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Ünnepi szertartások

Pápalátogatás

Közösségi tér

„A kereszt 
azelőtt szégyent 

és büntetést jelentett, 
ma dicsőség és tisztelet.

A kereszt 
üdvösségünk kezdete; 

a kereszt végtelen 
javak záloga.” 

Aranyszájú Szent János
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Életünk

Itt az idő, hogy újra megismerjük húsvét 

szent titkát! Ez a titok tartalmazza Krisztus 

Urunk feltámadását és életet szerző áldo-

zatát. Ezért hát nekünk is úgy kell táplál-

koznunk vele, mint az Élet Kenyerével, vérét 

pedig úgy kell magunkhoz vennünk, mint az 

örök élet italát. 

Húsvét ünnepének kegyelme nem korlátozó-

dik a Szent Háromnapra vagy a húsvét litur-

gikus idejére. A húsvéti öröménekben Örök 

Hajnalcsillagnak nevezzük őt, aki soha nem 

lát alkonyt. El nem fogyó tiszta fénye állan-

dóan beragyogja lelkünket, ha a kegyelem 

állapotában élünk. Az Eucharisztikus Kong-

resszusra készülve minden szentmisében, 

minden szentáldozásban és az Oltáriszent-

ség előtt imádkozva is találkozunk húsvét 

misztériumával. Magát az ünnepet pedig Is-

ten ajándékának tekintjük, hiszen évről évre 

eltölt bennünket azzal az örömmel, amely 

ebből a titokzatos eseményből származik. 

Húsvét ünnepe lélekben összeköt minden 

keresztényt, mert a feltámadás mutatta meg, 

hogy valóban Jézus a Krisztus, ő a Felkent, 

a Messiás, akiről minket, követőit kereszté-

nyeknek neveznek. Hívjuk hát egybe erre az 

ünnepre a közel levőket és a távolabb álló-

kat, hívjunk mindenkit, aki a szent kereszt-

ségben újjászületett, mert a hit egységében 

és a feltámadt Krisztus örömében olyan test-

véri közösség vagyunk, amelyben Krisztus 

küldetése folytatódik a világ végezetéig. 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepet kívánok 

minden kedves Paptestvérnek, Diakónus 

testvérnek, Munkatársnak és az egész hívő 

közösségnek!

Sok évtizedes szokás Budapesten, hogy 

a hónap első szombatján – mindig más 

templomban – elsőszombati ájtatosságot 

tartanak. Április hatodikán a Zoborhegy téri 

Regnum Marianum-templomban Erdő Péter 

vezetésével az ifjúságért és a családokért 

imádkozták a hívek a rózsafüzért.

Hivatalos látogatást tett Korom Ferenc, a 

Magyar Honvédség parancsnoka április 2-án 

Erdő Péternél. A megbeszélést mindkét fél 

történelmi jelentőségűnek nevezte, hiszen 

első ízben fordult elő, hogy a honvédség 

legmagasabb pozícióban szolgáló katonája 

járt a budavári prímási székhelyen. Korom 

elmondta, az egyik fő téma a tábori lelkészi 

szolgálat volt, de szó esett a humanitárius se-

gítségnyújtásokon kívül a Nemzetközi Eucha-

risztikus Kongresszusról is, amelynek lebo-

nyolításában a honvédségre is számítanak.

A Fővárosi Közgyűlés március 27-i döntése ér-

telmében a Kútvölgyi Boldogasszony-kápolna 

előtt újonnan kialakított teret Regőczi István 

katolikus papról, egyházi íróról nevezték el.

Ferenc pápa megválasztásának hatodik év-

fordulója alkalmából Michael August Blume 

apostoli nuncius ünnepi hálaadó szentmisét 

mutatott be magyar nyelven Szent József fő-

ünnepén, március 19-én a Szent István-ba-

zilikában. A szertartáson koncelebrált Erdő 

Péter, továbbá Veres András, a Magyar Ka-

tolikus Püspöki Konferencia elnöke, Ternyák 

Csaba egri érsek, valamint a püspöki kar 

megjelent tagjai.

A Horváth Mihály téri Szent József-plébánia- 

templom fennállásának 220. évfordulójáról 

emlékeztek meg nagyböjt második vasár-

napján. A szentmisét Erdő Péter celebrálta 

Michels Antal plébános koncelebrálásával. 

Átadták a Szent József-díjat, amelyet min-

den évben olyan személy kap meg, aki az el-

múlt évben kiemelkedően sokat tett az egy-

házközségért. Idén Péchy Valériát, a KÉSZ 

Józsefváros Csoport vezetőjét tüntették ki.

Március 12-én rendezték meg a II. Ferenc-

városi Szakrális Kórustalálkozót a Patro-

na Hungariae Katolikus Iskolaközpontban.  

A fellépők között volt a Lónyay Utcai Refor-

mátus Gimnázium és Kollégium kórusa, a 

Budapesti Unitárius Kórus, a Szent Kereszt 

Plébánia Énekkar, az Ars Nova Sacra Ének-

kar, az SDG (Soli Deo Gloria) Kórus, az An-

dor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Női 

Kara, a Károli Gáspár Egyetem Tanítóképző 

Főiskolai Karának Nőikara és a házigazda is-

kola leánykara.

A farsangi időszak utolsó vasárnapján Erdő 

Péter mondott misét a fiatalokkal zsúfolásig 

megtelt Jézus Szíve Templomban. A szer-

tartás után a templomkertben szokás szerint 

kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este.

Boldog Meszlényi Zoltán emléknapjához kö-

tődően Erdő Péter szentmisét mutatott be a 

vértanú püspök tiszteletére március 4-én a 

lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán-temp-

lomban.

Virágvasárnap, április 14-én, a hagyo-

mányoknak megfelelően, az esztergomi 

Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-fő-

székesegyházban mutatott be szentmisét 

Erdő Péter. Az ünnepi szertartással meg-

kezdődött a nagyhét, amely Jézus szenve-

désén és kereszthalálán keresztül a feltá-

madásának ünnepére, húsvétra vezet el 

minket.

Erdő Péter mutatott be szentmisét már-

cius 10-én a Cursillo mozgalom tagjai-

nak a Szent Kereszt-templomban. 

A szentmise hálaadás volt a hazai moz-

galom elmúlt 30 évéért és a 100. női 

cursillóért is, amelyet Tahitótfaluban 

tartottak.

Erdő Péter

A kommunizmus áldozatainak emlék-

napja alkalmából a bíboros február 25-

én szentmisét mutatott be az 1948-as 

pócspetri megtorlásra emlékezve a község 

katolikus templomában. A szertartást 

követően Erdő Péter és Kásler Miklós em-

beri erőforrás miniszter megkoszorúzta a 

máriapócsi Mindszenty József-szobrot és 

Asztalos János plébános emléktábláját a 

templom falán.

Magyar Kurír
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„Azt mondják, ahol a pápa van, ott dobog 

az Egyház szíve. Nagy dolognak tartom, 

hogy pont gyermeknapon, ami számom-

ra külön ízt ad az egésznek, a világegyház 

szíve itt, Somlyón fog dobogni” – fogalma-

zott Böjte Csaba ferences szerzetes annak 

kapcsán, hogy Ferenc pápa május 31-én 

kezdődő háromnapos romániai apostoli út-

jának részeként, a hagyományos pünkösdi 

búcsú előtt egy héttel, június 1-jén a csík-

somlyói ferences Mária-kegyhelyre is ellá-

togat, és szabadtéri szentmisét mutat be a 

két Somlyó-hegy közti nyeregben. A pápalá-

togatás logóján ez áll románul: „Să mergem 

împreună!”, magyarul: „Járjunk együtt!”.  

A jelmondatot eredetileg olaszul fogalmazták 

meg: „Camminiamo insieme!”

A két esemény között – a pápalátogatás és a 

búcsú –, a magyar kormány támogatásával, 

számos kulturális és hitéleti programot tarta-

nak majd a Somlyón, illetve környékén. Böjte 

Csaba szerint „Székelyföldön nagyon-na-

gyon sok szép látnivaló van”, ezért szerinte 

akik megtehetik, menjenek el június 1-jére, 

„egy hét szabadságot vegyenek ki, és tölt-

sék velünk”.

A Szentatya látogatása során összesen há-

rom szentmisét celebrál Bukarestben, Csík-

somlyón és Balázsfalván. A Vatikán közlése 

alapján az egyházfőt június 1-jén, délelőtt 

helyi idő szerint fél 10-kor repülővel Buka-

restből Bákóba szállítják, ahonnan helikop-

terrel folytatja útját Csíkszeredába, 11 óra 20 

perckor érkezik Csíksomlyóra, majd 11 óra 

45 perckor kezdődik a szentmise. 

A pápa még előzőleg találkozik Klaus Iohan-

nis államelnökkel, majd Viorica Dancila mi-

niszterelnökkel, de fogadja Dániel ortodox 

pátriárka is, illetve beszédet mond a román 

ortodox egyház állandó zsinata előtt. A két 

egyházfő ezután részt vesz egy közös imád-

ságon az épülőfélben levő, de már felszentelt 

ortodox Nemzet Megváltása Katedrálisában, 

ahol a pápa a tervek szerint köszönteni fogja 

az összegyűlt híveket. Ezután a Szentatya a 

bukaresti Szent József római katolikus szé-

kesegyházban pontifikál szentmisét, amely-

nek keretében ő tartja a szentbeszédet.

A Csíksomlyón nevelkedett Pál József Csa-

ba temesvári megyéspüspök az eseményről 

szóló egyik tájékoztatón abbéli reményének 

adott hangot, hogy a pápa látogatásával 

nemcsak Isten és ember között, hanem a 

különböző vallásfelekezetekhez, nemzetek-

hez tartozó emberek között is sikerül hidat 

vernie.

„Az evangélium fényét hozza el. Ennek 

pedig minden felekezet, minden nemzet 

örülhet” – fogalmazott, megjegyezve, egy 

kicsit jobban testvérekké válhatunk a látoga-

tás által.

Az érdeklődés természetesen óriási. Már 

több mint százezren, kilencven százalék-

ban Romániából regisztráltak a Pontifex.ro 

honlapon a csíksomlyói misére, a regisztrá-

ciót húsvét hétfőjéig meghosszabbították.  

A jelentkezők harmadrésze gyalogosan teszi 

meg az utat, negyedrészük vonatos, negyed-

részük pedig autóbuszos érkezést jelölt meg. 

A szervezők továbbra sem bátorítják arra a 

zarándokokat, hogy személygépkocsival 

keljenek útra, mert nem biztos, hogy sikerül 

parkolóhelyet találniuk Csíkszeredában.

Ami a továbbiakat illeti: május elsejétől kez-

dik elküldeni a csoportvezetők elektronikus 

postacímére a vonalkódos belépőket, ame-

lyeket ki kell majd nyomtatni, és minden 

zarándoknak magával kell vinnie. Emellett 

várják még tizenhat évnél idősebb önkénte-

sek jelentkezését is.

Örömmel fogadták a Magyar Katolikus Püs-

pöki Konferencia tagjai is az erdélyi püs-

pökök meghívását, amelynek – mint írták 

– „hálás szívvel teszünk eleget”. A püspöki 

kar továbbra is bátorítja a magyarországi 

híveket és „minden jóakaratú embert, hogy 

minél többen köszöntsük együtt a Szentatyát 

a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyen, ahol a 

történelem folyamán először tesz látogatást 

Szent Péter utóda”.

A nagyszabású eseményre zarándokvonat-

tal is el lehet jutni, a Győr–Sopron–Ebenfurti 

Vasút (GYSEV) Zrt. május 31-én reggel Sop-

ronból indít ilyen járatot, amely Fertőszent-

miklóson, Kapuváron, Csornán, Győrben, 

Tatabányán, Budapest–Kelenföldön, Szolno-

kon és Püspökladányban áll meg. A zarán-

dokvonat június 1-jén este hat órakor indul 

vissza Magyarországra, és másnap délelőtt 

fél tízkor érkezik Sopronba. Emellett a Misz-

szió Tours Utazási Iroda május 31-én bu-

szokat és zarándokvonatot is indít a pápai 

szentmisére.

A csíksomlyói látogatásról, valamint a 

romániai magyarság megmaradása, val-

lásgyakorlása szempontjából fontos be-

ruházásokról is egyeztetett Orbán Viktor 

miniszterelnök Jakubinyi György gyula-

fehérvári érsekkel április 2-án. A megbe-

szélésen áttekintették az érsekség jelen-

leg zajló, illetve tervezett beruházásait, 

amelyekhez a magyar kormány a jövőben 

is kész hozzájárulni.

A hivatalos közlés szerint a tárgyalás té-

mája volt Ferenc pápa tervezett romániai 

látogatásának programja is.
Kacsoh Dániel

Csíksomlyón misézik Ferenc pápa
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Eucharisztikus kongresszus

KD

A NEK szervezésében Karitatív Bizottság 

is részt vesz, amelynek munkáját Takács 

Mária Klarissza ferences szegénygondozó 

nővér koordinálja. A testület tagjai és él-

harcosai a Katolikus Karitász, a budapesti 

Szent Erzsébet Karitász Központ, a Máltai 

Szeretetszolgálat, a Sant’Egidio közösség, 

a Csak Egyet Szolgálat és a Feren-

ces Szegénygondozó Nővérek. 

A kongresszus nyitómiséjét 

megelőző napra szeretet-

vendégséget terveznek. 

Hatszáz–nyolcszáz főt szeretnének vendégül 

látni, terített, ünnepi asztalnál, egy budapesti 

téren. Emellett a Műcsarnokban külön kiállí-

táson mutatják be az egyház szociális szol-

gálatát Ezerarcú szeretet címmel. 

A rászoruló embertársakban hangsúlyosan 

jelen van Isten, fontos, hogy ők is megé-

rezzék, részesei az Egyháznak – mondta 

Klarissza nővér, aki szerint ezt a jelenlétet 

különböző utakon és programokon próbál-

juk megvalósítani, például a záró szentmisén 

való részvételük segítésével.

Ugyancsak a NEK-hez kapcsolódó hír, hogy pályázatot hirdettek a reprezen-

tatív monstrancia művészi tervezésére és elkészítésére, amely már le is zárult, 

a zsűri meghozta döntését, sőt, a győztes terv kivitelezése is elkezdődött. Az 

egyhangú határozat értelmében Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész kon-

cepciója nyert, amely végső formájában szeptemberre készül el. A monstrancia 

a hasonló szakrális ötvösművek hagyományos felépítését követi, a talapzat és 

a szár felett a legszentebb szentséget glóriaszerűen öleli körül a napsugarakat 

idéző aranyozott üvegkorong, amelyet kívülről fémkeret övez. Az Oltáriszentség 

külső védelmét egy mindkét oldalról átlátszó üveggel lezárt szentségház biztosítja.

A Puskás Ferenc Stadionban kezdődik és a 

Hősök terén bemutatott misével zárul a jövő 

évi budapesti, 52. Nemzetközi Eucharisz-

tikus Kongresszus (NEK), amelynek prog-

ramját – a vatikáni bemutatással egy időben 

– Erdő Péter bíboros a sajtónak is részle-

tezte. Elmondta, nemzetközi szokás szerint 

a NEK eseményei már a kongresszus előtti 

héten elkezdődnek, így az esztergomi Szent 

Adalbert Központban teológiai konferencia 

vezeti be a nemzetközi találkozót. Főpász-

torunk megjegyezte, hogy a NEK egyhetes 

programjában „minden napnak és minden 

órának megvan a tartalma”, a nagyszabású 

kongresszus két vezető témája a szolidaritás 

és a népek közötti barátság lesz. Nem politi-

kai esemény, de társadalmi üzenete minden-

képpen lesz – fűzte hozzá.

A 2020. szeptember 13. és 20. között zajló 

NEK ünnepélyes nyitómiséjén a Magyaror-

szágról és a környező országokból érkező 

gyerekek elsőáldozására kerül sor, akiket 

szüleikkel és 

plébániájuk 

k é p v i -

selő-

ivel 

együtt várunk. Szeptember 14. és 18. között 

a fő helyszín a Hungexpo területe lesz: min-

den nap közös imával és elmélkedéssel kez-

dődik. Ezt tanúságtétel követi egyházi és vi-

lági személyekkel Ukrajnától a Közel-Keleten 

át Ázsiáig, például a hittel való kapcsolatról, 

egyházüldözésről. Majd egyórás katekézis 

következik a hit egyes témáiról, ezután pe-

dig szentmise lesz. Délutánonként munka-

csoportokban folytatódik a beszélgetés, az 

előadók között többek között Böjte Csaba 

atya is szerepel – részletezte a főpásztor.

Természetesen kulturális programokat is 

szerveznek, például a MÜPA-ban és a Papp 

László Arénában, de szerepel utazás is Esz-

tergomba, a tervek szerint az 1938-as ma-

gyarországi Eucharisztikus Kongresszus ad-

digra helyreállított díszvonatával. Elkészült 

a Zeneakadémia tanárainak segítségével 

a NEK-en bemutatandó lovári nyelvű mise 

zenei kísérete is, angol és magyar részekkel 

kiegészítve. Keleti liturgia helyszíne lesz a 

Szent István-bazilika a keleti katolikus egy-

házak papjainak koncelebrálásával, Erdő 

Péter szerint ugyanis fontos, hogy a 

vendégek lássák, Magyarországon 

az „egyház két tüdővel lélegzik”.

Szeptember 19-én, a NEK kereté-

ben a Cursillo mozgalom világta-

lálkozója zajlik, délután pedig a NEK nagymi-

séjét mutatják be a Kossuth téren, amelyen 

a tervek szerint a Szent Jobbot és a Szent 

Koronát is kiállítják. A mise után gyertyás 

körmenet indul a Hősök terére. „Meghívtuk 

magát Ferenc pápát is, és eddig nem mon-

dott nemet” – mondta Erdő Péter.

A főpásztor egy interjúban arról beszélt,  

a pápai bizottság nagy érdeklődéssel hall-

gatta, „milyen lépéseket tettünk eddig, mi-

lyen teológiai és lelkipásztori koncepció 

mentén haladunk, és mik lesznek a konkrét 

programok”. Szerinte örülnek annak is, hogy 

olyan pasztorális kezdeményezések is segí-

tik az előkészítést, mint a missziós kereszt 

körútja, nemcsak Magyarországon, hanem  

a szomszédos országokban is.

„Egyházmegyénkben meghirdettük az 

Újraépítve című amerikai könyv alapján  

a plébániák egyfajta újragondolását abból  

a szempontból, mennyire tudnak misszi-

ós jellegűek lenni, a vallástól eltávolodott 

emberek felé vonzó meghívó erővel fellép-

ni. Ebben a tekintetben döntő fontosságú  

a vasárnapi Eucharisztia, a szentmise kérdé-

se” – jegyezte meg a főpásztor, aki szerint 

posztmodern jelenség, hogy terjed a szent-

ségimádás gyakorlata.



Húsvétvasárnap evangéliuma 

egy asszony, Mária Magdol-

na történetével kezdődik. Já-

nos evangélista beszámolója 

szerint a hét első napjának 

reggelén ő érkezik először a 

temetés helyszínére. Még nem 

lép be az üres sírba, hanem 

látva azt sietve elviszi a hírt 

az apostoloknak: annak hírét, 

hogy… valami történt. Péter 

és a másik tanítvány erre oda-

rohannak, a sírba lépve pedig 

egyszerűen attól, hogy látják a 

lepleket, a hitre jutnak (vö. Jn 

20,1–10). János evangélista – 

aki itt egyben saját tapaszta-

latát írja le – azt is megjegyzi, 

hogy abban a pillanatban, az 

üres sír tapasztalatának pil-

lanatában megértették, hogy 

az Írás szerint Jézusnak meg 

kellett halnia és fel kellett tá-

madnia. Az apostolok megér-

tése kapcsán két hajszálfinom 

mozzanatról van tehát szó: az 

első a közvetlen tapasztalatból 

fellobbanó hit, a másik – ezzel szoros össze-

függésben – az ószövetségi próféciák meg-

értése. 

Az ősegyház első igehirdetésének is ilyen a 

jellege, e két mozzanat az első tanúságtétele-

ket olvasva is megfigyelhető. Péter pünkösdi 

beszédében például eleven az ószövetsé-

gi kapcsolat, prédikációja Joel prófétának 

és a zsoltáros Dávid királynak tulajdoní-

tott utalásoktól válik élővé. Ugyanakkor az 

első keresztény közösség élő tanúságtétele 

ugyanabból az alapvető megrendültségből, 

a tapasztalatból eredő döbbenetből fakad, 

melynek hatására a sírba lépő apostolok is 

hittek. Láttak és hittek. Ezek az igehirdeté-

sek: Péter pünkösdi beszéde (ApCsel 2, 14–

36), Péter beszéde a Salamon-csarnokban a 

sánta koldus meggyógyítása után (ApCsel 3, 

12–26), majd pedig a Főtanács előtt (ApCsel 

4, 7–12) vagy éppen István diakónus beszéde 

(ApCsel 7, 2–53) az eseményekből kiindulva 

érvelnek, egyszerűen azokat az eseményeket 

mondják el időrendben, amelyeket az érzéke-

ikkel megtapasztaltak. Mert láttak és hittek.  

A látható eseményeket, vagyis az üzenet 

legfelsőbb rétegét mondják el, anélkül, hogy 

azok mélyebb teológiai magyarázatát adnák. 

E tapasztalatból fakadó eleven igehirdetés 

szerkezetét jól mutatják Péter szavai: „A ná-

záreti Jézust Isten igazolta előttetek hatalmas 

csodákkal és jelekkel, amelyeket – mint tudjá-

tok – általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert 

az Isten előre elhatározott terve szerint ti ki-

szolgáltattátok, és gonosz kezek által kereszt-

re feszítve elveszejtettétek. Isten azonban 

feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta” 

(ApCsel 2, 22–24). Ezek a sorok nem mon-

danak többet, mint a megtapasztalt esemé-

nyeket egymás után felsorolva. Később majd 

Pál a Római vagy a Galata levélben beszél 

a kereszt eseményének teológiájáról: az en-

gesztelő áldozatról, Isten igazságosságáról, 

a bűnről, a megigazulásról és Jézus Krisz-

tus megváltó művéről. De az első, az imént 

felidézett igehirdetések a konkrét tapaszta-

lat teológiai magyarázatoktól mentes, nyers 

valóságára épülnek. Az üzenet 

egyszerű és pengeéles: Jézus 

Krisztusban Isten emberré lett, 

meghalt és feltámadt, és ebből 

nekem örök életem van. Péter az 

első tapasztalat erejében el sem 

gondolkozott az események teo-

lógiáján, nem lehetett alkalma ki-

dolgozni azt. A felismeréséről tett 

tanúságot, arról, hogy hirtelen 

megértette: az általa, mint egy-

szerű zsidó ember által olyannyi-

ra szeretett ószövetségi prófécia 

Jézusban döbbenetes pontos-

sággal látszott beteljesedni. És 

ehhez csak az első tapasztalatot 

tudta érvként segítségül hívni: 

az üres sír tapasztalatát. Az üres 

sírnál állva pedig abból fakadt a 

hite, hogy rendes kerékvágás-

ban ezeknek az eseményeknek 

nem így kellett történnie, a világ 

megszokott törvényszerűségei 

ugyanis nem teszik lehetővé, 

hogy valaki, aki meghalt, egyszer 

csak újra éljen. Döbbenten fogal-

mazhatta meg magának, hogy „ezt 

az embert mi láttuk meghalni, a kezünk között 

volt a holtteste, most pedig él”. Van tehát egy 

esemény, amely az evilág törvényszerűségei 

szerint, okságilag nem következhet az elő-

ző eseményekből. Az események meneté-

ben egy ugrás tapasztalható, a feltámadás 

ugyanis Isten közvetlen tevékenységének a 

következménye. Isten Jézust a feltámadás 

által igazolta: „Isten ezt a Jézust feltámasztot-

ta, aminek mi mind tanúi vagyunk” (ApCsel 2, 

22. 32). A feltámadás közvetett tapasztalata 

– amely egyben elsődleges érzéki tapaszta-

lat – szüli tehát az ősegyház hitét: „Ha pedig 

Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi 

tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek 

sem” (1 Kor 15, 14). 

Húsvét jelentését kutatva a nagy eszmefutta-

tások helyett ma, a harsogó információdöm-

ping korában egy egyszerű mondat marad 

hitünk alapja, amelyet missziós üzenetként 

is megoszthatunk. Az üzenet ennyi – és ez 

elegendő: Krisztus feltámadt!

Látta és hitt

Gájer László

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi szentmise keretében Erdő Péter bíboros olajokat szentel. A szertartás alkalmával 
újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit. Este 18 órakor a főpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, 
ennek keretében végzi a lábmosás szertartását, Nagypénteken pedig az esztergomi bazilikában emlékezik meg Urunk szenvedéséről. Húsvét vigíliáján 18 órakor a 
budapesti Szent István-bazilikában a bíboros–főpásztor, az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök vezetésével kezdődik a szertartás. Húsvétvasárnap 
délelőtt 10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros.



Folytatódott a Katolikus Karitász kárpátal-

jai orvosmissziója, ezúttal több mint száz 

óvodás és kisiskolás, valamint az Irgalmas 

Samaritánus Református Gyermekotthon 

rászoruló 17 lakójának szemészeti, fogászati 

és ortopédiai vizsgálatát végezték el márci-

us 23-án és 24-én Nagydobronyban. Voj-

cek László főorvos, a misszió vezetőjének 

beszámolója szerint az orvosok gyermeket 

váró nők számára tanácsadást, közel ötven 

asszony számára nőgyógyászati rákszűrést, 

valamint 90 felnőttnek vércukor-, vérnyo-

más- és EKG-vizsgálatot is biztosítottak. 

A rendelésnek helyet adó gyermekotthon 

pedagógusai 23 éve végzik gyermekmentő 

tevékenységüket, mára közel 70 gyermek 

ellátását, nevelését, 

ápolását biztosítják.

Az immár évek óta 

tevékenykedő ön-

kéntes orvoscsoport 

ezzel a szolgálattal 

már öt prevenciós 

szűrést végzett az 

idén a határon túl. A 

17 orvos, orvostan-

hallgató, nővér és 

segítőik hamarosan 

a ráti gyermekott-

honban folytatják 

munkájukat, a misz-

szió az év végéig 

18 helyszínen végez 

szűréseket és kont-

rollvizsgálatokat Kárpátalján, Délvidéken és 

Erdélyben. 

Közben letették a Karitász székesfehérvá-

ri logisztikai központjának alapkövét, a 890 

négyzetméteres csarnokból a segélyszerve-

zet a nyugati országrészt fogja ellátni. Spányi 

Antal megyéspüspök, a Katolikus Karitász 

elnöke elmondta, a szervezet uniós pályáza-

ton nyert 650 millió forintot, ebből Felsőzsol-

cán építenek egy másik logisztikai központot 

is, illetve Pécsen regionális feladat ellátását 

segítő koordinációs, képzési és önkéntes 

központot alakítanak ki már meglévő épüle-

tek felújításával és berendezésével.

Ezzel a karitász többeknek tud segítséget 

nyújtani és emellett a katasztrófa- és vész-

helyzetkezelés színvonalát is növelni tudja. 

Soltész Miklós egyházügyi államtitkár közöl-

te, a kormány a segélyszervezeteknek mint-

egy 4,5 milliárd forint támogatást biztosít.  

A hat nagy karitatív szervezet 650-650, míg a 

három kisebb 200-200 millió forintos támo-

gatásból fejleszt, ezzel az ország harmincöt 

településének negyven helyszínén valósul-

nak meg beruházások.

Százan vettek részt a Szent Erzsébet Kari-

tász Központ háromnapos lelkigyakorlatán 

Máriabesnyőn. Schmidt M. Regina nővér 

az Isten irgalmasságáról, Krisztus sürgető 

szeretetéről, továbbá a nemzetközi eucha-

risztikus kongresszusok történetéről tartott 

előadásokat, de iránymutatást adott az egy-

begyűlteknek Mohos Gábor püspök atya is. 

A főegyházmegyei Karitász egyébként több 

mint 16 tonna tartós élelmiszert gyűjtött ösz-

sze a „Tartós szeretet” nagyböjti akcióban, 

a Fővárosi Katasztrófavédelemtől pedig 72 

füstérzékelőt közvetítettek rászorulók felé a 

„Ne gyújts, gyűjts” akció keretében. 

A központ megkezdte a május 25-i, Főegy-

házmegyei Karitász Családi Ünnep szervezé-

sét is, ahová minden önkéntest, munkatársat 

és családjukat is várják. A Szent István-ba-

zilikában 10 órakor kezdődik az ünnepi 

szentmise Erdő Péter bíboros vezetésével. 

Minden plébános és lelkész atyát meghív-

tak, hogy nekik is köszönetet mondjanak, a 

szentmise után pedig az altemplomban sze-

retetvendégségre kerül sor, illetve tablókon 

mutatja be tevékenységét a szervezet.

Február 4-én hálaadó szentmisére gyűltek 

össze az ország minden pontjáról a zugligeti 

Szent Család-plébániatemplomba a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és ön-

kéntesei, hogy részt vegyenek a szolgálat 

megalakulásának harmincadik évfordulóján a 

Kozma Imre atya által celebrált szertartáson. 

A szervezet 234 intézménye naponta tizenhá-

romezer rászoruló, fogyatékkal élő, idős vagy 

beteg embernek nyújt ellátást, iskoláiban és 

óvodáiban nehéz sorsú családok gyermekei 

kapnak esélyt a felzárkózásra, 130 önkéntes 

csoportjában pedig háromezer segítő támo-

gatja a szükséget szenvedő családokat.

Ezek a csoportok egyébként a napokban 

közgyűléseket tartanak országszerte, ame-

lyeken az egyesületi tagok beszámolnak a 

tevékenységükről, és döntenek az idei év 

fő feladatairól. A mára klasszikusnak ne-

vezhető karitatív tevékenységeken túl, mint 

az adományok gyűjtése és kiosztása a rá-

szoruló családoknak, helyenként változnak 

az önkéntesek feladatai. Van, ahol jelnyelvi 

tolmács szolgálatot végeznek, hajléktalan 

emberekről gondoskodnak, kórházban fekvő 

idős embereket látogatnak, börtönmissziós 

szolgálatot működtetnek, korrepetálást tarta-

nak iskolásoknak, vagy ingyenes pszicholó-

giai tanácsadást nyújtanak a krízishelyzetben 

lévő családoknak.

Vannak csoportok, amelyek a határon túli 

magyar települések iskoláit, könyvtárait tá-

mogatják itthon gyűjtött adományokkal. Szá-

mos településen kulturális és ismeretterjesz-

tő programokat szerveznek az önkéntesek, 

és más máltai programokkal együttműködve 

egészségügyi szűrővizsgálatokat tartanak a 

rászoruló embereknek. A munkatársak és ön-

kéntesek szolgálatuk során megismertetik az 

önkéntesség lelkületét a fiatalokkal is, gyak-

ran tartanak rendhagyó órákat iskolákban, és 

középiskolásokat fogadnak az ötvenórás kö-

zösségi szolgálat keretein belül és túl is. 

Orvosmisszió és logisztikai központ a Karitásznál

Három évtizede szolgál a Máltai Szeretetszolgálat

Szolgáló szeretet

Csapó Török Viktória

Parák Eszter
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Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola témanapján 

elhangzott: egyre sürgetőbb felkészíteni a pe-

dagógusokat a roma kultúrájú diákokkal való 

törődésre. 

„Az utolsó órában vagyunk, most még van 

lehetőség arra, hogy változtassunk a hely-

zeten. Ha nem tesszük meg, akkor ketté fog 

szakadni ez az ország, amely közös hazánk” 

– erre figyelmeztetett a hazai cigányság hely-

zete kapcsán Székely János szombathelyi 

megyéspüspök, a püspöki kar Caritas in Ve-

ritate Bizottsága elnöke, aki az „új Trianon” 

kifejezést is használta. A roma pasztoráció 

ügyével megbízott püspök úgy látja, Északke-

let-Magyarországon és az ország déli részén 

teljes egészében romák lakta régiók vannak 

kialakulóban, ezeken a településeken óriási a 

nyomor, a kilátástalanság, a munkanélküliség, 

és többnyire az oktatás is gyenge minőségű.

Szerinte annak ellenére, hogy az utóbbi tíz év-

ben csökkent Magyarországon a munkanélkü-

liség és a szegénység – ezek persze örömteli 

tények –, nem szabad elfelejtenünk, hogy van 

egy olyan társadalmi réteg, amelynek óriási 

hátrányt kell leküzdenie. A magyar társadalom 

előtt két nagy sorskérdés áll: a demográfiai 

krízis és a romák helyzete, ezért a magyar ál-

lamnak és a társadalomnak nagy energiákat 

kellene fordítania ezeknek az embereknek a 

felemelésére.

A püspök szólt arról is, hatékony programok-

ra volna szükség, és jó példa erre a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi kezdemé-

nyezése. Tarnabod néhány évvel ezelőtt még 

egy nagyon szegény zsákfalu volt, aztán egy 

fiatalember életvitelszerűen beköltözött a fa-

luba – ő lett minden kezdeményezés motorja. 

Felmérte a falu reális helyzetét: ki akar dol-

gozni, mitől adósodnak el az emberek, milyen 

veszélye van az uzsorások tevékenységének. 

Az első lépése az volt, hogy kért egy buszt a 

munkába járáshoz. Ezt követően több lakos-

nál is előfizetéses elektromos fogyasztásmé-

rőt szereltettek fel. Így mindenki annyi áramot 

fogyasztott, amennyit előre kifizetett. Ennek 

hatására az áramfogyasztás a hatvan százalé-

kára csökkent, és szinte teljesen megszűnt az 

eladósodottság. Néhány hónap alatt nagyot 

változott a falu légköre.

A harmadik lépés egy nem piaci alapon te-

vékenykedő veszélyeshulladék-szétszerelő 

üzem létrehozása volt. Mivel arra nem volt 

esély, hogy versenyhelyzetben működtesse-

nek egy ilyen céget, körbejárták a környéket, 

és baráti alapon kértek megrendeléseket a 

vállalatok vezetőitől. Ez azt is bizonyítja, hogy 

az a gazdasági logika, amelyet az Európai 

Unió szabályai ránk kényszerítenek, egyál-

talán nem segíti a hátrányos helyzetű régiók 

munkahelyteremtési programjait, vélekedett a 

püspök.

Az oktatás kapcsán a püspök egy interjúban 

beszélt arról, hogy Magyarországnak számos 

olyan kistérsége van, ahol a roma gyerekek 

száma nőtt. A szabad iskolaválasztás – na-

gyon helyesen – lehetőséget ad arra, hogy 

a szülő ott taníttassa a gyermekét, ahol azt 

a legjobbnak látja. Az állam feladata az len-

ne ezen a területen, hogy minőségi oktatást, 

vagyis a lehető legjobb iskolát biztosítsa ezek-

ben a leszakadó kistérségekben is. A tanárok 

számára kiegészítő juttatásokat kellene adni, 

így vonzóvá válhatna a hátrányos helyzetű 

gyermekek tanítása. Az is fontos volna, hogy 

új, nem frontális tanításai módszerek segítsé-

gével emeljék az oktatás színvonalát, mutatott 

rá egy további szempontra Székely János.

„Azt szoktam javasolni, ha van a környeze-

tünkben hátrányos helyzetű család, akkor ke-

ressük fel őket, ismerkedjünk meg velük, ala-

kítsunk ki velük jó kapcsolatot. Ha egy kicsit 

rálátunk az életükre, akkor már sokkal hatéko-

nyabban tudunk nekik segíteni” – fogalmazott, 

hozzátéve, a hit szerepe nagyon fontos lehet. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, nem úgy kell a ro-

mák evangelizációjához hozzáállni, hogy bent 

ülünk a plébánián, és várjuk, hogy eljöjjenek. 

A papokat szívesen, tisztelettel fogadják a ci-

gány családok, nyitottak az imádságra, az ál-

dásra. A kapu tehát nyitva van, jegyezte meg, 

hozzáfűzve, a többségi társadalom évszáza-

dok óta kötődik a templomhoz, de a romák 

hagyományaiban soha nem szerepelt a temp-

lomba járás. Meg kell teremtenünk az Egyház 

cigányok számára is vonzó arcát, hangoztatta.

Minden harmadik iskolakezdő gyermek  
roma származású Magyarországon

Baranyai Béla/MK
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Erdő Péter bíboros is részt vett az Isten-

tiszteleti és Szentségi Kongregáció plenáris 

tanácskozásán február 13. és 15. között. 

Az esemény azért is volt különösen fontos 

a magyar egyház számára, mert annak első 

napján hagyta jóvá Ferenc pápa azt a hatá-

rozatot, amely megállapítja: Isten szolgája 

Mindszenty József bíboros hősies fokon gya-

korolta a keresztény erényeket. Ezért megille-

ti a tiszteletre méltó cím. 

Erdő Péter reméli, hogy a jövő évi budapes-

ti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

idején akár sor kerülhet a boldoggá avatás-

ra is. Később, a Hit pajzsa díj átadásán úgy 

fogalmazott, Magyarország egykori prímá-

sának mielőbbi boldoggá avatása jót tenne 

a magyar nép lelkének. Ugyanakkor azért is 

fontos lenne, mert Mindszenty az egyetlen, 

akit a világban ismernek a magyar egyház 20. 

századi történetéből.

Ami a vatikáni eljárást illeti, a hercegprímás 

„életét mikroszkóppal vizsgálták meg”. Erdő 

Péter szerint összegyűjtöttek minden róla 

szóló, az amerikai követségen vagy máshol 

fellelhető dokumentumot, az összes írását, 

sőt még azokat a gépelt levéltervezeteket 

is, amelyek olyan nyelven íródtak, amelyet 

Mindszenty József nem is ismert annyira, 

ahogyan az a fogalmazványból kitűnik. Ezek-

ben a dokumentumokban sem találtak sem-

mit, ami az életszentség ellen szól.

Mindszenty bíborost koholt vádak alapján 

1948 karácsonyán bebörtönözték, 1949-ben 

életfogytiglani börtönre ítélték. Az 1956-os 

forradalom alatt kiszabadították, a szabad-

ságharc leverése után az Egyesült Államok 

budapesti nagykövetségére menekült. 

A követségen tartózkodott 1971-ig, akkor 

elhagyhatta az országot és Bécsbe költö-

zött. Ott halt meg 1975-ben. A rendszervál-

tozáskor, 1990-ben rehabilitálták, 1991-ben 

pedig ünnepélyes keretek között helyezték 

örök nyugalomra az esztergomi bazilikában.  

A Fővárosi Közgyűlés a napokban posztu-

musz Budapest díszpolgárává választotta.

„Oltárra emelhetik”
 Boldog Sándor István vértanút

Megtalálták és azonosították a koncepciós 

perben elítélt, 1953-ban kivégzett és töb-

bedmagával jeltelen sírba temetett szalézi 

szerzetes, Boldog Sándor István földi ma-

radványait. A kutatás eredményeiről március 

28-án tartott sajtótájékoztatót a szalézi rend. 

Susa Éva igazságügyi főtanácsos elmondta: 

hosszú kutatómunka után jutottak arra, hogy 

Boldog Sándor István maradványait a Rákos-

keresztúri Új köztemető 301-es parcellája 2. 

sorának 37-es számú sírjában kell keresniük.

Dudás Eszter igazságügyi antropológus el-

mondta, az azonosításhoz Boldog Sándor 

István, illetve a testvére által lezárt levélbo-

rítékokat használtak. A tudományos vizsgálat 

lezárása után kezdeményezhetik a Vatikánnál 

a csontok hitelesítését ereklyeként. Ha ez 

megtörténik, „oltárra emelhetik” a vértanút.

Miután 1950 tavaszán betiltották a rendek 

működését, a későbbi vértanú magánhá-

zakban összejöveteleket szervezett, hittant 

tanított. 1952 júliusában letartóztatták ille-

gális tevékenysége miatt, 1953. június 8-án 

kivégezték. 2013. október 19-én avatták 

boldoggá.

A krakkói érsekség kápolnájában bemutatott 

ünnepi szentmisével, március 25-én meg-

kezdődött Esterházy János boldoggá avatási 

pere. A szentmisét Cserháti Ferenc, a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia külföldi ma-

gyar lelkipásztori szolgálatért felelős püspöke 

mutatta be. Négy nemzet – csehek, lengye-

lek, szlovákok és magyarok – örököse Ester-

házy gróf, akinek boldoggá avatása még in-

kább erősítheti e nemzetek összetartozását.

Mindszenty

Vizsgálják Esterházy 
életszentségét

Püspökként tisztelt 
apostoli kormányzó

Éppen ötven éve, papságának ötvenhe-

tedik évében, 1969. április 16-án hunyt 

el Schwarz-Eggenhofer Artúr. Bécsben 

született 1890-ben, 1912-ben szentelték 

pappá, 1949-től a Központi Szeminárium 

gondnoka lett, majd 1957-ben esztergomi 

érseki helynök. Amikor a főegyházmegye 

élére állított Endrey Mihály püspököt le-

mondatták, ő Schwarz-Eggenhofer Artúrra 

bízta annak vezetését. Ezt a döntést 1959. 

június 6-án XXIII. János pápa is megerősí-

tette, amikor apostoli adminisztrátorrá, 

azaz kormányzóvá nevezte ki. Hihetetlen 

nehéz helyzetben irányította 11 évig a Ma-

gyar Katolikus Egyházat, óriási nyomás 

nehezedett rá. Jellemző ugyanakkor, hogy 

a prímási lakosztályt nem foglalta el, a ma-

gánkápolnában Mindszenty József minden 

személyes holmija érintetlenül hagyva vár-

ta vissza a bíborost. Életkorára hivatkozva 

mondott le 1968-ban, amit a Szentszék 

1969. január 23-án fogadott el.

Lengyel Erzsébet
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Építészet

Négy év alatt összesen több mint 13 milliárd 

forintból teljesen megújul Magyarország leg-

nagyobb temploma, az esztergomi Nagybol-

dogasszony- és Szent Adalbert-főszékes-

egyház. Németh Tamás, a felújítást vezető 

építészmérnök elmondta: a sürgős javítási 

munkákat már elkezdték, a teljes belső és 

külső felújítás négy év alatt több ütemben 

valósul meg.

A bazilika állagmegóvása 2016-ban vált ha-

laszthatatlanná, miután a kupola stukkódí-

szítésének kisebb-nagyobb részei potyogni 

kezdtek, a 60–70 méteres magasságból 

hulló vakolat veszélyes volt, ezért egy éve a 

teljes kupola alá hálót vontak. Emellett feláll-

ványozták az északi oldalhajót, ahol számos 

szakértő bevonásával radar- és nedvesség-

vizsgálatokat végeztek, hogy felmérjék a fal 

és a stukkó állapotát. A kupola kritikus álla-

potban van, vont mérleget a szakértő.

Az építész ugyanakkor elmondta: a már folyó 

munkák keretében megújul az északi oldal-

hajó, elvégeznek kisebb restaurálási munká-

kat és elkészül a lift, amellyel akadálymen-

tesen megközelíthetővé válik a kincstár és 

a fölötte lévő panorámaterem. Az építkezés 

következő szakaszában, még idén elkezdik 

a főbejárat és környezete megújítását. A fő-

székesegyház a munkák szinte teljes ideje 

alatt látogatható marad, egyedül a kupola 

felújításához szükséges belső állvány felál-

lítása korlátozza majd körülbelül két és fél 

hónapig a tér használatát.

Az év végén kezdik el a tetők, a több tíz mé-

ter magasságban lévő „belső udvarok” és 

a homlokzat egy részének felújítását is. Az 

utolsó nagyobb szakaszban belső munkákat 

végeznek és az altemplomot szigetelik, végül 

kisebb restaurálásokat végeznek.

A székesegyház alapkövét 1822. április 23-

án, Szent Adalbert ünnepén tették le, leg-

utóbb kisebb javításokat a II. világháború 

után és a ’70-es években végeztek, majd 

1993-ban a tetőt kellett rendbe tenni, miután 

egy része leégett. Teljes körű, külső-belső 

felújítására most először kerül sor.

A Szent István-bazilika 1951-ben kapta meg 

őrzésre az értékes Szent Jobb-ereklyét. A 

korábbi Szent Lipót kápolnából 1971-ben le-

választották a mai sekrestyét, és a kápolnába 

tervezték meg a Szent Jobb helyét. Másfél 

évtizeddel később, 1986-ban a kápolna titu-

lusát Szent Jobbra változtatták, a következő 

évben pedig kialakították az ereklye új üve-

gezett tárlóját. A kápolna és a sekrestye szí-

nes, magyar szenteket ábrázoló üvegablakai 

ekkor készültek Pituk V. József terve alapján, 

Mohay Attila kivitelezésében, melyek kerete-

zése még őrzi Róth Miksa munkáját is.

A felújítás gondolata több mint négy évvel ez-

előtt merült fel, az időszerűség mellett fontos 

érv volt a liturgikus szempontból történő ki-

egészítés is. A helyreállítási koncepciót alap-

vetően a korabeli klasszicista tér megidézése 

inspirálta a posztmodern díszítés eltávolítá-

sával.

A kápolna az elmúlt években nehezen bír-

ta az egyre növekvő látogatói létszámot 

és a turisták tömegét, így felmerült a Szent 

Jobb-ereklyének a bazilika főhajójában való 

elhelyezése, amelyet Snell György segédpüs-

pök-plébános is támogatott. A nemzeti erek-

lye így tavaly átkerült a Szent Jobb-kápolná-

ból a főhajó Nagyboldogasszony oltára elé. 

Közben a kápolna és a sekrestye saját erőből 

megkezdett felújítása befejeződött, csupán a 

padok restaurálásának elkészültére kell nyár 

elejéig várni.

Új, korszerű közösségi ház kialakításán dol-

gozik a pasaréti plébánia, emellett felvetődött 

a templom és a kolostor felújítása, bővítése, 

amely Sajtos Gábor és Sajtos-Grand Gabriel-

la, illetve munkatársai tervei alapján valósul-

hat meg. Az idén százéves, Bauhaus stílus-

ban épült templom és a rendház 1934 végén 

készült el, azóta egyszer történt jelentősebb 

változtatás, amikor új liturgikus teret adtak át.

A koncepció részleteiről Sajtos Gábor el-

mondta, a rendház áttervezését több prakti-

kus és szükséges szempont indokolja. A ter-

vek szerint a közösségi ház a templommal, a 

rendházzal egy egységet képez, ezt az épület 

beépítésével és architektúrájával is igyekez-

tek kifejezni – számolt be az építész. Az új 

épületet a ferences lelkiségben és a pasaréti 

templom szellemiségében gyökerező mai, 

kortárs és letisztult, egyszerű építészeti esz-

közökkel hoznák létre. A pasaréti buszforduló 

és bisztró épülete építészetileg elválasztha-

tatlan a templomtól, az új közösségi ház ezt 

az egységet fogja kiegészíteni és erősíteni, 

azonban nem tagadva a megújulás fontossá-

gát. Arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy 

az épületegyüttes a környék közösségi és 

társadalmi életének egy centrumát alakítja ki, 

hiszen ilyen jellegű intézmény nem található 

Pasaréten – mondta a tervező.

Átfogó felújítás alatt az esztergomi bazilika

Megújulás a budapesti bazilikában

nid

Bukta Norbert

Andréka Ágoston
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Egészségipari-Biotechnológiai Science Park 

– ezzel az elnevezéssel hoz létre létesítményt 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Sem-

melweis Egyetemmel és a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetemmel közösen. Az erről szóló 

szándéknyilatkozatot március végén írták alá 

az intézmények rektorai, valamint Sára Bo-

tond józsefvárosi polgármester. Az együtt-

működés lényege, hogy olyan tudásparkot 

hozzanak létre a VIII. kerületben, amely 

meghatározó szerepet vállal az orvos- és 

egészségtudományokhoz kapcsolódó min-

dennapi gyógyításban, a betegellátásban 

gyorsan hasznosítható kutatási tudásanyag 

megújításában, továbbá a kutatás-fejlesz-

tés és innováció terén kiemelten támogatja 

a nemzetstratégiai szempontból fontos hazai 

egészségipari, gyógyszeripari, biotechnoló-

giai szektort.

Szuromi Szabolcs, a Pázmány rektora úgy 

fogalmazott, az egészséges társadalom elő-

mozdítása olyan hálózati rendszert kíván, 

amelyben a lakosság, az ipar szereplői és 

az oktatási intézmények az általuk képviselt 

legmagasabb tudásszinttel próbálnak egy-

re több hozzáadott értéket teremteni azzal, 

hogy nem egymás mellett, hanem egymás-

sal közösen dolgoznak a létrehozandó tu-

dásparkban.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rekto-

ra történelmi, illetve ipar- és tudománytörté-

neti pillanatnak nevezte a tudáspark létreho-

zásáról szóló szándéknyilatkozatot, amely új 

korszakot nyit az egyetemek, a tudomány és 

a felsőoktatás történetében. Koltay András, 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

pedig kijelentette, hogy mindent megtesz-

nek azért, hogy azt a speciális tudásanya-

got, amelyet az egyetem oktat, beemeljék a 

projektbe. Örömét fejezte ki, hogy a két nagy 

múltú egyetem méltó partnert lát a közszol-

gálati egyetemben és a vele való együttmű-

ködésben. 

A Pázmány egyébként ugyancsak a Jó-

zsefvárosban kap új campust, erről még 

év elején érkezett hír. Ezzel egy több mint 

2500 négyzetméteres új oktatási épület 

jön létre, valamint megújul az egyetem 

meglévő műemléképülete is. A tervezési 

közbeszerzés szerint a „Bródy projekt” fő 

eleme a Szentkirályi utca 26. alatt létesí-

tendő új épület, vele párhuzamosan építik 

át a Bródy Sándor utca 15. alatt lévő épü-

letet, mely az egyetem irodáinak ad majd 

otthont. 

Ugyancsak örömteli hír, hogy a legnép-

szerűbb magyar iskolák listáján, 4911 je-

lentkezővel immár a negyedik helyen áll 

a Pázmány bölcsészkara, amelyet a Ká-

roli Gáspár Református Egyetem csupán  

tizenkilenc jelentkezővel előz meg.

Teremtésvédelmi napot tartottak március 

25-én a budapesti Reménység Katolikus 

Általános Iskolában. A program a kispesti 

Nagyboldogasszony-templomban kezdő-

dött Gyümölcsoltó Boldogasszony napi áj-

tatossággal, majd az iskolában folytatódott 

a teremtett világ védelmére nevelő progra-

mokkal. Tóth Imre József, a főplébánia káp-

lánja Lukács evangéliumából olvasta fel az 

Urunk születésének hírüladását tartalmazó 

részt, majd a Gyümölcsoltó Boldogasszony 

elnevezés kapcsán elmélkedett. Az áldást 

követően a gyermekek tematikus progra-

mokon vettek részt az iskolában, amelyek 

mindegyike az iskolai teremtésvédelmi nap 

célkitűzését, az ökológiai megtérést szor-

galmazta, amelyet Ferenc pápa fogalmazott 

meg az Áldott légy (Laudato si’) kezdetű en-

ciklikájában.

Vácziné Boray Szilvia biológia–földrajz sza-

kos tanár, a tematikus nap szervezője ösz-

szefoglalójában kifejtette: a változatos té-

makörök összeállításával (környezettudatos 

táplálkozás, ökolábnyom, békamentés be-

mutatása, környezetszennyezés hatása az 

ökoszisztémára, megújuló energia) a gyere-

kek érdeklődésének felkeltésére és új szoká-

sok kialakítására ösztönözték őket. 

Ferenc pápa rendre hangsúlyozza a kör-

nyezettudatos társadalom létrehozásában a 

nevelés szerepét. A környezetszennyezésre 

vonatkozó jogszabályok szigorodnak, és a 

hazai iskolák többsége alkalmakhoz kötve 

szervez például szemétszedést, ám tartós 

eredményeket minden bizonnyal a ma még 

az iskolapadokat koptató korosztály környe-

zettudatos gondolkodásának kialakításától 

várhatunk.

A Reménység Katolikus Általános Iskola 

egyébként tavaly nyáron ünnepelte fennál-

lásának huszonötödik évfordulóját. Annak 

idején 325 tanuló kezdte el az 1992/1993-as 

tanévet. A fenntartói jogkört 2013-ban vette 

át a főegyházmegye iskolai főhatósága, és 

az intézmény ekkor kapta meg mai elneve-

zését is.

Fejlesztések 
a Pázmányon

Iskolai kezdeményezés a teremtésvédelemért

A főegyházmegye öt katolikus általános 

iskolájának – Néri Szent Fülöp, Remény-

ség, Salkaházi Sára, Szent András és 

Szent János Apostol – 60 diákja vett részt 

békamentésen Farmoson, 2019. március 

22-én, a víz világnapján. 

„35 fokkal lesz melegebb, mint tavaly” 

címmel tudósított a média a várható idő-

járásról. A barna ásóbékák – a nekik túl 

meleg időben – nem vonultak a nádas 

felé, így a lelkes diákoknak kevés békát si-

került megmenteniük. Jövőre talán több 

béka veszi igénybe lelkes tevékenységün-

ket – írták a résztvevők.

Oktatás

MB

EKIF
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Levelet küldött Jusszef Abszi, azaz I. József 

melkita görögkatolikus pátriárka Orbán Viktor 

miniszterelnöknek, amelyben megköszönte 

a vendéglátást, illetve a kormány pénzügyi 

támogatását. A Miniszterelnöki Sajtóiroda 

közlése szerint az április 8-i, damaszkuszi 

keltezésű levelében az egyházi vezető rámu-

tatott: a Hungary Helps Programnak köszön-

hetően szíriai családok ezrei maradhatnak 

hazájukban. I. József úgy véli: a támogatás 

segítségével megmutathatják a menekülést 

választóknak, hogy az élet lassan visszatér a 

normális kerékvágásba Szíriában, és eggyel 

több okuk lehet visszatérni szülőhazájukba. 

A pátriárka egyúttal sajnálkozását fejezte ki 

amiatt, hogy Európa egyre kevesebb fontos-

ságot tulajdonít keresztény gyökereinek.

Ismeretes, hazánk egy iskola újjáépítésére 

794 millió, homszi házak és szociális intézmé-

nyek felújítására pedig 318 millió forintot biz-

tosít Szíriában. A cél, hogy a lehető leghama-

rabb olyan állapotokat teremtsenek, amelyek 

maradásra bírják az embereket.

Orbán Viktor még február végén fogadta  

I. Józsefet, aki egyházának több magas rangú 

tisztségviselőjével együtt érkezett Budapest-

re a miniszterelnök meghívására. A pátriárka 

előadást is tartott egy konferencián, amelyet 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ren-

deztek. A közel-keleti háborús helyzet miatt 

veszélybe kerültek a nyugati civilizáció gyö-

kerei, ezért kell a segítségnyújtás során az 

identitás és a misszió szerepére irányítani a 

figyelmünket – hangsúlyozta köszöntő beszé-

dében Azbej Tristan, az üldözött keresztények 

megsegítéséért és a Hungary Helps Program 

megvalósításáért felelős államtitkár.

A szíriai főpásztor a rendezvényen elmondta, 

a Melkita Görögkatolikus Egyház keleti katoli-

kus, önálló jogú részegyház, melynek mintegy 

másfél millió híve van. Többségük Szíriában 

és Libanonban él. Bár a közösség Konstan-

tinápoly közelsége miatt bizánci rítusú és szír 

nyelvű egyházként alakult ki a 4–6. század 

során, az 1054-es nyugati egyházszakadást 

követően is igyekeztek megőrizni kapcsolata-

ikat Rómával. A 17. század folyamán ezek a 

kapcsolatok erősödtek, majd 1724-ben meg-

született a ma is ismert melkita egyház.

„Mindig is küzdöttünk a szülőföldünkért, de 

mindig megtaláltuk a megfelelő eszközöket 

arra, hogy békében együtt tudjunk élni musz-

lim és zsidó testvéreinkkel” – összegezte a 

szíriai közösség múltját I. József, hozzátéve, 

jelenleg a kivándorlás a legsürgetőbb prob-

léma, amit meg kell oldaniuk. „Szeretnénk a 

szülőföldünkön maradni és ebben segíteni 

a fiataljainknak” – hangsúlyozta a főpásztor, 

akit február 27-én Erdő Péter bíborost is fel-

kereste.

Tóth Tamás, a püspöki kar titkára egy lapin-

terjúban elmondta, az egyház életében min-

dig fontos volt a karitatív tevékenység, az 

üldözött keresztények megsegítésére irányuló 

újszövetségi felhívás – tegyetek jót mindenki-

vel, legfőképpen hittestvéreitekkel – motivál-

ja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

gyűjtési akcióit is. Különösen most, amikor a 

Közel-Keleten nagyon nehéz a keresztények 

sorsa. „Nem feledhetjük, hogy a világon leg-

régebb óta, az evangéliumok keletkezési ide-

jétől fogva élnek itt keresztény közösségek. 

A 2018. szeptemberi gyűjtés eredménye 64 

millió forint volt, ezt egyrészt a helyi kórházak, 

másrészt a szíriai karitász támogatására fordí-

tottuk” – részletezte. Tóth Tamás közlése sze-

rint sokan adakoznak, de ez az összeg külön-

böző nagyságú adományokból áll: a néhány 

forinttól a többezer forintosig, ám volt milliós 

nagyságrendű is. Az ügy fontosságát bizonyít-

ja, hogy még most, a kampány lezárulta után 

is érkezett pénz, amit természetesen ugyaner-

re a célra fordítanak.

Böjte Csaba is fellép
Április 26. és 30. között hatodik alkalommal 

rendezi meg az Újszínház a Keresztény Szín-

házi Fesztivált Budapesten – jelentette be 

Dörner György, a színház igazgatója. A fesz-

tivál a teátrum előadásával, a Balogh Ele-

mér és Kerényi Imre szövegkönyve alapján 

készülő Csíksomlyói passióval indul. Április 

29-én Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 

és színjátszó gyerekek lépnek fel, akik már 

korábban is nagy sikert arattak a szentek 

életéből előadott példázatokkal.

Milliárdos 
magyar támogatás 

Szíriának 

EB/MH

Giccs és art a fotográfus alkotásaiban
Emlékezet címmel mutatta be új kiállítását március 23-án Kovács Melinda, Balogh 

Rudolf-díjas esztergomi fotográfus. A Keresztény Múzeum földszinti galériájának 

három helyiségében rendezett tárlat kapcsán az alkotó elmondta, a mostani tema-

tikában Jézus szenvedéstörténetét járja körül a Megváltó és Mária sajátos néző-

pontjából. 

Kovács Melinda fotográfus művészete, alkotói, ábrázolói megoldásai, kompozíció-

inak üzenete hosszú évek óta segítik a fogékony néző elmélyülését. Technikájáról 

szólva elárulta, hogy a képeket úgynevezett motívummakettekről készítette, és az 

ezekről készült felvételek módosított változatait láthatják az érdeklődők május 26-ig.
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