp nem, legalább virtuálisan), és a régi 
korok szerzeteseinek élete, környezetükkel 
való kapcsolata az ásatások adta leletek tük-
rében életszerűen álljon előttünk. A régészek 
már nemcsak ásóval dolgoznak, hanem a leg-
modernebb technika alkalmazásával új lehető-
ségek nyíltak számukra a föld mélyén lappan-
gó falak és egyéb emlékek feltárására is. Sok 
kolostor és egykori templom helye rajzolható 
ily módon ismét a térképre: ezzel mindnyájan 
gazdagodunk, kutatók és – ez kiemelten fontos 
– az adott vidék, az adott település is.

rendünk 
múltjából
Pálos konferencia 
Nagyvázsonyban
Szerk.

Immár második alkalommal gyűltek össze 
a pálos kolostorok iránt érdeklődő régészek, 
hogy egymást és az érdeklődő közönséget tájé-
koztassák legújabb eredményeikről és terveik-
ről. Minderre Nagyvázsonyban került sor a he-
lyi Önkormányzat kiváló szervezésében 2018. 
április 27-én Pálosok. A fehér barátok hagyatéka 
II. Konferencia a pálos rend régészeti és történeti 
kutatásának legfrissebb eredményeiről címmel. A nagyvázsonyi pálos kolostor romjai ( fotó: Török Máté)
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Két nagyvázsonyi pálos 
örökség – a Festetics- 
és a Czech-kódex
Kertész Balázs nyomán a Szerk.

A Festetics-kódex magyar nyelvű imádságos-
könyv, amelyet Kinizsi Pál felesége, Magyar 
Benigna számára állítottak össze a nagyvázso-
nyi pálos kolostorban. A kolostort Kinizsi Pál 
alapította 1483-ban, fennmaradását gazdag 
adományokkal biztosította. A szerzetesek va-
lószínűleg hálájuk jeléül ajándékozták meg az 
alapító feleségét a reprezentatív pergamenkó-
dexszel, melynek első oldalán Kinizsi címere, 
második oldalán Kinizsi és a Magyar család cí-
mere látható. A kézirat törzsszövegét egy kéz 

másolta. Keletkezési ideje a „Pál uram betegsé-
géről zerzett imádság” alapján állapítható meg: 
Kinizsi Pál 1494. november 20-án halt meg, 
de már két évvel korábban súlyos beteg volt, 
erre utal a gyógyulását kérő ima; a kézirat tehát 
1492 és 1494 között keletkezhetett.
A kötet az egyik legszebb kiállítású nyelvem-
lékkódexünk. Díszítése a Mátyás király alatt 
létrejött, itáliai mestereket foglalkoztató budai 
könyvfestőműhely hatását tükrözi. A számos 
iniciálét és lapszéldíszt tartalmazó kézirat má-
sodik oldalán a szöveg első hét sora melletti 
téglányban holdsarló fölött Szűz Mária mint 
Napbaöltözött Asszony látható, glóriával, ke-
zében a gyermek Jézussal. Az igényes meg-
jelenéshez a rendezett íráskép, a kifejezetten 
gondos és szép írás is hozzájárul.
Nyelvemlékünk rokonságot mutat az imádsá-
goskönyvek egyik fajtájával, a laikusok számára 

A Festetics-kódex második oldala a Napbaöltözött Asszony
ábrázolásával; a Kinizsi és a Magyar család címerével, 
Nagyvázsony, pálos kolostor, 1492–1494, 208 levél, 
145×102 mm, pergamen (Országos Széchényi Könyvtár,  
Budapest, Kézirattár, MNy 73, f. 2v)

Czech-kódex (e.: ceh), Nagyvázsony, pálos kolostor, 1513, 
pergamen, 98 levél, 120×91 mm, gótikus könyvírás, 
aranyozott bőrkötés, arany metszés (MTA Könyvtár 
és Információs Központ, Budapest, Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye, K 42, f. 68v, 69r)
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1833-ban az érsekújvári ferencesek könyvtárá-
ban Czech János fedezte föl a kódexet. A kéz-
irat 1851-ben ajándékozás útján került a MTA 
Könyvtárába.
Mindkét kézirat kis méretű, ami rendelte-
tésükkel magyarázható: mivel tulajdonosuk 
mindennapi magánáhítatát szolgálták, fontos 
volt, hogy könnyen hordozhatóak legyenek.  
A két könyv arról is tanúskodik, hogy Magyar 
Benigna tudott magyarul olvasni.

pálos 
lelkiség
A lelki adoptálás – 
az evangelizáció hatékony 
eszköze
P. Puskás Antal OSPPE

Olvasóink bizonyára nem először hallanak 
már a megfogant élet lelki adoptálásáról. Idén 
április 9-ére került Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepe, így a legtöbb helyen ezen a 
napon történt a közös ígérettétel, melyben 

elköteleződünk, hogy 9 hóna-
pon keresztül imádkozunk egy 
magzatért, illetve a családjáért.  
Az alábbiakban rámutatunk né-
hány szempontra, amelyek vilá-
gossá teszik, hogy a lelki adoptá-
lás vállalásával a megújulás nagy 
művébe kapcsolódunk be.

1. A lelki adoptálás családokat ment meg

Könnyen úgy tűnhet, hogy amikor adoptálunk 
egy magzatot és kilenc hónapon át szívünk-
ben és imáinkban hordozzuk, akkor ez csak a 
gyermek megmentéséért történik. Valójában 
azonban többről van szó. Hiszen a mindenna-
pi imánkban azt mondjuk: „Adj szüleinek sze-

összeállított hóráskönyvvel, melynek összeté-
telét a megrendelő igényei is befolyásolhatták. 
Legfontosabb alkotóeleme, Szűz Mária kis 
zsolozsmája (Officium parvum Beatae Mariae 
Virginis) a Festetics-kódex legterjedelmesebb 
tartalmi egységét képezi. A szöveg 31 zsoltárt 
tartalmaz, fordításuk a nyelvemlékkódexek-
ben található zsoltárfordítások egyikével sem 
egyezik meg. A hóráskönyvek egyik leggya-
koribb alkotóeleme, a János-evangélium eleje 
(1,1–14) szintén megtalálható az imádságos-
könyvben; valószínűleg valamivel később má-
solták be a kézirat végére az eredetileg üresen 
maradt, de megvonalazott oldalakra. A hórás-
könyvek egyik további fontos eleme, a hét 
bűnbánati zsoltár, a középkorból fennmaradt 
magyar nyelvű imádságoskönyveknek is ked-
velt fejezete. Figyelemre méltó, hogy Magyar 
Benigna kódexébe nem a bibliai szövegeket, 
hanem Petrarca hét bűnbánati zsoltárának 
fordítását másolta be a pálos scriptor. A Biblia 
bűnbánati zsoltáraitól tartalmilag független 
szöveg, mely magyar fordításban itt olvasható 
először, egyetlen más nyelvemlékkódexünk-
ben sem található meg. Ismeretlen fordítója 
értelmesen és hűen ültette át magyar nyelvre 
a latin eredetit.
A Festetics-kódex további sorsáról, vándorlá-
sáról semmi biztosat nem tudunk. Valamikor 
a 18. század végén a Festeticsek keszthelyi 
könyvtárába, majd 1947-ben 
került az Országos Széchényi 
Könyvtárba. Nevét a Feste-
tics-családról kapta.
A nagyvázsonyi pálosok még 
egy imádságoskönyvet összeállí-
tottak Magyar Benigna számá-
ra, a Festetics-kódex testvérét, a 
Czech-kódexet, amelyet fráter M. 
másolt 1513-ban a nagyvázsonyi pálos kolos-
torban. A magyar nyelvű, 98 levél terjedelmű, 
színes iniciálékkal gazdagon díszített kézirat 
2 levele hiányzik. A szombati Mária-zsolozs-
ma vesperását, Szent Brigitta 15 imáját és más 
magánimádságokat tartalmaz. A kódex verses 
imádsága a tévesen Szent Bernátnak tulaj-
donított Himnusz, a felfeszített Krisztushoz. 
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pen kifejezzék azt a szeretetet, amelynek nem 
adtak helyet, amikor gyermeküket abortálták.  
A lelki adoptálás nagyszerű módja ennek. Ki-
lenc hónapon keresztül szívükben hordozhat-
nak egy gyermeket, és miközben imádkoznak 
annak megszületéséért, őket magukat is gyó-
gyítja Isten a bűn okozta sebekből.

4. Nemzetünk megújulásának legfőbb akadá-
lya hárul el általa 

Sokan és sokféleképpen dolgoznak azon, hogy 
nemzetünk haladjon előre a megújulás útján: 
hogy legyenek egészséges családok, legyen rend 
és növekedés erkölcsileg és a kultúrában, szűn-
jön meg a széthúzás, a háború, legyen megúju-
lás az egyházban. Mennyien imádkoznak ezért! 
Mi lehet a baj, hogy nem halad előre látványo-
san mindez? Hallgassuk meg Izajás prófétát:
„Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom 
szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem 
hallgatok oda, mert a kezetek csupa vér. Mosdja-
tok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel 
színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok 
meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek 
az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az 
árvának, s védelmezzétek az özvegyet. Aztán 
gyertek, s szálljatok velem perbe!” – mondja az 
Úr. „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a 
skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan 
vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a 
gyapjú. Ha készséggel engedelmeskedtek, majd a 
föld legjavából esztek. De ha tovább is lázongtok 
ellenem, kard pusztít el benneteket.” Igen, az Úr 
szája mondja ezt. (Iz 1,15-20)
Izajás külön kiemeli, hogy az igazságtalan 
vérontás – lásd abortusz – miatt nem hallgat-
ja meg Isten a kéréseket. Kik a leginkább el-
nyomottak és árvák, ha nem a születésük előtt 
veszélyben levő gyermekek? A lelki adoptálás 
tehát a társadalmi megújulás legfőbb akadályát 
kívánja elhárítani. 

5. A lelki adoptálás az Egyház „szívében” van.

„Anyámnak, az egyháznak szívében én a szere-
tet leszek” – így határozza meg saját hivatását  

retetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük 
életét…” A gyermek szüleiért imádkozunk és 
engesztelünk, főként értük hozzuk meg a napi 
áldozatot, amit vállaltunk. A gyermek elvá-
laszthatatlan szüleitől, különösen, amíg nö-
vekszik anyja méhében. Abból a tényből, hogy 
meghagyják gyermekük életét, kitűnik, hogy a 
szülők befogadták Isten kegyelmét. Ez a ke-
gyelem pedig hosszú távon újítja meg a csa-
ládot; nem csupán a gyermek megszületéséig 
tart. Így tehát kilenc hónapig tartó folyamatos 
imánkkal egy egész család megmentését szol-
gálhatjuk.

2. Közösséget teremt

Sokan vagyunk Magyarországon, akik a meg-
fogant gyermekekért imádkozunk. Fontos, 
hogy bátorítást nyerjünk egymás tanúságtétele 
által, mert így kitartóbbak leszünk az imában. 
Ezért kell, hogy tudjunk, halljunk egymás-
ról. Mózes, amikor imádkozott az ellenség-
gel harcoló népéért, egy idő után elfáradt és 
leeresztette kezeit. Áron és Hur voltak azok, 
aki azután tartották kezeit napnyugtáig, amíg 
győzelemmel végződött a harc. Ugyanígy, ami-
kor imádkozunk az apákért és anyákért, akiket 
megkísért a sátán, a megfogant élet legfőbb 
ellensége, akkor nekünk is szükségünk van tá-
maszra, mint Mózesnek. Ha rendszeresen ösz-
szejövünk közös imádságra lelki adoptáló test-
véreinkkel, létrejön egy közösség, ahol új erőt 
nyerhetünk a harcban. Később szeretnénk e 
célból országos és helyi lelki napokat is tartani. 

3. Gyógyulást eredményez a sebzett lelkekben

Az abortusz mély sebeket hagy, főleg az anya 
lelkében. Talán már többször is meggyónta, 
mégsem tud megnyugodni. A megnyugvás 
csak akkor lehetséges, ha megbocsátott ma-
gának. Ehhez sokat segít pl. a Ráhel Szőlős-
kertje-hétvége, amelynek során a résztvevők 
megtapasztalják a kibékülést Istennel, gyerme-
kükkel és önmagukkal. Megtapasztalva Isten 
irgalmát, az anyák lelkében ilyenkor születik 
meg az a természetes vágy, hogy valamikép-
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7. Közelebb kerülhetünk Jézus és Édesanyja 
közti szeretettitkához

Uram, Jézus, édesanyád Mária közbenjárá-
sára, aki szeretettel szült világra téged… így 
kezdjük mindennapi imánkat a gyermekért, 
akit lélekben adoptáltunk. Az általunk adop-
tált gyermeket, az ő fejlődését folyamatosan 
annak fényében nézzük a kilenc hónap alatt, 
ahogy Mária szeretettel hordozta saját Fiát. 
Az örvendetes rózsafüzér titkait imádkozva, 
kapunk egy új távlatot. Megértjük, hogy Jé-
zus Krisztus meg akarta élni az emberi élet-
nek ezt a szakaszát is, és édesanyjával együtt 
meg akarta szentelni a várandóság időszakát.  
Az emberi élet többi szakaszát Krisztus tuda-
tosan élte meg és így váltotta meg. A várandó-
ság idején azonban ő még nem tevékeny. Ennek 
az időszaknak vállalását egyedül az Édesanya 
és Szent József tudatos szeretete fémjelzi.  
A lelki adoptálás idején egészen közel kerül-
hetünk Mária és József lelkületéhez a rózsafü-
zér elmélkedései révén.

Látogassa meg a lelkiadoptalas.hu oldalt, ahol 
tanúságtételeket, elmélkedéseket, riportokat és 
videókat talál, valamint feliratkozhat egyénileg 
is lelki adoptálásra.

Amit a mennyben 
nem tehetünk
P. László Rezső OSPPE

Az idén, a nagyböjti időben so-
kat foglalkoztatott a mennyor-
szág kérdése, s az addig vezető 

út. Tudom, meg vagyok győződve a Szentírás 
alapján arról, hogy az üdvösséget nem kell ki-
érdemelni. Jézus már szabaddá tette az utat a 
számunkra… És mégsem jut oda mindenki. 
A kérdés az, hogy mi múlik rajtunk ebben a 
tekintetben, hogy részesei lehessünk, hogy ne 
„maradjunk le” róla. Hiszen itt az örök életün-
ket meghatározó személyes kérdésről van szó. 

Lisieux-i Szent Teréz. Amikor az apostolko-
dás bármelyik formáját nézte, nem találta meg 
abban saját magát. A Szentlélek rávezette őt 
arra a felismerésre, hogy az egyháznak a többi 
tagja között van szíve is. És ha ez a szív nem 
ver, akkor a többi tag sem képes tenni semmit. 
Ő azt tekintette hivatásának, hogy szeresse Is-
tent és testvéreit abban a szűk környezetben, 
ahol karmelita életét élte. Megdöbbentő, de 
éppen ő lett a missziók védőszentje. Ezt a sze-
retetet vágyta kifejezni minden apró dologban, 
ami csak útjába került. 
Az életvédelemben sokan nagyon aktívak és 
sokat dolgoznak, hála Istennek. De nagyon 
szükséges, hogy az életvédelemnek legyen szí-
ve is. Ezt a szerepet pedig azok töltik be, akik 
lelki adoptálást végeznek. Ők dicsőítik az élet 
Istenét és folyamatos szeretettel fordulnak ki-
csiny testvéreik felé. Az ilyen szeretettel teli 
ima nélkül az életvédelem könnyen kudarcok-
ba fulladhat.

6. Tudatosodik bennünk az élet és a termé-
kenység ajándékának csodája

Miután a fatimai látnokgyerekeknek a Szűza-
nya egy pillanatra megmutatta a poklot, ki-
jelentette: „Több lélek kerül a pokolba a testi-
ség bűnei miatt, mint bármely más bűn miatt”.  
A testiség bűnei közé tartozik pl. a házasság-
törés, a fogamzásgátlás, az önki-
elégítés, a pornográfia, a homo-
szexuális viszony, a szemérmetlen 
öltözködés. Ezek a bűnök, ame-
lyek ma széleskörűen elterjedtek 
a hívők között is, szinte közvet-
len következményei, kivetülései 
annak, ahogyan a testről, a szexu-
alitásról, a termékenységről gon-
dolkodunk. A lelki adoptálás kilenc hónapja 
az ima ereje mellett egy nagyszerű lehetőség 
arra is, hogy elmélkedve kövessük végig az új 
emberi élet növekedésének a csodáját, az ösz-
szehangoltságát az anya testével és lelkével.  
A fiatalok számára alkalom, hogy megtanul-
ják megbecsülni saját meghívásukat arra, hogy 
apák és anyák legyenek. 
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vait hallgatni. Tisztában van azzal, hogy Jézus 
Istentől van. Jézus készséggel beszélget vele, 
szeretettel és gyöngéden tárja elébe Isten ir-
galmasságát, valamint azt, hogy mi szükséges 
ahhoz, hogy Nikodémus Isten gyermekévé 
legyen és eljusson az üdvösségre: újjá kell szü-
letnie vízből és Szentlélekből. Jézus felidézi 
a választott nép engedetlenségét, lázongását, 
amivel a pusztai vándorlás során bántotta meg 
Istent. A büntetés: tüzes kígyók. Mózes köz-
benjárására azonban Isten irgalmat gyakorol. 
Rézkígyót készíttet Mózessel, amelyet póznára 
téve felemel a pusztában, aki pedig erre felte-
kint, életben marad. A Mózes által kieszközölt 
kegyelem, a rézkígyó felemelése előképe Jézus 
keresztre való felemelésének is, és megmutatja 
Isten irgalmas túlcsorduló szeretetét, de felhív-
ja a figyelmet a bűnbánatra is, amely Istenhez 
visszavezeti az embert. 
A keresztre feszített Jézus halála és harmad-
napon való feltámadása, Istennek az emberek 
iránt érzett irgalmas szeretetének a túlcsordu-
lása. Jézus Isten irgalmának megtestesítője és 
látható jele. Isten irgalma hatalmasabb minden 
elkövetett bűnnél; nagylelkűségben Őt nem 
tudjuk felülmúlni. Irgalommal siet a bűn fertő-
jében vergődő ember segítségére, elküldi szent 
Fiát, aki Mária által a Szentlélek erejéből testet 
öltött Isten és ember. Kereszthalála, értünk ki-
ontott vére legyőzi a halált mindörökre. Amit 
a bűn által Ádám és Éva engedetlenségével el-
rontott az ember, azt Mária és Jézus engedel-
messége által nyertük vissza: Mária eltapossa 
a kígyó fejét, Jézus legyőzi a bűnt és a halált. 
(„Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, 
úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki 
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesz-
szen, hanem örökké éljen.”– Jn3,13–16) 
Mi is tehát az irgalmasság? Az, hogy Isten 
túláradó szeretetéből elküldte fiát, aki önként 
vállalta a bűnös emberért a kereszthalát. Ami-
kor pedig felismerve bűnös voltunkat, vissza-
térünk Istenhez, amikor magunkba szállunk, 
akkor azt is felismerhetjük, hogy az ítéletet 
Jézus személyesen értünk is vállalta, így Isten ir-

Ha földi életünk befejezése után, csak porrá 
lennénk, az egyszerűbb lenne jelen életünk 
szempontjából: amíg élek, élek, ahogy tudok, 
utána meg lesz, ami lesz. Én azonban hiszem, 
hogy valóság az örök élet a halál kapuja után. 
Ezt a mi feltámadt Urunk számos tanú előtt 
bizonyította is, a történelemben pedig szentek 
sora mutatja fel ezt számukra – csak meg kell 
látunk őrangyalaink segítségével.
Ugyanakkor földi, hétköznapi gondolkodá-
sunk számára elképzelhetetlen, hogy vala-
mi – így az életem, a létem is – örökké tartó 
legyen. De ha hitem alapján is belegondolok, 
akkor tudom, hogy igenis két út áll előttem, s 
mindkettő „véget nem érő”. Az egyik, a menny, 
amely a maga örök dinamizmusával, vonzásá-
val siet elém, míg a másik, a pokol taszít: csak 
oda ne, és jaj, örökre! Örök magányba zárva, 
„perzselődve”; csak ezt ne! 
S a két út kapcsán nemcsak magamra gondo-
lok. Számomra a menny nem lenne teljes, ha 
azok nincsenek ott, akiknek köszönhetem az 
életem, akiknek pásztora vagyok, akik a bará-
taim... De vajon értük mit teszek? Mit teszek 
azért hogy tudjanak a mennyországi örök élet-
ről, hogy higgyenek benne, és mit teszek azért, 
hogy úgy is éljünk együtt, hogy láthatóvá vál-
jék a mi Urunk számára: az örök életben is 
együtt akarunk lenni egymással és Vele?!
A nagyböjti és a feltámadt Jézus arca azt su-
gallja, hogy életem legfőbb feladata, örök élet-
be átívelő befektetése az, amit apostol elődeink 
is tettek: nem hallgathatunk arról, amit lát-
tunk, amit tapasztaltunk. Ez pedig egy egész 
földi életre szóló tanúságtevő életforma. Ez az, 
amit a mennyben már nem tehetünk, mikor 
szemtől szemben láthatjuk már a mi Urunkat 
és Megváltónkat.

Isten irgalmas szeretete
Fr. Fülöp István Vilmos OSPPE

Nikodémus Jézust éjjel keresi fel, mint ol-
vashatjuk az evangéliumban, mert fél a zsidó 
főpapoktól, de vágyik és szomjazza Jézus sza-
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galma minden egyes ember számára személyes 
egyedi valóság. Ehhez mint felbecsülhetetlen 
kincshez, úgy kell ragaszkodnunk! Nikodémus 
is ezt látta meg abban a beszélgetésben…
Kérjük az irgalmas Istentől, hogy mi is ennek 
fényében tudjunk kiteljesedni és irgalmában 
bízva élni a mindennapjainkat! 

pálosoktól, 
pálosokról
Hungarikum lett 
a pálos rend
Forrás: hungarikum.hu

Ahogy arról előző számunkban hírt adtunk, 
a Hungarikum Bizottság 2017. december 5-i 
döntése értelmében a hungarikumok gyűjte-
ményébe került a pálos rend, tizenöt további 
kiemelkedő nemzeti értékkel együtt. A Hun-
garikum díj ünnepélyes átadására 2018. január 
22-én került sor az Országházban, a Hunga-
rikumok Klubja negyedik rendezvényének 
keretében. A díjakat Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság 
elnöke és Lezsák Sándor, az Országgyűlés al-
elnöke, a Hungarikum Bizottság tagja adta át. 
A pálos rend nevében Csóka János tartomány-
főnök vette át az elismerést.
„A hungarikumok köre a magyar életér-
zés kifejezői, olyan eszmei és erkölcsi háttér, 
amely összeköt bennünket, bárhol is legyünk 
a világban”– fogalmazott a földművelésügyi 

A pálos rend hungarikum ( fotó: Szentirmay Piroska)
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iránti szeretettől vezérelve erdészeti középis-
kolában folytatta a tanulmányait Zagnańsk-
ban, mivel erdésznek készült. A középiskola 
befejezését követően azonban megváltoztatta 
terveit és a hivatás hangját követve 1987-ben a 
Pálos Rendbe lépett, ahol 1993-ban tett örök-
fogadalmat. 1994-ig a pálos rend Szemináriu-
mában tanult Krakkóban. 1994-ben szentelték 
pappá Częstochowában, a Jasna Góra-i pálos 
kegyhelyen.
Marian Waligóra atya fiatal pálos szerzetes-
ként magyarul is tanult, melyre alapvetően az 
indította, hogy a pálos rend gyökerei – a ma-
gyar alapítása okán – Magyarországra nyúlnak, 
de arra is gondolt, hogy így könnyebben tart-
hat majd kapcsolatot a magyarországi pálo-
sokkal. Már ekkor komoly kapcsolatrendszert 
alakított ki olyan személyiségekkel, akiknek 
fontos szerepe volt a lengyel–magyar barátság 
alakításában.
Mindezek az előzmények szerepet játszottak 
abban, hogy pappá szentelése után újmisés-
ként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba 
került, ahol egy évig lelkipásztori szolgálatot 
végzett, s ez idő alatt elmélyítette magyar nyel-
vi, történelmi és kulturális ismeretét és szerete-
tét. A Pécsett töltött idő alatt komoly szerepe 
volt a helyi lengyel kisebbségi önkormányzat 
megalapításában, illetve az ott élő lengyelek 
lelkipásztori ellátásában.
Magyarországi tartózkodását követően a pá-
los rend központjába, a lengyelek nemzeti 
kegyhelyére, a częstochowai, a Jasna Góra-i 
pálos kolostorba helyezték, ahol tehetségére 
tekintettel hamar jelentős beosztásba került, a 
kegyhely helyettes vezetőjének nevezték ki, és 
ezt a szolgálatot látta el egészen 2014-ig, ami-
kor előbb 2014-től a kolostor házfőnök-he-
lyettese, majd még ugyanebben az évben a 
házfőnöke lett. A pálos rend központi, leg-
fontosabb és legnagyobb kolostorának, egyút-
tal több mint száz pálos szerzetesnek vált így 
az elöljárójává; s ezzel ő a 97. a Jasna Góra-i 
házfőnökök sorában. 
Minden beosztásában és szolgálatában nagyon 
fontosnak tartotta, s komolyan segítette, tá-
mogatta a magyar pálosok megerősödését.

miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke a 
Hungarikum-díjak átadásán az Országház-
ban. Emellett a hungarikumok üzenetet hor-
doznak, értéket teremtenek a jelenben, ezáltal 
formálják és meghatározzák a Kárpát-meden-
cében élő magyarság jövőjét.
„A pálos rend, mint az egyetlen magyar alapí-
tású férfi szerzetesrend közel 800 éve tölt be 
meghatározó szerepet nemzetünk történelmé-
ben, kultúrájában, szellemi és lelki életében.  
A pálosok által emelt templomok, kolostor-
épületek, az általuk létrehozott képzőművésze-
ti alkotások, irodalmi művek a magyar kultúra 
maradandó kincsei. A magyar nyelv története 
szempontjából külön említést érdemel a pálos 
szerzetesek által készített két fontos középkori 
imádságos mű: a Festetics- és a Czech-kódex.”

P. Marian Waligóra OSPPE 
kitüntetése
Dr. Szentirmay Tamás

Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar 
Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adomá-
nyozta Marian Waligóra atyának, a częstochowai 
Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnökének a ha-
zánkban és a határon túli magyarság körében 
végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a ma-
gyar-lengyel barátság elmélyítésében és a częs-
tochowai pálos kolostor magyar vonatkozású em-
lékeinek kutatásában, ápolásában vállalt szerepe 
elismeréseként. A magas állami kitüntetést a már-
cius 15-ei nemzeti ünnepünkön az Országház 
Kupolatermében tartott ünnepség keretében Áder 
János, Magyarország köztársasági elnöke, Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke adta át.
A Magyar Pálos Rendet a kitüntetés átadásán  
P. Csóka János tartományfőnök, P. Bátor Botond, 
P. Balla Barnabás, valamint dr. Szentirmay Ta-
más hivatalvezető képviselte.

Marian Waligóra atya 1966-ban született. 
Általános iskolája elvégzése után a természet 
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Marian Waligóra atya különös figyelmet szen-
tel a magyar zarándokoknak, mindig hívja, 
várja, és nagy szeretettel fogadja őket Częs-
tochowában, Jasna Górán, mely azon túl, hogy 
Lengyelország nemzeti kegyhelye – ahogy 
emlegetni szokták „Lengyelország szíve” –, 
egyúttal a világ egyik legjelentősebb zarándok-
helye is, melyet minden évben emberek milliói 
keresnek fel; közöttük egyre növekvő számban 
magyarok is. Marian atya kiemel-
kedően sokat tett azért az egye-
dülálló kezdeményezésért, hogy 
a lengyel–magyar barátságot is 
kifejező zarándokvonat induljon 
Budapestről Częstochowába. E 
jelentős, ebben az évben már 6. al-
kalommal megvalósuló zarándok-
lat keretében évente közel ezer 
magyar zarándokol el lelki megújulást keresve 
erre a kegyhelyre, közöttük több alkalommal 
állami vezetőink is. A magyar zarándokok iránt 
megnyilvánuló figyelmének fontos jeleként 
Marian atya sokat tett azért, hogy az odalátoga-
tó magyarok az anyanyelvükön kapjanak ismer-
tetést, tájékoztatást a kegyhellyel kapcsolatban, 
így irányításával különböző kiadványok, könyv-

ek, leporellók és CD-ék is készültek magyar 
nyelven a kegyhelyről. Szintén fontos, hogy lel-
kiismeretesen ápolja e magyar pálos szerzetesek 
által alapított pálos kolostor magyar vonatkozá-
sú emlékeit, kapcsolódási pontjait.
Marian Waligóra atya rendszeresen ad nyilat-
kozatokat magyar nyelven a Vatikáni Rádió-
nak, illetve a hazai médiának is, egyúttal nagy 
odafigyeléssel segíti minden alkalommal a 

magyar sajtó częstochowai mun-
káját, felvételeit, mindezekkel 
folyamatosan erősítve a lengyel 
nemzeti kegyhely magyar kap-
csolatait is.
A gyakori meghívásoknak eleget 
téve rendszeresen látogat Ma-
gyarországra, ahol szerteágazó 
lelkipásztori tevékenységet fejt ki, 

ünnepi, búcsúi szentmiséket mutat be, lelkigya-
korlatokat tart, részt vesz, illetve közreműködik 
magyarországi lengyel vonatkozású eseménye-
ken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. 
János Pál pápa emlékének méltó magyarországi 
megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.
Marian Waligóra atya komoly mértékben tá-
mogatja a magyar vonatkozású tudományos 

P. Csóka János OSPPE, P. Balla Barnabás OSPPE, P. Bátor Botond OSPPE, P. Marian Waligóra OSPPE, Dr. Szentirmay Tamás 
( fotó: Szentirmay Piroska)
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kutatásokat a częstochowai, Jasna Góra-i 
pálos kolostor rendkívül értékes levéltári és 
könyvtári gyűjteményében, ennek keretében 
különösen is a magyar kutatók częstochowai 
munkáját. Sokat tesz e tudományos munkák 
eredményeinek a feldolgozásáért és fontos sze-
repe van a pálos rendtörténettel – így legtöbb-
ször magyar vonatkozásokkal is – foglalkozó 
különböző tudományos konferenciák szerve-
zésében és lebonyolításában.
Marian Waligóra atya személyes tapasztalatai 
alapján ismeri és szívén viseli a külhoni ma-
gyarság sorsát. Több alkalommal járta végig 
a határainkon túli magyar helyeket és min-
denhol igyekezett támogatni azokat, fontos 
tanújelét adva ezzel annak, hogy a barátság 
nemcsak a határok közé szorított államok, ha-
nem valóban e két keresztény nép között áll 
fent. Az idei esztendőben Marian Waligóra 
atya lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi 
szentmiséjének a szónoka.
Marian Waligóra atya nagyon sokat fáradozik 
a lengyel–magyar barátság elmélyítése érde-
kében. Ennek a jelentősége pedig lényegesen 
túlmutat a szoros értelemben vett hitéleti te-
vékenységen, mert az összességében szolgálja 
a lengyel és a magyar nép baráti kapcsolatá-
nak elmélyítését s annak élővé válását, mind 
az egyének, mind a közösségek, mind pedig az 
állam szintjén.

A pálos rendfőnök 
látogatása a budapesti 
AVE Kiállítóházban
Papp Attila, Civil Régészeti Alap

Az AVE Kiállítóházban május 31-ig még 
megtekinthető, a Pálosok nyomában című ka-
marakiállítás adott helyet a pálos rend régészeti 
kutatásáról szóló egyeztetésnek. A megbeszé-
lésen Arnold Chrapkowski pálos rendfőnök 
számára a magyarországi tartományfőnök,  
P. Csóka János, valamint a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, a Magyar Nemzeti Mú-

zeum és a Civil Régészeti Alap projektvezetői 
ismertették a rend régészeti kutatásának jelen 
állapotát, és együtt határozták meg a közeljö-
vőben elérendő célokat.
A lengyelországi rendi központ teljes támoga-
tásáról biztosította a magyar szakembereket,  
és nyomatékosította, hogy a rend múltjának 
szisztematikus feltárása és közismertté tétele ki-
emelten fontos számára. A magyarországi régé-
szeti eredményeket több szempontból is a leg-
fontosabbak közé emelte, hiszen a rend számára 
ez a születés helye, valamint így tudnak a világ 
bármely pontján lévő pálosok pontos és követ-
hető képet alkotni az egykoron élt fehér bará-
tok mindennapjairól. Hangsúlyos eleme lett a 
kutatásnak az az intézményközi összefogás, ami 
az elmúlt évszázadban szórványosan zajló kuta-
tásokat szervezett és átfogó programmá teheti, 
bevonva a megyei hatókörű múzeumok és más 
egyetemek szakembereit is. A generális atya 
örömmel értesült arról is, hogy idén már Veszp-
rém, Somogy, Zala és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyékből, valamint a Felvidékről is kolostorok 
ásatásáról kaphat friss híreket, információkat.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem részé-
ről Végh András vezetésével zajló kutatás és a 
Magyar Nemzeti Múzeumban Tomka Gábor 
és Pető Zsuzsa által fémjelzett kutatóprogram 
immáron a határokon túlmutató szinten is 
összeért.
A megfogalmazott célok közül talán a legfon-
tosabb, a rend régészeti örökségét valamint 
a rend teljes középkori történetét bemutató 
kiállítások létrehozása, hogy a hungaricum 
rangra emelt, egyetlen magyar alapítású és 
máig fennmaradt férfi szerzetesrend mindenki 
számára érthető, megfogható, megélhető való-
sággá váljon ismét.
A Civil Régészeti Alap Egyesület által szerve-
zett, és a PPKE BTK Régészeti Intézete által 
vezetett balatonszemesi ásatás négy évadának 
és az ennek kapcsán szervezett konferenciának 
lendületéből így lett egy nagy volumenű, in-
tézményközi, konferenciákkal, kiállításokkal és 
növekvő számú ásatásokkal bíró projekt, mely 
az ország összes egykori kolostorát és még 
szinte ismeretlen kolostorhelyeit is érinti.
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rendi 
krónika
Rendi hírek

Kánoni vizitáció – Arnold Chrapkowski 
rendfőnök atya Marian Waligóra jasnagórai 
(częstochowai) házfőnök atya kíséretében ér-
kezett először Erdélybe 2018. február 24-én, 
majd Magyarországra február 25-én, hogy a 
rendi szabályzat által előírt káno-
ni vizitációt, vagyis hivatalos lá-
togatását mindegyik kolostorban 
elvégezze. A magyar tartomány 
imádsággal és a szabályzat erre 
vonatkozó részeinek az ismételt 
átolvasásával készült az esemény-
re. A hivatalos látogatás alkalmá-
val a legfőbb elöljáró elbeszélge-
tett minden egyes rendtaggal, tájékozódott a 
szerzetesi, a lelki élet, a lelkipásztori szolgálat 
és az anyagi javak megfelelő kezelése felől. 
Fontos a rendtartomány számára ez az áttekin-
tés, ami segít mind a lelki, mind pedig a gya-
korlati élet szempontjából. Látogatása során 
Arnold generális atya köszöntötte a 80 éves 
Levente atyát, megtekintette az AVE Kiállító-

házban a pálos régészeti kiállítást, ellátogatott 
Pálosvörösmartra, valamint meglátogatta a Pá-
los Nővéreket Erdőkürtön, majd március 5-én 
visszatért Lengyelországba. 
Születésnapok a pálos rendben – P. Mátyás 
Mihály OSPPE decemberben ünnepelte 60. 
születésnapját. A Szeged-Csanádi egyház-
megyéből plébánosként jelentkezett a pálos 
rendbe. Mihály atya pálosként elsősorban 
Budapesten és Pécsett tevékenykedett, de a 
pálosszentkúti hívek is közelebbről megis-
merhették. Mihály atya lelkigondozói és lel-
kivezető, lelkigyakorlat kísérő képzéseket is 
elvégzett. Családok és egyének egyaránt sokan 
keresik fel lelki problémáikkal. 
P. Botfai Levente OSPPE februárban ünne-
pelte 80. születésnapját. A kánoni vizitációt 
végző generális atya köszöntőjáben a zsoltáros 
szavait idézte: „Életkorunk hetven év, jó erő-
ben lehet tán nyolcvan is.” – majd hozzátette: 
„De ne szabjunk határt az isteni gondviselés-
nek...” Levente atya csendes, szelíd, jóindulatú 
egyéniségét sokan ismerik és szeretik. Jelenleg 
templomigazgató a pécsi Pálos templomban, 
valamint a jelöltek és novíciusok képzését végzi. 
Isten éltesse mindkettőjüket, hogy az ő ke-
gyelmében éljenek és szolgáljanak Istennek és 
felebarátaiknak életük minden napján! 

•

Elhunyt Szilárdfy Zoltán 
pálos konfráter

2017. december 20-án, nyolcva-
néves korában elhunyt Szilárdfy 
Zoltán székesfehérvári egyházme-
gyés pap, nyugalmazott plébános, 
művészettörténész. Szilárdfy Zol-

tán 1937-ben született Budapesten, 1961-ben 
szentelték pappá Székesfehérváron. Művészet-
történeti tanulmányait az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen végezte, ahol 1985-ben dok-
torátust szerzett, utóbb keresztény ikonográfiát 
tanított a Képzőművészeti Főiskolán, illetve az 
ELTE-n és a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men. A barokk művészet legkiválóbb ismerői közé 

P. Botfai Levente, P. Marian Waligóra és Arnold 
Chrapkowski pálos generális a pécsi rendház 
refektóriumában (fotó: Varga László)
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tartozott. Különös figyelemmel kutatta a magyar 
szentek tiszteletének művészeti emlékeit. A ke-
resztény ikonográfia területéről számos könyv és 
tanulmány nemzetközileg is ismert és elismert 
szerzője, számos konferencia előadója volt. Gaz-
dag műgyűjteménye Székesfehérvárra került. 
Dr. Szilárdfy Zoltán 1993-ban lett a Magyar Pá-
los Rend konfrátere. A konfraternitása hála jeléül 
adott tiszteletbeli rendtagságot jelenti. A konfáte-
rek így részeseivé válnak mindazoknak a lelki kin-
cseknek, amelyeket a pálos rend tagjai megszentelt 
életükkel elnyertek.

•
Remete Szent Pál ünnepe

A pálos rend névadójának és védőszentjének, 
Remete Szent Pál ünnepének vigiliáján, január 
14-én a budapesti Sziklatemplomban, január 
15-én pedig a pécsi Pálos (Szent Imre) temp-
lomban mutatott be ünnepi szentmisét Łukasz 
Buzun segédpüspök, korábbi częstochowai pá-
los házfőnök. A szentmisén rendi hagyomány 
szerint a pálos szerzetesek megújították rendi 
fogadalmukat. A Pálos templomban bemuta-
tott ünnepi szentmisén a pécsi pálos atyákon 
kívül részt vett Mayer Mihály nyugalmazott 
pécsi megyéspüspök, pálos konfráter és Máger 
Róbert a pécsi egyházmegye szertartója. Az el-
hangzott köszöntőket, valamint a szentbeszé-

det P. Balla Barnabás, pálosszentkúti házfőnök 
tolmácsolta. A liturgikus zenei szolgálatot a 
pálos szkóla (Schola Sancti Pauli) végezte dr. 
Fodor Gabriella vezetésével. A szentmisén ott 
voltak az egyházmegyében élő lengyel közös-
ség tagjai is, akiket az ünnep után külön is kö-
szöntött a lengyel segédpüspök.
Szentbeszédében a kaliszi egyházmegye segéd-
püspöke Remete Szent Pált, mint az Istenbe 
vetett hit példaképét állította elénk. Homíliája 
végén a pálos püspök elmondta: Nagy öröm 
számára azokkal együtt ünnepelni, akik a pálos 
rendet – amelynek ő is tagja – ilyen nagy sze-
retettel hordozzák. A szentmise végén a pálos 
hagyományoknak megfelelően Remete Szent 
Pál ereklyéjével megáldották a gyermekeket.

•

Remete Szent Pál és Esztergomi 
Boldog Özséb ünnepe Hargitafürdőn 
és Márianosztrán

Hargitafürdőn mindkét nagy januári rendi 
ünnepet nagy közösségben tartották meg. Je-
len voltak a helyi hívek és ugyanakkor e „pálos 
héten” az Erdélyi Mária Rádió hallgatói is be-
kapcsolódhattak a szentmisékbe – Erdélyben 
és Magyarországon egyaránt. Boldog Özséb 
ünnepén – amely egybeesett a hargitafürdői 

Szilárdfy Zoltán (1937–2017), pálos konfráter
(fotó: Székesfehérvári Egyházmegye)

Łukasz Buzun segédpüspök, korábbi częstochowai 
pálos házfőnök (fotó: Varga László)
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kolostoralapítás negyedik évfordulójával –  
a felkért szónok Tamás József püspök atya volt, 
a szertartáson pedig részt vett több más, a pálos 
rendhez közel álló pap és a hívek a sokasága is.
Márianosztrán január 24-én ünnepelték a pálo-
sok megszervezőjét, Esztergomi Boldog Özsé-
bet a Márianosztrai Bazilikában. A zarándokok 
megérkezését követően 10 óra 30-kor ünnepi 
szentmisét mutatott be Dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök, pálos konfráter. A szentmisén 
a pálos atyák és testvérek mellett, a hagyomá-
nyoknak megfelelően, részt vettek 
a pálos konfráterek is, akik meg-
újították konfráteri ígéretüket.

•
Második pálos síverseny 
Hargitafürdőn

Tavaly, 2017-ben startolt az első pálos sí-
verseny. Ezt követően, 2017 nyarán egy csa-
patnyi hargitafürdői részt vett a Petőfiszál-
lás-Pálosszentkúti focikupán, ahonnan azzal 
érkeztek haza, hogy vissza kell hívni az alföl-
dieket egy síkupára. 
Nagyra becsüljük hargitaiakként, hogy meghí-
vásunkat a helyiek mellett, elfogadták a szent-

kútiak, valamint a Motorkerékpálosok és sok 
más vendég is, minek alapján egy egész estét 
kitöltő síversenyben lehetett része a résztve-
vőknek 2018. február 16-án a Csipike pályán, 
a csícsói közbirtokosságnak és sok, főleg helyi 
önkéntesnek köszönhetően. 
A díjak kiosztása előtt különösen a „jamaika-
ikra” (szentkútiak bővebb infót tudnak nyújta-
ni!) figyeltek oda a házigazdák, s a tél hidegé-
nek elviselését forralt borral és „buriányteával”, 
valamint zsíros és vinetés (padlizsánkrém) 
kenyérrel segítették elő. Mindenki megállta a 
helyét kicsik és nagyok, fiúk és lányok, hegyiek, 

völgyiek és alföldiek! Köszönjük 
mindenkinek a hozzáállását, a 
helytállását!

•

Lelkigyakorlat 
Pálosszentkúton

Három alkalomból álló lelkigyakorlat volt Pá-
losszentkúton 2018. március 17. és 18 között. 
A lelkigyakorlatos beszédeket szentmisék ke-
retében P. Hesz Attila OSPPE tartotta.

•

Pálos konfráterek
(fotó: Varga László)
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Nagyheti lelkigyakorlat Pécsett

A húsvéti szent három naphoz kapcsolódóan 
lelkigyakorlat volt a Pálos templomban. Nagy-
pénteken és Nagyszombaton a húsvéti miszté-
rium mélyebb megértését, az ünnep megélését 
segítő tanítás hangzott el, közös zsolozsma-
imádsággal egybekötve. A lelkigyakorlatos el-
mélkedéseket tartotta és az esti szertartásokon 
szentbeszédet mondott Györfi Szabolcs atya, a 
budapesti kolostor házfőnöke. A lelkigyakorlat 
hanganyagai meghallgathatók a rend honlap-
ján, a palosok.hu weboldalon. 

•
Lelki adoptálás 

2018. április 2-án, húsvéthétfőn a fél 10 óra-
kor kezdődő szentmise keretében lelki adop-
tálás volt a hargitafürdői Szent István temp-
lomunkban, melynek során több mint húszan 
köteleződtek el. A szentmise után Olaj Anett 
és Dávid tettek tanúságot és ismertették a lel-
ki adoptálás lényegét, szerepét. A pécsi Pálos 
templomban és a budapesti Sziklatemplom-
ban is volt lelki adoptálás szertartása, ünnepi 
szentmise keretében. A Pálos templomban hú-
szan, a Sziklatemplomban mintegy hetvenen 
tettek fogadalmat. 
A Lelki Adoptálás imádságos elköteleződés 
egy egyedül Isten által ismert, édesanyja mé-
hében megfogant és abortusszal fenyegetett 
magzat védelmében. A lelki adoptálást vállaló 
személy kilenc hónapon át minden nap egy 
tized rózsafüzért, egy könyörgést és önkéntes 
vállalásait ajánlja fel lelki gyermekéért, hogy 
megszülethessék. (Önkéntes felajánlás lehet 
pl. szentáldozás, böjt, önmegtagadás, megha-
tározott ima, a lelki adoptálás terjesztése. Nem 
kötelező, de amit vállalunk, az kötelez.) A lelki 
adoptálás ünnepélyes formája a pap jelenlé-
tében végzett közös fogadalomtétel, de egyé-
nileg is bármikor elkezdhető. A lelki adoptá-
lásról bővebb információt a lelkiadoptalas.hu 
weboldalon olvashatnak!

•

Lectio Divina-estek a budapesti 
Sziklatemplomban

Három alkalomból álló előadássorozat volt a 
Sziklatemplomban 2018. április 15-én, 16-án 
és 17-én a 17 órai szentmisék után. Makranczi 
Zalán színművész Bíró Ferencné Gesztelyi 
Nagy Judit fuvolaművész játéka kíséretében 
részleteket olvasott fel Johannes Cassianus 
művéből, valamint a korabeli kopt kereszté-
nyek gondolataiból. Az előadások előtt Györfi 
Szabolcs atya, budapesti házfőnök mondott 
bevezetőt.
Johannes Cassianus a 4. században élt. Noha 
soha nem avatták szentté, a középkorban 
szentként tisztelték. 360 körül született a mai 
Franciaország területén. Sok időt töltött Bet-
lehemben és azok között az egyiptomi reme-
ték között, akik elhagyták a világot és kimen-
tek a pusztába, a sivatagba, hogy ott éljék meg 
az Istennel való mély kapcsolatukat. Amikor 
visszajött Európába, negyven év távlatából 
megfogalmazta az atyák tanítását, mindazt, 
amit tőlük tanult.

•

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. 

•



• 18 •

pálos programok 2018. tavasz

pálos 
programok
2018. május – 2018. szeptember 
Az alábbiakban azokat a programokat közöljük, 
melyeknek időpontja megérkezett lapzártáig.  
A további programokról templomainkban és 
honlapjainkon adunk tájékoztatást.

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

• minden nap a 17 órai szentmise előtt 
rózsafüzér;

• minden nap a 17 órai és a 20 órai 
szentmise után zsolozsma (vesperás ill. 
kompletórium);

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

• minden hónap első péntekén engesztelő 
szentségimádás Krisztus küzdő 
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;

• májusban minden nap 
litánia;

• szeptemberben – a Pálos 
Baráti Kör találkozója.   

• október 8. – Magyarok 
Nagyasszonya főünnepe, 
20 órakor a Sziklatemplom 
búcsúja, a Pálos Baráti Kör 
találkozója. 

A Sziklatemplom előterében működő Pálos 
Fogadóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. 
Vasárnap zárva. További információ: 
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 csütörtökén – 9 órától 
a szentmise kezdetéig: szentségimádás a 
lelki és a testi békéért;

• június 30. – Sarlós Boldogasszony, ünne-
pi szentmise a Mária-kútnál;

• június 30–július 1. – Irgalmas Jézus Öt 
Szent Sebe ünnepe, főbúcsú; 

• augusztus 12. – Nagyboldogasszony 
búcsúja, a Bazilika templomszentelési 
ünnepe; 

• szeptember 16. – a kálvária kápolna bú-
csúja (Fájdalmas Szűzanya);

• október 7. – Magyarok Nagyasszonya 
főbúcsú.

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

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

• Mária-ünnepeken – nők 
gyalogos zarándoklata;
• májustól októberig minden 
hónap 13-án 8 és 11 óra között 
fatimai engesztelés;
• május 18-19. – Pünkösdi 
Ifjúsági Találkozó;
• május 19-21. – Pünkösdi 
Búcsú; 

• június 8-10. – Családos lelkigyakorlat 
Bíró László püspök atya vezetésével; 

• július 6-8. – Keresztény Motoros 
Zarándoklat;

• szeptember 8-9. – Kisboldogasszony 
búcsú.

Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó 
zarándokszállás várja a zarándokokat, csopor-



tokat. 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

• csütörtök kivételével minden nap a 18 
órai szentmise után zsolozsma (vesperás)

• májusban minden nap Lorettói litánia;
• csütörtökönként – szentségimádás a 18 

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

SERRA szentmise – a papi és szerzetesi 
hivatásokért;

• szeptemberben – a Pálos Baráti Kör 
találkozója.   

PÉCS 
Lyceum-templom

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

• Templombúcsú: Urunk Színeváltozása 
(augusztus 6.) ünnepéhez kapcsolódóan.

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 1, 
2, 3, és 4 személyes urnafülkék válthatók 25, 
50 illetve 100 évre. Érdeklődni munkanapo-
kon 8.00 és 17.00 óra között a 72/515-425-ös 
telefonszámon lehet.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

• minden szentmise előtt rózsafüzér;
• augusztus 18. – Borvíznap (falunap);
• augusztus 19. – 12.30-kor ünnepi szent-

mise, a templom búcsúja;
• szeptember 15. – 12 óra: ünnepi szentmise 

a Szentkereszt tiszteletére, az adótorony 
melletti keresztnél. Indulás 10 órakor az 
Ózon szálló parkolójából.  

SALFÖLD

• július 21. – 18 óra: Szent Mária Magdol-
na búcsú, ünnepi szentmise; megközelít-
hető: Salföld községen keresztül.

PÉCS, JAKAB-HEGY

• július 22. – 12.30: Jakab-hegyi búcsú, ün-
nepi szentmise; megközelíthető: gyalogo-
san a 24-es busz szentkúti végállomásától.

BUDAPEST, BUDASZENTLŐRINC

• augusztus 12. – 16 óra: Szent Lőrinc napi 
ünnepi szentmise; megközelíthető: a 22-
es busszal a Szépjuhászné megállóig.

KESZTÖLC,  KLASTROMPUSZTA

• szeptember 16. – 12 óra: Szent Kereszt 
felmagasztalása tiszteletére ünnepi szent-
mise; megközelíthető: Kesztölc községen 
keresztül.

Kedves Olvasók! Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a rendi értesítőnkben ezentúl a pálos temp-
lomok miserendjét külön nem közöljük.  
A szentmisék időpontjáról, a további prog-
ramokról és az esetleges változásokról a rend 
honlapján (palosrend.hu), s a templomok hir-
detéseiből értesülhetnek.
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„Szent Mária! örök szízeknek szíze, irgalmasságnak anyja, malasztnak 
anyja, minden elhagyottaknak reménsége, minden kétségbeesetteknek 

vigasztalója! Az bánatnak tőrén, ki te lölkedet általfolyá, mikor te 
egyetlen egy fiad, mi Urunk Jézus Krisztus halálnak kénját szenvedi vala 

az keresztfán, és az fiúi szeretetön, kivel ő te anyai bánatodon könyörülvén, 
egyeslenségvel való ő szerető vikáriosának,szent Jánosnak tégedet 
hozzád-látására ajánla, keserőlj, könyörőlj, légy tanács, kérlek, én 

szomoróságomnak, ellenem valóságnak, kórságomnak, szegénségemnek, 
szorgalmatosságomnak és én mindennemö szikségemnek! ”

Festetics-kódex,  (1942–1494); Imádság Szűz Máriához, részlet


