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beköszönő
Gondolatok 
egy új motor kapcsán
P. Bátor Botond OSPPE

Vannak dolgok, történések, amelyekre egy-
általán nem számítunk, s ha elérnek minket,  
a véletlenre hivatkozunk. Pedig véletlenek nin-
csenek. A „véletlen” igazából az isteni Gondvi-
selés fedőneve.
Tavasszal azon gondolkodtam, hogy bár na-
gyon meg vagyok elégedve a motorommal,  
de most volna lehetőségem arra, hogy lecse-
réljem egy valamivel újabbra. S ekkor a tar-
tományfőnöki hivatal vezetőjétől, munkatár-
sunktól jött az ötlet: mi lenne, ha a Yamaha 
Motornak írnánk levelet, hogy támogassa a 
Magyar Pálos Rendet egy FJR típusú motorke-
rékpárral. Természetesen az esélytelenek nyu-
galmával írtuk meg a levelet, amire a magam 
részéről még választ sem reméltem. De egy-
két héten belül megérkezett a válasz a Yamaha 
Motor közép-európai vezetőjétől, hogy tetszik 
az ötlet, meg az is, amit csinálunk, így adnak 
két évre használatra egy 2016-ban gyártott, 
de még eddig be sem indított Yamaha FJR-t.  
A folyamat kissé hosszúra nyúlt. A motor 
hónapokon keresztül a kereskedésben volt a 
számtalan megoldandó probléma, az admi-
nisztráció bonyodalmai, a szabadságolások és 
sok egyéb ok miatt. De végül is most már Har-
gitafürdőn van a motor.
Amikor első alkalommal ráültem, az jutott 
eszembe, hogy milyen sokan vannak abban, 
hogy ezt megtehetem. Hiszen ez a motor annak 
a több mint tíz évnek a gyümölcse is, amelyet 
a motorosokkal együtt töltöttem. Nem is csak 
a motornak örülök hát, hanem annak, hogy ez 
valami sokkal többel van összefüggésben. Ha 
nincs a MotorkerékPálosok közössége, amely-
hez elég sokan kapcsolódtak az évek folyamán 
kisebb-nagyobb mértékben, akkor talán már 
rég nem motoroznék, és most nem lenne ez az 
új, két évre használatra kapott motor.

Nem tudom, mit hoz a jövő, de azt igen, hogy 
soha nem fogok tudni felülni rá anélkül, hogy 
ne gondoljak a motorosokra, s ne imádkoz-
zam értük. Gyakran jutottak eszembe eddig 
is, mielőtt motorra szálltam, de nem mindig. 
Most viszont már nem tudok mást tenni! Hi-
szen valóban nincsenek véletlenek, s minden 
azért történik, mert azzal Istennek terve van. 
Így ezzel a nem várt ajándékkal is. Azt hi-
szem, kellőképpen szabad vagyok ezzel az új 
motorral kapcsolatban, így nem öncélú esz-
köz a számomra, hanem segítség ahhoz, hogy 
tovább tudjam csinálni azt, amit elkezdtem 
annak idején a motorozással kapcsolatban. 
Akkor persze nem tudtam, mi mindent ad ez 
majd – hogy mennyi találkozást, lehetőséget, 
az evangelizáció hány újabb módját és he-
lyét fogja kínálni. Ezért is fontos kimondani, 
hogy nem az új motor a legnagyobb ajándék, 
hanem a motoros barátok, rendünk motoros 
segítői. Azt szeretném, ha közülük minden-
ki otthon érezné magát a pálosok közelében, 
még akkor is, ha olykor nem mennek zökke-
nőmentesen a dolgok. 

P. Bátor Botond OSPPE és az használatra kapott motor, 
Hargitafürdő (fotó: Lurcza Sándor)

 A karácsonyi nagymise szövegének részlete, a bevezető ének (introitus) díszes P betűje a betlehemi jelenettel.  
Pálos misekönyv, Velence, 1514 (Országos Széchényi Könyvtár) – A pálos ünnepekről indított sorozatunk a 4. oldalon.
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pálosokra is jellemző, még akkor is, ha a rend 
nem törekedett szent életű tagjai római kano-
nizálására. Ilyen „saját” szentnek tartjuk Re-
mete Szent Pált, a rend névadóját vagy éppen 
Szent Ágostont, akinek regulája szerint alakít-
ják életüket a pálosok az összes kolostorukban. 
A régi misekönyvek (misszálék) és zsolozsmás-
könyvek (breviáriumok) mellett a rendi ünne-
pekre vonatkozó elsőrendű forrást a pálosok 
alkotmányának (konstitúciók) rendelkezéseiben 
találjuk meg. A pálos szerzetesség lényegének 
elvi tisztázásán túlmenően a konstitúciók a 
mindennapi életvitelre tartalmaznak előírá-
sokat, amelyeket a rendi káptalanokon szöve-
geznek meg és fogadnak el kötelező érvény-
nyel minden pálosra vonatkozóan. A pálosok 
a római katolikus egyházi év kötelező ünnepei 
(karácsony, húsvét, pünkösd, stb.) mellé – más 
szerzetesrendekhez hasonlóan – rendi hagyo-
mányaikhoz és spiritualitásukhoz kapcsolódó 
saját ünnepeket (festa propria) vettek s vesznek 
fel ma is a liturgikus naptárba. Ezek az évfor-
dulós napok (ún. anniversaria) a rendi ünne-
pek külön csoportját képezik. 
Ebben kiemelkedően fontos szerepet játszik a 
remetehagyomány, ill. ezeken a napokon em-
lékeznek meg a rend különféle jótevőiről és 
halottairól. Az 1519–1520 körül Rómában, 
Gyöngyösi Gergely pálos perjel által sajtó alá 
rendezett rendi alkotmány szerint ez utóbbi-

akat „csak a mi testvéreink” ülik 
meg. A magyar szentek ünnepei 
a pálos liturgikus könyvekben 
természetesen hiánytalanul meg-
találhatók, még a lengyel hasz-
nálatra szánt, 1506 körül másolt 
misekönyvben is szerepelnek 
szent királyaink: István és László.
Mindjárt az elején meg kell álla-

pítani, hogy pálos eleink az esztergomi liturgi-
kus szokások messzemenő figyelembe vételé-
vel (Özséb esztergomi kanonok volt!) a római 
szokásrendhez csatlakoztak, és így az adventi 
időszak négy hétből áll, eltérően a milánói 
egyház ősi, hat hétre tagolt várakozási idejétől.
Január 15. – Első Remete Szent Pál, a pálos 
rend pátriárkájának ünnepe minden pálos li-

A motor eszköz, amely által kapcsolatba ke-
rültünk egymással, s amely által sok közös 
élménnyel gazdagodhattunk. Hiszem, hogy a 
beszélgetések, a találkozások és a közös útjaink 
során hitünkben is erősödtünk, s hogy némileg 
alakult a gondolkodásmódunk is.
Hálás vagyok Istennek, hogy mindez így és 
éppen most valósult meg! S köszönöm a Ya-
maha Motornak és mindazoknak, akik által 
Hargitafürdőre érkezhetett a motor. 
A motoros évad végén, advent kapujában,  
a motorosok körében szokásos fordulattal kí-
vánok, olyan széles utat minden motorosnak 
és rendünk minden barátjának, ahol jelen van 
Isten áldása és az egymásra való odafigyelés is!

rendünk 
múltjából
A pálos liturgikus 
kalendárium – 1. rész
Sarbak Gábor

Rendtörténeti rovatunkban sorozatot indítunk, 
amelyben – hasonlóan a 2014 és 2015 forduló-
ján megrendezett Pálosaink, a fe-
hér barátok című pécsi kiállításhoz 
– a középkori pálos hagyományokra 
visszatekintve emlékezünk meg, a 
teljesség igénye nélkül, a legfonto-
sabb pálos ünnepekről. Az első rész-
ben az egyházi év végétől, vagyis 
advent első vasárnapjától az idei 
nagyböjt kezdetéig, azaz 2019. március 6-ig te-
kintjük át a rendi ünnepeket.

Az egyházi év általánosan kötelező és minde-
nütt megült ünnepei mellett a szerzetesrendek, 
hasonlóan sok országhoz vagy egyházmegyé-
hez, saját külön liturgikus kalendáriummal 
rendelkeznek. A „saját” szentek tisztelete a 
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turgikus könyvben megtalálható. A középkor-
ban január 10-re, vízkereszt nyolcadába esett, 
ezért a liturgikus ütközés kiküszöbölésére az 
újkorban 15-re tették át a remeteszent napját. 
Január 17. – Remete Szent Antal, az egyip-
tomi remeteszent jelenléte is természetesnek 
mondható a naptárban, hiszen Szent Jeromos 
Remete Szent Pálról szerzett írásának ő a má-
sodik főszereplője. 
Január 20. – Esztergomi Boldog Özséb volt az 
az esztergomi kanonok, aki stallumát feladva 
csatlakozott a remetékhez és szervezte meg 
klastrompusztai kolostorukat, amellyel végül is 
kezdetét vette a renddé szerveződés évtizedek-
re terjedő folyamata.
Január 28. – Aquinói Szent Tamás (a közép-
korban március 7-én ünnepelték) lett volna a 
rendi hagyomány szerint az Orvietóban tar-
tózkodó IV. Orbán pápától szabályzatot kérő 
remeték pártfogója 1262-ben. Tamást tekinté-
lye miatt hozták kapcsolatba a rend kialakulá-
sának történetével a XVI. század elején. 
Január 16-án Szűz Mária, a remeték király-
néja, 19-én Egyiptomi Nagy Makáriosz reme-
te, apát, február 28-án pedig Kasszián Szent 
János apát szereplése a mai pálos kalendári-
umban megfelel a rend Szűz Mária iránti tisz-
teletének és a követésre méltó remeteelődök 
emlékezete ébren tartásának.

Kereszt 
a Sziklatemplom felett   
Papp Orsolya 

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya főünne-
pén, a budapesti Sziklatemplom búcsúja alkalmából 
celebrált szentmisét követően adták át ünnepélyesen 
a Sziklatemplom feletti kereszt megújult díszvilá-
gítását, melynek keretében a főpásztori szertartást 
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek végezte el. 

Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi kapcso-
latokért és az üldözött keresztények megsegí-

téséért felelős államtitkár kezdeményezésére,  
a Fővárosi Önkormányzat jóvoltából szep-
tember folyamán elkészült a gellérthegyi pálos 
Sziklatemplom feletti szabadtéri kereszt új, 
korszerű díszkivilágítása. Fővárosi cégek ösz-
szefogásával a kereszt körülötti tér is megújult.  
2018. október 8-án, a Sziklatemplom bú-
csúünnepén a 19 órai kezdődött ünnepi 
szentmise végén Csóka János pálos tarto-
mányfőnök bejelentette a megújult díszvilágí-
tás felkapcsolását, majd beszédében kiemelte, 
hogy hitünk legfontosabb jelképe a kereszt, 
mely Budapest egyik legszebb helyszínén, a 
Duna felett ragyog. A kereszt, Isten szüntelen 
felénk áradó szeretetét mutatja, amit nekünk 
embertársainknak kell továbbadni.  A búcsúi 
szentmisét követően a Sziklatemplom előtti 
téren gyülekeztek a megjelentek, majd együtt 
vonultak a kereszthez az átadási ünnepség 
megtartására, melyen beszédet mondott Sza-
lay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármes-
ter-helyettes és Soltész Miklós államtitkár, 
majd Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, eszter-

Soltész Miklós államtitkár, P. Puskás Antal OSPPE 
házfőnök (Sziklatemplom) és Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek (fotó: Nagy Kristóf Soma)
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gom-budapesti érsek. Az esemény moderáto-
ra Süveges Gergő volt. 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgár-
mester-helyettes beszédében úgy fogalmazott, 
hogy Budapest és a magyar nemzet hányatott 
sorsának és időszakának szimbóluma is lehet 
a Gellért-hegy déli oldala. A főpolgármes-
ter-helyettes asszony elmondta, örömmel áll-
tak a kezdeményezés mellé, mert a megújult 
világítás tovább emeli az esti Budapest amúgy 
is egyedülálló látképét.
Soltész Miklós államtitkár elmondta, hogy 
személyes élmény indította el benne a ke-
reszt világításának megújítását és örömmel 
tapasztalta, hogy ez másokat is cselekvésre 
ösztönzött. Hangsúlyozta: felelősek vagyunk 
azt üzenni a világnak, hogy a kereszténység 
él, és ezt tesszük ezzel a ragyogóbb megvilá-
gítással is.
Dr. Erdő Péter bíboros, pírmás, eszter-
gom-budapesti érsek beszédében a keresztet 
a remény szimbólumának nevezte. Kiemelte, 
hogy a most díszkivilágítást kapott kereszt, 
már a 2020-ban hazánkban megrendezésre 
kerülő 52. Eucharisztikus Kongresszusra való 
előkészületeknek is része. A beszédét köve-
tően Dr. Erdő Péter bíboros, pírmás, eszter-
gom-budapesti érsek főpásztori szertartás 
keretében megáldotta a díszvilágítással meg-
újult keresztet.

A megvalósítás koordinátora és 
lebonyolítója a Főváros meg-
bízásából a Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. volt, a világítás 
tervezését és kivitelezését a Lisys 
Project Kft. végezte; a kereszt 
környezetének megújításában, 
illetve az ünnepség előkészíté-
sében és lebonyolításában pedig a Budapesti 
Közlekedési Központ, a Budapest Közút, a 
Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ, a 
Főkert, a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt., 
a Fővárosi Közterület Felügyelet, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőr-
kapitánysága és az újbudai Közterület Fel-
ügyelet vett részt. 

A főpásztori áldás szövege

Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, 
világosság teremtője, minden emberi lét 
forrása és eredete, kérünk, tekints kegyes-
en szolgáidra, akik ezt a díszvilágítást 
készítették és akik ezen az ünnepi al-
kalmon itt jelen vannak! 
Templomaink külső formája, a harangok 
szava és a kereszt mindig olyan jelek, 
melyek figyelmeztetnek és hívnak min-
ket a te dicséretedre. Add, hogy ezekhez 
hasonlóan, ez az újonnan elkészült 
díszvilágítás is, mely mostantól fogva 
fővárosunk ékessége, ezt a célt szolgálja, 
s eredményezzen az itt lakó emberekben 
még mélyebb hitet és odaadóbb szeretetet.
Kérünk, add, hogy a sötétségben kivilágí-
tott kereszt őrködjék az itt lakók éjszakai 
nyugalma felett, és hogy földi életünk 

végén, a világ sötétsége 
után eljuthassunk hozzád, a 
fogyhatatlan fényhez, akiben 
élünk, mozgunk és vagyunk.
Szentelje meg a kereszt új 
díszkivilágítását az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek, hogy 

akik az Úr Jézusra gondolva megha-
jolnak és imádkoznak ez a kivilágított 
kereszt előtt, testi-lelki erőt és üdvösséget 
nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen.
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A könyv szervesen illeszkedik abba a folya-
matba, amelynek célja, hogy a pálos rend fel-
tárva igaz történetét, megismertesse magát a 
kortársakkal: „Sok közhiedelmet, pálos toposzt 
eloszlat ez a munka, de legalább annyi kérdést 
vet föl, amelyeknek a megválaszolása a jövő 
pálos kutatói számára szolgálhatnak kiinduló-
pontként.” – írja dr. Völgyesi Levente. 
Az igazság felmutatását, a tények feltárását se-
gíti a pálosok körül örvendetesen terebélyese-
dő kutatói, értelmiségi háttér is. A sok szálon 
futó munka (régészeti ásatások megszervezése, 
a kutatási eredmények, valamint forrásmunkák 
publikálása, a rendtörténeti előadások, a mű-
vészek által készített műsorok, kiállítások ren-
dezése) együttes eredménye lehet, hogy minél 
többek számára töltődjenek meg tartalommal 
azok a tények, hogy a rend Magyar Örök-
ség-díjat kapott (2008), s immár része a Pécsi 
Értéktárnak is (2018).

Márianosztra története  
a szerk. 

Az idei advent egyik újdonsága a márianoszt-
rai kolostor történetét bemutató összefoglaló kötet 
megjelenése. 

A fényes kolostor. A márianosztrai pálos kolostor és 
templom története (1352–2012) címmel megje-
lent a Vadász Judit MáriaMagdolna által jegy-
zett kötet, amelyről így ír dr. Völgyesi Leven-
te, a kiadvány szakmai lektora: „A pálosrendi 
szerzetesek több mint hatszázhatvan éve tele-
pedtek le Márianosztrán. Ez a könyv az ő tör-
ténetükről szól. A mű hét évnyi kutatómunka 
gyümölcse, levéltárak mélyén szunnyadó ira-
tok apró mozaikjaiból kitartó oknyomozással 
összekovácsolt adatbázis és történelemkönyv. 
Történelmi mű, amely a forrásait pontosan 
megjelöli. Művészettörténeti alkotás, amely 
pontos értékleltárt ad Nosztra mind elpusztult, 
mind pedig jelenlegi építészeti emlékeiről, be-
rendezési tárgyairól és műkincseiről. 
Teológiai mű, amely ékes bizonyítéka Isten 
történelmet és emberi sorsokat formáló gond-
viselő szeretetéről.”

A kötet bemutatója 
2018. december 17-én 17 órakor lesz 
a Központi Papnevelő Intézet 
(a volt pesti pálos kolostor) dísztermében 
(Budapest, V. ker. Papnövelde u. 5–7.) 

 
A könyvbemutató fővédnöke: 
Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök, 
pálos konfráter.  
Díszvendég: P. Borsos János József OSPPE 
emeritus tartományfőnök.
Az est házigazdája: Prof. Dr. Török Csaba. 
A kötetet Dr. Völgyesi Levente mutatja be. 
Közreműködik Nagy Réka csellóművész.

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezni a nevek megjelölésével a: 
afenyeskolostor@gmail.com email-címen lehet.
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A könyv bemutató szövege az Új Ember Ki-
adó honlapján: „Az a lelki terápia, amiről e 
kis könyv hasábjain szó van, olyan mértékben 
hatékony, amennyire elhiszed, hogy van valaki, 
aki segíthet rajtad, aki felszabadíthat téged a 
bűntudat terhétől, meg tudja gyógyítani a fáj-
dalmas múltat, és meg tud ajándékozni téged 
az élet egy új minőségével. Akiről itt beszé-
lek, az a legjobb orvos és minden idők leg-
jobb terapeutája: Jézus Krisztus. Tudom, erre 
sokan azt fogják válaszolni: jártam már pszi-
chológusnál, gyógyított már pszichiáter, meg-
próbáltam különféle terápiákat, és többször 
meggyóntam már ezt a bűnt. De semmi sem 
segített! Senki nem volt képes elvenni a fájdal-
mamat. Kérlek, tegyél még egy próbát! Vedd 
kezedbe ezt a könyvecskét és keress magad-
nak egy nyugodt helyet! Olvass és imádkozz!”  
(A kötet a Magyar Kurír Új Ember Kiadvá-
nyok sorozatában jelent meg; megvásárolható 
az Új Ember könyvesboltban.)

Advent a betlehemi 
pásztorokkal
Fr. Fülöp István Vilmos OSPPE 

Így, karácsonyra készülve, az advent idején 
akaratlanul is feltörnek bennem a gondolatok, 

amelyeknek középpontjában Is-
ten irántunk való irgalmas, vég-
telen szeretete van, amelyet nem 
győzhetünk csodálni! 
A bűnbeesést mi nem tudjuk 
úgy felfogni, ahogy Ádám és 
Éva tudatában lehetett ennek, 
hiszen ők pontosan tudták, át-
érezték, hogy mit veszítettek el 

engedetlenségük által. Elsősorban az Isten-
nel való közösséget az édenkertben, a vég-
telen békét, amiben ott részük lehetett és a 
mérhetetlen szeretetet, amivel a teremtő Is-
ten megajándékozta őket. S ebben minden 
embernek örökre része lehetett volna! De az 
ősszülőknek engedetlenségük miatt el kel-
lett hagyniuk az édenkertet, s a gonoszsággal 

pálos 
lelkiség
Advent a megfogant életek 
védelmében
a szerk.

Szabadulás az abortusz utáni bűntudat terhé-
től címmel P. Puskás Antal OSPPE fordításában 
és az Új Ember Kiadó gondozásában megjelent 
magyarul is Wieslawa Kowalska könyve.
 
„A könyvre a lelki adoptálás Jasna Góra-i 
központjában találtam rá, és rögtön elhatá-
roztam, hogy lefordítom.” – mondta Antal 
atya a Magyar Kurír számára. „A könyv nem 
egyszerűen értekezés akar lenni az abortusz-
ról és annak következményeiről, hanem azt 
tűzte ki célul, hogy segítség legyen olyan 
anyáknak és apáknak, akik szeretnének elin-
dulni az abortusz utáni bűnbánat és gyógyu-
lás útján. Felvázolja a szükséges lépéseket, és 
segít kimondani azokat a szavakat, melyeket 
talán az ember magától nem tudna kimonda-
ni Istennek és az abortuszban elvesztett gyer-
mekének. A könyv hatékony eszköz lehet pa-
pok számára is, akik szeretnének 
segíteni az abortuszban érintet-
teknek, de nem tudják, hogyan.” 
A Puskás Antal atya, valamint 
Olaj Dávid és Anett által ala-
pított József Szövetség meghí-
vására – amelynek segítségével, 
magukat felvértezve az imában 
már több ezren csatlakoztak az 
abortusz elleni szellemi harchoz – könyve 
bemutatója kapcsán a Sziklatemplomba lá-
togatott Wiesława Kowalska 2018. december 
1-jén. 11 órára várták azokat a papokat, akik 
csatlakozni kívántak ehhez a szövetséghez, 
14 órára pedig – kitárva a kapukat – minden 
érdeklődőt, akik kiállnak a leggyengébbekért,  
a magzatokért. 
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Ez töltötte be a betlehemi kis, ideiglenes ott-
hont. Nagy csend volt, de ez a békés csend be-
szélt. Mégpedig úgy, hogy az egyszerű pászto-
rok is megértették: az örök élet záloga fekszik 
a jászolban pólyába takarva. Miután köszön-
tötték e különleges kis hajlék lakóit és kifejez-
ték mély hódolatukat a mindenség Teremtője 
előtt, nagy örömmel és békével szívükben tér-
tek vissza a nyájaikhoz. Lelküket is az örök élet 
hajnalcsillaga ragyogta be reménnyel: látták az 
Üdvözítőt! De milyen öröm lehetett az is ne-
kik, amikor tudatosult bennük, hogy Isten an-
gyalai velük közölték elsőként az istengyermek 
születését, és ők köszönthették őt elsőkként.
Mindez a ma emberét is elgondolkodtatja… 
Miért pont ők? Jézus szinte koldusként jött 
közénk, a pásztorok a lehető legegyszerűbb 
emberek voltak, akik a világtól némiképp el-
szigetelődve élték mindennapjaikat. Csak a rá-
juk bízott nyájakkal törődtek, egyedül voltak, s 
Istenbe vetett hitük erős és mély lehetett. Tőle 
kérték mindenkor a jó legelőt, az alkalmas idő-
járást is hétköznapjaikhoz.

Jézus számára is az Atya által rábízott nyáj 
volt a legfontosabb, de e felett is: Isten aka-
rata. Egyszerűen élte életét, mint a felidézett 
betlehemi pásztorok. S ez adhat választ a kér-
désünkre is. 
Kérem Istent, hogy adja meg a mi számunkra 
is a betlehemi pásztorok egyszerűségét, hogy 
jobbá és szebbé tudjuk tenni ezt a világot! 
Milyen jó lett volna ott lenni azok között az 
egyszerű emberek között és megölelni a kis-
ded Jézust! 
Bűneink és bajaink terhétől roskadozva lélek-
ben mi is elmehetünk minden évben a pászto-
rokkal együtt a betlehemi istállóba és leborul-
hatunk a jászol elé. Mert a betlehemi gyermek 
már azon a titokzatos éjszakán minden bűnt 
és bajt elfogadott tőlünk. Jézusom add, hogy 
mindennél jobban szeresselek Téged és soha 
ne bántsalak meg!

•

és szenvedésekkel átszőtt világba kerültek.  
S ennek a törésnek (áteredő bűn) a következ-
ményeit minden ember, így a mai kor embere 
is elszenvedi. 
De nekünk már van reményünk, mert az Isten-
nek megesett a szíve tévelygő bűnös emberisé-
gen és elküldte szeretett Fiát, hogy megvált-
son minket a bűn rabságából. Jézus születése, 
kereszthalála és feltámadása által megnyitotta 
nekünk a mennyországot. 
Sokszor elképzelem a sok művész által is meg-
örökített képet… Az immár több mint kétezer 
évvel ezelőtti betlehemi éjszakában a pász-
tortüzet körülülő pásztorokat, amint békésen 
beszélgetnek. Talán nem is sejtik, hogy ez az 
éjszaka tele lesz a számukra meglepetéssek-
kel. Némelyek közülük már elszenderednek, 
amikor hirtelen megnyílik az ég és fényes 
ragyogás veszik őket körül. Megjelennek az 
Úr angyalai harsonaszóval és hírül adják, 
hogy Betlehemben megszületett a megváltó.  
Az is tudtukra adják, hol találhatják meg azt 
a kis barlangistállót, ahol Jézus megszületett.  
Az angyalok láttán félelem foghatta el a pász-
torokat, de a hír hallatán a szívükben bizo-
nyára az öröm is tanyát vert. Mindent maguk 
után hagyva indulnak el meggyőződni az Úr 
üzenetéről, nem törődve a pusztai éjszakában 
rejlő veszedelmekkel. Csak néhány idősebb 
pásztor marad ott a nyájakat őrizni. A többiek 
sietve mennek, és örömükben már talán meg 
sem hallják az éjszaka neszeit, a hátra hagyott 
nyájak meg-megkonduló kolompját, az itt-ott 
felhangzó kutyaugatást. A szívükben ott az an-
gyalok által közölt isteni üzenet, a Megváltó 
utáni vágy, az örök élet reménye és az öröm, 
hogy Isten megkönyörült az elbukott emberi-
ségen. Így érkeznek meg a kis betlehemi bar-
langhoz. Belépve mindent úgy találnak, aho-
gyan azt az angyalok előre jelezték nekik…
Vajon mertek-e valaha is arra gondolni, hogy 
a Messiás, a mindenség királya istállóban fog 
megszületni, nem pedig palotában, fényűzéstől 
körülvéve? Nagy meglepetésben lehetett ré-
szük, amikor meglátták a Szent Családot bol-
dog örömtől ragyogva és megtapasztalták azt 
a túlcsorduló szeretet, amivel őket fogadták.  
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Elhunyt rendünk konfrátere, 
dr. Bőzsöny Ferenc
a szerk.

2018. november 21-én, Budapesten, az Angol-
kisasszonyok templomában vettünk végsőt búcsút 
rendünk konfráterétől, a Magyar Rádió örökös 
főbemondójától, dr. Bőzsöny Ferencetől. A bú-
csúztató szentmisét a kelenvölgyi Szenthárom-
ság-templom plébánosa, Lancendorfer István 
tartotta.

A Magyar Rádió örökös főbemondója Dr. 
Bőzsöny Ferenc (1931–2018) hosszú évek 
óta állt a pálos rend mellett. Elsősorban kü-
lönleges hangja által szolgálata a pálosok 
szerteágazó tevékenységét. Sok alkalommal 
vett részt a pálos templombúcsúkon, s kivéte-
les erővel szólaltak meg a szentírási szövegek, 
ha ő olvasta fel azokat. Számos rendezvényen 
vállalt moderátorszerepet és több különféle 
pálos vonatkozású filmnek ő volt a narrátora. 
A Sziklatemplom feletti – s a minap új kivi-
lágítást kapott – 2001-ben visszaállított ke-
reszt avatóünnepségén is az ő hangja fogta át 
a rendezvényt, s a Pálos Fogadóközpontban is 
őt hallhatjuk az ott futó kisfilm narrátoraként. 
Hálásak vagyunk neki azért, hogy amíg ereje 
engedte, mindig számíthattunk rá 
a nagy pálos ünnepeken. Komoly 
szerepe volt a művészek csü-
törtök éjszakai sziklatemplomi 
szentségimádásának megszerve-
zésében is, s tekintélye, országos 
ismertsége is segítette az egyetlen 
magyar alapítású rend munkáját.  
A Magyar Pálos Rend kiemel - 
ke dő érdemeinek elismeréséül 
2014-ben a konfráteri kitüntetésben részesítette  
dr. Bőzsöny Ferencet.

•

A konfráteri intézmény

A pálosok a XIV. század első fe-
lében hívták életre a rend pasz-
torációs munkájának szerves 
kiegészítéseként a konfráterség 
intézményét. Jótevőiket – főleg 
a kolostoralapításokat támoga-
tó, birtokadományozó királyokat, 

főurakat, főpapokat és nemeseket – konfrátere-
ikké fogadták. Ezzel a gesztussal, a hála jele-
ként adományozott tiszteletbeli rendtagsággal, 
a szerzetesek mintegy részeseivé tették a konf-
rátereket mindazoknak a lelki kincseiknek, ame-
lyeket a rend tagjai istenes életükkel maguknak 
szereztek. A konfraternitás intézményét a rend 
felújította a rendszerváltás után.

Bőzsöny Ferenc pálos konfráter (fotó: Varga László)
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res lebonyolításán túlmenően többek között 
száz térség menti (az útvonal mentén lévő 
települések) felső tagozatos diákot tudtunk 
vendégül látni a Remete Szent Pál túránkon. 
Közel ötven családot, velük együtt majdnem 
száz az óvódást kísértek pálos atyák a Pálos 
Gyermekzarándoklaton és több százan hall-
gatták végig a márianosztrai rabok koncertjét. 
Megvalósulhatott sok olyan elképzelés, teret 
kapott megannyi testi és lelki táplálék, amely-
lyel a vándorok útját segíteni tudtuk.
Egyöntetűen pozitív visszajelzéseket kaptunk 
a programunk résztvevői között tartott utóta-
lálkozónkon is a Pálos 70 helyéről és szerepé-
ről, mely szerint a természetjárókat közelebb 
hozhatjuk egymáshoz, önmagukhoz, a ter-

pálosoktól, 
pálosokról
Pálos 70 – 2018
Gadácsi Péter

A 2011 óta évente, október elején, Magyarok 
Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan rendezik 
meg a Pálos 70-et, amely mára már hagyomány-
nyá vált az őszi túraidőszakban. Alább az idei, 
2018. október 5. és 7. között megrendezett ese-
mény kapcsán az egyik főszervező írását közöljük. 

A Pálos70 a gyalogos teljesítménytúra, a kirán-
dulás és a zarándoklat sajátos ötvözete, amely-
nek útvonalai a budapesti Sziklatemplom és 
Márianosztra közt vezetnek. Többlettarta-
lommal, üzenettel gazdagított természetjárás. 
Lehetőség a lelki elmélyülésre, egyben misszió 
és preevangelizáció is. Jelenlét a világban; a ta-
lálkozás lehetősége.
A 2011 óta folyamatosan fejlődődő progra-
munk nyomán a résztvevők száma idén meg-
közelítette az ezer főt. Ez igazolja azokat az 
elképzeléseinket, hogy mindazok számára, 
akik vallási, lelki, spirituális indíttatásból vagy 
érdeklődésből járják az utat – tegyék azt a ve-
zetett csoporttal vagy egyénileg, ill. saját cso-
portban –,a lelkiség, az Istennel való kapcsolat 
megélése, mélyülése s a zarándoklás mint a 
vallásgyakorlás tere és formája fontos. Inspi-
ráló jele ennek a két természetközeli élmény 
egybefonódása is. Mert zarándok és teljesít-
ménytúrázó együttesen és egymásban csodál-
kozik rá a természet és a természetfeletti cso-
dájára. Programunk ezt a célt, ezt a találkozást 
kínálja mindenkinek a Pálos 70-nel.
Az idei nagyvonalú támogatások révén – 
amelyet a program megvalósításához az Egy-
házi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye, valamint cégek és önkor-
mányzatok által kaptunk – a Pálos70 sike-

P. Vízi András OSPPE márianosztrai házfőnök fogadja a 
zarándokokat (fotó: Kiss László)
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mészethez és a természetfelettihez. A progra-
munkkal a modern kor emberének lehetőséget 
tudunk adni, hogy újra rácsodálkozhasson a 
természet szépségeire, a jó hangulatú sportte-
vékenység által pedig egészségesebb, aktívabb 
életmódot alakíthasson ki.
A pozitív visszajelzések, a megerősítő szavak 
és gondolatok, a levelek mind-mind igazolták 
a szervezők számára, hogy egy újfajta, hagyo-
mányteremtő természetjárás alapjait fektettük 
le munkánkkal, melyet az elkövetkezendő évek-
ben hasonló rendezvények is követnek majd.

A szervező szemével
872 lelkes zarándok és túrázó részvétele mel-
lett, október hivatalosan második hétvégéjén, 
ragyogó őszi napsütésben találkoztunk im-
máron nyolcadik alkalommal a Pálos 70 telje-
sítménytúra, kirándulás és zarándoklat lelkes 
híveivel, a résztvevőkkel. A 74 kilométeren 
ezúttal is több távra, több csatlakozási ponttal 
vártuk az érdeklődőket: 3 km (Gyermekzarán-
doklat) – 19 km (éjszakai zarándoklat) – 20 km 
– 22 km – 35 km – 40 km – 70 km – 35+35+7 
km – 59,3+45,5 km (kerékpárral). 
Minden évben, amikor útra kel több száz em-
ber a pálosok nyomdokain, egy izgalmas dolog 
történik a rajtban. Csend lesz. Kiürül a Szik-
latemplom előtere, és a szervezői nyüzsgés is 
alábbhagy. A sok előkészület, a 
fáradságos éjszakák után valami 
más zajlik kint és valami más… 
megmozdul bent. 
Az úton szelik a kilométereket, 
hegynek fel, majd meredeken le: 
hol napsütésben, hol a hűvös ár-
nyékban, hol nevetve, hol elmél-
kedve zarándokolnak. Olykor el-
fut egy teljesítménytúrázó, üdvözlik a túrázók 
egymást és minden szép, kerek, egységes. Két 
nappal ezelőtt még otthon pakolt mindenki, 
vagy épp a munkahelyén rendezgette a dolgo-
kat, s most a szabadban, önfeledten gyalogol-
nak. A célra gondolnak, hogy megérkezni jó 
lesz, s most együtt lenni még jobb. Mindeköz-
ben a furcsa csöndet felveri a kérdés, hogy mi 

történik a szabadban: mindenki jól van, min-
den rendben megy a túrán? Egy másfajta úton 
gondolok a célra, ahová megérkezni jó lesz, de 
benne lenni még jobb.
A közös megérkezés, a közösen megélt pilla-
natok ereje kovácsolja össze a zarándokokat, a 
szervezőket, a túrázókat, a támogatókat. 
A Pálos 70 jövőre, 2019. október 4. és 6. kö-
zött ismét útra kel Budapest, Sziklatemplom és 
Márianosztra között. Szeretettel várunk min-
denkit!
További képek, videók, beszámolók a honla-
punkon tekinthetők meg: www.palos70.hu

rendi 
krónika
Rendi hírek

P. Csóka János tartományfőnök november 
1-ével P. Györfi Szabolcsot a márianosztrai 
kolostorba helyezte, P. Puskás Antalt a bu-
dapesti kolostor házfőnökévé, P. Roman Ma-
jewski atyát pedig tanulmányi prefektusnak, 
P. Bátor Botondot pedig újabb hároméves 
ciklusra hargitafürdői házfőnökké nevezte ki. 
– 2017. november 5. és 7. között a pálos rend 

közösségépítő találkozót tartott a 
pálosszentkúti kolostorban.

•

Az Én Utam – 
hivatástisztázó imaestek 

Az Én Utam címmel hivatástisztázó imaest-
sorozat indult a Sziklatemplomban szeptem-
ber 12-én 19 órakor, Puskás Antal pálos atya 
és Égető Anna bencés nővér szervezésében.  
(A második est november 13-án volt.)  
Az imaesteken résztvevők imaszándéka: vilá-
gosabban felismerni, Isten milyen élethivatásra 
hívja őket, illetve, hogy a már megtalált élethi-
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vatásokban megerősödjenek, hogy új lendüle-
tet, új erőt kapjanak. Az imaestek programja: 
19:00 – dicsőítés, a végén tanítás Isten veze-
téséről 20:00 – szentmise, majd szünet, 20:45 
– Befejező imaóra 21:00 – tanúságtétel egy 
hivatás felismeréséről. Az imaestek időpontjá-
ról a pálos rend honlapján, a Sziklatemplom 
programnaptárában lehet tájékozódni. (http://
palosrend.hu/bemutatkozas/palos-helyek/
budapest-sziklatemplom/848-sziklatemp-
lom-programnaptar)

•

Magyarok Nagyasszonya főbúcsú 
Márianosztrán

2018. október 7-én vasárnap, Magyarok 
Nagyasszonya főünnepén volt a Márianosztrai 
Bazilika főbúcsúja, amelyben minden évben 
a Pálos 70 zarándoklat végső állomása, célja 
is. Az ünnepi szentmisét Dr. Stella Leontin 
kanonok, a máriabesnyői bazilika plébánosa 
mutatta be a pálos atyák koncelebrálásával. 
A szentmise után Takács Péter vezetésével a 
márianosztrai fegyház és börtön fogvatartott-
jainak zenés áhítata következett a bazilikában, 
majd a jelenlévők közös agapén vettek részt a 
konferenciateremben. 

•
Pálosok a REND-es piacon

Nagyvázsony Község Önkormányzatának 
kezdeményezésére férfi és női szerzeteskö-
zösségek mutatták be vásári termékeiket és 
szellemi-lelki tevékenységüket a Kinizsi-vár 
melletti téren 2018. július 19. és 29. között. A 
jezsuita rend, a kismarosi ciszterci nővérek és 
a bakonybéli bencés közösség mellett, a pálos 
rend is jelen volt. A pálos zászló alatt megje-
lent termékek, a pálos rend köré szerveződött, 
támogató családok, magánszemélyek kiskert-
jeiben termett alapanyagból készült lekvárok, 
szörpök, gyógy- és fűszernövények voltak. 

Ezek mellett, a pálos nővérek kézzel díszített 
gyertyái és egyéb kézműves termékeik is kap-
hatók voltak. A befolyt bevétel teljes összegét 
a támogatók a pálos rend javára ajánlották 
fel. A vásárt az idén először tartották meg, 
de a szervezők hagyományt szeretnének eb-
ből teremteni és már szerveződik a jövő évi 
REND-es Piac.

•

Ünnepi szentmise és pálos 
kiállítóház átadása Iharosban

Október 13-án, szombaton második alkalom-
mal rendezték meg Iharosban a Fehér barátok 
emlékezete térségünkben című rendezvényt. Az 
esemény az iharosi templomban kezdődött 
Horváth Győző polgármester köszöntőjével, 
majd szentmisét mutatott be Csóka János tar-
tományfőnök atya és Laczkó-Angi Gyula he-
lyettes esperes, plébános. Az ünnepi szentmise 
után Bíró Norbert, a Somogy Megyei Köz-
gyűlés elnöke mondott köszöntőt, melyben 
méltatta a megyében egykor jelenlévő szerze-
tesrendek munkáját, kiemelten a bencések és 
a pálosok tevékenységét. A Gyöngyösi Ger-
gelyről, az egykori pálos generálisról, a pálos 
rendtörténtet megírójáról elnevezett kiállító-
ház átadása, a nemzetszín szalag átvágása után, 
Csóka János tartományfőnök atya megáldotta 
az új funkciót kapott, egykori községháza épü-
letét, melynek homlokzatát most újították fel 
a Belügyminisztérium támogatásából. Az új 
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funkciót kapott épület ezután Gyöngyösi Ger-
gely Kiállítóház és Helytörténeti Gyűjtemény 
néven működik. A rendezvény végén János 
atya tartott rövid ismertetőt a jelenlévők szá-
mára az épületben található pálos kiállításról.
2019-ben ismét fontos esemény helyszíne lesz 
Iharos, hiszen a község ad majd otthont a Pálos 
Települések VIII. Országos Találkozójának.

•

Szent Imre-búcsú 
a Pálos templomban

November 4-én tartotta a Ma-
gyar Pálos Rend pécsi közössége 
a Szent Imre hercegről elnevezett 
templom búcsúját. Az ünnep meghívott szó-
noka Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek volt, aki 
délután 15 órától lelki délutánt tartott a Pálos 
Baráti Kör tagjainak. Az elmélkedések témá-
ja a pokol, a tisztítótűz és a mennyország volt. 
Az ünnepi szentmisét is Márfi Gyula mutatta 
be a pálosok koncelebrálásával. Az ünnep kü-
lönleges volt abból a szempontból is, hogy a 

pécsi kolostor vendége volt a pálosszentkúti 
szkóla is Tarjányi Tamásné Lencsi vezetésével. 
A diáklányokból álló kórus a szentmise előtt 
egy Szent Imréről szóló 16. századi históriás 
éneket adott elő, majd a Szkóla Sancti Paulival 
közösen végezte az ünnepi szentmise liturgi-
kus zenei szolgálatát.
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek prédikációjá-
ban Szent Imre herceg életútja és példája révén 

arra bíztatta a fiatalokat, hogy 
merjenek szentekké válni már fia-
talkorban is, és ne halogassák azt. 
„Tartsatok ki, próbáljatok apostol-
kodni a kortársaitok között is. Őket 
első sorban nektek kell megtéríte-
netek. Lehetetlen az, hogy fiatalok 
öregeket térítsenek meg.” A főpász-
tor beszédében a haza melletti 

kiállás és szolgálat mellett foglalt állást, kérve a 
fiatalokat a tudásuk és tehetségük szülőföldön 
való kamatoztatására is: „Erre figyeljetek, kedves 
fiatalok ti is, hogy a magyar népnek becsületet sze-
rezzetek. (…) Szeressétek a hazátokat úgy, hogy 
minden nép iránt szeretettel vagytok.”
Szent Imre herceg életre szóló szüzességet fo-
gadott, amelyet meg is tartott még házasként 

Horváth Győző iharosi polgármester beszéde a Gyöngyösi 
Gergely Kiállítóház előtt (fotó: Szentirmay Piroska)

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek (fotó: Loósz Róvert)
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is. Erről halála után felesége tett tanúságot.  
A szentmise szónoka arra is rámutatott, hogy a 
családos élet ugyanúgy fontos, mint a cölibátus 
a szerzeteseknél, papoknál. A kettőt ugyanúgy 
meg kell becsülnünk, mert nagyon fontosak és 
kéz a kézben járnak. „Isten, ha a szüzességre hí-
vott akár papnak, akár szerzetesnek vagy a civil 
életben, akkor azt meg kell tartani. Ne higgyétek, 
hogy ez elavult. Amikor még – hogy úgy mondjam 
– nyüzsögtek Magyarországon az apácák, akkor 
sok szép család volt és rengeteg gyermek született. 
Mióta eltűntek az apácák meg a szerzetesek, még 
a papok is megritkultak, azóta megritkultak a csa-
ládok is. A kettő összetartozik. Egymást meg kell 
becsülnünk.” – „Őrizzük meg a józan eszünket 
és próbáljuk meg komolyan venni az erkölcsein-
ket” – fogalmazott annak kapcsán, hogy a mai 
kor embere nem tartja tiszteletben a házasság 
előtti szexualitásról szóló tanítást, emlékez-
tetve, hogy részben ez vezetett a Római Bi-
rodalom széteséséhez is, a társadalom erkölcsi 
és szellemi leépülése révén, illetve a babiloni 
időkre is emlékeztet. Szent Imre herceg meny-
nyei közbenjárása segíthet a hazaszerető, tiszta 
lelkű, művelt, udvarias és szent életű magyarrá 
váláshoz – tette hozzá prédikációja végén az 

érsek, bíztatva a híveket, hogy bátran kérjék a 
templom védőszentjének közbenjárását. 

(Forrás: Pécsi Egyházmegye)

•

A pálosszentkúti szkóla

A pálosszentkúti szkóla 2015 őszén alakult 
Puskás Antal akkori pálosszentkúti házfőnök 
atya támogatásával, Tarjányi Tamásné Lencsi 
vezetésével. Az énekkarban az egyházközség 
fiatal leányai énekelnek, s minden vasár- és 
ünnepnapon szolgálnak a szentmiséken. Az 
egyházi népénekek és az ünnepekhez fűződő 
népszokások is nagy szerepet kapnak a re-
pertoárjukban. Karácsonykor betlehemezni is 
járnak házról-házra a faluban, vízkeresztkor 
pedig immár másodjára készülnek – az egész 
téli ünnepkört körülölelő koncerttel – melyen 
több népzenész és egyházi kórus is részt vál-
lal majd. Mivel a szkóla tagjai diákok, nyáron 
szünetel a szolgálatuk, viszont részt vesznek 
a nyaranta megrendezett Országos Gödöllői 

Pálosszenkúti szklóla Pécsett, a Pálos templomban (fotó: Loósz Róbert)
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Magyar Szentek 
és Boldogok Kápolnája

November 13-án rendezték meg a Magyar 
Szentek és Boldogok Kápolnájának búcsúját 
Petőfiszálláson, a magyar szentek és boldogok 
emléknapján. A 17 órakor kezdődő szentmisét 
Pál Csaba pálos atya mutatta be.

•

A Magyar Pálos Rend 
a Pécsi Értéktár része

2018. november 29-én Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése helyi 
értéktár bizottsága tárgyalta és elfogadta az 
előterjesztést, majd a bizottság döntése sze-
rint a Magyar Pálos Rend mint kulturális 
örökség a Pécsi Értéktár része. 

•

Hargitafürdői csoport látogatása 
Pécsett és Pálosszentkúton 

2018. november 18 és 21. között hargitafür-
dőiek csoportja látogatott Pécsre 
és Pálosszentkútra P. Bátor Bo-
tond OSPPE vezetésével: „Kicsit 
kiruccanni, megismerni egymást, 
együtt lenni… Talán ez volt a leg-
fontosabb indítéka annak, hogy 
útnak eredtünk a hargitafürdőiek 
és a környékbeliek csoportjával. 
Egyszerű zarándokszállást, amit 

mindenki jól fogadott, Petőfiszállás-Pálos-
szentkúton kaptunk. Barnabás atya és Csaba 
atya vendégszeretete mindenki számára em-
lékezetessé és jó hangulatúvá tette ezt a pár 
napot. Az első nap Pécsre utaztunk, ahol sze-
retettel vártak bennünket a Tartományfőnöki 
Hivatal munkatársai, élükön Levente atyával, 
aki bemutatta a templomot és a kolostort, 

Szkólatáborban és különböző népzenei tábo-
rokban, ahol lehetőségük nyílik a tanulásra, a 
fejlődésre. A szkólát a plébánia és petőfiszál-
lási önkormányzat támogatja utazásaikban. 

•

Régészeti nyílt nap Kesztölcön

Magyar Pálos Rend vezetőinek és a Magyar 
Nemzeti Múzeum és a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem régészeinek részvételével szer-
veztek kerekasztal-beszélgetést a Közösségi 
Klubban november 7-én. A szakmai fórumon 
több ötlet és tervezet is elhangzott a klastrom-
pusztai pálos romokat bemutató látogatóköz-
ponttal kapcsolatban is. Pető Zsuzsa, a Magyar 
Nemzeti Múzeum régésze saját tapasztalataira 
támaszkodva megjegyezte, hogy az emberek 
sokszor nem a múzeumokban található tár-
gyak, hanem a mögöttük lévő történetek miatt 
érdeklődnek a leletek iránt. Ezért, lényegében 
csak a fantáziájuk szabhat határt azoknak az 
intézményeknek, amelyek innovatív eszkö-
zökkel kívánják bemutatni gyűjteményüket. 
A klastrompusztai romokkal kapcsolatban fel-
hívta a figyelmet: el kell dönteni, hogy hosszú-
távon a tulajdonosok mit szeretnének kezdeni 
a lelőhellyel. Elmondta, hogy a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemmel közösen 
az elmúlt években végzett kisebb 
feltárásokat szeretnének az elkö-
vetkező időszakban is folytatni. 
Dr. Szentirmay Tamás, a Magyar 
Pálos Rend tartományfőnöki hi-
vatalának vezetője úgy fogalma-
zott, hogy a rend is elkötelezett a 
leletegyüttes további feltárása ér-
dekében, ugyanakkor a munkálatok megkez-
dése előtt alaposan végig kell gondolni, hogy 
mit szeretnének elérni. A szerzetesek minden-
képpen támogatják a törekvéseket, hiszen saját 
múltjuk történetében különleges helyet foglal 
el a klastrompusztai kolostor.

•
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tek, konyhai praktikák és kulináris finomságok 
megismertetése – a Veszprém Aréna adott 
otthont. Az Expo kínálatából nem hiányozott 
kiemelt nemzeti értékeink és hungarikuma-
ink megismertetése, bemutatása sem. A pálos 
rend megismertetését a Nagyvázsonyi Önkor-
mányzat, mint pálos település vállalta magára. 
A pálos rend köré szerveződött csoport tag-
jai, saját termékeikkel járultak hozzá a stand 
színesítéséhez. A látogatók megkóstolhatták a 
lekvárokat és a szörpöket. 

•

Hivatástisztázó nyílt napok 
Márianosztrán

December 28. és 30. között várjuk Mária-
nosztrára azokat a fiatal férfiakat, akik szeret-
nének néhány napot eltölteni a pálos testvé-
rekkel. A nyílt nap jó lehetőség az imádságra, 
a renddel való ismerkedésre és az élethivatás 
felismerésére. Részletek a templomainkban 
kitett plakátokon és elvihető szórólapokon, ill. 
a pálos rend honlapján olvashatók És ha pálos 
lennél? címmel (Aktuális – Hírek/események) 

•

Kapható a 2019-as Pálos falinaptár

Megjelent 2019-es falinaptárunk. A naptár 
500 Ft-os áron kapható templomainkban.

•

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: zarandokhaz@gmail.com. 

majd a Pálos Templom a Székesegyház és a 
Püspöki Palota meglátogatása következett.  
Az ebéd után a Belvárosi Templomban kaptunk 
idegenvezetést. A Lyceum templomban Csóka 
János tartományfőnök atya fogadott bennün-
ket. Másnap, Ópusztaszerre utaztunk, a nem-
zeti emlékparkba. A Feszty-körkép mindenkit 
lenyűgözött. Visszafelé benéztünk Csengelére 
és a Jónás Borászat gyümölcsborait kóstoltuk 
meg. Este Pálosszentkúton – kiskunfélegy-
házi barátaink jóvoltából – finom vadpörkölt 
várt bennünket. Másnap hazafelé megálltunk 
Arad mellett, Máriaradnán, ezen a csodaszép 
Mária-kegyhelyen is, s innét továbbhaladva ér-
keztünk meg hálatelt szívvel Hargitafürdőre.” 
– írta beszámolójában Botond atya.

•

Felújítási munkálatok

2018 őszén befejeződött a pécsi pálos rendház 
tetőzetének részleges felújítása, valamint a Ly-
ceum templom kapuzatának felújítása és res-
taurálása.  A munkálatok állami támogatásból, 
az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Fe-
lelős Államtitkárság jóvoltából valósulhattak 
meg. – Budapesten elkészült a Sziklatemplom 
bejárati lépcsőzetének felújítása, valamint be-
fejeződtek a kolostorban szükségessé vált gé-
pészeti felújítási munkák, melyek Budapest XI. 
kerület Újbuda Önkormányzat támogatásával 
valósulhattak meg.

•

Bakony Expo – bakonyi ízek vására

Az idén már ötödik alkalommal 2018. novem-
ber 9 és 11. között várta látogatóit a Bakony 
Expo, a bakonyi ízek vására. A háromnapos 
rendezvénynek, amelynek célja – a Bakony vi-
dék kulturális örökségének ápolása és tovább-
adása a programok sokszínűségén keresztül,  
s a környékre jellemző ízvilág, értékes recep-
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pálos 
programok
2018. december – 
2019 tavasza

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: „Az Élet Istene” – 
szentségimádás a megfogant 
életér

• december 19. – 19 óra: szentmise, majd 
Puskás Antal pálos atya tart előadást  
„Az eucharisztikus lelkiség” címmel

• január 14. – 17 órakor: Első Remete 
Szent Pál ünnepének vigíliája – ünnepi 
szentmisét mutat be Csóka János pálos 
tartományfőnök atya, melynek keretében 

a pálos szerzetesek megújítják rendi 
fogadalmukat (A PBK programja)

• február 20. – 17 órakor: szentmise,  
majd Puskás Antal pálos atya előadása:  
„Az eucharisztikus ünneplésének 
művészete” (A PBK programja)

• március 20. – Szentmise, majd Puskás 
Antal pálos atya előadása: „Tevékeny 
részvétel az eucharisztián” (A PBK 
programja)

• április 17. – Szentmise, majd Puskás 
Antal pálos atya előadása:  
„A szentségimádás” (A PBK programja) 

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 csütör-
tökén – 9 órától a szentmise 
kezdetéig: szentségimádás a lelki 
és a testi békéért;
• január 23. – Esztergomi 
Boldog Özséb ünnepe; a pálos 
szerzetesek, a konfráterek és a 
PBK közös ünnepe a zarándo-

kokkal

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

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

• Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata;

• április 18–20. – a húsvéti szent három 
nap

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

•

PÉCS
Pálos (Szent Imre) templom

• a szentmise előtt – 17.20-kor rózsafüzér;
• csütörtök kivételével minden nap a 18 

órai szentmise után zsolozsma (vesperás)
• csütörtökönként – szentségimádás a 18 

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

SERRA szentmise – a papi és szerzetesi 
hivatásokért;

• december 14. – 18 órakor szentmise, majd 
Puskás Antal pálos atya tart előadást  
„Az eucharisztikus lelkiség” címmel.

• január 15. – 18 óra Remete Szent Pál 
ünnepe: szentmisét mutat be Csóka  
János pálos tartományfőnök atya, 
melynek keretében a pálos szerzetesek 
megújítják rendi fogadalmukat.

• január 15. – 17 órakor: Első Remete 
Szent Pál ünnepének vigíliája – ünnepi 
szentmisét mutat be Csóka János pálos 
tartományfőnök atya, melynek kereté-
ben a pálos szerzetesek megújítják rendi 
fogadalmukat (A PBK programja)

• február 8. – 17 órakor: szentmise,  
majd Puskás Antal pálos atya előadása:  
„Az eucharisztikus ünneplésének művé-
szete” (A PBK programja)

• március 8. – Szentmise, majd Puskás  
Antal pálos atya előadása:  
„Tevékeny részvétel az eucharisztián”  
(A PBK programja)

• április 12. – Szentmise, majd Puskás 
Antal pálos atya előadása: „A szentsé-
gimádás” (A PBK programja)

PÉCS 
Lyceum-templom

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

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 és 17 óra 
között a 72/515-425-ös telefonszámon lehet.

•

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

• minden szentmise előtt rózsafüzér

Kedves Olvasók! Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a rendi értesítőnkben a pálos templomok 
miserendjét külön nem közöljük.  
A szentmisék időpontjáról, a további prog-
ramokról és az esetleges változásokról a rend 
honlapján (palosrend.hu) s a templomok 
hirdetéseiből értesülhetnek.
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„Teremts új lelket mellyeinkben,
   szolgálatodhoz új tüzet.
A’ régi ember szíveinkben
   ne lellyen többé lakhelyet.

Újítsd meg bennünk szent nevedhez
   a’ hódolásnak repteit,

embertársunkhoz, mint képedhez,
   a’ szeretetnek kegyeit.”

Verseghy Ferenc pálos költő:  Új esztendő’ napjára való ének, részlet (1819)


