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beköszönő
Ha Istenben bízol, 
nem csalódsz.
P. Csóka János OSPPE

Dániel könyvének 3. fejezetében olvassuk a törté-
netet a három ifjúról, akiket a babiloni fogság ide-
jén Nebukadnezár király elé hurcoltak. Sadrak, 
Mesak és Abednegó volt a nevük – és a király kér-
dőre vonta őket: „Igaz-e, hogy megvetitek istene-
imet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet 
készítettem? Nos, …készek vagytok-e a szobor 
előtt leborulni és imádni azt? Mert hogyha nem, 
nyomban tüzes kemencébe vetlek titeket; és van-e 
olyan isten, aki kezemből megszabadít titeket?” 
Sadrak, Mesak és Abednegó így felelt a királynak: 
„...A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadí-
tani minket az égő tüzes kemencéből és a te kezed-
ből. De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy 
isteneidet akkor sem tiszteljük, és az aranyszobrot, 
amelyet állítottál, nem imádjuk:” Ekkor a király 
nagy haragra lobbant az ifjak ellen. Meghagyta 
legerősebb katonáinak, hogy kötözzék meg Sadra-
kot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes 
kemencébe. Így is történt. Ők azonban sértetlenül 
jártak-keltek a lángok között; magasztalták Is-
tent, aki Úr minden fölött.

A három ifjú rendületlenül vallja, hogy Isten 
jó és hűséges. Bíznak Istenben, akár megmen-
ti őket a tüzes kemencéből, akár nem. Ennek 
eredményeképpen csodát tapasztalnak meg: 
Isten csodás közbeavatkozását. Alaptétel, ami 
a Szentírásban gyakran elhangzik: aki bízik 
az Úrban, az nem vall szégyent. Ha Istenben 
bízom, nem csalódom. Vagyis, ha hozzá for-
dulunk, mindig segítségünkre siet. 
Igaz, nem mindig úgy segít, ahogy azt el-
várom, hanem lehet, hogy másképpen: Bal-
ra a távolba tekintek, és onnan várom, hogy 
érkezzen Isten a segítségével. Isten azonban 
már megérkezett és ott áll a jobb oldalon. 
Én azonban továbbra is bal felől várom. Ő 
finoman megkocogtatja a vállamat, hogy ész-

revegyem, de oda sem nézve, hátra szólok,  
„Ne zavarj, Istent várom, hogy segítsen!
Azt hiszem, sokan azért csalódnak Istenben, 
mert a segítség, amit kértek tőle, nem akkor és 
nem úgy érkezett, ahogy kérték és várták. Így 
aztán nem is veszik észre, amikor Isten odahe-
lyezi melléjük az ő – némiképp más – megol-
dását. Nem az történik, amit elvártak, és ezért 
úgy gondolják, hogy nem történt semmi; Isten 
nem segített.
Jézus esete hasonló: az Atyához kiáltott, aki 
meg tudja menteni és ... meghallgatásra talált. 
De vajon úgy-e, ahogy emberileg ez elképzel-
hető volt? Akár a tanítványok részéről, akár Jé-
zus emberi természete részéről? Az emmauszi 
tanítványok is szomorúan mondják: azt remél-
tük, hogy... És közben ott gyalogol mellettük 
a feltámadt Úr! Aki többé már nem hal meg. 
Megmentette őt az Atya a haláltól? Nem. Fel-
támasztotta, hogy soha többé ne kelljen a ha-
lállal számolnia; neki sem és a benne hívőknek 
sem. Isten megoldása más. Jobb! Akarod? Nyi-
tottá teszed magad rá?
Ezért nagyon fontos, hogy megőrizzük a szí-
vünkben a hitet és tudatosítsuk újra és újra, 
hogy Isten mindig megkönyörül és megsegít. 
Ha ez a hit él bennem, azaz biztos vagyok 
benne, hogy Isten segítsége érkezik, akkor 
nem csak balra nézek, hanem szét fogok nézni 
körben, hogy honnan és mi módon érkezik... 
Ezzel a hozzáállással tudom felfedezni Isten 
segítségét az életemben. Ha nem számítok se-
gítség érkezésére, nem fogom észrevenni, ami-
kor megérkezik. Ha pedig korlátokat szabok 
Isten segítségének, hogy csak így, csak innen 
érkezhet, akkor nem fogom észrevenni, ha más 
módon érkezik meg a segítség. 
Higgyem tehát rendületlenül: Isten mindig 
megkönyörül, mindig segít, sosem hagy cser-
ben! Csak azt keressem, hogy hogyan és mi 
módon akar megsegíteni most engem. Soha-
sem szabad azt gondolnunk, sosem szabad 
bele egyeznünk abba a kísértő feltételezés-
be, amit a gonoszlélek sugall a szívünkbe – 
ugyanúgy, mint annakidején ősszüleinknek –, 
hogy „Isten talán nem is jó”. Az, hogy Isten 
jó és segít, olyan biztos alap, amit sohasem 
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rend átveszi a másiktól, vagy éppen átadja, 
amellett, hogy a kifejezetten saját, belső ünne-
peknek leginkább csak az illető rendben van 
létjogosultsága. Ez utóbbira találó példaként 
említhetjük, hogy 1381. november 14-én Bu-
daszentlőrincre a budai várból ünnepélyes kör-
menettel vitték át Remete Szent Pál ereklyéit. 
E nap érthetően a kizárólagosan csak pálos, 
budaszentlőrinci kötődése miatt olyan pálos 
ünnep lett, amelyet másutt nem ültek meg, 
annak ellenére, hogy Remete Szent Pál janu-
ári napja szinte minden régi kalendáriumban 
benne volt. 
Április 1. – Egyiptomi Szent Mária remete-
asszony. A remeteszentek jelenléte nem kí-
ván különösebb magyarázatot egy olyan rend 
esetében, amelynél elnevezésük is tartalmazza 
ezt a rend jellegére utaló kifejezést. Érdemes 
megjegyezni (és ha valaki ott jár, akkor pedig 
megtekinteni), hogy a częstochowai kolostor 
templomának 17. század közepén épült sek-
restyéjében is szép festmény látható több híres 
remete mellett Egyiptomi Máriáról is.
Május 4. – Az Úr töviskoronája (Spinea coro-
na Domini) ünnepe zsolozsmájának eredete a 
domonkosoknál keresendő, himnuszait (Eter-
no regi glorie és Lauda fidelis concio) viszony-
lag kevés magyar középkori forrás tartalmazza; 
ez is egy adalék a korai pálos kitekintésre a do-
monkos hagyomány irányában. 

Május 9. – Thébai Szent Pak-
hómiosz apát, egyiptomi remete 
volt, a 4. század első felében, aki a 
köréje gyűlt tanítványokból szer-
vezte meg kolostorait. Írásai egy 
része Szent Jeromos latin fordí-
tásában vált ismertté Nyugaton. 
Pünkösd utáni hétfő (idén június 
10.) – Boldogságos Szűz Mária, 

az Egyház anyja ünnepét 2018-tól kell megül-
ni mindig a pünkösd vasárnapját követő hét-
főn az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 
dekrétuma értelmében. 
Június 8. – Szent Hedvig királynő, Nagy La-
jos király legkisebb lánya (lengyelül Jadwi-
ga, 1374-ben született, 1384-től uralkodott, 
megh. 1399). Férje, Jagelló Ulászló, litván 

szabad megkérdőjeleznünk... Nem az tehát a 
kérdés, hogy Isten segít-e, hanem az, hogyan 
segít nekem, itt és most, hogy hogyan támaszt 
fel engem...

rendünk 
múltjából
A pálos liturgikus 
kalendárium – 2. rész
Sarbak Gábor

Rendtörténeti rovatunkban sorozatot indítunk, 
amelyben – hasonlóan a 2014 és 2015 fordu-
lóján megrendezett Pálosaink, a fehér barátok 
című pécsi kiállításhoz – a középkori pálos ha-
gyományokra visszatekintve emlékezünk meg,  
a teljesség igénye nélkül, a legfontosabb pálos  
ünnepekről. 

A liturgikus naptár összeállítása nem egysze-
rű feladat, hiszen a mindenütt megtartandó 
ünnepek mellett a helyi (rendi vagy egyház-
megyei) sajátosságokat is figyelembe kell 
venni, amellett, hogy a hivatalos kalendárium 
egyes részei is állandóan vál-
toznak, pontosabban szólva, az 
újonnan oltárra emelt szentekkel 
bővülnek. A pálos rendre szű-
kítve megállapításainkat, az első 
megválaszolandó kérdés az, hogy 
mely korra érvényes rendi naptá-
rat kívánunk összeállítani? Ha a 
rend első évszázadaira érvényeset 
vagy a középkor végének állapotát vagy már a 
trienti zsinat (1545–1563) utánit, netalán már 
a 2020-as év naptárát akarjuk megszerkeszte-
ni, akkor körültekintően kell eljárnunk, és nem 
szabad csodálkoznunk a helyenként nagyon is 
eltérő ,,végeredményen”. 
Közismert tény, hogy az ünnepeknek is van 
eredetük, saját történetük: egyik szerzetes-
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nagyfejedelem keresztény lett, és vele együtt 
munkálkodott a litvánok áttérésén. Hedviget a 
lengyelek halála pillanatától tisztelték, hivata-
losan azonban csak II. János Pál pápa emelte a 
szentek sorába 1997-ben.
Július 17. – Szent András és Szent Benedek 
vértanú remeték. Jelenlétük érthető a kalendá-
riumban, a 16. század elején Gyöngyösi Ger-
gely a Vitae fratrumban a remete-elődök kö-
zött említi e két vértanút, akiknek legendáját 
akár nyomtatott forrásból, akár más, kéziratos 
breviáriumból is ismerhette: a Nyitra melletti 
Zobor-hegyen éltek Szent István korában, le-
gendájukat Mór, pécsi püspök írta meg. 
Július 18. – Anniversarium fratrum nostrorum 
defunctorum. A pálos rend meghalt testvé-
reinek évfordulója, a halottakra való kiemelt 
emlékezést illették ezzel a kifejezéssel, vagy a 
megemlékezés (commemoratio) szó fordul elő 
a liturgikus kalendáriumokban. A ma érvényes 
rendi naptárban november 3. A középkorban 
végig, egészen a trienti zsinatot követő litur-
gikus rendezésig négy ún. rendi évfordulós 
megemlékezést tartottak a pálosok az év során 
hasonlóan a többi szerzetesrendhez és a ha-
lottakról való november 2-i, az egész Egyház-
ban megült, általános megemlékezésen kívül. 
Szeptember 11-én, Nagy Lajos király halála 
emléknapján, róla mint a pálosok jótevőjéről 
emlékeztek meg feleségével együtt. Egy héttel 
később, 18-án a rend meghalt jótevőiért és a 
rendi hozzátartozókért ajánlották fel engesz-
telő imáikat szerte a pálos kolostorokban. Ok-
tóber 19-én a meghalt rendtagok már elhunyt 
szülei és testvérei évfordulója következett.  
A mai rendi naptárban november7-én imád-
koznak a pálos mindenszentekért.
Augusztus 26. – Częstochowai Szűz Mária 
másképpen a Częstochowai Fekete Madon-
na a legismertebb Mária képek közé tartozik,  
a fatáblára festett képet a pálos rend központi 
kolostorának kegykápolnájában őrzik. A régi 
hagyomány ellenére természetesen nem Szent 
Lukács készítette a Szent Család otthonában 
lévő asztallapra, hanem egy középkori ábrázo-
lásról van szó. A kegykép különböző korok-
ban készült másolatai megtalálhatók nemcsak 

mindenütt a pálos kolostorokban, hanem más 
templomokban is.

Pálos vízimalom 
Zalamerenyén
Arnold Ildikó írása 
felhasználásával a szerk.

Zalamerenye község Zala megyében, a Nagy-
kanizsai járásban, a Zalai-dombságban, a Za-
laapáti-hát területén. A Zalamerenye és Zala-
karos találkozásánál álló vízimalom teljeskörű 
felújítása 2015 augusztusában fejeződött be, 
2017-ben pedig, amint a rend hivatalos hon-
lapján is hírt adtunk róla, P. Csóka János pálos 
tartományfőnök megáldotta a pálos rendről 
elnevezett zalamerenyei vízimalmot. 
Az idén tavasszal, április 7-én az évadnyitó 
ünnepség keretében avatták fel és áldották 
meg Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási 
titok vértanújának szobrát a malom udvarán. 
A juharfából készített szobor Kántor József, 
galamboki fafaragó művész alkotása. A szob-
rot Csóka János pálos tartományfőnök áldotta 
meg dr. Háda László, zalakarosi plébános je-
lenlétében. Az avatóbeszédet Ódor László za-
lamerenyei polgármester mondta. 

A vízimalom valaha a pálos rend tulajdona 
volt, és az örményesi pálos kolostor birtokában 
állt. Az első írásos említése a XV. századból 
való, amikor a rend vagyonának összeírásakor 
feljegyezték, hogy az örményesi kolostornak 
van egy malma a gát-vízen. A pálos rend fel-
oszlatása után a malom a veszprémi érsek tu-
lajdona lett, majd 1888-tól magántulajdonban 
volt. Az utolsó tulajdonos Zsohár Gyula volt. 
A malom az 1960-as években szüntette be az 
őrlést, majd lassan csaknem az enyészeté lett. 
A jelenlegi tulajdonosok, Szabadics Attila és 
felesége korhű anyagokat felhasználva újítot-
ták fel az épületet 2015-ben az 1903-as álla-
potnak megfelelően. A XIX. századi techno-
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A konferencia fővédnöke Sem-
jén Zsolt minisztelnök-he-
lyettes, védnökei pedig Jerzy 
Snopek, a Lengyel Köztársaság 
budapesti nagykövete, valamint 
Gulyás Gergely, prof. Dr. Kásler 
Miklós és Nagy István minisz-
terek voltak.
A találkozó első napján a Szik-

latemplomot tekintették meg a meghívottak, 
majd szentmise után s Schola Gregoriana 
Diosdiensis koncertjét hallgathatták meg.  
Az estét ünnepélyes fogadás zárta. 
Április 25-én, a konferencia első napján, a 
köszöntőbeszédek elhangzását követően a ré-
gészet és az ikonográfia témájában, valamint 
liturgia- és rendtörténet témában hangoztak 

lógia beépítése révén a malom működőképes. 
A malomárokba lezúduló víz hatására újra fo-
rognak a malomkerekek, megindítva az őrlési 
folyamatot. A malomtechnológia ipartörténeti 
bemutatása mellett a malom történelmi do-
kumentumai, térképek, szerződések, valamint 
a kapcsolódó mesterségek eszközei, tárgyai 
is megtekinthetők az épületben, a felső szint 
pedig közösségi rendezvények, kulturális prog-
ramok megtartását is lehetővé teszi. A malom 
földszintjén helyet kapott egy pálinkafőző-be-
rendezés is, mivel a tulajdonos pálinkames-
ter-szakmérnök.
„Ha nyitva az ajtó gyere be, ha nincs, akkor 
egyeztess velünk időpontot és várunk.” – írják 
a tulajdonosok, a közösségi oldalon pedig he-
tente jelzik, mikor térhet be látogató.

Pálos konferencia 
Budapesten
A szerk.

A fehér barátok hagyatéka című konferencia-
sorozat Balatonszemes és Nagyvázsony után, 
2019. április 24. és 27. között Budapesten 
folyatódott, a Pálosok nyomában című harma-
dik résszel. Az esemény helyszíne a pálos rend 
egykori középkori központja, 
Budaszentlőrinc romja közelé-
ben a Pilisi Parkerdő igazgatósá-
gi épülete volt. A két konferen-
cianap (25. és 26.) mellett egyéb 
rendezvények is kísérték a talál-
kozót.
Míg az előző két konferencia 
elsősorban a régészeti eredmé-
nyek bemutatását állította a középpontba, az 
idei rendezvényen más tudományterületek és 
témák is fontos szerepet kaptak. Így a régé-
szeti előadások mellett történészek, építészek 
és műemlékvédelmi szakemberek előadásai is 
elhangzottak, a rend lelkiségét és mai műkö-
dését pedig pálos szerzetesek és világi segítők 
mutatták be. 

Zalamerenye, pálos vízimalom  – beszédet mond 
Ódor László polgármester  (fotó: Szentirmay Piroska)
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pálos 
lelkiség
„de te kivezettél minket 
az enyhülésre” – 
Interjú Fülöp István Vilmos 
testvérrel
A szerk.

2019. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepén Fr. Fülöp István Vilmos letette 
örökfogadalmát Isten, rendtársai, számos pap és 
szerzetesnővér, valamint világi barátok és is-
merősök jelenlétében Budapesten, a Szikaltemp-
lomban. A tíz éve várt ünnep kapcsán kérdeztük 
Vilmos testvért.

Mi volt a legfontosabb mozzanat, a legfonto-
sabb rész számodra az eseményen?

A legfontosabb rész számomra a fogadalomté-
telnek az a része volt, amikor kimondhattam a 
nagyszámú résztvevő, a „tanúk” előtt Istennek, 
hogy a „halálomig”. Több mint húsz éve ezt a 
pillanatot vártam; tudatosan erre készültem. 
Ebben a várakozásteli hosszú időszakban úgy 
vezetett engem a Jó Isten, ahogy a választott 
népet a sivatagban negyven éven keresztül. 
Ez alatt az idő alatt sokszor kellett meghalni 
a magam számára, míg bejuthattam az „ígé-
ret földjére”, és szolgálatába fogadott Isten 
örökre. Sokszor eszembe jutnak a zsoltáros 
szavai: „Mert próbára tettél minket, Isten,/meg-
vizsgáltál minket tűzzel,/mint ahogy az ezüstöt 
vizsgálják./ Tőrbe is vezettél, nyomorúságot tettél 
hátunkra./ Engedted, hogy emberek gázoljanak a 
fejünkön, /tűzön és vízen mentünk keresztül, /de 
te kivezettél minket az enyhülésre.”

Változott-e valami benned az örökfogadalom 
kapcsán? 

el előadások, a nap zárásaként pedig Lovász 
Irén népdalénekes rövid koncertje hangzott el. 
Április 26-án az építészeti előadások mellett 
a pálosok jelenéről hallhattak az érdeklődők.  
A konferencia zárása utána a résztvevők a 
Nemzeti Múzeumba vonultak át, ahol álló-
fogadás várta őket, majd az érdeklődők meg-
tekinthették az Apserges me… pálos évszáza-
dok a magyar történelem tükrében című műsort 
Sudár Annamária és a Misztrál együttes 
előadásában. 
Április 27-én Pető Zsuzsa, a konferencia 
egyik szervezője és előadója, a Nemzeti Mú-
zeum régésze vezetésével, előadással egybe-
kötött kirándulás volt a kesztölc-klastrom-
pusztai pálos romokhoz, ahol a bemutatót és 
a programot szentmise zárta.

A konferencia teljes programja megtalálható a 
palosrend.hu honlapon.
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atyának, aki Homokkomáromban volt a plé-
bánosom, amikor 2008-ban elmentem a Nyolc 
Boldogság közösségből, és úgy gondoltam, 

hogy már nem keresek tovább 
más közösséget. Ő ez nem hagy-
ta annyiban, noszogatott, hogy 
jelentkezzem a pálosokhoz, mert 
nekem szerzetesnek kell len-
nem. Így léptem a rendbe 2009. 
augusztus elsején. Hálás vagyok 
mindazoknak a jóakaratú embe-
reknek, akik imáikkal segítettek 

és bíztak abban, hogy nem fogom feladni. 

Mi a dolga ma egy laikus testvérnek egy szer-
zetesrendben?

Elsősorban jelnek kell lennie a világ számára, 
és hiteles istenképet kell közvetítenie az em-
bereknek, s természetesen neki magának is 

Igen. Úgy érzem, nagy változás ment bennem 
végbe bennem, mivel tudatosult az, hogy Isten 
elfogadta, hogy pálos szerzetesként szolgál-
hatom Őt és az egyházat az em-
berekkel való törődéssel és a rá-
szoruló felebarátaink segítésével, 
valamint a betegek látogatásával.

Kik azok, akik leginkább segítet-
tek ezen az úton?

Hálás vagyok azoknak a lelki 
atyáknak, akik erősítettek és bátorítottak ab-
ban, hogy Isten szerzetességre hív. Különösen 
hálás vagyok néhai főpásztoromnak, Seregély 
István egri érseknek, aki kb. öt év próbálkozás 
után erősített meg abban, hogy nem szabad 
feladnom. Ezt egy olyan pillanatban mond-
ta, amikor kilátástalannak láttam az utamat. 
Különösen hálás vagyok Szűcs Imre plébános 

Örökfogadalom – P. Csóka János tartományfőnök, P. Pál Csaba és Fr. Fülöp István Vilmos (Fotó: Varga László)
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Micsoda lehetőség ez az alkalom minden hó-
napban! Ingyenes átformáló, boldogító jézusi 
„gyógykezelés”. Ugye legközelebb Te is eljössz? 

Egy szív, egy lélek, 
egy úton – motorral 
M.I.

Mindnyájan úton vagyunk. A mindennap-
jainkban ugyanúgy, mint a lelkiéletünkben. 
Hogy mi segít, visz minket ezen az úton, az 
változik, a döntésünknek megfelelően. 
Vannak, akik gyalogolnak a maguk tempó-
jában, vannak, akik autóval vagy tömegköz-
lekedéssel jönnek-mennek és vagyunk mi, 
motorosok, akik legszívesebben két keréken 
vagyunk, és annyira élvezzük az utat, hogy 
legszívesebben le se szállnánk a járgányainkról. 
És ami a legszebb, hogy Isten ránk bólintott, 
és rábólintott erre a szenvedélyünkre is. Ahol 
az emberi szem sokszor csak veszélyt, vadságot 
lát, ott Isten kincset, lehetőséget talál. Azt hi-
szem, ebből a rátalálásból születtünk meg mi,  
a MotorkerékPálosok is. 
Minden évben az első zarándoklatunk célpont-
ja Częstochowa, a leghíresebb Mária-kegyhely 
Lengyelországban, amely a pálos rend köz-
pontja. Az idei utunk azonban rendhagyó volt: 
a motorosok mellé két busz is csatlakozott 
– utasaik között többnyire a motorosok csa-
ládjai, barátai vagy valamilyen módon a pálos 
rendhez kapcsolódó testvérek voltak.
Minden zarándoklaton, az Istenhez – és így 
önmagunkhoz is – közelebb segítő úton meg-
jelenik a kísértés: egyáltalán elinduljak-e? 
Megéri-e? Nem kellene-e inkább otthon 
dolgoznom? Túl hideg lesz... Ez a legutóbbi 
tényező reális félelemeket támasztott sokunk-
ban, így motorral csak nyolcvanan mentünk, 
két csapatot alkotva. Egyikük élén Botond 
testvér, míg a másik csapatot, az erdélyit, Bar-
nabás testvér vezette. 
A hűvös idő tényleg komoly kihívás volt szá-
munkra, jómagam is legalább négy felsőt és 

hitelesnek kell lennie, ami bizony belső küz-
delmekkel is jár. Meg kell tanulni, és napon-
ta gyakorolni kell, hogy mindent át kell adni 
Istennek. A hétköznapokban pedig minden 
szolgálatot el kell végezni, ami adódik a közös-
ségben és nem igényel lelkipásztori szolgálatot.

Találkozás Jézussal
Gáll Zsófi

Tudtad, hogy minden hónap első péntekének 
éjszakáján milyen nagyszerű program van a 
Sziklatemplomban? S tudtad, hogy nem csak 
karácsonykor van éjféli mise? 
Én sokáig nem tudtam vagy egyszerűen csak 
nem hallottam meg, de amióta eljutott a hír a 
szívemig, minden alkalommal ott vagyok, sőt 
már nagyon várom, és soha nem bánom meg, 
hogy elmentem. 
Úgy érzed, fáradt vagy, kimerült és szomjas?  
A legjobb hely, hogy töltekezz! 
Jézus személyesen vár az Oltáriszentségben. 
Vár, hogy találkozz Vele.  
Vár, hogy egyszerűen együtt legyél Vele.
Vár, hogy megnyisd Előtte a szívedet. 
Vár, hogy ne akard a magad útját járni, hanem 
együtt menjetek tovább.
Vár, hogy észrevedd, a szívedben lakik, s vég-
telenül szeret. 
Vár, hogy elvegye a terheidet, s könnyítsen  
rajtad. 
Vár, hogy gyógyítsa, ami fáj. 
Ezért már én is minden alkalommal várom, 
hogy találkozzunk, hogy együtt legyünk, hogy 
elmondhassam, hogy megoszthassam, hogy Rá 
bízhassam, hogy Őt hallgassam, hogy igyam a 
Forrásból, hogy ne szomjazzam, hogy szeret-
hessem, dicsérhessem és oltsam az Ő szeretet 
utáni szomját. 
Este fél 10-től éjfélig szentírási szakaszok, 
zsoltárok és csendes ima váltják egymást, majd 
a Te Deum eléneklése után éjfélkor első szom-
bati szentmise veszi kezdetét. S még mindig 
nincs vége! A mise után a Szent István terem-
ben a kitartókat meglepetés várja... 
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ugyanennyi nadrágot húztam magamra – és 
még így is volt, mit „felajánlani”… De nemcsak 
az időjárás viszontagságai jelentettek nehézsé-
get. Megérkezésünk után volt lehetőségünk 
egymást „elviselni szeretetben”… Nemcsak 
motoros út ez, a szeretet útja is, ahol elesünk, 
felkelünk, próbálkozunk, és elsősorban bíz(z)
unk Istenben és egymásban. 
A zarándoklatunk utolsó ál-
lomása Auschwitz volt. A volt 
koncentrációs tábor meglátoga-
tása arra biztos jó volt, hogy egy 
életre megjegyezzük, mi történik 
azzal a világgal, ahonnan Istent 
száműzik, de arra is, hogy lássuk, 
a rossz, csak ideig-óráig tud ural-
kodni. És ez remény mindnyájunk számára...
Ezúton is hála és köszönet Botond és Barna-
bás atyának, valamint társunknak, Zsabynk-
nak, az irántunk tanúsított türelmükért és 
szeretetükért, hogy minden nehézség ellenére 
felvállalnak minket és mindazt a feszültséget, 
amit egy ilyen zarándoklat lebonyolítása ma-
gában hordoz. 

Częstochowa, Jasna Góra, 2019. április 14. – motoros 
zarándoklat. A szobrot ecsédi máriás lányok viszik. 
(fotó: Zsabokorszky Zsolt) 

pálosoktól, 
pálosokról
Könyv Arató László életéről 
vitéz Vadász István

A közelmúltban A történelem szorításában 
– a lélek szabadságával címmel,  
a Ráció-LAMBDA Bt. könyv-
kiadó gondozásában, a katakom-
bapálosokról is jelentős informá-
ciókat tartalmazó könyv jelent 
meg Elmer István újságíró tollá-
ból Arató Lászlóról. A könyvhöz  
Bátor Botond, korábbi pálos tar-
tományfőnök írt előszót. A kötetet 

– tekintettel a riportalany, Arató László pécsi 
származására – Pécsett mutatták be 2018. de-
cember 18-án. 

A szerző a kötetben a pécsi származású Arató 
Lászlót, akit meg is hívtak a könyvbemutatóra, 
kérdezi életéről. A könyvbemutatón a kérde-
zettől részletesebb tájékoztatást kaphattunk 
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együtt az előre nyomuló amerikai páncélos 
hadsereg hadifoglyoknak nyilvánította 1945. 
március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepén. Ezt követően, a rajtuk lévő ruhán kí-
vül mindenüktől megfosztva, gyalog, túlzsúfolt 
teherautókon és nyitott vasúti tehervagonok-
ban Franciaországba szállították őket. Itt, a sű-
rűn lakott hadifogolytáborokban az általuk rég 
nem látott finom, de csekély mennyiségű fehér 
kenyér- és csokoládé fejadagon éhezve várták, 
mi lesz velük.
Végül fiatal kora miatt az elsők között, még 1945. 
november 5-én, kalandos körülmények átélésével 
került haza Arató László Magyarországra.
Ezt követően kérdések sorával folytattam: 
Ilyen körülmények között hogyan és mit tanult 
tovább Arató László? Hogyan kamatoztatta a 
cserkészet és a hitélet iránt elkötelezett életét a 
politikai kényszerből egyre inkább ható ateista 
környezet ellenére? Hogyan lett az önkéntes 
szegénységet és minden áldozatot vállaló pálos 
szerzetesrend tagja? Mi lett vele annak betiltá-
sa után? Hogyan használta adottságait, a fia-
talabb nemzedék keresztény nevelése, valamint 
a katakomba pálos rend életben maradása és 

élőszóban is a bonyolult életével kapcsolatos 
eseményekről.
A jelenlévő pécsiek között széles körben is-
mert Arató László idézetével kezdtem tájé-
koztatásomat: „Akkor még nem tudtam, hogy 
a történelem valódi urai nem a percéletű dik-
tátorocskák, mint Hitler és Sztálin, kik miatt 
tízmilliók haltak meg értelmetlenül, hanem a 
Gondviselés, aki görbe vonalakkal ír egyene-
sen. Bárcsak valamennyien odafigyelnénk rá.” 
Korábban még én sem tudtam, hogy Laci bá-
csi, Elmer István által megírt sorsát, a magyar 
történelem irányította, amely kiszámíthatat-
lan eseményeket hozott a vitéz dr. Arató Jenő 
törvényszéki bíró, majd táblabíró polgári csa-
ládjában felnövő, keresztény lelkületű harma-
dik fiú életében.
A családban két-két év korkülönbséggel felnö-
vekvő három idősebb fiútestvér: Miklós, Béla 
és az 1927-ben született László, elemi iskolá-
juk után tanulmányaikat a pécsi Nagy Lajos 
Ciszterci Gimnáziumban folytatták. Laciban 
itt a cserkészet mellett a Mária Kongregá-
ció és a szabadidős játékok is értékes nyomot 
hagytak. A serdülő fiatalokkal személyesen is 
foglalkozó Kühn Szaniszló OCist. igazgató, a 
cserkészparancsnok Éber Alán OCist. hittan-
tanár és a bérmaapának is felkért – de azt vál-
lalni nem tudó – Opperman Balduin OCist. 
osztályfőnök életformáló egyéniségükkel 
hagytak nyomot a harmadik Arató-fiú bonta-
kozó személyiségében.
1942-ben, az ötödik osztály elvégzése után a 
természetet és a rendezett életet szerető ifjú 
önként felkészült a pécsi Zrínyi Miklós Hada-
pródiskola felvételi vizsgájára. Eközben egyre 
jobban ráérzett a tanulással járó tudás örömére. 
Meg is lett az eredménye. Sikerült bekerülnie 
a katonai fegyelemmel működő „Zrínyibe”, 
amely tovább erősítette hazaszeretetét és val-
lásos alapú jellemét.
A könyvben olvashatunk a Pécshez egyre 
jobban közeledő, szörnyű világháborús front 
eseményeiről. Végül a katonatiszteket neve-
lő iskolának is menekülnie kellett. Először 
Sopronba, majd Németországba, ahol a még  
18. évét sem betöltő Arató Lacit, társaival 
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fejlődése érdekében? Hogyan lett pálos konf-
ráter? Ki is volt az apostoli lelkületével példát 
mutató titkos rendfőnöke, Bolváry Pál, a nála 
csak másfél évvel idősebb pálos szerzetes?
Miért tartóztatták le Laci bácsit és ítélték el 
három év börtönre? Mi történt vele az 1989. 
évi rendszerváltozás után? Hogyan lett az ő 
közreműködésével is létrehozott Országos 
Lelkipásztori Intézet gazdasági igazgatója? 
Nyomban az ateista hatalom összeomlása után 
miért és hogyan kezdeményezte az egyházi 
Márton Áron Kiadó alapítását? Hogyan írt, 
és miként valósította meg elsőként – az ate-
izmussal fertőzött fiatalok, valamint az elbi-
zonytalanított hívek számára készülő korszerű 
és markáns lelki értékeket erősítő – hitéleti és 
cserkész ifjúsági könyvek kiadását? Hogyan 
tudta szervezni és közel hét évig vezetni is a 
Kárpát-medencében újraéledő magyar cser-
készszövetségek élő közösségét, a Magyar 
Cserkészszövetségek Fórumát? 
És folytathatnám a kérdések sorát annak 
életéről, aki adottságait és pálos lelkiségét a 
Gondviselésnek tulajdonította, a próbatételek 
sodrásában pedig a Jóisten akaratának megnyil-
vánulásait ismerte fel, mindig derűsen és hála-
telt lélekkel? Ezért hívtuk meg szülővárosába 
A történelem szorításában – a lélek szabadságával 
című könyv kérdezettjét, hogy mindezekre ne 
csak a megjelent műben, hanem a jelenlévők 
kívánsága szerint, élményekben 
gazdag tájékoztatást is adjon. 
A válaszok nem annyira Arató 
László életéről szóltak, hanem 
a keresztény magyar társadalom 
történelmi élni akarásáról, amely 
mindvégig jelen volt az üldözés 
alatti katakombakorszakban is. 
Sajnos korunkban is még érzé-
kelhető az elmúlt négy évtized szorító hatása. 
Ezért továbbra is kiemelten fontos az, ami Laci 
bácsi szándékával is egyezik: a lélek szabadsá-
gával élő cserkész, pálos és magyar testvérek a 
Jóisten szeretetébe kapaszkodó élni akarása!

(Arató László életútját A fehér barát 2016 őszi 
számában is bemutattuk.)

rendi 
krónika
Rendi hírek

2019. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldog-
asszony ünnepén Fülöp István Vilmos testvér 
ünnepélyes örökfogadalmat tett a Sziklatemp-
lomban 10.30-kor kezdődő szentmisében. 
– Pálos tartományfőnökök találkozója volt 
Częstochowában március 21. és 23. között, 
amelyen a magyar rendtartományt Csóka Já-
nos tartományfőnök és Puskás Antal, budapes-
ti házfőnök képviselte. Częstochowában évente 
találkoznak a pálos rendtartományok provinci-
álisai, hogy a rendet érintő aktuális kérdésekről 
tanácskozzanak. – 2019. április 1. és 3. között 
közösségépítő rendi találkozó volt Pálosszent-
kúton. – Május 31-ével lejárt Vízi András atya 
márianosztrai házfőnöki tisztsége, ezért a Tar-
tományi Tanács döntése alapján Csóka János 
tartományfőnök 2019. június 1-től Borsos Jó-
zsef atyát nevezte ki házfőnöknek a következő 
három éves időszakra. A plébánosi szolgálatot 
továbbra is Vízi András atya látja el Mária-
nosztrán. – A Boldog Özsébről elnevezett pá-
los fejlesztési program keretében állami támo-

gatással nagy horderejű felújítási 
és kulturális fejlesztési munkála-
tok kezdődtek a Pálos Rend teljes 
magyar rendtartományában. 

•

Könyv jelent meg 
a márianosztrai 

pálos kolostorról

Előző számunk lapzártája után, 2018. decem-
ber 17-én tartották meg A fényes kolostor című, 
Márianosztra történetét feldolgozó, az Ecc-
lesia Szövetkezet gondozásában megjelent kö-
tet bemutatóját a Központi Papnevelő Intézet 
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dísztermében. A könyvet Vadász Judit Mária 
Magdolna nővér állított össze. A kötetet Má-
rianosztrán és Pécsett is bemutatták. 
A budapesti bemutatón jelen volt Beer Mik-
lós váci megyéspüspök. A kiadó részéről Prof. 
Dr. Török Csaba atya, az Ecclesia Szövetkezet 
elnöke köszöntötte a résztvevőket. Mint el-
mondta, a kötet tulajdonképpen hazaérkezett, 
hiszen a bemutató helyszíne az egykori pesti 
pálos kolostor, a rend 18. századi központja 
volt. „Sok szálon kötődöm a pálos rendhez, 
magam is pálos konfráter vagyok” – kezdte be-
szédét Beer Miklós váci megyéspüspök, majd 
elmondta, az egykori pálos, a mai belvárosi 
Kisboldogasszony-templomban (Egyetemi 
templomban) szentelték alszerpappá 1965-
ben. Első önálló lelkipásztori szolgálatát a 
márianosztrai kegytemplomban töltötte. Itt is-
merte meg az egyetlen magyar alapítású szer-
zetesrend szellemiségét, lelkületét. A zarándo-
kokat fogadva sokszor jutott eszébe, milyen jó 
lenne egy olyan kötet, melynek alapján rész-
letesen is mesélhetne a kolostor történetéről. 
Most végre megszületett egy olyan mű, mely 
rendkívüli alapossággal mutatja be a pálos 
rend múltjának egy fontos szeletét. Beer Mik-

lós püspök kiemelte, hogy Borsos János József 
emeritus tartományfőnök – akinek 80. szüle-
tésnapjára született meg a könyv – követte őt 
később a márianosztrai plébánia élén. A váci 
főpásztor külön megköszönte, hogy Mária 
Magdolna nővér a pálosok története mellett 
kitért Migazzi Kristóf (1714–1803) bíboros, 
váci püspök életének azon eseményeire is, me-
lyek a márianosztrai kolostorhoz köthetők.
A kötetet Völgyesi Levente diakónus, egyete-
mi docens, a könyv szakmai lektora ismertette. 
Az ismertetőben elmondta, hogy a szerző hét 
éven át dolgozott művén. A kötet tudomá-
nyos alapossággal készült, ezt jelzi a mintegy 
háromezer lábjegyzet is. A könyv három nagy 
részre tagolódik. A középkori időszakot be-
mutató fejezetekben megelevenedik előttünk 
a kolostor, láthatjuk, hogy ebben az időben 
milyen életet éltek a szerzetesek. A mű gerin-
cét a barokk kor adja – Márianosztra a török 
kiűzését követően újraéledt. Ezek a fejezetek 
a kolostort műszaki, bölcsészettudományi és 
művészettörténeti oldalról is bemutatják. Ér-
dekes a Szent Borbála-kápolna történetének 
rekonstruálása, s izgalmas kérdéseket vet fel 
a kegykép keletkezésének története is. A ko-

P. Borsos József OSPPE és a könyv szerzője, Vadász Judit Mária Magdolna nővér (fotó: Magyar Kurír/Merényi Zita)
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lostor könyvtára már nem létezik, de a szerző 
a leltárok alapján azonosította annak köteteit,  
s az egykori márianosztrai képzést is részlete-
sen bemutatja. A modern kor ismertetésénél 
láthatjuk, hogy abban az időben, amikor a pá-
los rend nem működhetett, a világi papok tar-
tották fenn a pálos lelkiséget. A 20–21. század 
története sokszor sokkal kevésbé dokumentált, 
mint a megelőző korszakoké. A kötet végén a 
szakirodalom ismertetése és a függelékek ada-
tai mellett színes fotók hozzák közelebb az ol-
vasóhoz a kolostor történetét. 
A bemutató végén Vadász Judit Mária Mag-
dolna nővér és Borsos János József emeritus 
tartományfőnök adott át a kötetből tisztelet-
példányokat azoknak, akik segítették a kö-
tet létrejöttét. Az eseményen közreműködött 
Nagy Réka csellóművész.
Baranyai Béla (Magyar Kurír) cikke nyomán a 
szerk. 

•
Remete Szent Pál ünnepe Pécsett és 
Budapesten

A pálos rend névadójának és védőszentjének, 
Remete Szent Pálnak ünnepét tartotta január 
14-én a budapesti, január 15-én a pedig pécsi 
pálos közösség. Az ünnepi szentmisén – ame-
lyet mindkét helyen Csóka János 
tartományfőnök atya mutatott 
be – rendi hagyomány szerint a 
szerzetesek megújították foga-
dalmukat.
A pécsi ünnepen a pálos atyákon 
kívül részt vett Borsos József, 
márianosztrai pálos szerzetes, 
valamint Mayer Mihály nyugal-
mazott pécsi megyéspüspök, pálos konfráter. 
A liturgikus zenei szolgálatot a pálos szkóla 
(Schola Sancti Pauli) látta el Fodor Gabriella 
vezetésével. Csóka János ünnepi homíliáját az-
zal a gondolattal indította, hogy Remete Szent 
Pál életpéldája valószínűleg kevés embert ra-
gad meg, hiszen a sivatagban élt, magányosan, 
mi pedig pont ettől menekülünk. Mi volt az, 

ami őt 90 éven keresztül megtartotta ebben 
az életformában? A mély és eleven kapcsolat 
Jézus Krisztussal – válaszolta beszédében – 
amely nem pusztán abból az elméleti igazság-
ból táplálkozott, hogy Isten mindenhol jelen 
van. Pál példája elsődlegesen arra tanít minket 
is, hogy átgondoljuk, van-e személyes, ben-
sőséges kapcsolatunk a mindenhol jelen lévő 
Úrral... Tudjuk-e azt, hogy ez olyan erős lehet, 
hogy életet lehet rá építeni, hogy többet ad-
hat annál is, mint egy igazi emberi kapcsolat. 
Szent Pál erre alapozta életét, és ezt a halála 
előtti pillanatban sem bánta meg, derűvel, elé-
gedetten lépett át az örökkévalóságba – zárta 
prédikációját Csóka János.
A szentmise végén a pálos hagyományoknak 
megfelelően Remete Szent Pál ereklyéjével 
megáldották a gyermekeket. (Forrás: Pécsi 
Egyházmegye)

•

Boldog Özséb ünnepe 
Márianosztrán

Boldog Özséb rendalapítóra emlékeztek a pá-
losok és a jelenlévők Márianosztrán a Magya-
rok Nagyasszonya-bazilikában 2019. január 
23-án. Az ünnepi szentmisét idén Tamás Jó-

zsef gyulafehérvári segédpüspök 
celebrálta. A szentmise keretén 
belül a pálos konfráterek megújí-
tották fogadalmukat. Az ünnep-
séget agapé zárta.

•
A Pálos70 a második 
legjobb teljesítménytúra

A 2019 március 2-án, a Teljesítmény Túrázók 
Társasága által meghirdetett szavazás eredmé-
nyeképpen, a 2018. évben „A Hazai Legjobb 
teljesítménytúra” elismerő cím keretében, a tel-
jesítménytúrázók szavazatai alapján a Pálos70 a 
második helyezést kapta. Az idén 2019. októ-
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ber 4. és 6. között rendezzük meg a Pálos70-et, 
hogy ebben az évben is közelebb kerüljünk 
Istenhez, egymáshoz és igazi önmagunkhoz. 
Bővebb információ, beszámolók és fotók a 
Pálos70-ről, valamint jelentkezési lehetőség a  
palos70.hu weboldalon találhatók.

•

Elkészült az új pálos kripta 
a pécsi köztemetőben

2019. március 7-én áldotta meg Botfai Levente 
pécsi házfőnök atya az új pálos kriptát a pécsi 

köztemetőben. (Az elhunyt pálos szerzetesek 
többségét a pécsi köztemetőben kialakított 
pálos kriptában temetik el. A legutóbbi teme-
tés, Dr. Aczél L. Zsongor atya temetése után a 
meglévő pálos kriptában levő helyek beteltek, 
így szükségessé vált egy új kripta vásárlása.)

•
Mindszenty-szobor avatása 
és emlékéremátadás Pálosszentkúton

A Mindszenty Társaság és a Magyar Pálos 
Rend együttműködésével Mindszenty József 
szobrának avatására, szentelésére, valamint a 
Mindszenty-emlékérem átadására került sor 
Petőfiszállás-Pálosszentkúton március 23-
án. A 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisét  
Dr. Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek 
mutatta be Csóka János tartományfőnök és 
a jelenlévő papság koncelebrálásával. Az ese-
mény vendége volt Lezsák Sándor az Országy-
gyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képvi-
selője. A vendégeket Szász János, Petőfiszállás 
polgármestere köszöntötte. Ebben az évben 
tizenötödik alkalommal adták át a Mind-
szenty-emlékérmet, melyet 2019-ben Farkas 
István piarista szerzetes, tanár, Kisléghi Nagy 
Ádám festőművész és a kecskeméti Szent Imre 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola kapott.  
A díjakat Lezsák Sándor, a Mindszenty Társa-
ság ügyvezető elnöke adta át.

A szerzetesek megújítják fogadalmukat – Pécs 
(fotó: Varga László)

Az új pálos kripta (fotó: Varga László)
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•

A bátai Szent Vér ereklye 
a pécsi Pálos templomban

A 2020-ban Budapesten meg-
rendezésre kerülő 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szusra történő készület jegyében, 
2019-ben, az Eucharisztikus 
Kongresszus második előkészüle-
ti évében a bátai Szent Vér erek-
lyét körútra viszik a Pécsi Egyházmegyében.  
Az ereklye ennek során április 6. és 13. között 
a Pálos templomban volt. Ez idő alatt minden 
szentmise után litániát imádkoztak a Szent 
Vér tiszteletére.
A bátai Szent Vér ereklyéről a legkorábbi adat 
a Thuróczi-krónikában (1488) maradt fenn, 
amely már országosan ismert relikviaként 

tünteti fel. Bővebb felvilágosítást ad az erek-
lyéről IV. Jenő pápa bullája, amely búcsút en-
gedélyez az apátságnak. Ennek tanúsága sze-
rint Zsigmond király azzal a kéréssel fordult 
a Szentszékhez, hogy „a Szent Benedek rend 
bátai monostorának, hol Krisztusnak csodálatos, 

az Oltáriszentségből kiömlő vére 
és néhány más ereklye van”, búcsút 
engedélyezzen. A török pusztítás 
következtében végül az ereklye 
1539-ben megsemmisült.
2017. szeptember 16-án, a bátai 
Szent Vér-búcsún Viliam Judák 
nyitrai megyéspüspök ünnepé-
lyes keretek között adta át Ud-

vardy György pécsi megyéspüspöknek a Ga-
ramszentbenedeken őrzött, Krisztus vérével 
átitatott szövetből leválasztott partikulát, így 
évszázadok elteltével újra jelen van a Szent Vér 
az ősi magyar kegyhelyen. (Forrás: Magyar 
Kurír)

•

Mindszenty József mellszobra Pálosszentkúton, az előtérben 
Dr. Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek (fotó: Szabó Sándor)
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Igásló Központ megáldása 
Nagyvázsonyban

Május 2-án Nagyvázsonyban, a pálos múlttal 
rendelkező települések egyikén ünnepélyes ke-
retek között átadták az Igásló Ökoturisztikai 
és Tájérték Központot, Európa első, munka- és 
igáslovakra épülő látogatóközpontját. Az léte-
sítményt Csóka János tartományfőnök atya ál-
dotta meg, aki beszédében elmondta: „az em-
ber nem arra kapott felhatalmazást a teremtőtől, 
hogy »leuralja« a földet, hanem hogy felelősséggel 
gazdálkodjon rajta; akik így tesznek, azok pedig 
belesimulnak a teremtett világba.”
Az Igásló Központ ötletét Fábry Szabolcs, 
Nagyvázsony polgármestere dolgozta ki, és 
állami támogatással, valamint több partner 
összefogásával valósult meg. A felépült látoga-
tóközpont területén kipróbálhatók a lovas gaz-
dálkodás eszközei; interaktív játékok, kisfil-
mek segítségével megismerhető a munkalovak, 
a lószerszámok és a lovasfogatok világa. Lo-
vaskocsis tematikus túrákon a táj értékei, a 
létesítményhez tartozó tanösvényen pedig a 
legeltető gazdálkodás élővilága fedezhető fel. 
Bővebb információt a www.igaslokozpont.hu 
weboldalon olvashatnak.

•

Ünnepi szentmise Zalacsányban 

A mai Zalacsány területén egykor működő 
örményesi pálos kolostor emlékének szentelve 
2019. május 5-én, vasárnap szentmisét szer-
vezett Zalacsány Község Önkormányzata és 
a zalacsányi Pálos Vendégház, együttműkö-
désben a Magyar Pálos Renddel. Az esemény 
programjának keretében 15 órakor régészeti 
előadás volt a Pálos Vendégházban. A zalai 
pálos lelőhelyek régészeti kutatásainak aktua-
litásaival kapcsolatban Simmer Lívia régész, a 
Göcseji Múzeum régészeti osztályvezetője és 
Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum 
igazgatója tartott előadást A pálosok közössége – 
a közösség régészete – a Zala megyei pálos monos-

torok közösségi régészeti kutatása címmel. A 16 
órakor kezdődő szentmisét Csóka János tarto-
mányfőnök mutatta be, – az időjárás miatt –  
a Pálos Vendégházban. A szentmisén közre-
működött Maczkó Mária, Prima Primissima 
díjas népdalénekes.

•

Könyvbemutató Pálosszentkúton

2019. június 9-én, a pünkösdi búcsú ünne-
pi szentmiséjét követően. Msgr. Dr. Darvas 
Kozma József csíkszeredai esperes-plébános 
ismerteti a könyvét, melynek címe A pálosok 
Erdélyben, a Partiumban, a Bánságban és Kár-
pátalján. A könyv megvásárolható a pálos ko-
lostorokban és templomokban.

•

Pálosok a nagyvilágban – 
új ismeretterjesztő könyv

Pálosok a nagyvilágban címmel hamarosan is-
meretterjesztő képes könyv jelenik meg a világ 
különböző földrészein található pálos kolosto-
rokról. A könyv szerzői Balla Barnabás pálos 
atya és Mihály Margit. A könyv a pálos ko-
lostorokban és templomokban lesz megvásá-
rolható.

•

A Zarándokház felújítása 
Pálosszentkúton 

A pálosszentkúti zarándokház augusztus 31. 
után nem fogad látogatókat, mivel nagy szabá-
sú átalakítási, felújítási munkálatok kezdődnek. 
A szállásról a nyár folyamán érdeklődni lehet 
a plébánián telefonon: 76/700-911, 20/775 
2555 vagy e-mailen: zarandokhaz@gmail.com. 

•
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pálos 
programok
2019. május – 2019. 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: „Az Élet Istene” – 
szentségimádás a megfogant 
életért;

A Sziklatemplom előterében működő 
Pálos Fogadóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. 
Vasárnap zárva. További információ: 
sziklatemplom.hu 

BUDAPEST, BUDASZENTLŐRINC 

• augusztus 11. – 18 óra Szent Lőrinc 
tiszteletére ünnepi szentmise. 
Megközelíthető: a 22-es busszal: 
Szépjuhászné megálló.

KESZTÖLC–KLASTROMPUSZTA

• szeptember 15. – 12 óra – a Szent Kereszt 
felmagasztalása tiszteletére ünnepi 
szentmise. Megközelíthető: Kesztölc 
községen keresztül.

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;

• július 6. – Sarlós Boldogasszony, ünnepi 
szentmise a Mária-kútnál;

• július 6–7. – Irgalmas Jézus Öt Szent 
Sebe ünnepe, főbúcsú;
• augusztus 11. – Nagybol-
dogasszony búcsúja, a Bazilika 
templomszentelési ünnepe;
• szeptember 15. – a kálvária 
kápolna búcsúja (Fájdalmas 
Szűzanya).

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

• minden hónap első péntekén – férfiak 
gyalogos zarándoklata – indulás 17 óra, 
Kiskunfélegyháza, Ótemplom. Érkezés 
kb. 20 óra, pálosszentkúti kegyhely; 

• minden hónap első péntekén –  
20 óra és 5 óra között – engesztelés 



Magyarországért; szentmisével, 
szentségimádással egybekötött virrasztás;

• Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata;

• májustól októberig – minden hónap 13-án 
8 és 11 óra között fatimai engesztelés;

• június 7–8. – Pünkösdi Ifjúsági Találkozó;
• június 8–10. – Pünkösdi Búcsú;
• július 6. – Keresztény Motoros 

Zarándoklat és Pálos Focikupa;
• szeptember 7–8. Kisboldogasszony búcsú.

Pálosszentkúton a zarándokszállás felújítá-
si munkálatok miatt augusztus 31-étől zárva.  
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;

• június 19. – 18 óra P. Bátor Botond  
OSPPE ezüstmiséje.

PÉCS 
Lyceum-templom

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

• augusztus 4. – 10.45-kor a Lyceum  
templom búcsúja, melynek keretében  
P. Temesvári Benedek OSPPE mutatja 
be aranymiséjét. 

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 
1, 2, 3, és 4 személyes urnafülkék válthatók 
25 évre. Érdeklődni munkanapokon 8.00 és 

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

PÉCS, JAKAB-HEGY

• július 28. – 12.30: Jakab-hegyi búcsú, 
ünnepi szentmise. Megközelíthető:  
gyalogosan a 24-es busz szentkúti  
végállomásától.

SALFÖLD

• július 20. – 18.00: Mária Magdolna  
búcsú, ünnepi szentmise. Megközelít-
hető: Salföld községen keresztül

PÁLOSVÖRÖSMART

• július 20. – 17.00: ünnepi szentmise a 
családokért a Mária Parkban. 

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

• minden szentmise előtt rózsafüzér;
• június 21. – Örökös szentségimádási nap. 

10 órakor szentmisével kezdődik és 18 
órakor szentmisével zárul;

• augusztus 18. – 12.30: ünnepi szentmise, 
a templom búcsúja;

• szeptember 14. – 12 óra szentmise az 
adótorony mellett felállított keresztnél. 
Indulás 10 órakor az Ózon Hoteltől.

Információ a Szent István zarándokházról: 
www.taborhegy.ro

Kedves Olvasók! Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a rendi értesítőnkben a pálos templomok 
miserendjét külön nem közöljük. A szentmi-
sék időpontjáról, a további programokról és 
az esetleges változásokról a rend honlapján  
(palosrend.hu) s a templomok hirdetéseiből ér-
tesülhetnek.

•
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