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Eisner és Uljanov politikáját, azonban minden érdemes történész, főképpen
hívő keresztény ember tudja, hogy ezek soha nem voltak, és most sem a zsi-
dó nép képviselői.

Az  ilyen  nagy  emberekre  föl  kell  tekintenünk.  Esterházy  János  igazi
nagysága abban rejlik, hogy sohasem tagadta meg saját értékeit és meggyő-
ződését, mindig hű maradt hitéhez, és még a halállal szembenézve is Isten
gondviselésére hagyatkozott.

Ma, amikor azért jöttünk össze, hogy Erdő Péter bíboros úr átvegye az
Esterházy János-díjat, megköszönjük az Úristennek azokat az adottságokat,
amelyekkel őt megajándékozta. Az a tény, hogy Őeminenciája életművével
nem csupán nemzetünk egyházi és kulturális életének nagyjai közé sorolta-
tott be, hanem hírneve hazánkon messze túlra is eljutott, azzal a reménnyel
tölthet el minket, hogy nehéz helyzetben lévő öreg kontinensünkre is boldo-
gabb jövő vár. 

Ezt a néhány gondolatot a hippói szent püspök szavaival zárom. Legyen
ez egyúttal jókívánságom Bíboros úr számára:

Uram, Istenem, hiszünk tebenned, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélek-
ben… Figyelmemet a hit felé irányítottam, amennyire csak tehettem, és a
tőled kapott képességekkel és értelmemmel kerestem azt, amiben hiszek,
amiről beszélhettem, és amit igyekeztem életemben megvalósítani.
Uram, Istenem, te vagy egyetlen reményem. Hallgass meg engem, és ne
engedd, hogy fáradtság miatt ne keresselek, hanem add, hogy állandóan
kutassam arcodat. Adj nekem erőt, hogy úgy keresselek, hogy téged a tö-
kéletesebb ismereteken keresztül meg is találjalak.

♦ ♦ ♦    NÉMETH LÁSZLÓ IMRE

Rendszeres magyar szentmisék a magyarok 
római kápolnájában 2014‒2020

A Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya-
kápolnában az új évezredben 2004 májusától vannak hetente magyar szent-
misék minden kedden.1 A szentmisék első tíz évének történetét közreadtam
a Magyar Sionban.2 Ezt folytatva állítottam össze a 2014. május 13. és 2020.

1 A kápolna leírása: NÉMETH László Imre, A magyarok római kápolnája (Budapest, SZIT, 20153).
2 NÉMETH László  Imre,  Tíz  év  a  magyarok  római  kápolnájában,  2004‒2014,  in  Magyar  Sion

(2015) 225‒244. Utánközlése:  UŐ, Magyarokról Itáliában 1924‒2014 (Budapest, Magyar Egy-
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augusztus 31. közötti időszak történetét, miután 2020. augusztus végével be-
fejeztem római lelkészi és olaszországi főlelkészi szolgálatomat.3 Fő forrá-
som az Olaszországi Főlelkészség irattára volt, különösen a Historia Domu-
sok  (a  továbbiakban:  HD),  amelyek  az  Olaszországi  Magyar  Katolikus
Misszió (rövidítve OMKM) levéltárával 2021. január 26-án Esztergomba, a
Prímási Levéltárba kerültek.4 Ebben a levelezésen és a sajtón kívül sok fény-
kép is található, elsősorban elektronikus formában.

A kápolnában a keddi szentmisék bemutatása ezekben az években is tö-
retlen volt. A résztvevők létszáma, amely nagyobb csoportok esetében csak
hozzávetőleges, így alakult:

2014. május 13. ‒ december 31. 977 fő

2015. 1802 fő 

2016. 1686 fő 

2017. 1387 fő 

2018. 1319 fő 

2019. 1577 fő 

2020. augusztus 31-ig 180 fő

Összesen tehát  2014 májusa és  2020 augusztusa között  mintegy 9000-en
vettek részt a szentmiséken, amelyek közül csak néhány maradt el, elsősor-
ban rajtunk kívül álló okok miatt (ünnep, pápai szentmise), bár néhányszor
az is előfordult, hogy a miséző atya nem ért oda. Az alábbi időpontokban
maradtak el a szentmisék:

2015. december 8-án, az Irgalmasság Szentévének megnyitása miatt,5

2016. február 9-én,
2018. január 2-án, április 3-án,6 augusztus 28-án, december 25-én,

háztörténeti Enciklopédia Munkaközössége ‒ Historia Ecclesiastica Alapítvány, 2020) 175‒190.
3 Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2020. évi 5. számú körlevél, 1265-2. rendelkezés. A hí-

veknek küldött 2020. aug. 20-án kelt elköszönő Új Üzenetet közzétette a Vatikáni Rádió (a to-
vábbiakban: VR) 2020. aug. 23-án: „Németh László atya, olaszországi magyar főlelkész utolsó
»Új Üzenete«”, és megjelent az  Életünk 2020. októberi számában:  Németh László Imre utolsó
„Új Üzenete” Olaszországból.

4 HD 2011‒2016, jelzete:  OMKM 69, elektronikus formában:  CD 63; HD 2017‒2020, jelzete:
OMKM 83, elektronikus formában: CD 91. A főlelkészség 2014-től 2020-ig terjedő éves anya-
gaiban találhatók a magyar kápolna nevű fájlok, a levelezéssel, képekkel és a sajtóanyaggal.

5 A Szentév megnyitásáról lásd: Ferenc pápa: Az irgalmasság hozzájárulhat egy emberségesebb
világ építéséhez, Magyar Kurír (a továbbiakban: MK), 2015. dec. 9. A hivatkozásokban elsősor-
ban az MK híreit tüntetjük fel, amelyeket többnyire a VR magyar adásából vettek át.

6 A felkért helyettes, Kovács György váci egyházmegyés pap a Collegium Germanicum et Hungari-
cumból (CGH) a Milánóból érkezett nagyszámú zarándok miatt nem tudott bejutni a bazilikába.
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2019. január 1-jén,
2020. március 17. és május 26. között, a járvány miatt.

Több alkalommal  két  szentmisét  kellett  tartani,  mert  olyan  sokan  jöttek,
hogy nem fértek be a kápolnába (2018. október 23., 2019. április 30., szep-
tember 10.). Néhány alkalommal pedig ennek az ellenkezője történt, egyedül
mutattam be a szentmisét:  2014. december 23-án, 2016. december 27-én,
2019. szeptember 3-án, valamint 2020. július 7-én és 21-én, miután a vírus-
járvány miatt bezárt bazilikát ismét kinyitották. Ebben a hónapban alig jöt-
tek zarándokok, turisták, soha ilyen üres nem volt a bazilika. Július 7-én ér-
kezett  ugyan  egy  házaspár  Pécsről,  de  nem  találták  meg  a  kápolnát  a
szentmise kezdésére, így csak a végére értek oda.

Néhány alkalommal a kedd reggeli szentmisét nem a magyar kápolnában
mutattuk be, hanem máshol:

2015. március 3-án, a grottákban lévő litván kápolnában,7 mert a sekres-
tyében azt kérték, hogy engedjük át a kápolnát egy 40 fős csoportnak,
akik nem foglaltak előre misézőhelyet.

2015. október 27-én a nagyszámú zarándok miatt a bazilikában, a Szent
József-oltárnál.

2016. február 2-án és 2019. május 21-én a grottákban lévő lengyel ká-
polnában.8 Első alkalommal egy 80 fős német csoportnak engedtük át
a  kápolnát,  második  alkalommal  pedig  egy görögkatolikus  csoport
foglalta el azt. Mons. Nocon Arkadio, az Istentiszteleti Kongregáció-
ban  dolgozó  lengyel  atya,  aki  rendszeresen  koncelebrált  a  keddi
szentmiséken, mindkét alkalommal felhívta a hívek figyelmét Szent
II. János Pál pápa halála előtti utolsó intézkedésére, mellyel elrendelte
a lengyel kápolnában található Szűzanya-kép megkoronázását.9

2016.  február  23-án  a  káptalani  kóruskápolnában,  mert  Dominique
Mamberti bíboros egy csoportnak késve, ¾ 8-kor kezdte a szentmisét
a magyar kápolnában. 

2020. március 10-én XXIII. János pápa oltáránál fél 8-kor, mert a koro-
navírus-járvány miatt a grottákban ekkor már nem lehetett misézni.

7 A kápolna leírása:  LANZANI, Vittorio,  Le Grotte Vaticane. Memorie storiche, devozioni, tombe
dei Papi (Roma, Fabrica di San Pietro – Elio de Rosa Editore, 2010) 202‒207.

8 La cappella di Nostra Signora di Częstochowa della Nazione Polacca leírása: LANZANI 132‒135.
9 Két korona készült Częstohowában, a gyermek Jézusé és Máriáé. A pápa személyesen szerette

volna felhelyezni ezeket a kegyképre. Végül csak 2005. február elején érkeztek meg a Vatikán-
ba, amikorra a pápa állapota ezt már nem tette lehetővé. Személyi titkára, Mons. Stanisław Dzi-
wisz c. érsek április 1-jén este jelezte, hogy másnap a pápa szándéka szerint egy lengyel bíboros
fogja elhelyezni a koronákat a kegyképen. Április 2-án 8 órakor Card. Marian Jaworski szentmi-
se keretében helyezte fel a koronákat, aminek megtörténtéről értesítették a pápát, aki aznap este
hunyt  el.  A  történetet  leírja  és  a  kegykép  fotóját,  illetve  az  eseményről  készült  fotót  közli:
LANZANI 136–137.
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2020 júniusában öt alkalommal, a bazilikában Szent II. János Pál pápa
oltáránál,  amikor  újra  kinyitották a  bazilikát,  de a  grottákban még
nem lehetett misézni. Nagy öröm volt, hogy ezt az oltárt jelölték ki a
heti szentmiséinkre.10

KEDDI SZENTMISE SZENT II. JÁNOS PÁL OLTÁRÁNÁL, 2020. június 23.

A szentmisék általában 8 órakor kezdődtek. Olykor várni kellett, mert a ká-
polnát még az előző csoport foglalta el. Emlékezetes 2018. szeptember 4-e,
amikor Robert Sarah bíboros, az Istentiszteletei Kongregáció prefektusa mi-
sézett előttünk egy csoportnak. Kint várakoztunk, mert a szentmise elhúzó-
dott. Kifelé jövet a bíboros elnézést kért a késésért! Ezt más esetekben sok
pap nem tette meg.

A helyettesítésekben elsősorban Somorjai Ádám bencés atya volt segítsé-
gemre, aki az Államtitkárságon levéltárosként dogozott,11 2017-ben fejezte
be ezt a szolgálatát, és hazatért Magyarországra. A kápolnában 2017. márci-

10 Újraindultak a kedd reggeli magyar szentmisék a Szent Péter-bazilikában, MK 2020. jún. 2.
11 Stúdióbeszélgetés Somorjai Ádám bencés szerzetessel a Pápai Államtitkárság volt munkatársá-

val, MK 2017. jan. 29. Életpályája: Három pápa magyar írnoka, Somorjai Ádám bencés szerze-
tessel Elmer István beszélget (Budapest, Kalota Művészeti Alapítvány‒Napkút, 2021). Nem tesz
említést a Rómában végzett lelkipásztori szolgálatáról és a római magyar közösségről.
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us 7-én mutatta be búcsúszentmiséjét, amelyen megköszöntem neki sokéves
segítségét. Mons. Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának osztályveze-
tője is sokszor helyettesített. Ferenc pápa 2020 végén gyulafehérvári érsekké
nevezte ki.12 Ő is mondott búcsúszentmisét, amiről még lesz szó. Több alka-
lommal kértem fel helyettesítésre Vértesaljai László jezsuita atyát, a Vatiká-
ni Rádió (a továbbiakban: VR) magyar adásának vezetőjét, és Fanea József
gyulafehérvári főegyházmegyés atyát, aki ezekben az években a Pápai Dip-
lomáciai Akadémián tanult. Nyári szabadságaim alatt, augusztus hónapok-
ban a Pápai Magyar Intézet (a továbbiakban: PMI) rektorát helyettesítő atyá-
kat kértem meg a szentmisék bemutatására: 2014-ben, 2016-ban és 2017-
ben Perger Gyula szombathelyi egyházmegyés atyát, aki 2008‒2011 között
volt  a  PMI ösztöndíjasa.13 2015 augusztusában Bárdos Krisztián és Nagy
Krisztián egri főegyházmegyés atyákat, 2019 augusztusában Ádám Miklós
esztergom-budapesti főegyházmegyés és Kara Nándor szabadkai egyházme-
gyés atyákat. 2020 augusztusában pedig Vesler Sándor egri főegyházmegyés
ösztöndíjas atya helyettesített. 2018-ban a helyettesítést Kovács Gergely és
Vértesaljai László atyák vállalták.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar (továbbiakban: MKPK) tagjai ezekben
az években is számos alkalommal mutattak be szentmisét kedd reggel a ká-
polnában. Legtöbbször Erdő Péter bíboros, prímás, érsek. Rajta kívül (betű-
rendben):  Cserháti  Ferenc,  a  külföldi  magyarok  lelkipásztori  ellátásával
megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, Pápai Lajos ny. győri megyés-
püspök, Pintér Gábor c. érsek, pápai nuncius, Udvardy György pécsi püs-
pök, majd veszprémi érsek, Veres András győri püspök, az MKPK elnöke.
Az erdélyi magyar főpásztorok közül pedig Jakubinyi György gyulafehérvá-
ri érsek, Böcskei László nagyváradi püspök és Tamás József gyulafehérvári
segédpüspök. Az MKPK ad limina látogatás alkalmából testületileg mondott
szentmisét 2017. november 21-én.14 Erdő Péter bíboros volt a főcelebráns, a
Collegium  Germanicum  et  Hungaricum  (a  továbbiakban:  CGH)  magyar
papnövendékei ministráltak. A szentmise elején Székely János szombathelyi
megyéspüspök gyertyát gyújtott Konkoly István szombathelyi ny. püspökre
emlékezve, aki előző nap hunyt el.15 Az erdélyi magyar püspökök is ad limi-
na látogatásuk alkalmával 2018. november 6-án, kedden miséztek a kápol-
nában Jakubinyi György érsek vezetésével.16

12 Kovács Gergelyt gyulafehérvári érsekké nevezte ki Ferenc pápa, MK 2019. dec. 24.
13 NÉMETH, Magyarokról Itáliában… 366.
14 A magyar főpásztorok „ad limina” látogatásra készülnek Rómába, MK 2017. nov. 17.; Ferenc

pápánál kezdték a magyar püspökök az „ad limina” látogatást, MK 2017. nov. 21.
15 Elhunyt Konkoly István nyugalmazott püspök, MK 2017. nov. 20.
16 A Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában mutattak be szentmisét az erdélyi magyar püspö-

kök, MK 2018. nov. 7.
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A MAGYAR PÜSPÖKI KAR SZENTMISÉJE AZ AD LIMINA LÁTOGATÁS ALKALMÁVAL,
2017. november 21.

CSERHÁTI FERENC PÜSPÖK A KEDD REGGELI SZENTMISÉN, 2017. január 24.
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Ezekben az években a legnagyobb örömet az okozta, hogy VI. Pál pápát,
akinek a kápolna létesítésének lehetőségét köszönhetjük, 2014-ben boldog-
gá, majd 2018-ban szentté avatták.17 2014. október 21-én adtunk hálát a bol-
doggá avatásért,18 2018. október 16-án pedig a szentté avatásért. Ezt a szent-
misét Pápai Lajos győri ny. megyéspüspök mutatta be. A szent pápa földi
maradványait nem vitték fel a bazilikába, hanem maradt eredeti sírjában, és
ott nyugszik a magyar kápolna közelében, csak a sírkövén cserélték ki a fel-
iratot épp egy kedd reggeli szentmise alatt, 2018. október 9-én. VI. Pál és II.
János Pál, akiknek alakja a kápolna végében Amerigo Tóth bronz dombor-
művén látható, a szent magyarok közé kerültek, a kápolna falain ábrázolt
szentek sora körbeért.19 Büszkék lehetünk arra, hogy a Szent Péter-baziliká-
ban a két szent pápa első ábrázolásai 1980-tól a magyar kápolnában látha-
tók.

A kápolna jellegzetessége, hogy két oldalfalán magyar szentek és boldo-
gok domborművei sorakoznak. Számos magyar boldog vár arra, hogy képük
a magyar kápolnába kerüljön.20 A várakozók sora 2018. május 1-jén eggyel
bővült. Ekkor avatták boldoggá Szombathelyen Brenner János vértanú pa-
pot.21 Boldoggá avatásáról annak napján és a 2018. december 11-i szentmi-
sén emlékeztünk meg, első liturgikus ünnepe, december 15. előtt pár nap-
pal.22 A többi  magyar  boldogról  és szentről  is  általában megemlékeztünk
liturgikus ünnepük hetében. E megemlékezések közül kiemelkedik Boldog
Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatásának 20. évfordulója.  2017.
november 7-én emlékeztünk meg erről.23 A II. világháború után ő volt az el-
ső magyar, akit Szent II. János Pál pápa boldoggá avatott, aminek emléke
élénken él mindazokban, akik részt vehettek az ünnepi eseményen.24 

Minden év kiemelkedő eseménye volt a kápolna búcsúja, amelyet október
8-án vagy az ahhoz közel eső kedden tartottunk az alábbi időpontokban és
főcelebránsokkal:

2014. október 7-én Mons. Kovács Gergely.25

17 Szentté avatják VI. Pál pápát és Romero érseket, MK 2018. márc. 7.
18 Hálát adtak VI. Pál pápa boldoggá avatásáért a magyar kápolnában, MK 2014. okt. 21.
19 NÉMETH, A magyarok római kápolnája 46‒47; Ricordo di San Giovanni Paolo II nella Cappella

ungherese in Vaticano – omaggio dell’Ambasciatore d’Ungheria Eduard Habsburg-Lotharingen,
2020. máj. 19., http://ungheriasantasede.blogspot.com/2020/05/ricordo-di-san-giovanni-paolo-ii-
nella.html (2022.04.09).

20 NÉMETH, Magyarokról Itáliában… 178.
21 Fölragyog a fény – Boldoggá avatták Brenner Jánost, MK 2018. máj. 1.; Boldog Brenner János

vértanú üzenete (összeáll. Székely János; Szombathely, Martinus, 2019).
22 Út a boldoggá avatásig – beszélgetés Ruppert József posztulátorral, MK 2018. máj. 3.
23 Apor Vilmosra emlékeztek Rómában, MK 2017. nov. 9.
24 NÉMETH László Imre, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök, in Korunk (2016) 8/64‒71.
25 Kettős ünnep a római Magyarok Nagyasszonya kápolnában, MK 2014. okt. 6.; Magyarok Nagy-

asszonya segítse a családokat és járjon közben a boldog jövőért – a vatikáni magyar kápolna bú-
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2015. október 8-án, a kápolna felszentelésének 35. évfordulóján Erdő
Péter  bíboros,  prímás  volt  a  főcelebráns.26 A  koncelebrálók  sorát
Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke vezette, akik
között ott volt Kocsis Fülöp gk. püspök is. A CGH magyar papnöven-
dékei végezték az oltárszolgálatot. Ezen részt vett az erdélyi csíkszép-
vízi kórus is. Az évfordulóra jelent meg a kápolnát bemutató füzet
harmadik kiadása.

2016. október 8-án a bazilikában, a katedra oltárnál Angelo Comastri bí-
boros, a Szent Péter-bazilika főpapja mutatta be a szentmisét 10 óra-
kor. Pápai Lajos ny. győri püspökkel együtt 22 pap koncelebrált. A
szentmise  elején Habsburg-Lotharingiai  Eduárd nagykövet  mondott
köszöntőt. A kolozsvári főtemplom kórusa énekelt.27

2017. október 10-én Erdő Péter bíboros, prímás, érsek.28

2018. október 8-án szintén a katedra oltárnál tartottuk a búcsúi szentmi-
sét 11 órakor, amelyen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök
vezette a koncelebrációt, aki október hónapban részt vett a püspöki
szinóduson. A szentmise elején ez alkalommal is a szentszéki nagy-
követ köszöntötte a résztvevőket, a 400 népviseletbe öltözött székelyt
és külön Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest. Kocsis Fülöp gk. ér-
sek  és  Mohos  Gábor  kinevezett  püspök  koncelebrált  16  pappal
együtt.29 A szentmisén részt vett Kovács Ádám, hazánk római nagy-
követe is.

2019. október 8-án Németh Norbert, a PMI rektora.30 

csúja, VR 2014. okt. 7.; A Vatikáni magyar kápolna búcsúja, MK 2014. okt. 8.; Kettős magyar
ünnep Rómában, in Életünk (2014. nov.). Lásd még: Tíz éve vannak rendszeresen magyar szent-
misék a Magyarok nagyasszonya kápolnában – Németh László pápai prelátus beszámolója, VR
2014.  okt.  4.;  Tízéves  a  magyar  nyelvű  mise  a  vatikáni  magyar  kápolnában,  2014.  okt.  7.,
https://ma7.sk/kozelet/tizeves-a-magyar-nyelvu-mise-a-vatikani-magyar-kapolnaban (2022. 04. 09.);
stb.

26 Magyarok Nagyasszonya ünnepe a Szent Péter-bazilikában, MK 2015. okt. 8.
27 Szentmisét mutattak be a Szent Péter-bazilikában Magyarok Nagyasszonya ünnepén, MK 2016.

okt. 11.
28 Szűz Mária közbenjárása és a keresztény Európa: a vatikáni magyar kápolna búcsúja, VR 2017.

okt. 10.; Szentmisével ünnepelték a vatikáni magyar kápolna búcsúját, MK 2017. okt. 10.; A va-
tikáni magyar kápolna búcsúja, in Életünk (2017. dec.); https://romkat.ro/2017/10/10/a-vatikani-
magyar-kapolna-bucsuja/ (2022.04.09.); Németh László Imre telefoninterjúja: https://katolikus.
tv/vatikani-magyar-kapolna-bucsuja/ (2022.04.09.).

29 A Szűzanya népe vagyunk – Magyar ünnep a Szent Péter-bazilikában, MK 2018. okt. 8. A bú-
csúról  beszámolt  a  gyulai  televízió:  https://www.gyulatelevizio.hu/2018/11/22/a-vatikani-
magyar-kapolna-bucsuja/ (2021.01.12.).

30 Búcsút ünnepeltek a vatikáni Magyarok Nagyasszonya-kápolnában, MK 2019. okt. 9.; Ünnepi
búcsúszentmise a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában, VR 2019. okt. 8.; Magyar bú-
csú a Vatikánban, in Életünk (2019. dec.); http://orokvaros.network.hu/blog/roma-kozossegi-ol-
dala-hirei/unnepi-bucsuszentmise-a-vatikani-magyarok-nagyasszonya-kapolnaban (2021.01.12.).
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A KÁPOLNA BÚCSÚJA, 2017. október 10.

A heti szentmisék közül meg kell említeni az újmiséket. 2014. december 16-
án Szabó-Molnár Bálint, a Legio Christi frissen szentelt papja mutatott be
újmisét.  Papi szolgálatát Budapesten, a Szent II.  János Pál Iskolaközpont-
ban, rendjének katolikus iskolájában kezdte meg.31 2019. július 2-án Varga
Gábor, győri egyházmegyés újmisés mondta első szentmiséjét. Ez alkalom-
ból a VR magyar adása interjút készített vele.32 

Néhány alkalommal papi jubileumot is ünnepeltünk. A Debrecen-Nyír-
egyházi Egyházmegyéből ketten mondtak szentmisét papszentelésük 25. év-
fordulója alkalmából: 2016. július 12-én Zubály Lajos napkori,33 2019. júli-
us  19-én  pedig  Babály  András  nyírbátori  plébános,34 akit  pap  barátai
elkísértek, köztük Szabó József, az egri szeminárium spirituálisa. Ő 2002‒
2004 között volt a PMI ösztöndíjasa.35 Az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megyéből Magyar Pál, aki 1995‒1998 között a PMI növendéke volt, 2016.

31 https://www.janospal.hu/vezetoseg-es-nevelotestulet/ (2021.01.12.).
32 Mosonból Rómáig – A Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában mutatott be újmisét Varga Gá-

bor, MK 2019. júl. 4.; Magyar újmise Rómában, in Életünk (2019. szept.).
33 http://www.dnyem.hu/index.php/item/169-zubaly-lajos (2021.01.02.).
34 http://www.dnyem.hu/index.php/item/80-babaly-andras-nyirbatori-plebanos (2021.01.02.).
35 NÉMETH, Magyarokról Itáliában… 366.
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június 4-én ezüstmisét,36 Lambert Zoltán városmajori plébános pedig 2015.
július 12-én aranymisét mondott.37 Őt Gere György csoportja kísérte. 2017.
július 18-án Burányi Roland, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papja,
keceli  plébános,  pappá szentelésének 20.  évfordulója alkalmából mondott
szentmisét.38 

2016.  október  11-én  Mihály  András  diakónus,  a  CGH  papnövendéke
szolgált az oltárnál. Előző nap szentelték diakónussá a Szent Ignác-temp-
lomban.39 Fazekas  Z.  Márton OPraem csornai  apát  volt  a  főcelebráns.  A
vártnál több pap jött koncelebrálni. Az éneket Lápossy Péter, a Pécsi Egy-
házmegye újmisés papja vezette. A CGH magyar papnövendékei asszisztál-
tak. A szentmise végén először két pécsi újmisés, Berecz Tibor és Lápossy
Péter adtak újmisés áldást, utánuk pedig Menyhárt Sándor kalocsa-kecske-
méti  főegyházmegyés  atya,  aki  25 éves papi  jubileuma alkalmából  jött  a
CGH hagyományos október 10-i papszentelésére.

A szentmisék többségét én végeztem, de ha lehetett, felkértem főceleb-
ránsnak a bejelentkezett vagy a sekrestyébe érkezett atyákat. A főcelebrán-
sok névsora a függelékben olvasható. Rajtuk kívül ezekben az években 706
pap koncelebrált.

A heti rendszerességgel tartott szentmisék kiemelkedő alkalmai, illetve az
azokon részt vett csoportok közül ‒ a teljesség igénye nélkül ‒ csak néhá-
nyat említek:

2014
A Katolikus Karitász munkatársai Écsy Gábor országos igazgató vezeté-

sével zarándokoltak Rómába. Május 27-én részt vettek a kedd reggeli
szentmisén.40 Másnap voltak a pápai kihallgatáson, és a zarándoklat
alatt tapasztalatszerzés céljából segítségemmel felkerestek egy római
plébániát is, amely ingyenkonyhát működtet.

2015
Februárban két alkalommal, 3-án és 10-én református csoport vett részt

a szentmisén. Első alkalommal Halasi Gábor ismerősei, aki ezekben
az években a Szent István Házban lakott, második alkalommal Debre-
cenből érkezett a csoport.

36 BEKE Margit, Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága 1892‒2006 (Buda-
pest, SZIT, 2008) 450.

37 Uo. 421.
38 https://kecelplebania.hu/plebanosok-2/ (2021.01.13.).
39 A római Pápai Német‒Magyar Kollégium növendékeit szentelték, MK 2016. okt. 10.
40 Közösségépítés Rómában – karitászigazgatók zarándoklata, MK 2014. jún. 3.;  NAGY Lajosné,

Karitász igazgatók Rómában, in  Új Ember (a továbbiakban: ÚE) (2014. jún. 8.). Écsy Gábor
1997-től a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója, az Esztergom-Budapesti Főegyházme-
gyében pedig 1996-tól a budapesti Magyar Szentek templomának első plébánosa. BEKE 186.
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Augusztusban tartották a 11. Nemzetközi Ministráns Találkozót, mely
alkalomból augusztus 4-én 130 ministráns vett részt a kedd reggeli
szentmisén, amelyet Böcskei László nagyváradi püspök mutatott be.41

A szentmise érdekessége, hogy három olyan egyházmegye ministrán-
sai  találkoztak  itt,  akiknek  egyházmegyéi  valaha  egybetartoztak:
Nagyvárad, Debrecen-Nyíregyháza és Szeged-Csanád.

2016
Több alkalommal érkeztek csoportok Erdélyből. Köztük október 4-én a

népes tordaszentlászlói református gyülekezet Balázs Attila tiszteletes
vezetésével.42 Rajtuk  kívül  részt  vett  a  szentmisén  egy  hatvani  és
pásztói csoport is, amelyet a Tilma gyermekművészeti alapítvány el-
nöke, Basa Ottóné Révész Erzsébet vezetett. A sok helyről érkezett
zarándokokat Habsburg-Lotharingai Eduárd szentszéki nagykövet kö-
szöntötte.

Az ’56-os forradalom 60. évfordulójának évében a római magyar közös-
ség évtizedes hagyományt követve készült a jubileumra. Heintz Ta-
más  követségi  munkatárs  szervezésének  köszönhetően  a  budapesti
Testnevelési Egyetem is bekapcsolódott ebbe: olasz‒magyar emléktú-
rát szerveztek. Az egyetem diákjai Rómából kerékpárral mentek Ca-
pestranóba, ahol részt vettek a Kapisztrán Szent János napján tartott
ünnepi eseményeken. Útjukra az áldást a magyar kápolnában tartott
szentmisén, 2016. október 18-án kapták.43 A túráról kisfilm is készült.
A szentmisén ez alkalommal is részt vett Mons. Nocon Arkadio len-
gyel atya, aki elmondta a kerékpározó fiatal sportolóknak, hogy ifjú-
korában, még a kommunizmus alatt, első alkalommal kerékpárral ér-
kezett Budapestre. Nagy tapsot kapott.

2017
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi  Intézetének hallgatói

szakmai tapasztalatszerzésre érkezetek Rómába Artner Péter egri fő-
egyházmegyés egyházjogász szervezésében.44 2017. május 2-án vet-
tek részt a kedd reggeli szentmisén, amelyen a koncelebrációt Angelo

41 A Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában ünnepeltek a magyar ministránsok, MK 2015. aug. 4.
42 Két hírben is beszámolt az eseményről a MK: Ferenc pápánál jártak a tordaszentlászlói reformá-

tus gyülekezet tagjai, MK 2016. okt. 4. (a követség blogja alapján); Rendhagyó szentmise a vati-
káni Magyarok Nagyasszonya kápolnában, MK 2016. okt. 5. (a VR híre alapján); Szent Ferenc
ünnepe Rómában, in Életünk (2016. nov.).

43 Olasz‒magyar emléktúrát indít a Testnevelési Egyetem az 1956-os forradalom hatvanadik évfor-
dulóján, MK 2016. okt. 17.

44 Kál plébánosa 2007-től, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar nyilvános rend-
kívüli egyetemi tanára 2014-től. Az Egri Főegyházmegye sematizmusa 2014 (Eger, Egri Főegy-
házmegye, 2014) 163.
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Acerbi c. érsek, korábbi budapesti pápai nuncius vezette.45 Olyan so-
kan érkeztek ezen a napon, hogy egy kecskeméti kórusnak Tóth Ta-
más, a PMI rektora az első szentmise után egy másodikat is tartott
8.45-kor.

2019
Mindszenty  bíboros  elítélésének  70.  évfordulójáról  emlékeztünk  meg

február 5-én.46

Márton Áron gyulafehérvári püspök püspökké szentelésének 80. és Ja-
kab Antal püspökké szentelésének 47. évfordulója alkalmából mon-
dott szentmisét Vencser László gyulafehérvári főegyházmegyés pap,
az osztrák püspöki kar migránsfelelőse február 12-én.47

A 2020-ra meghirdetett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előké-
szítése ügyében járt Rómában Erdő Péter bíboros a kongresszust elő-
készítő munkatársaival, köztük Fábry Kornél főtitkárral. Ez alkalom-
ból  mutatott  be a  bíboros  szentmisét  a  kápolnában március  26-án,
amelyen különösen is imádkoztunk a kongresszusért.

A szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia hívei az önkormányzattal
együtt zarándokoltak Rómába a Tanácsköztársaság alatt vértanúhalált
halt káplánjuk, Kucsera Ferenc (1892‒1919) halálának 100. évfordu-
lója  alkalmából,  a  neki  szentelt  emlékévükben.48 Szeptember  10-én
Bécser Róbert ferences atya mutatta be a szentmisét a kápolnában.49

Sólyomné Gyürk Dorottya alpolgármester olvasta fel  a szentleckét.
Vértesaljai László jezsuita atya is koncelebrált, aki 1983-ban Szent-
endrén volt káplán.50 Ezen a reggelen is olyan sokan érkeztek, hogy
utána mondtam még egy szentmisét két, fiatalokból álló csoportnak.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyéből Ferenc pápa látogatását előkészítő
munkacsoport érkezett Rómába Tamás József gyulafehérvári segéd-
püspök vezetésével. Szeptember 17-én mondtak szentmisét a kápol-

45 A PPKE kánonjogi intézetének hallgatói látogatást tettek a Vatikánban, MK 2017. máj. 5.
46 Életfogytiglant  kapott,  mert  szembeszállt  a kommunistákkal,  2017.  febr.  8.,  https://hirado.hu/

2017/02/08/eletfogytiglant-kapott-mert-szembe-szallt-a-kommunistakkal (2022.04.09.).
47 Forgatják a Jakab Antal püspökről szóló filmet – Vencser László nyilatkozott a Vatikáni Rádió-

nak, MK 2019. febr. 16. A teljes interjú meghallgatható: https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/
news/2019-02/vencser-laszlo-jakab-antal-film-roma-emlekezes.html?fbclid=IwAR3AIgS9iPo6wc_
BK69dmVEXa5RxKyjjrrP74ohLabuMyRL480BaHHudln8 (2021.03.12.).

48 Életrajza: MÉSZÁROS István, Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. szá-
zadi történetében (Budapest, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ‒ Szent Gellért, 2000) 34‒41.

49 Kucsera emlékmise  2019. szeptember 10. Száz éve vértanúságot szenvedett papjuk boldoggá
avatásáért zarándokoltak Rómába a szentendrei hívek, MK 2019. szept. 20.; Szentmise Kucsera
Ferenc szentendrei káplán vértanúhalálának százéves évfordulóján, VR 2019. szept. 10.; Rómá-
ban vendégeskedik a szentendrei múzeum, MK 2019. szept. 11.

50 BEKE 794.
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nában,  másnap pedig a kihallgatáson találkoztak a  pápával,  akinek
köszönetet mondtak a látogatásért.51

2020
Az év első kedd reggeli szentmiséjére már népes csoport érkezett. Ván-

csa Csongor, aki korában a CGH papnövendéke volt, majd megháza-
sodott, hozta el családját és barátait. Előző nap Fenea József keresz-
telte  meg  harmadik  gyermekét,  amiért  a  január  7-én  tartott  kedd
reggeli szentmisén a magyar kápolnában adtak hálát.

A 2020-as esztendő legjelentősebb alkalma Kovács Gergely kinevezett
érsek búcsúszentmiséje volt  február 4-én.52 A szentmisén részt vett
Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet és a nagykövet-
ség többi munkatársa is. A római magyar papok, szerzetesek, a PMI
és a CGH papjai koncelebráltak.

KOVÁCS GERGELY KINEVEZETT ÉRSEK BÚCSÚSZENTMISÉJE, 2020. február 4.

A kedd reggeli szentmiséken kívül más napokon is voltak magyar szentmi-
sék a kápolnában. Sok csoportnak foglaltam magam is misézési alkalmat,
néhány alkalommal miséztem is nekik. A nem keddi magyar szentmisék kö-
zül  meg  kell  említeni  a  Szentszéki  Nagykövetség  által  szervezett  Szent
Adalbert vértanú szentmisét, amelyen a visegrádi országok szentszéki nagy-

51 Mire emlékszik Ferenc pápa erdélyi látogatásából? – Megköszönték a Szentatya csíksomlyói lá-
togatását, MK 2019. szept. 19.

52 Szentmisével búcsúzott a római magyar közösségtől Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári
érsek, VR 2020. febr. 4.; Harminc közös év – Elköszönt a római magyaroktól Kovács Gergely
kinevezett gyulafehérvári érsek, MK 2020. febr. 5.
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követei vettek részt. A szentmisét Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki
külügyminiszter mutatta be 2018. április 27-én. A résztvevőket a soros el-
nökség  nevében  Hasbsburg-Lotharingai  Eduárd  szentszéki  nagykövet  kö-
szöntötte.53 A nem kedd reggeli alkalmak közül ki kell még emelni az Apor
Gábor halálának 50. évfordulója alkalmából 2019. február 21-én, csütörtö-
kön 8 órakor tartott szentmisét, amelyen a főcelebráns Angelo Acerbi c. ér-
sek, a Máltai Lovagrend prelátusa volt.54 A szentmisét követően került sor
Apor Gábor sírjának koszorúzására a veranói temetőben.

A jeles alkalmak után ejtsünk néhány szót a szentmiséken részt vevő jeles
személyekről is. Rendszeresen jelen volt Győriványi Gábor szentszéki nagy-
követ, aki 2015 nyarán tért haza Magyarországra.55 Utóda, Habsburg-Lotha-
ringiai Eduárd nagykövet számos kiemelkedő alkalommal jött el, és köszön-
tötte a résztvevőket,56 akárcsak Paczolay Péter, majd Kovács Ádám római
magyar nagykövetek. A zarándokok között időnként ismert közéleti szemé-
lyiségek is voltak. Tarlós István, Budapest főpolgármestere 2015. május 19-
én, az óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia zarándokcsoportjával vett részt a
szentmisén.  Navracsics Tibor európai parlamenti  képviselő 2019. március
26-án, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke pedig 2019. ok-
tóber 1-jén. Cser-Palkovics András, aki 2010 óta Székesfehérvár polgármes-
tere, 2017. május 16-án vett részt a szentmisén. Azért jött Rómába, mert a
Római Magyar Akadémián aznap este vetítették Vakler Lajos Rómáról ké-
szült filmjét, amely az önkormányzat támogatásával készült. 

Ezekben az években is voltak visszajáró csoportok. Gere György, a buda-
pesti Pannónia Sacra Katolikus Iskola ny. igazgatója rendszeresen hozott ki-
sebb  létszámú  csoportot.  2020.  július  14-én  az  ő  csoportja  volt  az  első,
amely a járvány miatti többhetes szünet után részt vett a kedd reggeli szent-
misén.  Rendszeresen nagy létszámú csoportokat  hozott  Henczel  Szabolcs
győri egyházmegyés atya, Sopronból és Szanyból (2014. október 28., 2015.
március 10., május 19., 2017. október 31., 2018. október 30., 2019. október

53 Szent Adalbert tiszteletére miséztek a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában, MK 2018. ápr.
28.; Szent-Adalbert-szentmise a Vatikáni Magyar Kápolnában, in Életünk (2018. jún.).

54 Megemlékeztek Rómában Apor Gábor egykori  szentszéki követ halálának 50. évfordulójáról,
MK 2019. febr. 21. Apor Gábor életrajza: LEGEZA László, Báró Altorjai Apor Gábor, in Életsor-
sok. Magyar máltai lovagok voltak (szerk. Legeza László; Budapest, Magyar Máltai Lovagok
Szövetsége,  2019) 13‒14.  Acerbi  érsek  homíliája:  https://www.vaticannews.va/hu/vilag/news/
2019-02/emlekezes-apor-gabor-szentszeki-kovet-halala-50-evfordulojara.html  (2021.03.12.).  A
szentmise bemutatására eredetileg Veres András püspök, az MKPK elnöke kapott felkérést, így
jelent meg a híradás a lelkipásztori értesítőben, de vatikáni elfoglaltságai miatt 2019. febr. 15-én
lemondta. Új Üzenet (2019. január 27.).

55 Győriványi  Gábor  leköszönő  szentszéki  nagykövet  búcsúlátogatást  tett  Ferenc  pápánál,  MK
2015. aug. 12.

56 Megbízólevelének átadása alkalmából készült interjú: BÓKAY László, A legfontosabb, hogy Ma-
gyarországról beszéljek, in ÚE (2016. márc. 3.).
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29.).  Várhelyi  Tamás  szombathelyi  egyházmegyés  pap  Szentpéterfáról
(2015. október 13. és 27., 2017. május 23., 2020. augusztus 25.) és Bodó
Zoltán győri egyházmegyés pap Mosonmagyaróvárról járt kisebb csoportok-
kal a szentmisékre. Több alkalommal jött a Legio Christi zarándokcsoportja
(2016. november 1., 2018. szeptember 18.), kétszer a cigány válogatott Me-
zei  István  vezetésével  (2015.  április  14.  és  2016.  május  10.),57 valamint
többször a pécsváradiak. Számos zarándokcsoport érkezett Erdélyből, első-
sorban Fanea József és Szénégető István atyák szervezésében, a Felvidékről
pedig Puss Sándor jezsuita atyával. 

A „visszajáró lelkek” közül meg kell említeni azt a magyar hölgyet, aki
Svédországból minden évben eljött legalább egyszer a szentmisére, és aztán
folytatta zarándokútját Compostellába és más zarándokhelyekre. 2018. júli-
us 24-én két magyar hölgy is azért jött, hogy hálát adjanak 500 km-es gyalo-
gos zarándoklatukért. Emlékezetes még, hogy egy 18 éves ikerpár, egy fiú
és egy lány 2015. március 10-én születésnapjukat ünnepelték a kedd reggeli
szentmisén. 50. születésnapját ünnepelte a kápolnában két hölgy 2017. októ-
ber 24-én. Prommert Anita, Kálóczy József követségi sofőr felesége, két lá-
nyukkal együtt jött 2019. április 2-án. 50. születésnapja alkalmából jött mi-
sézni  a  kápolnába  Repcsik  Gyula  esztergom-budapesti  főegyházmegyés
plébános is paptársaival együtt 2018. június 5-én.58 2017. január 31-én Sá-
rospatakról két kedvesnővér azért jött, hogy rendjük, az Erzsébet Apácák ré-
szére hivatásokért imádkozzanak.

Hálával gondolunk azokra, akik szinte minden kedd reggel részt vettek a
szentmiséken. Ilyen volt Szokoly György, Rómában élő magyar, a Szent Ist-
ván  Alapítvány  Igazgatótanácsának  tagja59 és  Durdik  Rudolf  a  felvidéki
Somorjáról, aki a római Szlovák Nagykövetségen dolgozott diplomataként.
2019. június 25-én búcsúzott el családjával együtt, mert diplomáciai szolgá-
latának lejártával hazatért. Sokszor eljött a szentmisékre Érszegi Márk Aurél
is, a Szentszéki Nagykövetség első beosztottja. Első alkalommal 2016. szep-
tember 1-jén, utoljára 2020. július 28-án, amikor családjával együtt köszönt
el. Mindig lehetett számítani arra, hogy vállalja a felolvasást.

Házassági jubileumokat is ünnepeltünk. Jöttek újdonsült  házasok, hogy
áldást kérjenek,60 és kerek házassági évfordulót ünneplő párok. Egy alka-
lommal 20 éves házasságot ünneplők,61 három alkalommal 25 éves házassá-

57 NÉMETH László,  Székely győzelem a vatikáni focitornán, in ÚE (2016. máj. 22.);  RAB Ferenc,
Foci. Szeretet. (Budapest, Rabb-Infomédia, 2017) 131‒132, képek 169‒171. A könyv elektroni-
kus változata: http://fociszeretet.rabbinformedia.hu (2021.02.02).

58 BEKE 621.
59 NÉMETH László Imre, A római Szent István Alapítvány 50 éve (Budapest, SZIT, 2015) 55‒56.
60 2014. okt. 14-én, 2015. júl. 21-én, szept. 15-én és 2017. márc. 14-én.
61 2016. febr. 23-án.
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got ünneplők,62 egy alkalommal 30 éves házasságot ünneplők,63 három alka-
lommal 40 éves házasságot ünneplők.64 Utóbbiak között volt 2016-ban Tö-
rök Ferenc építész is, aki a budapesti Magyar Szentek templomát tervezte,
amely létrehozásának az induláskor felelőse voltam.65

Egyes  alkalmakkor  énekkarok tették  szebbé szentmiséinket.  Néhányról
már volt szó. Rajtuk kívül meg kell még említeni az alábbiakat: 

2014. október 28-án a „Csipikék”, a budapesti XVI. kerületi Lemhényi
Dezső Általános Iskola kórusa énekelt, akik Rómában két koncertet
adtak, és a bolognaiak nemzeti templomában a római magyar közös-
ség október végi szentmiséjén is közreműködtek.66

2016. szeptember 13-án a Holddala együttes énekelt Gulyás Anna veze-
tésével, akik előző este a Római Magyar Akadémián léptek fel.

2018. október 2-án a Szécsényi Erkel Ferenc kórus énekelt, akik a római
magyar közösség szeptember hó végi magyar szentmiséjén is énekel-
tek. 

2019.  április  30-án  a  budapesti  Szent  Péter  és  Pál  Főplébánia  Al-
bert-Schweitzer kórusa, akik Subiacóban, a Santa Scolastica-apátság-
ban  és  Palestrinában,  a  székesegyházban  énekeltek  szentmiséken,
Rómában pedig koncertet adtak a Piazza del Popolo egyik templomá-
ban.67

2019. október 15-én a gyöngyösi premontrei kórus énekelt, akik Rómá-
ban vettek részt egy liturgikus rendezvényen.

A 2018. szeptember 11-i szentmise végén a győri születésű Szíj Melin-
da, aki a Megasztár 5 harmadik helyezettje volt, elénekelt egy Ave
Mariát, amelyet a helyi sajtó előre beharangozott.68

Számos gyászmisét is mondtunk, illetve megemlékeztünk olaszországi kö-
zösségeink elhunyt tagjairól:

2015. június 2-án Pásztor Edithért miséztem, aki előző nap hunyt el.69

Temetése június 3-án volt. A kedd reggeli szentmisék után rendszere-
sen megáldoztattam, amit mindig nagyon várt.

62 2017. júl. 4-én, 2019. ápr. 9-én és máj. 28-án.
63 2015. máj. 20-án.
64 2014. szept. 2-án, 2016. márc. 1-jén és 2018. máj. 7-én.
65 NÉMETH László Imre, A templom előtörténete, in 25 éves a Magyar Szentek Temploma 2021 (Bu-

dapest, Magyar Szentek Temploma, 2021) 11‒12.
66 https://www.lemhenyi16.hu/doc/R%C3%B3ma-2014.pdf (2022.02.03.).
67 Magyar templomi kórus turnézott Olaszországban, MK 2019. máj. 2.;  Magyar templomi kórus

Olaszországban, in Életünk (2019. jún.).
68 https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADj_Melinda (2021.01.07.).
69 Elhunyt Pásztor Edith történész, MK 2015. jún. 1.
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2015. szeptember 15-én Paskai László bíborosért imádkoztunk halálá-
nak 30. napján. Angelo Acerbi c. érsek mondta a szentmisét, én pedig
a homíliát. A szentmisére eljött a bíboros római címtemploma, a San-
ta Teresa in Corso d’Italia plébánosa is. Ő olvasta a szentleckét ola-
szul. A szentmisét latinul és magyarul mondtuk.70 Acerbi érsek így
emlékezett az elhunyt bíborosra:  „Amikor kinevezésem után megér-
keztem Budapestre, ő volt az, aki személyesen fogadott és mindvégig
segített küldetésemben.”

2016. április 5-én Palásti Benita nővérért mondtuk a szentmisét, aki 105
éves korában hunyt el,71 és Parádi Gyula plébánosért, akiknek a test-
vére a milánói magyar közösség tagja.72 Hagyomány, hogy az elhunyt
magyar  főpásztorokért  misét  mondunk a kápolnában.  Parádi  Gyula
titkosan szentelt püspök volt, így ezért is méltó volt, hogy megemlé-
kezzünk róla.73

2016. július 16-án Takács Nándor ny. székesfehérvári megyéspüspökért
miséztünk.74 

2017. január 17-én Oloffson Placid bencés atyáért, aki 2004. június 24-
én gyémántmisét mondott a római magyar közösség hó végi szentmi-
séjén.75

2017. január 24-én a veronai buszbaleset áldozataiért.76 A tragikus ese-
ményt nemzeti  gyásznap követte. A szentmisén, amelyet diplomata
vendégek miatt két nyelven tartottunk, részt vett mindkét magyar kö-
vetség vezetője, a konzul és a Római Magyar Akadémia képviselői is.

2017. augusztus 1-jén Szendi József ny. veszprémi érsekért mutattuk be
a szentmisét.77 

70 Római gyászmise Paskai bíborosért a Szent Péter-bazilikában, VR 2015. szept. 15.
71 Végső búcsút vettek Rómában a 105 éves korában elhunyt Benita nővértől, MK 2016. ápr. 1.
72 Elhunyt Parádi Gyula érseki tanácsos, MK 2016. ápr. 8.
73 FEJÉRDY András, Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén, in „Csapdában”. Ta-

nulmányok  a  katolikus  egyház  történetéből,  1945–1989 (szerk.  Bánkuti  Gábor  –  Gyarmati
György; Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan, 2010) 129–
155; legújabban: DUDÁS Róbert Gyula, Titkos magyar katolikus püspök szentelések 1945 után, in
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (2020) 3‒4/77‒81.

74 Gyászmisét mutattak be Rómában Takács Nándor püspökért, MK 2016. júl. 26.; Gyászmise Ró-
mában Takács Nándor püspökért, in Életünk (2016. szept.).

75 Életével tanított, emberi tartásra nevelt – Placid atyát búcsúztatták Budapesten, MK 2017. jan.
26.; NÉMETH, Magyarokról Itáliában… 102.

76 Gyászmisét mutattak be a veronai buszbaleset áldozataiért a Szent Péter-bazilika magyar kápol-
nájában, MK 2017. jan. 25.; Római magyarok imája a Magyar Akadémiával a veronai buszbal-
eset áldozataiért, VR 2017. jan. 24.; Római szentmise a veronai buszbaleset áldozataiért. Számos
ország képviselője kifejezte együttérzését Magyarország iránt, in Életünk (2017. márc.).

77 Magyar szentmise Rómában Szendi József érsek lelki üdvéért, MK 2017. júl. 28.; Szentmisét
mutattak be Szendi József érsek lelki üdvéért Rómában, VR 2017. aug. 1.; Szentmise Rómában
Szendi József lelki üdvéért, in Életünk (2017. szept.).
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2019. január 8-án két főpásztorért egyszerre volt gyászmise. Miklósházy
Attila, a külföldi magyarok ny. püspöke és Seregély István ny. egri
érsek 2018 végén hunytak el.78

2019. július 16-án Paolo Sardi bíborosért imádkoztunk, aki 13-án hunyt
el. Előző héten kedden még ott volt a sekrestyében. Hálás szeretettel
emlékeztünk rá, mert 2014. május 8-án ő mondta a szentmisét a Santo
Stefano Rotondóban Mindszenty bíboros halálának évfordulója alkal-
mából.79

2019.  december  17-én  Kállay  Orsolyáért  imádkoztunk,  aki  december
15-én hunyt el 92 éves korában. A római magyar közösség legidősebb
tagja a 2006-ban elhunyt Kállay Kristófnak, a Szuverén Máltai Lo-
vagrend Szentszékhez akkreditált nagykövetének elsőfokú unokatest-
vére volt.80 Temetése másnap délután volt a Santa Maria dell’Anima-
templomban.81

2020. június 9-én, a két nappal korábban, június 7-én elhunyt Kő Pálért
imádkoztunk Szent II. János Pál pápa oltáránál. A magyar kápolnában
az oltár bal oldalán látható első három dombormű az ő alkotása.82 A
Szent  Adalbertet  ábrázoló  domborműre  kis  fémkeresztet  helyezett.
Amikor egyszer a kápolnában járt, felfigyelt arra, hogy a kereszt hi-
ányzik. Küldött egy másikat, amelyet a Fabrica di San Pietro szakem-
berei a helyére tettek. A kereszt, Antiochiai Szent Ignác gondolatai-
val, legyen számára is Krisztus égbe emelő szerkezete!

Korábban elhunyt szeretteink halálának évfordulójáról is megemlékeztünk:
2014. július 29-én Mons. Mester István, a Szent István Alapítvány má-

sodik elnöke halálának 30. évfordulójáról.83

2016. április 12-én Farkas Magdolna halálának 5. évfordulójáról, aki a
római magyar közösségben elődöm, Angelus atya és az én legfőbb se-
gítségem volt.84

78 Gyászmise a római magyarok kápolnájában Seregély és Miklósházy főpásztorokért, VR 2019.
jan. 8.; Gyászmise a római magyar kápolnában Seregély István és Miklósházy Attila lelki üdvé-
ért, MK 2019. jan. 10.; Gyászmise a Római Magyar Kápolnában, in Életünk (2019. márc.).

79 Emlékmise  Rómában  Mindszenty  József  bíboros  halálának  39.  évfordulója  alkalmából,  VR
2014. máj. 7.; Magyar lelkészek találkozója Rómában, MK 2014. máj. 9.

80 NÉMETH, A római Szent István Alapítvány… 38‒40.
81 Új Üzenet (2020. jan. 26.).
82 Elhunyt Kő Pál szobrászművész, MK 2020. jún. 8.; Meghalt Kő Pál szobrászművész, 2020. jún.

8., https://www.origo.hu/kultura/20200608-meghalt-ko-pal.html (2022.04.09.); Groteszkbe hajló
kézműves szürrealizmus – Kő Pál szobrászművész emlékezete, MK 2020. jún. 27. Dombormű-
vei a kápolnában: NÉMETH, A magyarok római kápolnája 25‒27.

83 Életrajza: NÉMETH, A római Szent István Alapítvány… 24‒25.
84 NÉMETH, Magyarokról Itáliában… 95‒96.
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2016. július 5-én Hollai Antal albertfalvi plébános halálának 2. évfordu-
lójáról,85 aki állandó lakóhelyem plébánosa és kispaptársam volt.

2016.  szeptember  6-án  Kovách  Angelus  kapucinus  atya,  olaszországi
magyar főlelkész halálának 15. évfordulójáról.86

2018. június 26-án és 2019. június 25-én Zsebe Zselyke Sarolta halálá-
nak 2. és 3. évfordulójáról, amely szentmiséken Erdélyből részt vett
édesanyja,  Zsebe  Márta  a  férjével.  A  kislányt  hosszan  kezelték  a
Gesù Bambino Kórházban, ami a szülők legnagyobb fájdalmára saj-
nos nem járt eredménnyel. Halálát követően 2017. június 29-én vé-
geztem a beszentelését.87

A kedd reggeli szentmisékről a legtöbbször a médiában a Vatikáni Rádió
magyar adása és a Magyar Kurír számolt be. Utóbbi általában átvette a VR
magyar  adásában elhangzott  hírt.  A rádió  hírei  sokszor  felkerültek Face-
book-oldalukra is.88 Az Életünkben hónapokkal később jelentek meg a hírek.
A kiemelkedő hírekről az Új Ember (ÚE) is tudósított. A szentmisék tizedik
évfordulójára számos cikk jelent meg, amelyekről már volt szó. A Magyar
Kuríron minden év végén vagy az új év elején beszámoltam az elmúlt évről,
illetve tájékoztatást adtam a rendszeres szentmisékről, a részvétel módjáról,
amelyet átvett az Életünk és olykor az ÚE is.89 Számos hír jelent meg a ká-
polnával kapcsolatban a Szentszéki Nagykövetség blogján, amelyet Érszegi
Márk Aurél, első beosztott indított és kezelt.90 A hét év alatt a kápolna törté-
netével kapcsolatban elhangzott  hír volt Farkas Attila interjúja, amelyet a
VR adott 2014. július 10-én az következő címmel: „Szükségünk van az első
évszázad keresztény vértanúinak hitvallására – a római katakombáknál be-

85 VERBÉNYI István,  „Nem félek,  mindenre  fel  vagyok készülve.”  Hollai  Antal  halálára,  in  ÚE
(2014. aug. 10.).

86 Tizenöt éve hunyt el Angelus atya, volt olaszországi magyar főlelkész, MK 2016. szept. 6. Élet-
rajza:  NÉMETH,  Magyarokról Itáliában… 65‒96;  Angelus atyára emlékeztek, in  Életünk (2016.
okt.).

87 HD 2016. jún. 29.
88 Pl. VR Facebook 2020. aug. 25.
89 A teljesség igénye nélkül néhány híradás: Szentmisék a római Magyarok Nagyasszonya kápolná-

ban, MK 2014. dec. 23.; Rendszeresen tartanak magyar nyelvű szentmiséket a Szent Péter-bazili-
kában, MK 2017. jan. 10.; Magyar nyelvű misék Rómában, in Életünk (2017. febr.); Az olaszor-
szági magyar főlelkész várja a híveket a magyar szentmisére a Szent Péter-bazilikába, MK 2018.
dec. 25.; Információk a Szent Péter-bazilikában tartott magyar nyelvű szentmisékről, MK 2018.
jan. 12.;  NÉMETH László Imre,  A magyar kápolna miserendje, in ÚE (2018. jan. 21.);  UŐ,  Ma-
gyar nyelvű szentmisék a Vatikánban, in Életünk (2018. márc.); Magyar szentmisék a Szent Pé-
ter-bazilikában, in Életünk (2019. febr.); 2020-ban is magyar szentmisékre várják a zarándoko-
kat a Szent Péter-bazilikában, MK 2020. jan. 7.; Újraindultak a kedd reggeli magyar szentmisék
a Szent Péter-bazilikában, MK 2020. jún. 2.; Magyar nyelvű szentmisék Rómában a nyári hóna-
pokban, MK 2020. jún. 29.

90 Külhoni szolgálatát 2020 nyarán fejezte be. Ezeréves keresztény országot képviselünk – Beszél-
getés Érszegi Márk Aurél Vatikán-szakértővel, MK 2020. szept. 6.
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szélgettünk  Farkas Attila atyával”. Részt vett a kápolna létrehozásának fo-
lyamatában,  és  személyes  élményeiről  is  beszélt.  A  kápolnát  mutatta  be
Vakler Lajos a Fehérvár c. folyóiratban.91 Farkas József György pedig az in-
fovilag.hu honlapon az esztergomi bazilika hosszának a Szent Péter-bazilika
padlózatában látható jelzéséről írt.92

Befejezésül ejtsünk még szót a Szent Péter-bazilika ministránsainak bu-
dapesti zarándoklatáról, amely hatékonyan járult hozzá a magyar szentmisék
nehézség nélküli  megtartásához.  Meghívásomra 2017.  március  20.  és  23.
között  öt  nagy  ministráns,  Umberto  Colucci,  Nicolo  Mardegan,  Dennis
Giambruno, Giuseppe Marrocu, Lorenzo Fumagalli zarándokolt Budapestre
elöljárójuk, Don Luigi Portarulo vezetésével. A Ciampino repülőtérről in-
dultunk. Budapesten, a Központi  Szemináriumban volt a  szállásunk. Első
nap a Mátyás-templomban miséztünk, amit egy találkozó követett Erdő Pé-
ter bíborossal, aki igen jó benyomást tett a fiatalokra. Kedden megnéztük a
Parlamentben a Szent Koronát. A Szent István-bazilika Szent II. János Pál-
kápolnájában tartottuk a szentmisét. A délutáni program a Terror Háza Mú-
zeum megtekintése volt. A következő nap Esztergomban jártunk. Mindszen-
ty bíboros sírjánál miséztünk, majd a kincstár megtekintése után felmász-
tunk a kupolába. Visegrádon keresztül vezetett az út haza, ahol a történelmi
romok megtekintése után a bobpálya nyújtott szórakozási lehetőséget. Mély
benyomást tett a fiatalokra az esti hajóút a Dunán. Megcsodálták a kivilágí-
tott Budapestet. Csütörtökön délelőtt „Sissi kastélyában” jártunk, Gödöllőn,
majd Máriabesnyőn imádkoztunk, délután pedig felüdülést jelentett a Szé-
chenyi  Gyógyfürdő.  A zarándoklatot  egy esti  Gellért-hegyi  séta  zárta.  A
Szent Péter-bazilika ministránsai örömmel számoltak be benyomásaikról a
VR-ban.93 A zarándoklatot követő keddi miséken elöljáróik és a részt vevő
ministránsok ezentúl még nagyobb szeretettel és segítőkészséggel fogadtak.

91 VAKLER Lajos, A Magyarok Nagyasszonya-kápolna Rómában, in Fehérvár (2015. jún. 4.). A lap
internetes oldalán is megjelent a cikk: A Magyarok Nagyasszonya kápolna Rómában, 2015. jún.
5., https://www.szekesfehervar.hu/a-magyarok-nagyasszonya-kapolna-romaban (2022.04.09.).

92 Esztergom megörökítése – Vatikánváros címmel a cikk részlete jelenleg elérhető: https://ujkafe.
website/?p=74307  (2022.04.09.),  a  fotó:  https://infovilag.hu/esztergom_megorokitese_vatikan
varos/ (2022.04.09).

93 Don Fabio Rosini commenta il vangelo della Domenica delle Palme, VR 2017. ápr. 5. „I semina-
risti del Preseminario Pio X raccontano la loro esperienza come chierichetti nella Basilica Vati-
cana e parlano del loro recente viaggio in Ungheria, accompagnati dal vice rettore don Luigi Por-
tarulo, al microfono della collega Agnes Gedo, redattrice del Programma Ungherese”:  I chieri-
chetti del Papa in Ungheria, 2017. márc. 28., http://ungheriasantasede.blogspot.com/2017/03/i-
chierichetti-del-papa-in-ungheria.html (2022.04.09).
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FÜGGELÉK
Misézők a római magyar kápolnában, 2014‒2020

Bíboros, érsekek, püspökök

Erdő Péter bíboros, prímás,
   érsek

‒ 2015. október 6., 27., 2017. október 10., 
november 21., 2019. március 26.

Acerbi, Angelo c. érsek ‒ 2015. szeptember 8., 2017. május 2.
Böcskei László püspök ‒ 2015. augusztus 4.
Cserháti Ferenc segédpüspök ‒ 2017. január 24., 2017. március 28.
Jakubinyi György érsek ‒ 2015. április 14., 2018. november 6. 
Kovács Gergely kinevezett
   érsek94 

‒ 2020. február 4.

Pápai Lajos püspök, ny. püspök ‒ 2014. október 21., 2015. november 17., 2016.
október 4., 2017. október 17., 2018. október 
16., 2019. október 15.

Pintér Gábor c. érsek ‒ 2019. november 5.
Tamás József segédpüspök ‒ 2019. szeptember 17.
Udvardy György püspök, érsek ‒ 2015. május 19., 2019. október 22.
Veres András püspök,
   az MKPK elnöke 

‒ 2014. december 9.

Papok, szerzetespapok95

Ádám Miklós(ebp) – 2017. augusztus 22., 29., 2020. augusztus 6.
Babály András(dny) – 2019. július 9.
Balogh Attila(ebp) – 2016. november 8.
Bárdos Krisztián(eg) – 2015. augusztus 11.
Berecz Tibor(pé) – 2016. szeptember 27.
Bécser Róbert OFM – 2019. szeptember 10.
Burányi Roland(kal) – 2017. július 18., 2019. július 23.
Csóka Péter János OSP – 2016. április 19.

94 Érseki kinevezése előtt az általa mondott szentmisék felsorolása a papok listájában található.
95 Az egyházmegyék megjelölésének módja követi az Országos Katolikus Névtár 2000 (Budapest,

MKPK, 2000) jelzésrendszerét. Az ott nem szereplő egyházmegyéket a következő rövidítések je-
lölik: Gyulafehérvár – gyf, Pozsony – po, Róma – rm, Szabadka – szab.
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Fanea József(gyf) – 2017. április 18., 2018. február 6. 
(homília), április 24., 2019. április 23., 
május 7., 2019. december 3.

Fazekas Z. Márton Opraem
   apát

– 2016. október 11.

Forró József(ebp) – 2016. január 19.
Gál Hunor(gyf) – 2019. december 10.
Horváth Achilles OFM – 2016. augusztus 23.
Kaposi Gábor(gy) – 2017. május 9.
Kapui Jenő(gy) – 2015. június 16.
Kara Nándor(szab) – 2019. augusztus 20., 27.
Kelemen Imre(ebp) – 2014. július 1.
Kovács Dániel(ve) – 2018. július 10. (homília)
Kovács Gergely(gyf) – 2014. október 7., december 30., 2015. 

december 29., 
2016. április 26., 2017. január 3., március 
21., április 11., 2018. január 30., március 
27. (homília), augusztus 7., 21., 2019. 
november 19.

Lambert Zoltán(ebp) – 2015. július 21.
Magyar Pál(ebp) – 2016. június 14.
Masicza Róbert(po) – 2016. március 29.
Mazzuchelli, Estanislao – 2018. március 27.
Mohos Gábor(ebp) – 2017. szeptember 19. (homília)
Molnár Tamás(po) – 2014. június 10.
Nagy Krisztián(eg) – 2015. augusztus 18., 25.
Perger Gyula(szo) – 2014. augusztus 5., 12., 19., 26., 2015. 

május 12., 
2016. augusztus 9., 2017. augusztus 8., 15.,

Puskás Attila(pé) – 2015. június 30.
Rados László(vá) – 2019. augusztus 13.
Repcsik Gyula(ebp) – 2018. június 5.
Somorjai Ádám OSB – 2014. november 11., 2015. május 5., 2016. 

január 5., március 15., május 31., 
november 29., 2017. március 7.
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Strangó Péter(rm) – 2015. április 7.
Szász Csaba LC – 2016. november 1.
Szabó-Molnár Bálint LC
   újmisés

– 2014. december 16., 2015. március 31.

Tengan Sebastian SVD – 2016. augusztus 16.
Tóth Tamás(kal) – 2017. szeptember 5.
Török Csaba(ebp) – 2018. október 23.
Varga-Csikász Bence(ve) – 2018. október 9.
Varga Gábor(gy) újmisés – 2019. július 2.
Varga János(ebp) – 2015. május 26.
Vencser László(gyf) – 2019. február 12. 
Versler Sándor(eg) – 2020. augusztus 11., 18.
Vértesaljai László SJ – 2015. május 12. (homília), 2016. március 

22., 2018. augusztus 14., 2019. április 16., 
december 24., 31., 2020. február 25., 
augusztus 4., 25.

Zubály Lajos(dny) – 2016. július 12.
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