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beköszönő

rendünk 
múltjából
„A fehér atya” – emlékképek 
P. Vezér Ferencről
P. Dr. Szilárdfy Zoltán 

pálos konfráter 

Márciusban már 102 éve múlt, hogy megszü-
letett P. Vezér Ferenc (1914–1951), a pálosok 
20. századi történetének egyik jelentős alakja.  
A mártír sorsú szerzetes 2012-es pálosszentkúti 
újratemetése után is igyekszünk emlékét ébren 
tartani, megismertetni életútját – és ezen keresz-
tül a múlt század történelmének zivataros évti-
zedeit is – az utókorral.
A 2012. április 17-én diktafonra rögzített hang-
felvételt és annak alább közölt szerkesztett vál-
tozatát készítette: dr. Szentirmay Tamás pálos 
konfráter.

Megrendült lélekkel nézem Vezér Ferenc atyá-
nak a képét a 2012-es pálos naptár boldogasz-
szony havi, januári oldalán. Gyermekkorom-
ban, ifjúkoromban nagyon nagy hatást tett rám. 
Mi csak úgy neveztük őt, hogy a fehér atya. 
Pomázon (mert pomázi származású vagyok, 
bár Budán születtem, de őseim pomáziak vol-
tak) a mi plébánosunk – az egykori regnumos 
fiatal, bátor, hűséges ember, Shvoy püspök 
atyának a kedves neveltje – sokakat bújtatott 
azokban a nagyon nehéz időkben, köztük a fe-
hér atyát is. Őt Pomázon páter Paszkál néven 
ismerték, ez volt arra a gyóntatószékre is kiír-
va, ahol ő várta a híveket. Én, aki a szigorú plé-
bánoshoz féltem gyónni menni, inkább páter 
Paszkált, a fehér atyát választottam. Ő a Częs-
tochowai Szűz Mária műrostos képét – ahogy a 
háború után ki lehetett nyomtatni – csúsztatta 
oda nekem a rács alatt, ajándékba adva nekem 
ezzel a szentképet. A kép hátoldalán a felirat: 
„A Fehér Atyától 1950”. Ezt a kis képet sokáig 

beköszönő
A vigasztaló Szentlélek!
P. Vízi Gábor András OSPPE

A mai kor embere rohan, fut, pörög, igyekszik 
jól élni, jól érezni magát, de közben mégsem 
„él”, mégsem boldog valójában. Ha körülné-
zünk a környezetünkben, világunkban, azt 
látjuk, tapasztaljuk, hogy sok embertestvérünk 
elkeseredett, lehangolt, szomorú, depressziós. 
Vágyódnak a vigaszra, a bátorításra, de kitől, 
mitől várják mindezt?
Sokan hamis vigasztalókkal, vigasztalásokkal 
találkoznak: drogárusokkal, akik megrontják 
fiataljainkat, ügynökökkel, akik hamis anyagi 
javakat kínálnak munka nélkül, vagy éppen 
olyan munkáltatókkal, akik kihasználják em-
bertestvéreinket. Káros örömökben keresnek 
menedéket: alkohol, drog, szexualitás, függő-
ségek. Mindezek csak pillanatnyi vigaszt ad-
nak az embereknek, így egyre lejjebb süllyedve 
szem elől tévesztik, elfelejtik életük valódi ér-
telmét, célját.
Az igazi vigasztaló a Szentlélek, a harma-
dik isteni személy, aki fel akar emelni, meg 
akar tanítani minket a helyes, Istenhez méltó 
szép életre. Jézus ezt mondja: „S a Vigasztaló,  
a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, 
megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat 
mindent, amit mondtam nektek.” ( Jn 14,26)
Mi is Jézus tanítványai vagyunk, fontos, hogy 
engedjük a Szentlélek Úristent beáradni a 
lelkünkbe, hogy emlékeztessen Jézus tetteire, 
szeretetére, s így haladjunk életünk útján egyre 
erőteljesebben átengedve a vezetést a Szentlé-
leknek, hogy találkozva embertestvéreinkkel 
átadjuk mi is azt a vigasztalást, amiben része-
sülünk Őáltala. 

Szentlélek Úristen! Világosítsd meg gondolata-
inkat, szavaink által adj vigasztalást másoknak, 
és bátoríts minket jótetteinkben, hogy az emberek 
megismerjék végtelen szeretetedet, irgalmadat. Vi-
gasztaló Szentlélek jöjj el, és maradj velünk! Ámen.
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még csak átéltem, de teljes mértékben nem tud-
tam felfogni. 
Visszatérve 1950 húsvétjára – ami abban az év-

ben, emlékeim sze-
rint március 25-ére 
esett –, a körmenetet 
már nem volt szabad 
megtartani a koráb-
bi szokásos, rendes 
útvonalon, csak a 
plébániakert kerítése 
mentén. Ministráns 
voltam, s néztem, 
ahogy a rózsaszínen 
virágzó faágak ki-
nyújtják karjaikat a 
kerítés felett. Abban 
az időben a nagy-
szombati körmenet 
még délután volt, a 
régi liturgia szerint. 
Emlékeim szerint a 
fehér atya még akkor 
nem volt ott; min-
den bizonnyal nem 
sokkal húsvét után 
kerülhetett Pomázra, 
mert a búzaszentelés 

ünnepén, április 25-én, Szent Márk evangélis-
tának a napján már az ő prédikációját hallgat-

tuk. Mi, ministránsok szerettünk 
ezeken az ünnepeken jelen lenni, 
de erre nem volt lehetőség, mert 
nem engedték meg, hogy az is-
kolából kimaradjunk, tekintve, 
hogy ez a nap munkanap volt. 
Persze volt bennünk annyi ku-
rázsi, hogy felmentünk a mi há-
zunk fölött elterülő, mára már 

beépített, Majdán Pola nevű dombra (sziklás, 
gyepes, szép domb, ahol szánkóztunk és ját-
szottunk is sokszor), és ott hallgattuk a fehér 
atya szabadtéri prédikációját, ami odáig elhal-
latszott. Fantasztikus volt, ahogy kiállt, s ami-
lyen hangerővel beszélt a búzaszentelő körme-
neten. Mindenki, mi gyerekek is, őt figyeltük. 
Az atya prédikációja mindenen áthatott! Ma-

őriztem, s később a pálosoknak ajándékoztam.
Amit most elmondok, az 1950-ben történt. 
Akkor még nem voltam egészen 13 éves 
(1937. november-
ben 6-án születtem). 
1950-ben a húsvét 
nagyon korán volt. 
Még emlékszem a 
húsvéti körmenet-
re is. Erre a húsvéti 
időre visszagondolva 
jut eszembe, hogy az 
a gyermeki, s utóbb 
tudom, téves gondo-
latom támadt, hogy 
a fehér atyát azért 
nevezik Paszkálnak 
itt, Pomázon, mert 
a húsvéti időben 
bújtatjuk a plébáni-
án, s mivel a húsvét 
pászka, ő ezért kap-
ta a Paszkál nevet. 
Ez is mutatja, hogy 
gyermeki szívemet, 
mennyire foglalkoz-
tatta az ő alakja! (Azt 
akkor senki nem 
tudta, hogy polgári neve György volt.)
Ferenc atyával kapcsolatban, hadd nevezzem 
most már így, az volt a legmeg-
rendítőbb, ahogy ő a pomá-
zi templomban prédikált. Én 
nemcsak nála gyóntam, hanem 
ministráltam is az általa veze-
tett szertartásokon. A templom 
mindig tele volt. Senki nem tudta 
levenni a szemét az atya arcáról, 
mert „szentlelkes” ember volt – 
ahogy mondani szokás –, s prédikáció közben 
ragyogott a piros arca a fehér ruhában. Nagy, 
lelkesítő élmény volt nézni őt, de még nagyobb 
élmény volt őt hallgatni! Nem lehetett nem 
meghallani, amit mondott, mert beszédének 
intenzitása, hangereje – ahogy így utólag visz-
szagondolok – valamiképpen a pünkösdi cso-
dát juttatta az ember az eszébe. Bár ezt akkor 

A Fekete Madonna-ikon alapján készült
másolat, festett rézlemez, XVIII. század

(Szilárdfy Zoltán gyűjteménye, Budapest)
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gával ragadó volt! Ez nekem máig ható cso-
dálatos élményem – annyi évtized távolából is.  
S ez volt az utolsó személyes emlékem róla. 

1951-ben – és ez borzasztó élmény volt – em-
lékszem, hogy kinn, az udvarunkon kezembe 
adtak egy újságot, amiben ezt olvastuk: Vezér 
Vizer Ferenc (a nagy németellenesség mi-
att írták így) meggyilkolt egy orosz katonát.  
Az egész koncepciós per tömény hazugsága is 
benne volt az újságban, amit képekkel illuszt-
rálva mutattak. A környezetem, az édesanyám 
és mindenki sírva mutatta, olvasta, hogy mi lett 
a fehér atyával, hogy mit tettek vele. És sokáig 
ez volt az utolsó „élmény” vele kapcsolatban.
Biztos vagyok benne, hogy P. Vezér Ferenc,  
a fehér atya, Krisztus vértanúja – akiben Isten 
éltető lelke, a vértanúk erőssége lakozott – im-
már az Isten országában van. 

pálos 
lelkiség
Engesztelő imavirrasztás 
a világbékéért 
Parák Eszter

A világ békéjéért indított engesztelő imasorozatot 
a Gellért-hegyi Magyarok Nagyasszonya-Szik-
latemplomban a Magyar Pálos Rend, ahol az Ir-
galmasság szent évében Európa és a keresztények 
megtéréséért imádkoznak. A hatodik alkalmánál 
járó közös virrasztásokon meghívott vendégek és 
a pálos szerzetesek imádkoznak és elmélkednek 
együtt a hívek közösségével.

„Szívünkben hordozzuk ezt az imádságot. Szí-
vünkön viseljük azt a szándékot, hogy Euró-
páért, a világ békéjéért imádkozzunk. Azoknak 
a problémáknak a megoldásáért könyörgünk, 
melyek vallási területen sújtják a világot. Egy-
úttal imádkozunk mindazokért, akiket üldöz-
nek, és az üldözőkért is, a terroristákért és 

azokért, akik nem értik hitünket.” – mondta 
P. Györfi Szabolcs pálos szerzetes az imádság 
kezdetekor. „A világban zajló folyamatokat fi-
gyelve úgy érezzük, szívünk legmélyéből kell 
szólni a Jóistenhez, össze kell fognunk katoli-
kus és nem katolikus keresztény testvéreinkkel, 
hogy együtt imádkozzunk a világ békéjéért” – 
fogalmazott a budapesti házfőnök. Az imaki-
lencedet, melynek imádságait Lengyel Csaba 
liturgikus munkatárs és Vörös Bulcsú pálos 
szerzetes állították össze, Krisztus Király ün-
nepének vigíliáján kezdték a Sziklatemplom-
ban, majd az óbudai Szentháromság plébánián 
tartották a második alkalmat. A virrasztás ja-
nuári, harmadik állomására meghívták a Ma-
gyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetőjét, 
Youssef Khalil esperest, valamint a hazánkban 
élő kopt ortodox és kopt katolikus híveket. 
„Szellemi és lelki rokonok vagyunk a koptok-
kal, hiszen Remete Szent Pál fiai vagyunk mi, 
pálosok” – emlékeztetett a házfőnök. „Közös 
családi képünk is van, hiszen minden kopt 
templomban megtaláljuk Remete Szent Pál 
ábrázolását, és mivel ő minden magyar védő-
szentje is, így minden magyar lelki rokona a 
koptoknak. Ezért imádkozunk közösen Eu-
rópáért, a Közel-Keletért, a világért, a kop-
tokért, a katolikusokért és édes hazánkért” – 
mondta Györfi Szabolcs. A virrasztáson részt 
vett Henri Boulad egyiptomi jezsuita atya is, 
aki arra kérte a híveket, hogy Európa hitének 
megerősödéséért imádkozzanak „egy szív-
vel, egy hittel az egy Istenhez”. A Párbeszéd 
Háza igazgatója, Sajgó Szabolcs jezsuita szer-
zetes is jelen volt a közös imádságon, melyen 
a római katolikus szentségimádást követően 
az oltár lecsupaszítása után áhítatot tartottak 
a hazánkban élő kopt ortodox és keresztény 
hívek kopt nyelven énekelt himnuszokkal és a 
közösség fiatal tagjai által magyarul felolvasott 
szentírási részletekkel. A virrasztás zárásaként 
a kopt ortodox és a katolikus hívek közösen, 
arab nyelven imádkozták el a miatyánkot. 
A negyedik virrasztáson Szilágyi Beáta osz-
totta meg a közösséggel, hogyan született meg 
benne a békeimádság gondolata: az elmúlt 
nyáron az esti dicséret zsoltárait hallgatva a fel-
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gazdasági, felekezeti és nemzeti 
hovatartozás révén döntsenek 
egy tollvonás erejével emberek 
sokaságának jelenéről és jövőjé-
ről. Adj nekik kellő bölcsességet 
és józanságot a kihívások köze-
pette, hogy a Te akaratodat fel-
ismerve legyenek mindannyiunk 
javára.” – kérte fohászában.

A meghívott vendégek könyörgéseit követő-
en a virrasztás közös szentségimádással foly-
tatódik, melynek során szentírási részleteket 
olvasnak fel, zsoltárok hangzanak el, melyeket 
Jeremiás siralmai kötnek össze. A szent csen-
dekkel megszakított imádság minden alka-
lommal szentségi áldással zárul.

hőket figyelte a Balaton-parton. 
„Ahogy néztem a felhők között 
átjutó napsugarakat, kirajzoló-
dott pár betű: »ÉZSA 11«, majd 
a 11-es szám átment 10-esbe, 
végül újra 11-es volt olvasható. 
Végül a Zsolt. 23 látszott, majd 
ez is elmosódott.” Szilágyi Beáta 
megosztotta élményét Lengyel 
Csabával, akivel együtt szokott 
imádkozni, ő pedig a pálos szer-
zetesekkel közösen megszervezte 
az imasorozatot. „Az alkalmakat 
szeretnénk színesíteni, és egy-
házi közösségek mellett közéleti 
szereplőket is meghívunk, hogy 
közösen engeszteljünk” – ma-
gyarázta Szabolcs testvér. Feb-
ruárban Simon Péterné, Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri 
Kabinetjének tanácsadója fogad-
ta el a felkérést, aki az édesanyák 
nevében mondott könyörgést. 
Márciusban Pécsett tartották 
meg az imádságot a Szent Imre 
templomban. Áprilisban Csernus 
László XI. kerületi önkormány-
zati képviselő is részt vett az 
imádságon a Sziklatemplomban, 
aki a miatyánk sorain elmélkedve 
a családokon belüli és a terem-
tett világgal megvalósuló békéért 
imádkozott. „A béke nem jelent 
mást, mint mennyei ajándékot 
és isteni kegyelmet, amely meg-
követeli minden szinten a leg-
nagyobb felelősség gyakorlását.  
A béke nem álom és nem utó-
pia: meg lehet valósítani. A sze-
meinknek mélyebbre kell látniuk, a látszat és 
a jelenségek felszíne alá, hogy felfedezzék a 
szívekben rejlő pozitív valóságot.” – mondta 
elmélkedésében Csernus László. Az ifjúsá-
got képviselve Jonica Xénia egyetemista az 
üldözőkért imádkozott, és a világ vezetőiért. 
„Szentlélek Úristen add kegyelmedet a világi 
vezetőinknek, hogy ne politikai, ideológiai, 

A pálosok könyörgése Európa, 
a Közel-Kelet és a világ békéjéért: 

Urunk Istenünk, Mindenható Atyánk! 
Töredelmes lélekkel, megtört és alázatos szívvel 

borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni 
Fiad színe elé tévelygő, üldözött, küzdő egyházadért. 
Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd 

szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben 
– akár életünk árán is – megvalljunk téged a 

Dicsőséges Szentháromságban. Hozzád fohászkodunk 
azokért is, akik üldözik egyházadat és akik még nem 

ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, 
aki az Út, az Igazság és az Élet!  

A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, 
az összes angyalok és szentek közbenjárására 

könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó 
kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel 

hirdessük az Örömhírt és építsük Isten Országát! 
A mi urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled 

él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön örökké. 

Ámen.
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órakor kezdődő szentmise után – melyet Botfai 
Levente atyával, a pécsi kolostor perjelével együtt 
mutatott be – „A család az irgalmasság évében” 
címmel megtartotta előadását. A szentmise előtt 
rövid interjút készítettünk püspök atyával, az 
alábbiakban ezt olvashatják.

Kérem, legyen szíves elmondani, hogy ha 
meghallja ezt a szót, irgalmasság, mi jut erről 
először eszébe? Mit jelent az ön számára a szó?
„Az embernek rögtön a szó héber etimológiá-
ja jut eszébe, az anyaméh, ami együtt mozog, 
együtt rezdül a gyerekkel, tehát valamiképp az 
együttérzés az ősjelentése a szónak. Ugyanak-
kor az irgalmasság – amit el fogok mondani az 
elmélkedésben is – az a találkozási pont, ahol 
Isten és ember leginkább tud találkozni. Azt 
mondja a liturgikus imádság, hogy: Te azzal 
mutatod meg mindenhatóságodat, hogy irgalmas 
és kegyelmes vagy hozzánk. Mi az irgalmassá-
got gyengeségnek, engedékenynek gondoljuk. 
Az irgalmasság az erő, és az Isten erejével har-
monizálunk, amikor az irgalmat gyakoroljuk.  
Az irgalom – így mondja Ferenc pápa – Isten 
szeretetének az a tette, amellyel átölel ben-
nünket korlátainkkal együtt. Így a korlátaink 
felemelkednek az Ő szeretetébe, és így meg-
semmisülnek. Ez az irgalom.”

Meg tud osztani velünk egy élményt az életé-
ből, amikor megtapasztalta az irgalmasságot?
„Inkább csak elméleti szinten tudnék vála-
szolni. Bennem az egy nagy reveláció volt, és 
számomra nagyon lényeges, amikor ezt meg-
értettem, hogy: Isten báránya, te elveszed a vi-
lág bűneit. Az irgalom az mindig a bűnnek az 
elvételét jelenti. Szent Ágoston képét szeretem 
használni. Ő azt mondja, hogy ahogyan a szik-
ra még el sem éri az óceánt, már elfeketül, úgy 
semmisülnek meg az isteni irgalom tengeré-
ben az ember bűnei. Ezt szoktam mondani, 
meg magam is gyakorlom, mert tudom, hogy 
a bűnt nem lehet jóvátenni. Csak a vágyamat 
fejezhetem ki, hogy jóvá szeretném tenni. 

Az Európa lelki megújulásáért és a világ bé-
kéjéért meghirdetett engesztelő imádságsoro-
zat a budapesti Sziklatemplomban folytatódik 
pünkösd után. 

„Az irgalom Isten 
szeretetének az a tette, 
amellyel átölel bennünket 
korlátainkkal együtt.” – 
Interjú Bíró László 
püspökkel
Kovács Adrienn

A Pálos Baráti Kör 2016-os találkozói a Ferenc 
pápa által meghirdetett Irgalmasság évéhez kap-
csolódnak. Az előadások az irgalmasság témá-
ját járják körül az élet különböző aspektusaiból 
szemlélve azt. A Pálos Baráti Kör március 11-i 
pécsi találkozójára Bíró László tábori püspököt, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Család-
ügyi Bizottságának elnökét kértük fel, hogy osz-
sza meg gondolatait az irgalmasságról. Szívesen 
vállalta a meghívást, hisz ő maga is húsz éven át 
állt a pécsi egyházmegye szolgálatában. Az este 6 

Bíró László püspök 
(fotó: Varga László)
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pálos lelkiség 2016. pünkösd

esetleg elriaszthatná a protestánsokat, illetve 
kritikát, netán bizalmatlanságot ébreszthetne. 
Az Imádság Háza-mozgalom lelkiségének lé-
nyege az Istenre figyelő és Istenben gyönyör-
ködő lelkület. Az ima végzése nem munka, ha-
nem szemlélődés, Isten jelenlétébe merülés a 
dicsőítő ima által. Bár lehet imaszolgálatnak is 
nevezni, hiszen bőséges kegyelmet hoz a világ 
számára. De a hangsúly itt mégsem azon van, 
hogy én szolgálok Istennek, hanem azon, hogy 
Ő megajándékozott engem, minket, és ezt el-
fogadjuk, ezért hálásak vagyunk. 
Mit is adhatna az ember Istennek? Hisz min-
dent Ő teremtett, és ráadásul nekünk teremtet-
te, nekünk adta! Ugyan mit adhatnék én neki? 
Semmi mást, mint a köszönetet és a hálát.  
Az egész teremtés Isten ajándéka. Ezért szün-
telen jogos, illő és helyes hálát adni Istennek! 
Az imádás ugyanakkor nem pusztán köteles-
ségből fakadó hála, hanem ennél lényegesen 
több: egyfajta lelkület. Pusztán kötelességből 
hálát adni unalmas, méltatlan és erőltetett 
is. De ha megörvendeztet mindaz a szépség, 
nagyszerűség, amit Isten teremtett, akkor ma-
gától hálaadásra fakad az ember. Isten pedig 
örül annak, ha mi örülünk az ő ajándékának, 
a teremtett világnak. Tehát örülj annak, amit 
Isten neked adott, gyönyörködj benne, fogadd 
el és hálaadással vedd magadhoz. 
De ezzel még nincs vége. Ha látod milyen 

szép a világ, lassan megsejtheted, 
milyen szép lehet maga Isten!  
És Isten, aki sokkal szebb az 
egész világnál, még nagyobbat 
ad: önmagával, a barátságával is 
megajándékoz. Veled van mindig, 
szeret mindig. Mindenkor szá-
míthatsz rá. Ezért a dicsőítéskor 
Őbenne gyönyörködünk, nagy-

ságát, jóságát, szeretetét, irgalmát szemléljük.  
A dicsőítés szemlélődő imává lehet; belemerü-
lés Isten szerető jelenlétébe. És az, hogy ebben 
gyakran jó, boldogító belemerülni? Hogy ez 
időnként nem is munkás dolog, hogy nem is 
kell hozzá erőfeszítés? – Az üdvösségben len-
ni sem munka lesz, hanem ünneplés, együttlét 
Vele, akit szeret a lelkünk! 

Egymásnak a bűneit csak elvehetjük, ahogy 
Isten is elveheti tőlünk. Ezt látom leginkább 
lényegesnek, és ezt próbálom én is gyakorolni.”

Mindezek fényében mit üzen a Pálos Baráti 
Kör tagjainak?
Először is az, hogy az irgalomra mindenkinek 
lehetősége van. Ennek az évnek a mottója, 
hogy: Irgalmasok, mint az Atya. Azt kívánom, 
hogy sikerrel járjon ennek az igazságnak a 
megtapasztalása ebben az esztendőben.

Az imádság házai – 
az Istenben gyönyörködő élet
P. Csóka János OSPPE

2015 nyarán nyílt meg Pécsett is az Imádság 
Háza. – Az imádság házai lényegében olyan 
helyek, ahol egész nap folyamatosan dicsőí-
tik Istent. (Természetesen felváltva, egy-két 
óránként beosztva, és nem mindig ugyan-
azok az emberek.) Többnyire Istent dicsérő 
gitáros énekekkel vagy zsoltárokkal, szentí-
rási igékkel kiegészítve folyik az imádság, de 
erre nincs megkötés, szabály. Immár egyfajta 
mozgalomról beszélhetünk, hisz világszerte 
születnek ilyen házak. Hazánkban Budapes-
ten, Kecskeméten, Debrecenben 
és Sülysápon is nyíltak imádság 
házai. Ez számomra, pálos szer-
zetes számára külön öröm, hiszen 
a pálos hivatás lényege az Isten 
jelenlétében való élet, az imádság. 
Volt, aki megkérdezte, miért kel-
lenek ezek a házak, miért nem a 
katolikus templomokban, az Ol-
táriszentség jelenlétében imádkoznak az embe-
rek? Az Imádság Házai-mozgalom lelkiségé-
hez szorosan hozzátartozik az ökumené, azaz a 
lehetőség, hogy más felekezetű keresztény test-
véreinkkel együtt dicsőíthetjük Istent. Hiszen 
ez kapcsol össze mindannyiunkat – ezt valóban 
közösen is tudjuk tenni. Ha katolikus templo-
mokban szerveznék ezeket az imádságokat, az 
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A Mecseken élő remetéket Bertalan pécsi püs-
pök 1225 táján telepítette a mai Jakab-hegyre. 
A remeték Boldog Özséb biztatására csatla-
koztak Remete Szent Pálnak a Pilis hegység-
ben élő követőihez, a pálosokhoz. A törökök 
megjelenésével a pálosoknak ugyan el kellett 
menekülniük a Jakab-hegyről, de a törökök 
kiűzése után azonnal, már 1686-ban vissza-
települtek Pécsre, ahol 1741 és 1756 között 
felépítették a mai Lyceum templomot, majd 
utána mellette a kolostort, melyben ma a Szé-
chenyi Gimnázium működik. 1786-ban II. Jó-
zsef császár feloszlatta a rendet, így a pálosok-
nak el kellett hagyniuk az éppen csak felépült 
templomukat és kolostorukat. Közel 150 éven 
keresztül, 1934-ig kellett várni arra, hogy Ma-
gyarországra, és így Pécsre is visszatérhessen a 
pálos rend. Ekkor kezdték felépíteni a Mecsek 
oldalában az új templomot és kolostort. 1950-
ben sajnos ismét betiltották rendet, mely csak 
majdnem 40 évvel később, 1989-ben indulha-
tott el újra. Ennek az újrakezdésnek, ahogy a 
pálosok története során számos alkalommal, 
ismét Pécs is helyszíne volt. Ezért a város 
megkülönböztetett helyet tölt be a Magyar 
Pálos Rend életében, központja is itt található 
a rendszerváltás óta. 
A Lyceum templomnak a pálos rend kálvári-
ájához igazodva szintén hányatott sorsa volt:  
a rend 1786-os feloszlatása után működött 
raktárként, istállóként, de a székesegyház át-
építése során püspöki széktemplomként is. 

„Az Imádság Háza-mozgalom egy ke-
resztény felekezetek között megvalósu-
ló imamozgalom, mely a bibliai Dávid 
király által felállított folyamatos dicsőítő 
szolgálat mintájára működik. Tehát en-
nek megfelelően nem egy közösség vagy 
gyülekezet, hanem szolgálat. Így min-
den szolgáló testvér saját felekezetének 
elkötelezett közösségi, gyülekezeti tagja 
és emellett vállal heti rendszerességgel 
imaszolgálatot. Vannak szolgálók, akik 
teljes időben – ún. imamisszionáriusként 
– vannak jelen a házban, míg mások vi-
lági munkájuk mellett szabad idejükben.” 

(Forrás: Pécsi Imádság Háza, 
http://www.pecs-hop.com; 

bővebben: http://www.imadsaghaza.org/)

pálosoktól, 
pálosokról
A Lyceum templom 
tetőzetének felújítása 
dr. Szentirmay Tamás

2016. április 4-én, a pécsi város-
házán támogatási szerződést írt 
alá dr. Páva Zsolt polgármester 
Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és Csóka János tarto-
mányfőnök a Magyar Pálos Rend 
képviseletében a Lyceum templom 
tetőzetének a felújításával kap-
csolatban. 

Pécs és a M. Pálos Rend történe-
te közel 800 éve fonódik egybe.  

P. Csóka János OSPPE és dr. Páva Zsolt polgármester
(fotó: Varga László)
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A pálos rend és a Lyceum templom törté-
nete 1997-ben kapcsolódott ismét egybe, 
ekkor kapta meg a rend a templomot lelki-
pásztori ellátásra, majd 2012-ben tulajdonba.  
Az 1997 óta eltelt 19 évben folyamatosan zaj-
lott a templom felújítása, lépésről-lépésre, mert 
soha nem állt rendelkezésre akkora összeg, 
amelyből egyszerre el lehetett volna végezni 
a teljes felújítást. Ennek a megfeszített, közel 
két évtizedes munkának az eredménye a temp-
lom mai, szinte teljesen helyreállított állapota.  
A 2014-es homlokzat felújítási munkálatok 
során derült fény a Lyceum templom tetőzeté-
nek komoly szerkezeti problémáira, melyeknek 
orvoslását a szakértői vizsgálat halaszthatatlan-
nak ítélte meg. A felújítás magas költségeire te-
kintettel a Magyar Pálos Rend támogatást kért 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától, 
mely támogatási kérelemnek a város közgyű-
lése nagylelkűen helyet adott, jelentős mérték-
ben járulva így hozzá a felújítás kiadásaihoz.  
A munkálatok elvégzését az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma is támogatja. A helyszíni 
munkák május vége felé kezdődnek, és várha-
tóan augusztus végén fejeződnek be.

Áprilisi álom – 2015
Szekeres Edina Andrea

2014-es karácsonyi számunkban 
már közöltük szerzőnk egy írását 
gyermekkorának egy kedves helye, 
a Környezetvédelmi és Vízgazdál-
kodási Kutató Intézet (VITUKI) 
kezelésében lévő karsztvízmegfi-
gyelő-állomás – a mai Sziklatemp-
lom – kapcsán.

Kilépek a Sziklatemplomból – ragyog a nap a 
bukósisakomon. Botond testvér kérdőleg rám 
tekint… „Igen, indulhatunk.” Ahogy gurulunk 
lefelé a lejtőn, lepereg előttem a gyermekko-
rom, mely itt a Sziklában csodás volt egykoron, 
majd lepereg hazámtól elszakadt, rögökkel teli 
felnőttkorom is. Mennyi, mennyi fájdalom! 

Átzokogott éjszakák, borús nappalok. Isten 
elleni lázadás, majd egy furcsa álom: A Szikla 
bejáratánál állok. Hideg van, reszketek, döng-
ve nyílik az alacsony vaskapu, és én belépek. 
Elindulok a megszokott úton, de most nem 
szaladok, csak tétován, félénken, lassan ha-
ladok. Végighúzom kezemet a sziklafalakon, 
mint gyermekkoromban, ekkor szerető meg-
nyugtató hangot hallok –„Gyere, gyere, te már 
itthon vagy!” És most már bátrabban lépkedve 
bejárom a barlangot. Furcsa homályban fehér 
csuhában elsuhanó alakok előttem. Érzem azt 
a megnyugvást, melyet gyermekkoromban, 
mikor itt a Sziklában aludtam. Elindulok, most 
már biztos léptekkel. Érzem, hogy egy szerető 
erős kéz vezet, és boldogan bejárom régi „ját-
szóteremet”. Megtorpanok a Szikla mélyén. 
Előttem egy betonfal zárja el utamat, tétován 
megállok, nem tudom, mit tegyek, de ekkor 
szétnyílik a fal, és mögötte fényesen szikrázó 
napsütés csalogat, belépek, mert egy szerető 
szelíd hang hívogat. – Felébredek, kábán ki-
nyitom szemem, valami határtalan öröm ka-
varog lelkemben. Ezután felgyorsul, felpereg 
életem, már nincs bánat, csak öröm és szeretet, 
hisz hazavezettél a fehér barátokhoz Istenem, 
most már bajom nem eshet.

Zökken alattunk a motor, én is visszazökkenek 
a jelenbe. Távolodunk, egyre kisebb lesz a Szik-

la, majd felzúg alattunk a gép, és 
ahogy nekiindulunk, átszáguld 
szívemen a rémület –„Ismét el-
szakadok tőled, Istenem?” Ekkor 
ismét megszólít a kedves hang 
és halkan suttogja: „Dehogy, de-
hogy, soha többé.” Felnézek bu-
kóm alól az égre, szemem előtt 
megjelenik a kereszt, melyen az 

Úr Jézus szenvedett. Ismét az égre nézek, egy 
szerető kezet érzek vállamon, és átcikázik raj-
tam egy gondolat, hogy igen, én a keresztséget 
akarom! Eszembe jutnak a szavak, hogy a Jó 
Isten tudja a javamat, hogy irgalmas és szeret, 
hisz Ő a teremtő. Annak, aki hisz, örök életben 
lesz része. Isten a szeretet, és mindenki, aki szeret, 
Istenben él és Isten őbenne, s ha hittel és szeretet-
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sét is, amelyet többnyire a bűnösök megté-
réséért és főként nemzetünkért, népünkért 
szoktam felajánlani. Olvasva az ószövet-
ségi választott népnek a történetét, hogy 
ha nem a Jóistennel vagyunk, akkor nem 
csoda, hogy az van, amit látunk a nemzetek 
és a népek között. Úgyhogy ezt az évet s az 
életemet is erre szeretném rátenni. Mint-
egy mottóként mondanám, hogy még egy 
lelket megmenteni Jézusnak. Hogy amit 
csak lehet, tegyünk meg a népünkért, nem-
zetünkért, válasszuk az Istent, s akkor győ-
zelemre juthatunk együtt. Pálosokként is 
meg magyarokként is.” 

•	 Csóka János tartományfőnök atya január 
1-vel Balla Barnabás atyát a budapesti ko-
lostorból Pécsre, Hesz Attila atyát pedig 
Márianosztráról a budapesti kolostorba he-

lyezte. 
•	 2016. március 14. és 16. kö-

zött a pálos rend közösségépí-
tő találkozót tartott a pécsi  

kolostorban. 

•

Szerzetesi 
fogadalmak 
megújítása 
A pálos rend név-
adójának, Remete 
Szent Pálnak ünne-
péhez kapcsolódóan 
a pálos szerzetesek 
megújították szer-
zetesi fogadalmukat.  
Az ünnep vigíliáján, ja-

nuár 14-én a budapesti 
Sziklatemplomban a 17 

órás szentmisét a Sarut-
lan Karmelita Rendtarto-

mány budapesti rendháza 
házfőnöke, Vörös András kar-

melita atya, másnap a pécsi Pá-
los (Szent Imre) templomban a 18 

órás szentmisét a rendtartomány keszt-

tel visel el minden fájdalmat és szenvedést, igaz 
örömöt talál az Úrban. Elpirulok, elszégyellem 
magam, mert Téged utasítottalak el, Uram. 
Nem voltál benne a terveimben, de én ben-
ne voltam a Tiédben! Most itt állok előtted, 
szememet Rád emelem, esedezve kérlek, hadd 
legyek a gyermeked. Ámen. 

rendi 
krónika
Rendi hírek

•	 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogan-
tatás ünnepén, a Ferenc pápa által meg-
hirdetett irgalmasság szent évének 
kezdetén került sor László Re-
zső atya beöltözésére a len-
gyelországi Leśniów-ban.  
Az ünnepi szentmisé-
ben történő szertartás 
után Rezső atya rö-
vid nyilatkozatban 
így foglalta ösz-
sze az eseménnyel 
kapcsolatos gon-
dolatait, érzése-
it: „Érdekesnek 
találom, hogy a 
megszentelt élet 
évében hívott el 
a Jóisten erre a 
szolgálatra, hogy 
a pálos közös-
ségbe bekapcso-
lódjam, a része le-
gyek, a tagja legyek.  
Második érdekesség, 
hogy az isteni irgal-
masság vasárnapján öl-
töztem most be, miköz-
ben Fausztina nővérnek az 
üzenetét nagyon szeretem és az 
irgalmasság rózsafüzérnek a végzé-
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helyi rendházból Péceli Bence 
Imre karmelita atya mutatta be, 
amelyen a Pécsi Egyházmegyét 
Szép Attila püspöki irodaigazga-
tó atya, az irgalmasrendet pedig 
Morvay Imre Pio atya képviselte.
Imre atya a szentmise olvasmányai 
nyomán kiemelte a karmelita és a pálos rend 
közös vonásait, a lelki rokonság jeleit, hiszen 
mindkettő remeterend. Többek között utalt Il-
lés prófétára, akit a szemlélődő szerzetesrendek 
mintegy ősatyjuknak tekintenek. Az alábbiak-
ban idézünk néhány gondolatot az elhangzott 
szentbeszédből: az, hogy Illés próféta elrejtőzött 
és csak abból táplálkozott, amit Isten adott neki, 

megjeleníti a lelkületet, amelyhez Remete Szent 
Pál, majd később Boldog Özséb is kapcsolódott.  
A másik közös vonás az apostoli lelkület,  
a misszió vágya: másokhoz elvinni az igazsá-
got. Remete Szent Pál magával az elvonulásával 
csodálatos apostoli munkát fejtett ki. Elrejtőzé-
se minden keresztény embernek is példa – aki 
meg van keresztelve, egyre inkább az Istenben 
elrejtőzve, vagyis szüntelenül Isten akaratát ke-
resve kell, hogy éljen. Ahogyan Szent Pál apos-
tol mondja a szentleckében: „Élek, de már nem 
én, hanem Krisztus él énbennem”.

•
Szent kapu Pálosszentkúton  

2016. január 17-én a 10.30-kor kezdődő ün-
nepi szentmise keretében Dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek megnyitotta az irgal-
masság szent kapuját Pálosszentkúton. Ezzel 
az eseménnyel kapcsolódtunk mi is a szentatya 
szándékához, s ez a kapunyitás az irgalmasság 
rendkívüli évének a kezdő gesztusa. A pápa így 
fogalmazott: „A szent kapu megnyitása egysze-
rű, de jelképekben annál erősebb gesztus, segít 
felfedezni az Úr irgalmasságának mélységét.” 
– Az irgalmasság évében teljes búcsú nyerhető 
el a szent kapun való áthaladással és imádság 
elvégzésével a szentatya szándékára. 

•
Boldog Özséb ünnepe 
Márianosztrán  

Esztergomi Boldog Özséb ün-
nepéhez kapcsolódóan 2016. 
január 20-án, szerdán 10.30 
órakor ünnepi szentmisét mu-

tatott be a márianosztrai bazilikában Dr. 
Beer Miklós váci megyéspüspök. A szent-
misén a pálos atyák és testvérek mellett 
részt vettek a pálos konfráterek, akik meg-
újították konfráteri ígéretüket. Szentbeszé-
dében püspök atya hangsúlyozta, hogy az 
irgalmasság évében Isten arra hív minket, 
hogy nyissuk meg a szívünket a környeze-

Fogadalomújítás, Pécs, 2016.
(fotó: dr. Hegedüs György)
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tünkben élő, szükséget szenvedő testvéreink 
előtt. – A szentmise elején az irgalmasság 
szent évéhez kapcsolódóan megnyitották a 
márianosztrai bazilika szent kapuját is.

•

Ünnep Hargitafürdőn  

Hargitafürdőn a Szent István templomban 
Első Remete Szent Pál és Boldog Özséb atyá-
inkat ünnepeltük, és a két évvel ezelőtti kolos-
toralapításra emlékeztünk 2016. január 24-én 
vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmise kere-
tében. A szentmisét bemutatta és szentbeszé-
det mondott főtisztelendő Msgr. Dr. Darvas 
Kozma József pápai káplán, esperes plébános, 
pálos konfráter.

• 
Lezárult a megszentelt élet éve  

2016. február 2-án, Urunk bemutatásának 
ünnepén, a megszentelt élet napján zártuk le 
a szerzetesek évét a pécsi Pálos templomban. 
A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise be-
vezetője a gyertyaszentelés szertartására volt 
a pálos templom bejáratának árkádja alatt, 
majd Dr. Udvardy György pécsi megyés-

püspök bemutatta a megszentelt élet évét 
lezáró szentmisét, a Pécsi Egyházmegye, a 
Magyar Pálos Rend és az egyházmegyé-
ben jelenlévő szerzetesrendek képviselőivel.  
A liturgikus szolgálatban részt vettek a Pá-
los templom ministránsai. A zenei szolgála-
tot a Schola Sancti Pauli végezte, dr. Fodor 
Gabriella vezetésével. – Az ünnep keretében 
délután 16 órakor filmvetítés volt az egy-
házmegyei szerzetesrendek életéről, majd 
kerekasztal-beszélgetés következett a Pécsi 
Egyházmegye szerzetesrendjeinek képviselő-
ivel.  A beszélgetésen a pálos rendet képviselő 
Csóka János tartományfőnök atya elmondta: 
egy életre szóló döntés teljessé teszi az em-
beri életet. „Magamból indulok ki: Isten erre 
hívott, és az ő ötlete mindig a legjobb és a 
legboldogítóbb. Igazából akkor él az ember, 
amikor végérvényesen és visszavonhatatlanul 
odateszi magát. Utak vannak előttünk: ha 
nem lépek rá egyik útra sem, akkor egyiket 
sem fogom végigjárni. Csak egyre tudok rá-
lépni, azon viszont végig kell menni.”
A beszélgetést szentségimádás követte, Bot-
fai Levente, pécsi házfőnök atya vezetésével.

•

A Pálos Baráti Kör programsorozata

A Pálos Baráti Kör idei programjai a Ferenc 
pápa által meghirdetett rendkívüli szentévhez, 
az irgalmasság évéhez kapcsolódnak: különbö-
ző aspektusokból járjuk körül az irgalmasság 
jelentését, lehetőséget adva így mindenkinek 
e szentév mélyebb lelki megélésére. A prog-
ramsorozatot február 5-én nyitottuk meg a 
pécsi Pálos templomban. A 18 órakor kezdődő 
szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyés-
püspök mutatta be, aki a szentmise keretében 
megáldotta a templomban elhelyezett Irgal-
mas Jézus-képet, majd a szentmise után meg-
tartotta a sorozat nyitóelőadását: Mi a célja 
Ferenc pápának az irgalmasság évével? cím-
mel. A szentmisét, halálának második évfor-
dulójára emlékezve, dr. Aczél László Zsongor 
pálos atyáért mutatta be a püspök úr. 

Megnyílik a szent kapu Márianosztrán
(fotó: Varga László)
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A szentmisén dr. Udvardy György megyés-
püspök elmondta: „Van néhány rendkívüli 
szentév. Ilyen a mostani is: a pápa egy fon-
tos gondolatot szeretne ajándékként adni az 
egész egyház számára. Lényegi, különösen 
aktuális témát ragad meg: az irgalmasságot. 
Rászorulunk Isten irgalmára, sőt, rászorulunk 
egymás irgalmára is ahhoz, hogy élni tud-
junk.” – A Sziklatemplomban február 28-án 
nyílt meg a programsorozat. A 17 órai szent-
misét Dr. Székely János esztergom-budapesti 
segédpüspök mutatta be, majd a szentmise 
után „Mi a célja Ferenc pápának az irgalmasság 
évével?” címmel tartott előadást. 

•

A generális atya vizitáció-
ja Magyarországon  

2016. február 28-án Magyaror-
szágra érkezett Arnold Chrapkowski rendfő-
nök atya Marian Waligóra jasna górai (częs-
tochowai) házfőnök atya kíséretében, hogy 
a szabályzatunk által előírt kánoni vizitációt, 
vagyis hivatalos látogatását elvégezze. A ma-
gyar tartomány imádsággal és a szabályzat erre 
vonatkozó részeinek az ismételt átolvasásával 
készült az eseményre. Generális atya nem elő-

ször jár Magyarországon, a magyarul jól beszé-
lő Marian atya pedig sokszor megfordult már 
hazánkban. A hivatalos látogatás alkalmával a 
legfőbb elöljáró elbeszélgetett minden egyes 
rendtaggal, tájékozódott a szerzetesek élete, a 
lelkipásztori szolgálat és az anyagi javak meg-
felelő kezelése tekintetében. A magyar tarto-
mány öt házában két-három napot töltöttek 
vendégeink, majd március 9-én visszatértek 
Lengyelországba. 
A vizitációról hivatalos jegyzőkönyv készült, 
amelyet minden rendház, illetve a Tarto-
mányfőnöki Hivatal is megkapott. A gene-
rális atya nagyobbrészt meg volt elégedve a 
tartomány életével. 

•

Keresztúti elmélkedés 
a Duna TV-ben

Isten kezében – Keresztút Botond testvérrel cím-
mel 2016. március 16-án adta le a Duna TV 
nem sokkal korábban Hargitafürdőn forgatott 
filmjét, melyben P. Bátor Botond pálos szer-
zetes keresztúti elmélkedései egy híres kortárs 
szimbolista lengyel festő, az „éleslátó szatiri-
kus”, Jerzy Duda Gracz a keresztutat meg-
jelenítő festménysorozatához kapcsolódnak.  
A nagy méretű képek Częstochowában, Jasna 

Gorán (a Fényes Hegyen), a pá-
los rend központjában láthatók. 
A film megtekinthető az inter-
neten is a mediaklikk.hu oldalon.

•
Önkéntesek munkája 
Gálosfán

A budapesti Sziklatemplom közössége szer-
vezésében a tavalyi jó hangulatú és eredmé-
nyes alkalmak után 2016. április 9-én, szom-
baton egynapos közösségi munkán vett részt 
a budapesti hívek busznyi csapata Gálosfán, a 
Páloskertben. A kora reggeli indulás és az esti 
megérkezés között eltelt időben az imádság 

P.  Botfai Levente OSPPE és dr. Urdvardy György pécsi püspök
(fotó: Loósz Róbert)
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és a munka egyaránt fontos szerepet játszott. 
A nap lelki vezetője Fr. Fülöp István Vilmos 
pálos volt. A buszban elmondott közös imák 
mellett imaliturgián vettek részt a hívek és 
vendéglátóik a Gálosfára való megérkezést 
követően, a falu templomában Vilmos testvér 
vezetésével. A tízórai után a bontott téglák 
rakodása és a terület egy jelentős részének 
megtisztítása következett, majd a házigazdák 
jóvoltából bőséges estebédben is részesültek a 
szorgoskodók.

•

Aranymiséjét ünnepelte 
P. Tölgyes Kálmán OSPPE

Hat paptársával együtt hálaadó misével ün-
nepelte pappá szentelésének ötvenedik évfor-
dulóját Tölgyes Kálmán pálos atya a szegedi 
dómban április 11-én. Az ünnepi szentmisén 
rendtársai, Botfai Levente, Temesvári Bene-
dek és Puskás Antal atyák képviselték a pálos 
rendet.  A hálaadó szentmisén a hat lelki-
pásztor ötven évvel ezelőtti pappá szentelésén 
elhangzott, Ijjas József apostoli kormányzó 
püspök által elmondott szentbeszédet hall-
gatták meg. – Tölgyes Kálmán atya Csíksom-
lyón született 1942-ben. Kisgyermekkorában 
a család átköltözött Hajósra, gyermekkora to-
vábbi részét ott töltötte. Szemináriumi éveit a 
szegedi teológián végezte. Felszentelése után 
egyházmegyés papként működött Csenge-
lén, majd Pálmonostorán. Több rendtársához 
hasonlóan ő is sokáig ún. klandesztin pálos-
ként, titokban élte szerzetesi életét. Az 1990-
es évek elején Pálosszentkúton kezdte meg 
„nyilvános” pálos életet, ahol azóta is szolgál, 
jelenleg nyugalmazott segédlelkészként.

•

Pálos kiállítás 3D-ben 

Elkészült, s az interneten elérhető a Magyar 
Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) 2014 októbere és 2015 februárja 

között Pécsett megrendezett Pálosaink, a fehér 
barátok című közös pécsi kiállítását szinte tel-
jes egészében felidéző virtuális tárlat. A 3D-s 
alkalmazás nemcsak a térélményt s a látványt 
idézi fel, hanem navigációja segítségével vé-
gigolvasható az egykor a falakon lévő szöveg, 
kinagyítható vagy közelebbről is megnézhető 
a falakon és tárlókban lévő tárgyak túlnyomó 
többsége, végignézhetők az egykori kiállítás 
falain lévő kis dobozokban lévő elvihető kár-
tyák, és meghallgatható a kiállítás hanganyaga 
is. A virtuális tárlat elérhető az OSZK (http://
paloskiallitas.oszk.hu) és a pálos rend honlap-
járól is (http://www.palosrend.hu/kincstar/pa-
los-kiallitas-3d).

•

Zarándokház Pálosszentkúton 

A pálosszentkúti zarándokház egész évben 
várja a testi-lelki felfrissülésre vágyó csa-
ládok, csoportok jelentkezését (40 főig).  
Bejelentkezni, érdeklődni lehet a plébánián 
telefonon: 76/700-911, 20/775 2555 vagy 
e-mailen: zarandokhaz@gmail.com. 

•
Önkéntes munka és pihenési 
lehetőség Páloskert-Gálosfán 

Szeretettel tudatjuk az érintettekkel, hogy az 
érettségiző diákok számára szükséges 50 órás 
közösségi szolgálat teljesítésére Gálosfa-Pá-
loskerten is van lehetőség! 
A Somogy megyei Gálosfán, a Páloskertben 
összefüggő területen, gyönyörű környezetben, 
felújított, kényelmes házakban várjuk a pi-
henni, kikapcsolódni elcsendesedni és együtt 
munkálkodni vágyókat is. Nagy szerettel vá-
runk családokat is! Bejelentkezés és bővebb in-
formáció: paloshazak@gmail.com és Baghy-Bá-
tor Teréz +36 82 950 856. 

•
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pálos 
programok
2016. május – 2016. szeptember 

Az alábbiakban azokat a programokat közöljük, 
melyeknek időpontja megérkezett lapzártáig.  
A további programokról templomainkban és 
honlapjainkon adunk tájékoztatást. 

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

•	 májusban – minden nap a 17 órai 
szentmise után Lorettói litánia a 
Szűzanya tiszteletére

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

•	 minden hónap 13-án – Fatimai 
engesztelőnap nemzetünk lelki 
megújulásáért. 8.30: szentmise, 10 óra: 
szentségimádás, 11 óra: ünnepi szentmise 
(8.30-tól gyónási lehetőség)

•	 minden hónap 28-án – 19 óra: imaóra 
az abortusszal elkövetett bűnök 
engesztelésére

•	 május 18. – a Pálos Baráti Kör 
találkozója: 17 óra: szentmise; majd Dr. 
Papp Miklós budapest-
pesterzsébeti görög-
katolikus parókus előadása 
„Irgalmasság a házasságban” 
címmel.

•	 szeptember 14. – a Pálos 
Baráti Kör találkozója: 
17 óra: szentmise, 
melyet Morvay Imre Pio 
irgalmasrendi atya, a pécsi Irgalmas 
Rendház házfőnöke mutat be, majd 
előadást tart „Irgalmasok az irgalmasság 
évében” címmel.

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

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya Bazilika
www.marianosztrakegyhely.hu

•	 májusban a szentmisék után Lorettói 
litánia a Szűzanya tiszteletére 

•	 minden hónap 13-án – 18 óra: Fatimai 
engesztelőnap keresztúttal, rózsafüzér-
rel, szentségimádással, szentmisével és 
a Lorettói litániával nemzetünk lelki 
megújulásáért

•	 minden hónap első csütörtökjén – 9 órától  
a szentmise kezdetéig: szentségimádás  
a lelki és a testi békéért

•	 július 2. – Sarlós Boldogasszony, ünnepi 
szentmise a Mária-kútnál 

•	 július 2–3. – Az Irgalmas Jézus Öt Szent 
Sebe ünnepe, főbúcsú 

•	 augusztus 14. – Nagyboldogasszony 
búcsúja, a bazilika templomszentelési 
ünnepe

•	 augusztus 15.– Szűz Mária mennybevéte-
le, Nagyboldogasszony főünnepe

•	 szeptember 18. – A Fájdalmas Szűzanya,  
a kálváriai kápolna búcsúja

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom
palosszentkut.wix.com/palosszentkut

•	 májusban vasárnap és ünnepnapokon 
a 10.30-as mise után Lorettói litánia a 
Szűzanya tiszteletére.

•	 minden hónap első 
péntekén – Férfiak gyalogos 
zarándoklata; indulás 17 
órakor Kiskunfélegyházáról, 
az Ótemplom elől. Érkezés 
kb. 20 órakor a pálosszentkúti 
kegyhelyre. Majd engesztelő 
virrasztás Magyarországért.
•	 június 4. és szeptember 10. – 

nők gyalogos zarándoklata 
•	 június 10–12. – Házasok lelkigyakorlata 

Bíró László püspök atya vezetésével
•	 július 9. – Keresztény Motoros 

Zarándoklat
•	 szeptember 3–4. – Kisboldogasszony búcsú

Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó 
zarándokszállás várja a zarándokokat, 
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csoportokat. A további részletekről a 
www.palosrend.hu/palosszentkut oldalon vagy 
a +36 20 8233 836 telefonon érdeklődhet.

PÉCS
Pálos (Szent Imre) templom

•	 a szentmise előtt 17.20-kor rózsafüzér, 
májusban Lorettói litánia a Szűzanya 
tiszteletére

•	 csütörtökönként – szentségimádás a 18 
órai szentmise után 

•	 minden hónap utolsó csütörtökje – 18 óra: 
SERRA szentmise – a papi és szerzetesi 
hivatásokért

•	 május 20. – a Pálos Baráti Kör találko-
zója: 18 óra: szentmise, majd Dr. Papp 
Miklós budapest-pesterzsébeti görög- 
katolikus parókus előadása „Irgalmasság  
a házasságban” címmel.

•	 szeptember 16. – a Pálos Baráti Kör talál-
kozója: 18 óra: szentmise, majd Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkár előadása „Irgalmasság a közéletben” 
címmel. 

PÉCS 
Lyceum-templom

•	 májusban a szentmise előtt Lorettói 
litánia a Szűzanya tiszteletére 

•	 Templombúcsú: Urunk Színeváltozása 
(augusztus 6.) főünnepéhez kapcsolódóan 
augusztus 7., 10.45

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 1, 
2, 3, és 4 személyes urnafülkék válthatók 25 
évre. Érdeklődni munkanapokon lehet 8 és 17 
óra között a 72/515-425-ös telefonszámon.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

•	 minden szentmise előtt rózsafüzér
•	 augusztus 21. – 9.30 ünnepi szentmise 

Szent István király tiszteletére; templom-
búcsú. A szentmisét bemutatja és szent-
beszédet mond Tamás József püspök

•	 szeptember 17. – 14 óra: ünnepi szentmise 
a Szent Kereszt tiszteletére, az adótorony 
melletti keresztnél. 

SALFÖLD

•	 július 23. – 18 óra: Szent Mária Magdol-
na búcsú, ünnepi szentmise; megközelít-
hető: Salföld községen keresztül.

PÉCS, JAKAB-HEGY

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

BUDAPEST, BUDASZENTLŐRINC

•	 augusztus 7. – 16 óra: Szent Lőrinc  
tiszteletére ünnepi szentmise;  
megközelíthető: a 22-es busszal  
a Szépjuhászné megállóig.

KESZTÖLC,  KLASTROMPUSZTA

•	 szeptember 11. (vasárnap) a Szent Kereszt 
tiszteletére ünnepi szentmise; megköze-
líthető: Kesztölc községen keresztül.

Mária-felirat a częstochowai pálos kolostor falán
(fotó: Török Máté)
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Forrás: Internet



A pálos templomok miserendje

2016. május – szeptember

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-Sziklatemplom

•	vasárnap:	8.30,	11,	17	(16.25	rózsafüzér,	a	
szentmise után zsolozsma) és 20 óra (a szent-
mise után zsolozsma)
•	hétköznap:	8.30,	17	(16.25	rózsafüzér,	a	
szentmise után zsolozsma) és 20 óra (a szent-
mise után zsolozsma)
•	minden	hónap	28-án:	17	óra:	engesztelő	
szentmise az abortusszal elkövetett bűnökért

•

MÁRIANOSZTRA 
Magyarok Nagyasszonya Bazilika

http://www.marianosztrakegyhely.hu

•	vasárnap	és	ünnepnapokon:	8.30	és	10.30
•	ünnepnapokon:	10.30
•	hétfőn,	kedden,	csütörtökön,	pénteken	és	
szombaton: 18 óra (a szentmisék előtt fél 
órával rózsafüzér)
•	csütörtökönként	–	szentségimádás

•

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

•	vasárnap	és	ünnepnapokon:	10.30	(Pá- 
losszentkút, Kisboldogasszony-kegytemplom)
•	minden	hónap	első	péntekén	virrasztás:	20	
óra: rózsafüzér, 21 óra: szentmise, 22 óra: 
szentségimádás, keresztút, hajnali 4 óra:  
záró szentmise 

PETŐFISZÁLLÁS–PÁLOSSZENTKÚT 
Magyar Szentek és Boldogok kápolna 

(Petőfiszállás)

•	vasárnap:	8.30	
•	hétfő:	14:30	óra	hittanosok	miséje
•	szombaton:	17	óra	(előesti	szentmise)	előtte	
16 órakor a Szeretetláng imacsoport engesz-
telő órája

•

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

•	vasárnap:	8	óra,	9.30,	18	óra	(17.20	rózsafü-
zér, a szentmise után zsolozsma
•	hétköznap:	7.30	és	18	óra	(17.20	rózsafü-
zér, a szentmise után zsolozsma, csütörtök 
kivételével)

PÉCS
Lyceum-templom 

•	vasárnap:	10.45	(10.15	rózsafüzér)
•	hétköznap,	szerda	kivételével:	17	óra	(16.25	
rózsafüzér)

•

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

•	vasárnap:	9.30	óra
•	hétköznap:	18	óra	
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„Nézz egy virágokkal befestett mezőre,
Melly illatját bízván estvéli szellőre,
Elődbe röpíti, s kér, hogy nézz reája –

Mely kies térsége, s mely szép bokrétája!
Valld meg, nem látod-e minden virágjában
Azt, ki százezerszer szebb magosságában?”

P. Ányos Pál pálos szerzetes (1756–1784): 
Az isteni gondviselés, részlet (1780)


