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könyörögj érettünk!”
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Az ősz, mint minden átmenet, sok meglepe-
téssel szolgál a nyitott szemnek és szívnek.  
A világ – a jó Isten kreativításának köszönhe-
tően és az ember örömére – szüntelenül meg-
újul. Egyházunk ugyanezt tanítja, az „ecclesia 
semper reformanda” (az Egyház szüntelenül 
megújúl) tanításával. Ezt a célt szolgálják az 
Istentől mindenkor érkező ajándékok: a kü-
lönböző típusú szerzetesrendek, lelkiségi moz-
galmak, a liturgia, az Isten háza és a közösségek 
megújulása. Amikor a közösségeink életében, a 
templomban és körülötte, a jó Isten valamit a 
szívünkre helyez, ugyanezt a célt akarja szol-
gálni. Közelebb kerülni hozzá és egymáshoz. 
Önmagát és tervét ajándékozza nekünk. Ezért 
templomunk az Isten háza, udvara az Úr kert-
je, ahol ünnepeljük az Ő jelenlétét. 
Az idei augusztus 20-i Szent István-búcsú kin-
csekben és élményekben is gazdagította a har-
gitafürdőieket és az ide érkező zarándokokat. 
A búcsús ünnepség megszokott szépsége mel-
lett az idén mást is adott: a hargitafürdői fa-
templom fenyőkkel körülvett udvara új formát 
öltött. Egyházi közösségünk formálódásakor 
néhány álmot helyezett a Jóisten a szívünkre, 
melyből egy újabb lépést látunk megvalósul-
ni. Akkori egyik álmunk egy közösségi tér 
kialakítása volt, ahol a közösségi életet meg-
élhetjük. Álmunk volt, hogy templomunk és 
környéke, a falunk olyan legyen, ahol felüdülés 
lenni – lelkileg, érzelmileg, fizikailag és szoci-
álisan –, egy békés, feltöltekezést szolgáló zöld 
és egészséges hely… 
Hargitafürdő és templomunk környéke – re-
ményeink szerint – egyre inkább ilyenné vá-
lik. A templomunk előtti tér, eddigi meghitt 
hegyi szépsége mellett, most még szebb lett, 
s használhatóbbá vált, ahol a terület rendezé-
sével több helyet kapnak a hívek, a látogatók. 

A kialakított támfalak padokká, ülőkékké vagy 
amolyan „eldőlőkké” lettek. A tér központi kör-
körös része, mintegy asztal köré gyűjti össze az 
ide érkező „családot”. A központi tér méretei 
és kialakítása révén alkalmas lett a szabadtéri 
szertartásokra, programokra, s mindemellett 
megnyítja a területet a látogatók, a hívek szá-
mára. Babakocsis és mozgásukban korlátozott 
embertársainkra is gondolva, az eddigi lépcső 
mellett egy újabb út is készült, mely által köny-
nyebben megközelíthető a templom. A hatal-
mas fenyők árnyéka, illata, a nagy csend, amit 
többnyire csak a madarak éneke szakít meg, 
az éles levegő, mind részei annak, hogy az ide 
érkező számára valósággá válhat a táborhegyi 
istenélmény: Uram, jó nekünk itt lenni!
A megújult udvarunkon rendünknek, a pálos 
rendnek a megszervezője is láthatóvá vált egy 
új pirogránit szobor formájában, egy erre kü-
lön kialakított téren. Ahogy az egyik látoga-
tó fogalmazott, „Mikor nem vagytok otthon, 
Boldog Özséb imádkozik értetek!” Együtt a 
család tehát; együtt a menny és a föld. 
A szobor Varga Gábor dombóvári szobrász-
művész alkotása. Az elkészítés költségeit Dob-
róka László pálos konfráter, az egyik pálos 
múltú település, Pálosvörösmart lakója állta. 
Az udvar új formáját, megszépülését – a hívek 
és vendégeink segítsége mellett – a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumának és Hargita Me-
gye Tanácsának köszönhetjük. A kivitelezés a 
Garden Proiect munkája.
Búcsús ünnepünkön a szentmisét Csóka János 
tartományfőnök atya mutatta be. Beszédében 
Szent István bátorságát állította elénk, aki meg 
tudott felelni kora kihívásaira. Nem volt „su-
perman”, de Szent István király Isten elé tér-
delt, s tőle várta, s el is fogadta az irányítást. 
Ma is nagy szükség van a hittel és böjttel át-
szőtt imára – gondoljunk a kopt keresztények 
rendíthetetlen imádságos helytállására! 
Szent István és Boldog Özséb által Isten nagy 
dolgokat valósított meg – s napjainkban is ré-
szei lehetünk ennek a folyamatnak. Hisszük, 
hogy a hargitafürdői templomot és megújult 
udvarát, a mi Tábor-hegyünket az Úr nagy 
dolgok megalapozására használja általunk. 
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lelet viszont még a legmerészebb álmainkat is 
túlszárnyalta. A második építési periódus szen-
télyzáródásánál, az alapozás legalján egy alapkő 
került elő, rajta négy gótikus betű szóelválasz-
tó jelekkel. Az O.S.O.P. rövidítés megfejtése 
komoly feladatot ró a kutatókra, mivel ilyen 
még nem került elő ebből a korból, nincsenek 
még analógiák, melyek segítségével biztos vá-
laszt lehetne adni a betűk pontos jelentésére.  
Az alapkő alatt pénzek voltak, melyek restau-
rálása és meghatározása a kaposvári Rippl-Ró-

nai Múzeumban zajlik jelenleg.  
A homoki mészkőből faragott 
alapkő érzékenysége komoly 
fejtörést okozott, ennek megol-
dásában, a helyszíni restautátori 
beavatkozással a Magyar Nem-
zeti Múzeum sietett segítsé-
günkre, köszönet érte Dr. Tomka 
Gábor főigazgatóhelyettesnek és 

Pető Zsuzsa régésznek. Az alapkövön kívül 
még egy másik éremlelet is előkerült, a török 
pusztítás körüli időkből, ezekről, reményeink 
szerint már egy 2017. novemberi konferencián 
hallhatják az érdeklődők a friss eredményeket.

•

Újabb álmunk egy olyan közösség létrehozá-
sa, ahol a szenvedő, depressziós, kiábrándult és 
összezavarodott ember szeretetet, elfogadást, 
segítséget, megbocsátást, útmutatást és bizta-
tást találhat. Mi így akarjuk ünnepelni Isten 
jelenlétét közöttünk: kézzel foghatóan tapasz-
talni, hogy köztünk van, cselekszik bennünk 
és általunk. Mert az Egyház, az Ő közössége, 
amely a természettel együtt sóvárogva várja Is-
ten fiainak megnyilvánulását (Róm 8,19). Így 
várunk mindenkit a Tábor-hegyre, Isten cse-
lekvő és megújító jelenlétébe!

rendünk 
múltjából
Újabb pálos lelet 
Balatonszemesen 
Papp Attila - Civil Régészeti 

Alap Egyesület

A pálosok középkori hagyatékának régészeti 
kutatása a tavalyi konferencia hatására jelen-
tősen megélénkült. Ennek egyik jelentős hely-
színe volt idén is Balatonszemes, 
ahol már negyedik éve kutatja az 
egykori Mindszent kolostort a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Régészettudományi Inté-
zete. Az önkormányzat jelentős 
támogatásának hála idén már 
egy 3 hetes évaddal folytatódha-
tott a kolostor ásatása, Dr. Végh 
Andrásnak, a PPKE BTK RI docensének ve-
zetésével. 
A tavaly azonosított szentély teljes feltárását 
célzó munkálatok megkezdésekor bíztunk 
benne, hogy idén is megajándékoz minket ez a 
csodálatos lelőhely, és lesz a 2016-os év csúcs-
leletéhez, a pálos szoborfejhez hasonló külön-
legesség. Az ásatás második hetében előkerült 

A balatonszemesi lelet
 (fotó: Civil Régészeti Egyesület)
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Zalacsány és az egykori 
örményesi pálos kolostor
– PO –

A Magyar Pálos Rend szerzetesei számára 
fontos az ősök tisztelete, egykori kolostoraik 
megjelölése, akár jelképesen, még ha az ere-
deti építmény már nem is található meg. Ilyen 
hely Zala megyében Zalacsány, az egykori 
pálos örményesi kolostor melletti település.  

A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt ko-
lostor alapításának ideje jelenlegi ismereteink sze-
rint évre pontosan nem határozható meg, létrejötte 
valamikor a 14. században a Kanizsai családnak 
volt köszönhető. Feltehetően a Zala folyón, Elek-
szigetén lévő kolostort feladó pálosok települtek 
ide. Első biztos adatunk, hogy Mihály, a kolostor 
perjele a pálosok általános perjelével és a renddel 
egyetértésben 1378-ban Elek birtokért egy má-
sikat kapott cserébe. Ettől az időponttól kezdve 
folyamatosan rendelkezünk oklevelekkel, amelyek-
ből a kolostor egyre kedvezőbb gazdasági helyzete 
nagy vonalakban megrajzolható. Rendelkeztek 
házakkal Budán, amelyeket adományként kaptak 
(a 16. században Pápán van kőházuk), többen 
pedig szőlőkkel vagy éppen malom átengedésével 
segítették a szerzeteseket. Volt halastavuk is. A 15. 
század második felében Szombathelyi Tamás álta-

lános perjel éppen Örményesen (feltehetően a szo-
kásos vizitációs látogatásán járt ott) keltezte azt a 
levelét, amelyben hírül adja, hogy többeket fölvett 
a rend konfráterei közé. Gyöngyösi Gergelytől pe-
dig tudunk még egy Mihályról, aki 1490-ben ör-
ményesi vikáriusként halt meg és a szerzetbe lépése 
előtt váradi kanonok volt. Az 1560-as években 
fráter Simon volt a kolostor vikáriusa, majd ismét 
egy Mihály. A források szerint 1576-ban itt ülé-
sezett a pálosok legfelsőbb irányító szerve, a ren-
di káptalangyűlés (hiszen Budaszentlőrincet már 
régen lerombolták a törökök), amelyen Ternavai 
Istvánt választották meg általános perjelüknek. 
Két évre rá birtokaikat bérbeadták, a szerzetesek 
elköltöztek innen. Két évvel később a törökök el-
foglalták Kanizsát, és a visszatérés reménye ezzel 
szertefoszlott (–SG–)

A zalacsány-örményesi egykori pálos kolos-
tornak és szerzeteseinek szentelve 2017. május 
27-én gyönyörű természeti környezetben, ha-
gyományteremtő szándékkal szabadtéri misét 
és egész napos kulturális programot szervezett 
a zalacsányi Pálos Vendégház, együttműködés-
ben a Magyar Pálos Renddel, Zalacsány Köz-
ség Önkormányzatával és a Zalacsány-Örvé-
nyeshegyi Turisztikai Egyesülettel. Szabadtéri 
szentmisével vette kezdetét az ünnepség az ör-
vényeshegyi szabadtéri színpadon, a harangláb-
nál. Csóka János tartományfőnök szentbeszé-
dében a szeretetről, az egymásra figyelésről és 
a közösségekben rejlő erőről, értékekről beszélt. 
A misén közreműködött Maczkó Mária ének-
művész. Ezt követően Csóka János atya meg-
áldotta a falu közelében lévő egykori pálos ko-
lostor emlékhelyét és az ott felállított keresztet.
A nap már jó magasan járt, amikor elkezdő-
dött a népzenei találkozó. Délután kézműves 
foglalkozások, népdaltanítás, népi hangszerbe-
mutató, pónilovaglás várta az aprónépet. A nap 
folyamán lovas fogatok vitték a vendégeket Za-
lacsány és Örvényeshegy között. A szabadtéri 
színpad mellett lacikonyha is üzemelt. 
Az örömteli nap talán legnagyobb ajándéka 
a szemnek láthatatlan rész volt: múlt és jelen 
összekapcsolódott, így adva reményt arra, hogy 
jelen és jövő is utat találhat egymáshoz.
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Az ember benső világát Isten szépnek, tisztá-
nak és rendezettnek teremtette. Meséltem ne-
ked már a benső szentélyről, ha jól emlékszem.
– Igen. A benső ember szíve, mely nem a hús-
ból való szívünk, de lelkünk középpontja, ez a 
benső szentély, mert legalapvetőbb vágyunk 
ered belőle. Az a vágy, amely egész életünket 
meghatározza, benső világunkat, és így külső 
cselekedeteinket is. Ez a vágy pedig a bol-
dogság vágya. Boldogok akarunk lenni! Mi 
szerzetesek, boldogok akarunk lenni, amikor 
a legnagyobb aszkézisre adjuk fejünket, hogy 
eljussunk az üdvösségre. De boldog akar lenni 
az a világban élő ember is, akik a test élvezete-
ire, a borra és a mulatozásra adja pénzét, csak 
hogy örömet szerezzen magának. Meg a ke-
reskedők mind, akik a kerek világot bejárják, 
csak hogy pénzhez jussanak. Miként történhet 
az, hogy bár mindenki keresi a boldogságot, 
mégis sokan más-más úton járnak? Talán több 
boldogság van?
– Nincs több igazi boldogság, csak egy. Ez az 
egy pedig Isten. Mert igazi boldogság az, ha 
örömben élsz. De ez az öröm nem az érzel-
mekben, vagy az élvezetekben jelenik meg, 
hanem a szíved mélyén. Ahhoz pedig, hogy 
teljes legyen ez az öröm, nem lehet neki vége. 
Hogy lehetne az boldogság, ha már nem élsz? 
Vagy, hogy lehetne olyan a boldogság, amely-
ben ugyan élsz, de a szíved mélyén nem örülsz 

ennek az életnek? De még ha 
örömben élsz is, hogyan nevez-
hető az teljes boldogságnak, ha 
egyszer véget ér? Csak Istenben 
lehet olyan örömteli élet, amely-
nek soha nincsen vége. Ezért 
annak, aki a teljes és valóságos 
boldogságot keresi, Istent kell 
keresnie. Ezt nevezik már ősidők 

óta üdvösségnek. De ez az üdvösség több féle 
úton is elérhető. Itt, szerzetesként, az aszkézis 
útján, családban a tiszta családi élettel, és min-
den életúton, Istennel kötött erős szövetség-
ben. De nem minden út vezet a boldogságra, 
még ha úgy is látszik, hogy az a célja.
– Abba, akkor mondd el nekem, hogyan jutha-
tok ehhez a boldogsághoz?

Elképzelt pusztai beszélgetés

– Abba, mesélj nekem a kezdetekről, kérlek!
– Mit meséljek róla, fiam?
– Mesélj az első emberpárról! Arról, hogy mi-
ért kell nekünk harcolnunk, holott nem volt 
kezdetben bűnünk, mint nekik!
– Már beszéltem neked arról, hol van a mi 
harcterünk. Arról is, milyen fegyverekkel har-
colunk.
– Igen, nem is olyan régen említetted, hogy a 
mi harcterünk ezen a világon van ugyan, de 
elrejtve a bensőnkben. Ahogyan az apostol is 
tanítja, nem hús és vér a mi ellenségünk, ha-
nem a levegőégben uralkodó pusztító erők és 
hatalmasságok. Mondtad nekem, hogy ezek az 
erők a gondolatainkon, az érzelmeinken és a 
vágyainkon keresztül akarnak közel férkőzni 
hozzánk, hogy egészen eljussanak szívünkig. 
Ezért a harcot, már értelmünk és akaratunk 
segítségével fel kell vennünk ellenük, nehogy 
a halálos mérgük megöljön minket. De, miért 
van ez a kemény harc? Miért kell szüntelenül 
küzdenünk?
– Talán te magad is tapasztalod, hogy nem 
mindig azt teszed, amit jónak látsz. Sőt, olykor 
nem is látod, hogy mit kéne tenned, vagy csak 
érzed, hogy tetteid nem jó irányt vesznek, de 
az indulatok elborítják elmédet és már azok 
irányítják tetteidet.
– Igen, amikor átadom magamat 
a haragnak, s egy testvéremmel 
veszekedve csatázom, vagy ami-
kor a szolgálatot nem teljesítem 
hűségesen, holott valóban telje-
síteni szeretném… Igen, valóban 
szoktam érezni ezt.
– Azért van mindez, mert értel-
med, szíved és akaratod nem alkot egységet. 
Rendezetlen a bensőd, és nem vagy önma-
gad uralkodója. De ez nem csak a te hibád. 
A világot átjáró romlás szétszakította a benső 
ember képességeinek egységét, és ezért szük-
ségünk van arra a benső munkára, mellyel 
ezt a kezdeti egységet visszaállíthatjuk. Kez-
detben ugyanis rendezettség volt a világban.  
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kiforgatása. Mindazt pedig, ami kiforgatja az 
eredeti teremtés rendjét, bűnnek nevezzük.
– A bűn tehát nem a Törvénykönyv szabálya-
inak az áthágása, hanem a természetes dolgok 
kiforgatása.
– Amennyiben abból a természetességből for-
gatjuk ki, amelyet Isten teremtett számára.   
Az első bűn hatása pedig az lett, hogy az ér-
telem, az akarat és a szív elvesztette egységét. 
Sőt, az akarat elgyengült, mert nem volt, aki 
megerősítse, az értelem pedig elhomályosult, 
hiszen nem volt, aki megvilágosítsa. Mindez 
azért, mert nem Istenre irányult a szív vágya, 
és így Istennel sem tudott egyesülésben ma-
radni az ember. Tehát, belső rendezettsége 
is felbomlott, és az addig jól működő egység 
szétszakadt. Mivel elvesztette a belső ember 
az erejét, melyet Istenből merített, az érzelmei, 
gondolatai és kisebb vágyai mind elszabadul-
tak, és azóta is sokszor eluralkodnak a szíven, 
az értelmen, vagy az akaraton.
– Akkor ez a mi feladatunk, hogy ezt a belső 
egységet újból felépítsük. Rendezzük a bel-
ső embert. A gondolatok, érzelmek és kisebb 
vágyak elfoglalják saját helyüket. A szívben a 
boldogságvágyunk Istenre irányuljon. Ebben a 
belső szentélyben egyesüljön újra az értelem és 
akarat, hogy az értelmet maga Isten megvilá-
gosítsa, az akaratot pedig a megvilágosított ér-
telem irányítsa, hogy külső cselekedeteink he-
lyesek legyenek és az üdvösség útján járjunk?
– Igen, ez a benső munka a mi feladatunk.  
De nem csak munka, hanem küzdelem is. 
– Nem csak jó munkásnak, hanem harcosnak 
is kell lennünk?
– Igen, Krisztus harcosainak!
– De, miként érted ezt a küzdelmet?
– Fiam, erről még beszélgetünk, ha újból eljösz-
sz hozzám, a kunyhómba. De most úgy látom, 
elég lesz neked az, amit eddig hallottál. Menj 
és elmélkedj ezeken, végezd szent áhítattal a 
liturgiát és nagy szorgalommal az értelmi imá-
dat. De ne felejtsd el a kétkezi munkát sem, 
nehogy elpuhuljon a tested, mert az a lelked 
halálához is vezethet. De a legfontosabb, hogy 
őrizkedj a haragtól! Mert Krisztus békéje, ami 
a szívedben van, a lelked megmentője.

– Említettem tehát, hogy kezdetben az em-
ber benső szentélye, értelme és akarata egy-
séget alkotott. Ez azt jelenti, hogy a szívből 
eredő boldogságvágyunk Istenre irányult. 
Tőle vártuk a teljes boldogságot. Az életet, 
melyet közösen élünk vele. Szívünk legfőbb 
vágya Istenre irányult, az értelmünk pedig 
ettől a vágytól irányítva hozta meg a minden-
napi döntéseket, hiszen egységben volt a szí-
vünkkel. Isten pedig mindenütt jelen van, szí-
vünkben is, ha pedig ez a vágyunk rá irányul, 
egyesül is velünk, hiszen jelen van ott, ahol mi 
is jelen vagyunk, és egyesül velünk, ha kérjük, 
hiszen ezért teremtett minket. Így, képes már 
itt a földön is boldogságot adni, az ő életkö-
zösségével. Bár igaz, hogy ez még nem a tel-
jes boldogság volt, hiszen meg tudott szűnni.  
A teljes boldogság az élet fájának gyümölcse, 
az örök élet Istenben.
– Tehát, a szívünk vágya Istenre irányult, és az 
értelmünk ennek a vágynak hatására, Istennel 
való egyesülésünk állapotában hozta meg dön-
téseit.
– Igen, a Teremtetlen Fény, aki maga az Isten, 
megvilágosította az elmét, hogy az meglássa, 
miként maradhat meg a boldogságban, és mi-
ként juthat el a teljes boldogságra. Mivel pe-
dig, az akaratunk is rendezett volt, és nem az 
érzelmek, hanem az Istentől megvilágosított 
értelem irányította, cselekedeteink is helyesek 
voltak. Olyan tettek, amelyekkel Isten életkö-
zösségében lehetett élni. 
– De mond, miként törhetett be a világba a 
bűn, ha Isten nem teremtett bűnt, és mit ne-
vezhetünk egyáltalán ősbűnnek? És hogyan 
követhette el az ember a bűnt, ha Istennel 
egyesült szíve megvilágosította értelmét, és így 
tudta, mi a helyes út a teljes boldogságra?
– Isten csak jót teremtett. Bűnt nem. A bűn 
következmény, és a jónak kiforgatása. Ősbűn-
nek azt nevezzük, hogy az ember elfordította 
szívéből eredő vágyát, amely Istenre irányult. 
Ez a vágy, mely a boldogság utáni vágy, önma-
gára irányult, vagy más teremtett dologra. Az 
ősbűn tehát ez volt: amikor az ember először 
fordította el boldogságvágyát Istentől. Ez a 
természetesnek, azaz a teremtett valóságnak a 
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lásáért. Kérjük, hogy mindazok, akik olvassák 
ezeket a sorokat, imádkozzanak értünk, pálos 
nővérekért, hogy Istennek átadott életünkkel 
az áldás közvetítői legyünk magyar hazánk és 
az egész világ számára.

pálos 
lelkiség
Mária Élő Koronája
P. Bátor Botond OSPPE

Jó lenne, ha magától értetődő volna mindig, 
hogy Isten életének részesei vagyunk, vagy ép-
pen fordítva, hogy mindig Isten életéből része-
sülünk. Nincs semmi, ami ne történne anélkül, 
hogy ahhoz Istennek ne lenne köze. Önkén-
telenül is hajlamosak vagyunk arra, hogy Is-
tent időközönkénti szereplőnek gondoljuk 
életünkben, akivel találkozunk a vasárnapi 
szentmisén, vagy éppen napi imádságunkban, 
azonban távol van tőlünk vagy éppen „sza-
badságra megy”, amikor eszünk, iszunk, dol-
gozunk, szeretteinkkel vagyunk, vagy éppen 
kikapcsolódunk. Pedig Isten mindig jelen van 
életünkben, élő Isten, aki életünket adta és él-

tet bennünket. 
A Mária Élő Koronája kezdemé-
nyezés, amely a jasna-górai vagy 
ismertebb nevén a częstochowai 
Fekete Madonna kegyképe meg-
koronázásának 300. évfordulójára 
indult el Lengyelországban, majd 
hazánkban is, éppen ezt a célt 
szolgálta. Legyen kereszténysé-

günk életünk része és ne pusztán csak egy alka-
lom, egy díszlet vagy kellemes „hobbi”. „Isten 
dicsősége az élő ember”– hangzott el Szent 
Iréneusz mondata ebben az évben többször. Az 
az élő ember, aki Istenben és Istennel törekszik 
élni nap mint nap, életének minden percében.
A képek, amelyeken keresztül önmagunkat 
adtuk, és a kép hátuljára írt felajánlások re-

Elkészült a pálos nővérek 
kolostorának bővítése
Vas M. Teréz, MSPPE 

Több évi fáradságos munka után befejeztük 
monostoruk bővítésének munkáit. 2017. má-
jus 24-én, Szűz Mária Keresztények Segítsége 
ünnepén Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházme-
gye megyéspüspöke megáldotta a bővített ká-
polnát és az új épületszárnyat. Az ünnepségen 
részt vettek a monostor nővérei, a pálos atyák 
és testvérek. Köszönetet mondunk ezúton is P. 
Csóka János tartományfőnöknek, P. Borsos Jó-
zsefnek, aki közösségünket indulása óta segíti, 
köszönet P. Győrfi Szabolcsnak, közösségünk 
gyóntatójának és Dr. Szentirmay Tamásnak a 
pálos rend jogtanácsosának, konfráternek.
A szentmisében a püspök úr a következő 
szavakkal buzdította a jelenlevőket: „Amikor 
áldást kérünk, akkor őszinte jóakaratunkat 
fejezzük ki Istennek. Amikor áldást kérünk, 
rácsodálkozunk az ajándékra. Az áldás az élet 
ajándéka. Most, amikor ismét bővült a mo-
nostor az imádság háza, látjuk, hogy ez teljes 
egészében ajándék, Isten áldása. Mi, emberek 
szeretnénk valamit, valami nagyszerűt. Mindig 
oda kell tenni emellé, hogy az Úristen tegye 
azt teljessé, amit megkezdtünk. Isten tegye tel-
jessé a jót, amit megkezdett. Így 
vagyunk mai is ezen az ünnepen. 
A kőművesek megalkották ezt a 
szép házat, az imádság házát, de 
Isten tegye teljessé, hogy való-
ban az imádság háza legyen. A 
Szűzanyával való találkozásban is 
ez kap hangsúlyt. A Szűzanya ott 
van a saját gyengeségével, s az Úr 
teljessé teszi akaratát, életét. 
Áldást kérünk! Ez azt jelenti, hogy azt keres-
sük, legyen meg az Isten akarata. Aki áldást kér, 
az azt kéri, amit az Úr akar. Legyen meg a Te 
akaratod. Igent mondunk arra, amit az Úr akar, 
mint a Szűzanya.” 
Hálát adunk az Úrnak az elkészült monostor 
bővítésért és az Ő áldásának a megtapaszta-
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Igyekezzünk minél inkább Isten jelenlétében 
élni a Szűzanya példájára, aki a vele történt 
eseményeken mindig elgondolkodott, szívébe 
zárta azokat. 

Mária, az Egyház anyja
Fr. Fülöp István Vilmos OSPPE

Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának 
nővére, Mária – aki Kleofás felesége volt – és 
Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott 
áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt 
hozzájuk „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a ta-
nítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az 
órától Máriát a házába fogadta a tanítvány. 

Elgondolkoztató ez az ismert evangéliumi 
szakasz. Amikor Jézus a keresztfán végren-
delkezik, úgy tűnik, mintha csak az édesanyját 
akarná biztonságba helyezni, pedig amikor Jé-
zus a szeretett tanítványra bízza Máriát – aki 
Jánossal és az asszonyokkal áll a kereszt alatt 
–, voltaképpen az Egyházról beszél. Jézus tán 
ezért nem szólítja meg a kereszt alatt állókat 
név szerint, s amikor Jánost Mária fiaként ne-
vezi meg, akkor Máriát az egész Egyház any-
jává rendeli. János pedig attól az órától fogva 
házába fogadta Máriát – olvassuk, azaz maguk 
közé mindannyiuk nevében, hiszen háza talán 
nem is volt: „mi mindent elhagytunk érted” 
(Mk10,2) – mondja Péter a tanítványok szó-
szólójaként…
Így lett Mária – aki bűn nélkül fogantatott, s 
aki a Szentlélek jegyese – az Egyház anyjává 
is. Jézus Krisztus pedig a Szentlélek által ve-
zeti az Egyházat. Ő mindenben osztozik ve-
lünk, testvérévé fogadott bennünket, így Isten 
gyermekei és örökösei is lettünk, Szűz Mária 
pedig leghathatósabb közbenjárónk, ő a mi 
égi édesanyánk.

•

mélhetőleg ezt a célt szolgálták és szolgálják. 
Sokan félreértették, hiszen ide is kéréseiket ír-
ták, családi gondjaikat, bajaikat. Persze őszinte 
kéréseink is fontosak, és a Boldogságos Szűz 
Mária azokat maradéktalan odaterjeszti a 
mennyei Atya és Szent Fia elé a Szentlélek 
által. De ez mégis azt jelenti, hogy van még 
mit dolgoznunk, hiszen olyan nehezen tudjuk 
megérteni, hogy Isten a mindennapjaink ré-
szese, aki nemcsak azért jó, mert a bajban oda 
lehet szaladni hozzá, hanem leginkább azért 
jó, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. 
Biztos vagyok benne, hogy ez sok emberben 
megfogalmazódott és megvalósult.
Lengyelországban, mivel az egész ország be-
kapcsolódott, nagyon sok gyümölcse fakadt 
az elmúlt időszaknak. Nálunk, Magyarorszá-
gon, egy kicsi csapat munkálkodott mindezek 
elvégzésében. Nagyon sokat köszönhetünk 
Koncz Évának, aki a lengyel szöveget lefor-
dította, és így lehetővé vált azokat a magyar-
országi körülményekhez igazítani, s persze az 
üzeneteket is naprakészen olvashattuk jóvoltá-
ból. De rendi közösségem tagjai is megérezték 
ennek fontosságát. A tartományfőnöki hiva-
talban dolgozók és segítőtársaik is sokat tettek 
azért, hogy minél több emberhez eljusson az 
Élő Korona kezdeményezés lényege és lelkün-
ket formáló ereje. Sokat köszönhetünk a Fe-
kete Madonna Zarándokvonat szervezőinek, 
akikkel sok-sok képet, felajánlást tudtunk el-
vinni. Talán itt láthattam igazán egyik részről 
a nagy lelkesedést, másrészről pedig azt, hogy 
még mindig mennyit kellett volna magyarázni 
ahhoz, hogy mindenki megértse ennek a lé-
nyegét, vagyis azt, hogy most itt nem kérése-
ket kell felírni a kép hátuljára, hanem életünk 
jobbulását segítő felajánlást. 
Mindezek ellenére szépen lezárult a Mária Élő 
Koronája kezdeményezés. Valamilyen formában 
felkerültek a képek Jasna Górán a kegyhelyre, 
ha nem is látható módon, hanem láthatatlanul. 
De a Szűzanya és leginkább Isten számára iga-
zán látható módon vannak jelen mindazok, akik 
bármilyen formában részt vettek az akcióban. 
Az akció ugyan véget ért, de életünk javítását 
elősegítő törekvéseink sohasem érnek véget. 
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Mária Magdolna ünnepe 
Salföldön 
– PO –

Évről évre egyre többen gyűlnek össze Salföldön, 
a pálos kolostor romjainál, a hagyományos Má-
ria napi búcsú alkalmából rendezett szentmisére. 
Örömteli volt látni idén a sok gyermeket, fiatalt. 
A szentmisét P. Puskás Antal OSPPE mutatta be, 
Bodnár István atya és a Pálosszentkútról Vörös 
Bulcsú testvér vezetésével érkezett ministránsok 
kíséretében.

Ferenc pápa egy tavalyi dekrétumában emelte 
ünnepi rangra Mária Magdolna emléknapját. 
Szent Mária Magdolna, az Úr feltámadásának 
első tanúja és „evangelistája”, akit mind a ke-
leti, mind a nyugati Egyház mindig a legna-
gyobb tisztelettel említ. Ferenc papa úgy vélte, 
a mai időkben az Egyházzal együtt meghívást 
kaptunk arra, hogy a nő méltóságáról, az új 
evangelizációról és az isteni irgalmasság misz-
tériumainak nagyságáról szorgosabban gon-
dolkodjunk. Aquinói Szent Tamás az „aposto-
lok apostolnőjének” nevezte Mária Magdolnát. 
Mi, a jelen kor keresztényei, mint a nők szol-
gálatának példaszerű alakját fedezhetjük fel őt.
A salföldi pálos kolostorrom méltósággal állja 
az idők viharait. Az ide látogató 
zarándokokat mindig meglepi az 
épületegyüttes csendes, erővel teli 
jelenléte az erdő mélyén. A hiá-
nyos falak sem keltik azt az érze-
tet, hogy elhagyott, múltbéli he-
lyen vagyunk – s évről évre egyre 
többen jönnek el a hagyományos 
ünnepi szentmisére Mária Mag-
dolna ünnepén is. Szentbeszédében P. Puskás 
Antal OSPPE beszélt a helyes imádságról is, 
arról az útról, amin keresztül eljuthatunk odá-
ig, hogy átérezzük, hogyan is imádkozhatott 
Jézus Mennyei Atyjához. 
Szép párhuzam Mária Magdolna és a pálosok 
között a remeteség szeretete. A legenda szerint 
az Úr mennybemenetele után Mária Magdol-

na Krisztus iránti szeretetében nem akart töb-
bé embert látni. Ezért elment Aix-les-Bains 
környékére (Dél-Franciaország) és itt élt egy 
barlangban harminc esztendeig, ismeretle-
nül, vezekelve. Az imádsága óráiban angyalok 
emelték az égbe – ilyenkor arca ragyogott mint 
a nap. Egyszer csak rábukkant egy pap és el-
vitte a templomba. Ott megáldozott és karját 
kitárva elszenderedett az oltár mellett.
Mária Magdolna elgondolkodtathat bennün-
ket arról, hogy milyen szerepe van, milyen sze-
repe lehet ma a nőknek az evangelizációban, 
és a sokrétű szolgálathoz minden nő kérheti 
Szent Mária Magdolna segítségét is.

pálosoktól, 
pálosokról
Évfordulók, születésnapok, 
díszpolgári cím
P. Csóka János OSPPE

Különös együttállás, hogy rendünk három idősebb 
tagját is köszönthetjük e számunkban. Egy szer-

zetesi fogadalom ötvenedik évfor-
dulója, egy 80. születésnap és egy 
megtisztelő díszpolgári cím kapcsán 
három olyan idős pálos szerzetesre 
tekintünk, akiknek nagy szerepe 
volt abban, hogy a pálos közösség 
újrakezdhette életét a rendszervál-
tozáskor. Ők ahhoz a nemzedékhez 
tartoznak, amely csak titokban te-

hetett fogadalmat, amely évtizedekig csak lélekben 
viselhette a fehér habitust. Isten tartsa őket közöt-
tünk még sokáig! 
Kerek születésnapján köszönthetjük az új, 1990 
utáni pálos nemzedék egyik tagját is. Az elsők 
egyikét, aki az újraindulás óta része a pálos közös-
ségnek, rendtársunkat, aki közvetlen elődöm volt 
a tartományfőnöki székben, valamint egy testvé-
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különleges módon igazolják a nyolcvan esz-
tendős Borsos József atya ma is lángoló, mély 
dolgokat érintő prédikációi, melyeket úgy tud 
elmondani, hogy azokat mindenki érti. Szep-
temberben köszöntjük őt sok évtizedes pálos 
életének jelenlegi színhelyén, Márianosztrán 
ahol töretlenül misézik, gyóntat, s ahol fogadja 
a zarándokokat. Hálát adunk Istennek, hogy 
betegségéből nagy akaraterővel újra talpra állt! 
Udvarnoky István atya az idén Budafok-Tétény 
díszpolgára lett. István atya több mint fél év-
százada pap, s ebből tizenöt éve a Budatétény-
ben. Az évtizedek során többször is megújult 
ereje, lendülete méltán példázza, hogy egy em-
ber is sokat tehet egy közösségért. Rendi kö-
zösségünk nevében is szeretettel gratulálunk 
neki, s örömmel tesszük közzé rovatunkban a 
vele készült interjút is.
Bátor Botond atya közelgő ötvenedik születés-
napja alkalmából elgondolkodtató a tény, hogy 
az ő szerzetesi élete egyidős rendünk újrain-
dulásával, s így össze is ér az egykori „titkos” 
pálosok életútjával is. Botond atya, a jelenle-
gi hargitafürdői házfőnök nevéhez számos új 
kezdeményezés fűződik a motoros zarándok-
latoktól, a Mária Rádiós pálos jelenléten át, az 
erdélyi kolostoralapításig. Botond atya igazi 

rünket, aki sok éves papi szolgálat után döntött 
úgy, hogy a pálos közösséghez szeretne tartozni, és 
ott folytatni az elmélyült imádságos életet, s meg-
osztani a hívekkel a lelki vezetés során az ebből 
táplálkozó tapasztalatokat. 

2017. augusztus 28-án volt ötven éve annak, 
hogy Temesvári Benedek atya a szerzetesi fo-
gadalmakon keresztül örökre Istennek szen-
telte életét. Ez az odaadottság nem fogyott 
el belőle mára sem, sőt, most is az a fáradha-
tatlan lelkipásztori buzgóság jellemzi, mint 
régen. Benedek atya jelenleg Kóspallagon, 
Márianosztra szomszédságában szolgál plé-
bánosként. Különleges karizmája a tanítás,  
a hit átadása. Világos, átelmélkedett, mély hi-
tet sugárzó beszédeire fiatalok, felnőttek, de 
szerzetesnővérek is egyaránt igényt tartanak. 
Nem egyszer messziről jönnek és keresik fel 
őt jegyespárok, hogy vállalja oktatásukat, s ő 
mindig készséggel áll rendelkezésre. 
Az évtizedek múlásával a test ugyan gyen-
gül, de a lélek nem öregszik. Ezt az állítást 

Benedek atya és József atya; 
a háttérben Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
 (fotó: Kiss László)
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„emberhalászként” állított rendünk mellé sok-
sok segítőt, útitársat is.
Mátyás Mihály atya hatvanadik születésnapja 
alkalmából örömmel gondolunk vissza arra a 
pillanatra, amikor 2006-ban, több mint húsz 
esztendős papi szolgálat után belépett ren-
dünkbe. Mihály atya, akinek papi, szerzetesi 
életében kiemelkedő szerepet játszik a lelki 
vezetés és a lelki gondozás – melynek köz-
pontjában a szemlélődő hagyományban gyö-
kerező imádságos tapasztalat átadása áll –, így 
fogalmazta meg egy korábbi interjúban azt, 
ami mindannyiunk számára a legfontosabb: 
személyesen csak az Istennel való kapcsolat 
adhat gyógyírt minden sebesülésére, csak Isten 
tölthet be minden hiányt. Isten éltesse mind-
annyiukat és a pálos közösséget!

Díszpolgár lett  
a „lelkek őrzője”
Tamás Angéla

Az Udvarnoky László István pálos szerzetessel 
készült interjút a budafok-tétényi Városházi Hír-
adó alapján közöljük. 
(XXV. évf. 12. szám 2017. június 28.)

„Amit papi hivatásból teszek, azt 
itt úgysem lehet díjazni, mert az 
odaát történik, de ha azt gondol-
ják, hogy valamit mégiscsak cse-
lekedtem, azért nem én vagyok 
a felelős. A gyökereimről nem 
tehetek, az őszinte, valódi, igaz 
hitet a szüleimnél tapasztaltam, 
tőlük kaptam. A papi hivatásomat 
a Jóisten adta, ezért sem lehet engem dicsérget-
ni. A szerzetesi létem pedig arra figyelmeztet, 
hogy ne önző módon, magamnak éljek, hanem 
amit kaptam, azt a közösségben rám bízottakra 
használjam föl” – mondta az egybegyűlteknek a 
Kerület napján a díszpolgári kitüntetés átvételét 
követően a Szent István-templom plébánosa.
– Milyen a budatétényi egyházközség?

– Vasárnap tele van a templom, hétköznap ke-
vesebben járnak misére. A hívek számát nem 
tudom, de azt szokták mondani, ahányan temp-
lomba járnak, annak a tízszerese tartozik az 
egyházközséghez. Amikor tizenöt évvel ezelőtt 

idekerültem, a városból kezdtek 
kiköltözni ide az emberek, de mi-
sére egy ideig visszajártak a régi 
lakóhelyükre. Több szempontból 
is „alvó” közösség fogadott, ezért 
elkezdtük a szülők hittanát, így a 
felnőttek között egyre nagyobb 
lett az egység. Azután egyre több 
gyerek született, és lassan teljesen 

ideszoktak a családok. 2006-ban visszakaptuk a 
Szent Imre Otthont, és azt a magunk számára 
rendbetettük. Az emberek jöttek és csinálták. 
Hihetetlenül sokan ott voltak, dolgoztak, hoz-
ták a gépeiket, eszközeiket, pénzt és berendezési 
tárgyakat adtak.
– Ezek szerint a munka összekovácsolta az  
embereket.

P. Udvarnoky István László OSPPE
 (fotó: Hirschberg Judit)
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– Nagyon szépen alakult a közösség, de ez már 
több mint tíz éve volt. A gyerekek megnőttek, 
ezáltal a családoknál nőtt az elfoglaltság, és a 
felnőttek hittana megszűnt. Megmaradt azon-
ban a templomba járás és az egymással való 
kapcsolatuk, hiszen ha most a családok elmen-
nek kirándulni – amit nem én szervezek –, az 
száz ember.
– Mit jelent önnek ez az elismerés?
–  Megtiszteltetés, de a méltatás után sem tu-
dom, mivel érdemeltem ki, mert csak a dolgo-
mat teszem. Viszont ha ezek után, hogy díszpol-
gár lettem, a rám bízottak jobban odafigyelnek 
a munkámra, és elfogadják, amit az érdekükben 
végzek, megnyugtat. Szeretném, ha sikerülne, 
hogy tényleg a mennyország felé menjünk, hi-
szen semmi másért nem vagyok itt, mint hogy a 
lelkek üdvösségéért munkálkodjam.

Új Remete Szent Pál 
dombormű Pálos-
vörösmarton
Szerkesztőség

Ünnepi eseményre került sor a pálos települések 
egyikén, Pálosvörösmarton 2017. július 22-én. 

Az ún. Mária parkban ünnepi szentmisét mu-
tatott be Csóka János pálos tartományfőnök. 
Szentbeszédet mondott P. Bátor Botond, har-
gitafürdői pálos szerzetes. A szentmise után 
Borsos József márianosztrai pálos atya megál-
dotta Varga Gábor szobrászművész alkotását, 
a Remete Szent Pált és Remete Szent Antalt 
ábrázoló domborművet. Az alkotás azt a je-
lenetet ábrázolja Remete Szent Pál életéből, 
amikor Szent Antal – miután kérésére elhozta 
Pálnak Szt. Atanáz köpenyét – visszaérkezve 
holtan találja meg őt. Pál imádsága közben 
hazatért Teremtőjéhez. A domborműn látható 
pálmafa, a holló, csőrében cipóval és az orosz-
lánok Remete Szt. Pál attribútumai, melyek a 
pálos rend címerében is megtalálhatók.
A Mátraalján található Pálosvörösmart telepü-
lés őrzi pálos múltját, melyre a parkban találha-
tó Boldog Özséb szobor és a most megáldott 
Remete Szent Pál dombormű is emlékezteti az 
odalátogatókat.

•

A Remete Szent Pált és Remete Szent Antalt 
ábrázoló dombormű
 (fotó: Dr. Szentirmay Piroska)
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rendi 
krónika
Rendi hírek

P. Arnold Chrapkowski pálos generális 2017. jú-
nius 1-ével ismét P. Csóka Jánost nevezte ki tarto-
mányfőnöknek, valamint kinevezte a tartományi 
tanácsosokat: P. Bátor Botondot, P. Györfi Sza-
bolcsot, P. Balla Barnabást és P. Puskás Antalt. –  
P. Csóka János tartományfőnök augusztus 1-ével 
P. Bátor Botondot tartományi gondnoknak,  
P. Puskás Antalt tartományi titkárnak, P. Botfai 
Leventét, pécsi házfőnököt pedig újabb három-
éves ciklusra nevezte ki. – P. Csóka János tarto-
mányfőnök fölvette a noviciátusba Kovács Imre 
Zsolt és Csehi Krisztián jelölteket, akik Lengyel-
országban, Lesniówban kezdik meg a noviciátust 
szeptember elején. – 2017. július 17. és 22. között 
Pálosszentkúton volt a pálosok hat napos lelki-
gyakorlata, amelyet a rend Szabályzata szerint 
minden évben megtartanak. A lelkigyakorlatos 
elmélkedéseket Msgr. Darvas-Kozma József, pá-
pai káplán, c. esperes, csíkszeredai plébános, pálos 
konfráter tartotta. 

•
80 éves a pécsi Pálos 
templom

2017. május 17-én hálaadó ün-
nepi szentmise volt annak em-
lékére, hogy napra pontosan 80 
évvel ezelőtt, 1937. május 17-én 
– mely akkor pünkösd hétfőjé-
re esett – szentelte fel gróf Zi-
chy Gyula kalocsai érsek a Pálos templomot.  
A szentmisét P. Botfai Levente,  templomigaz-
gató, a pécsi kolostor házfőnöke mutatta be.  
A ünnepen részt vett a templomot tervező 
Weichinger Károly építésztanár fia, Weichinger 
András és felesége, valamint az építkezést kivi-
telező Márovits Andor építőmester unokaöcs-
csének, Marsay Istvánnak felesége és leánya, 

továbbá a templom építéséhez nagy segítséget 
nyújtó Hollósy Endre pálos konfráter unokája, 
Hollósy Endre feleségével és fiával együtt.

•

Befejeződött a pécsi Pálos 
templom lépcsőjének fel-
újítása

2017 májusában elkezdődött a 
Pálos templom feljárati lépcsőjének teljes fel-
újítása. A felújítás azért vált szükségessé, mert a 
lépcsősort a templom építése, az 1930-as évek 
óta nem újították még fel, s azt az időjárás és 
a használat már jelentősen kikezdte. Egyedül-
álló módon a felújított lépcsősor egy része alá 
fűtés is került, hogy a téli havas, fagyos időjárá-
si viszonyok között is biztonságosan lehessen 



rendi krónika

• 15 •

megközelíteni a templomot. A felújított lép-
cső ünnepélyes átadása szeptember 12-én volt.  
A lépcsőt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtit-
kára adta át, és P. Csóka János tartományfő-
nök áldotta meg. Az ünnepségen részt vettek 
Fülöp Attila helyettes államtitkár, Páva Zsolt 
pécsi polgármester, Tagai István első prokon-
zul vezetésével az Európai Borlovagrend Hun-
gária Konzulátusának a képviselői, valamint a 
lépcsőfelújítás tervezésében és kivitelezésében 
közreműködő szakemberek, vállalkozások.  
A felújítást támogatta: Magyarország Kormá-

nya, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
a Biokom Nonprofit Kft., az Európai Borlo-
vagrend Hungária konzulátusa és a Boldog 
Özséb Alapítvány. 

•

Pünkösdi búcsú, és a felújított kegyhely 
átadása Pálosszentkúton 

2017. június 3-án és 4-én tartották a pünkösdi 
búcsút Pálosszentkúton. Az ünnep keretében 
megáldották a felújított kegyhelyet. A mun-
kálatok során megújult az árkádsor, a Mária 
Múzeum tetője, restaurálták a Milleniumi ká-
polnát és annak berendezését is. A kegyhelyet 
bekerítették, illetve új hangosítással és bizton-
sági kamerarendszerrel látták el.
Az állami forrásból megvalósult felújítást Pe-
tőfiszállás község Önkormányzata támogatta. 
A felújított kegyhelyet Dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek áldotta meg a június 3-i 
bérmálási szentmisén. Az ünnepélyes átadásra 
június 4-én, Pünkösdvasárnap délelőtt volt.  
Az ünnepségen részt vett és köszöntőt mon-
dott P. Arnold Chrapkowski, a Pálos Rend 
generálisa, Lezsák Sándor országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés alelnöke, Szász János 
Petőfiszállás község polgármestere, valamint 
P. Csóka János tartományfőnök. Beszédében 
Lezsák Sándor bejelentette, hogy a Magyar 
Pálos Rend felvételt nyer a Magyar Érték-
tárba, így a kiemelkedő nemzeti érték címet 
viseli. Az átadást követő ünnepi szentmisét 
Porpáczi Attila, görcsönyi plébános celebrálta.  
A pünkösdhétfői ünnepi szentmisét Barsi Ba-
lázs ferences atya mutatta be. A szentmisék 
hagyományosan körmenettel zárultak.

•

Pálos Települések Találkozója  
Nagyvázsonyban

2017. június 10-én volt a Pálos Települések VI. 
Találkozója Nagyvázsonyban. Az összejövetel 

A pécsi Pálos templom felújított lépcsőjének átadása
Páva Zsolt Pécs polgármestere, P. Csóka János OSPPE, 
Soltész Miklós államtitkár és Fülöp Attila helyettes 
államtitkár.  (fotó: Kecskeméti Tibor)
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ünnepi szentmisével kezdődött, melyet P. Csó-
ka János tartományfőnök celebrált. A szentmi-
sét követően Fábry Szabolcs Nagyvázsony pol-
gármestere átadta a pálos vándorzászlót Csóka 
János tartományfőnök atyának, akitől Páva 
Zsolt, Pécs polgármestere, a következő találko-
zó házigazdája vette azt át. Az eseményen részt 
vett és beszédet mondott Fülöp Attila egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár és Feny vesi Zoltán, 
a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke. A kö-
szöntőket követően a találkozó színes kulturális 
programokkal folytatódott a település külön-
böző pontjain, ahol a résztvevők megismerhet-
ték Nagyvázsony látnivalóit.

•

Vonatos zarándoklat 2017

„Lelki megújulásunkért, össze-
tartozásunkért” mottóval 2017-
ben hatodik alkalommal indult el a különvonat 
a lengyel–magyar barátság jegyében a częs-
tochowai kegyhelyre és Krakkóba a Misszió 
Tours Utazási Iroda szervezésében, június 26. 
és 30. között. Ez a zarándoklat vitte magával 
a Mária Élő Koronája Akció keretében addig 
összegyűjtött fényképeket a felajánlásokkal. 
melyeket a Jasna Góra-i Szűzanya kegykápol-

nájában ünnepélyesen adtak át a zarándoklat 
második napján. A képek a Jasna Góra-i ko-
lostorban, az ún. Kordecki-terembe kerültek. 
Szép keretet adott az ide zarándoklatnak a 
Szent László év. A lovagkirály édesanyja len-
gyel származású volt, s a két nép történelme 
több ponton összekapcsolódott az elmúlt évszá-
zadokban. A két częstochowai nap után Krak-
kóban folytatódott a zarándoklat. A Wavelben, 
a székesegyházban tartott szentmisén részt vett 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Marek 
Kuchciński a lengyel alsóház, a Szejm elnöke, 
a magyar püspöki kar több tagja és Körmendy 
Adrienne krakkói magyar főkonzul asszony is. 
A Szent László-év alkalmából a krakkói óváros 
egyik központi terén rendezett kiállítás meg-
nyitó ünnepségén a magyar házelnök, Kövér 
László mondott beszédet. 

•

Lengyel–magyar koronázási ünnep 
és ifjúsági találkozó a Szent István- 
bazilikában.

2017. június 30-án, az eredeti kegykép koro-
názásának 300. évfordulóján, ünnepi szentmise 
keretében Erdő Péter bíboros, prímás megko-
ronázta a Szent István-bazilikában lévő częs-
tochowai Fekete Madonna-kegykép másolatát. 

A kétnyelvű szertartáson jelen 
volt Kövér László az országház 
elnöke, Stanisław Karczewski, a 
lengyel szenátus elnöke és Sol-
tész Miklós egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár. A pálos rendet  
P. Marian Waligóra częs-
tochowa-i házfőnök és P. Csóka 

János tartományfőnök képviselte.

•

Szent Sebek-búcsú

2017. július 1-én és 2-án volt a Szent Sebek- 
búcsú Márianosztrán. A vasárnapi ünnepi 

Vonatos Zarándoklat, 2017 
 (fotó: Cser István)
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szentmisét Marian Waligóra częstochowa-i 
házfőnök atya mutatta be.

•

MotorkerékPálos zarándoklat  
Pálosszentkúton

Az immár tíz éves találkozót július 7. és 9. 
között tartották meg. A motoros találkozót 
átszőtték a Nagycsaládosok Regionális Talál-
kozójának programjai is. A motorosok részt 
vehettek a pálosok napi imájában, a zsolozs-
mázásban. Szombaton motoros szentmise volt, 
melyet Csóka János tartományfőnök mutatott 
be, és melyen gyakorlatiasan, a szívhez és fejhez 
egyaránt szólt. Ezt követte a számos motoros-
ból álló kígyózó felvonulás Kiskunfélegyházá-
ra, ahol a Szent István-templomnál áldásban 
részesültek úgy a motorok, mint a gazdáik. 
Délután a nagycsaládos programokon és kö-
zös motorozáson lehetett részt venni, mely-
nek célja a soltszentimrei Csonka-torony volt.  
Az erdélyiek tíz motorral vettek részt a talál-
kozón. „Plusz” napjukon motoros rendőrök 
tartottak nekik tréninget a Kakucs Ringen. 

•

Jakab-hegyi búcsú

2017. július 23-án volt a hagyományosan Szent 
Jakab apostol ünnepéhez kapcsolódó búcsú 
az egykori pálos kolostor romjainál, mely-
re minden évben gyalogos zarándoklat indul 
Mecsek-Szentkúttól. Az ünnepi szentmisét 
P. Csóka János tartotta. A szentmise végén 
Zajácz János görög-katolikus parókus atya is 
tartott elmélkedést az ünnephez kapcsolódó-
an. Szentmise után szorgos kezek munkájából 
finom paprikás krumpli, a Polgár Pincészet jó-
voltából pedig minőségi villányi borok üdítet-
ték fel a zarándokokat.

•
 
 

Pálos Kupa Pálosszentkúton

Július 29-én, új közösségépítő kezdeménye-
zésként, számos résztvevő csapattal és druk-
kolóval indult útjára a Pálos Focikupa Pálosz-
szentkúton. Már első alkalommal is hét csapat 
jelentkezett, és nagy volt a szurkolótábor is. 
Megmérkőztek egymással a Petőfiszállási 
Általános Iskola fiataljai (ETO), a település 
felnőttjei (HANÁK CAR), a település váloga-
tottja (ALKESZ), a budapesti Sziklatemplom 
csoportja (SZIKLA), a MOTORKERÉK-
PÁLOSOK, Hargitafürdőről a BOCSOK és  
Felgyőről a ROKONOK. 

•

A Lyceum-templom búcsúja

2017. augusztus 6-án Urunk színeváltozása 
ünnepén volt a Lyceum templom szokásos 
éves búcsúja. Az ünnepi szentmisét P. Györfi 
Szabolcs, a budapesti Sziklakolostor házfőnö-
ke mutatta be. A szentmisét immár hagyomá-
nyosan agapé zárta. 

•

Budaszentlőrinci búcsú

2017. augusztus 8-án a budaszentlőrinci ko-
lostorromoknál hagyományosan Szent Lőrinc 
ünnepéhez kapcsolódóan rendeztek ünnepi 
szentmisét, melyet 16 órakor P. Puskás Antal, 
budapesti pálos atya mutatott be.

•

Kapható a 2018-as Pálos falinaptár

A 2018-as falinaptárban a pálos kolostorok 
környezetében készült fotókon keresztül az 
Isten teremtette világ szépségeit mutatjuk be. 
A naptár 500 Ft-os áron kapható temploma-
inkban.

•
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Pálosszentkúti Kisasszony búcsú

Szeptember 9-én és 10-én tartották meg az 
idei Kisboldogasszony napi búcsút Pálosszent-
kúton. A vasárnapi szentmisét Dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök celebrálta.

•

Pogányszentpéteri pálos emlékhely

Szeptember 16-án Pogányszentpéteren (So-
mogy megye) új pálos emlékhelyet adtak át, 
amelyet egy valaha volt pálos kolostor helyén 
alakítottak ki. A szentmisét követően Csóka Já-
nos tartományfőnök megáldotta az emlékhelyet.

•
Zarándokház Pálosszentkúton 

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

•

A Szent Kereszt 
felmagasztalása

Szeptember 17-én 12 órakor 
ünnepi szentmisét tartottunk 
Kesztölc-Klastrompusztán, a 
pálos rend első kolostorának 
romjánál. A szentmisét P. Csóka 
János tartományfőnök mutatta be.

•

pálos 
programok
2017. szeptember – 2017. december 

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

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

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

• minden hónap első péntekén – engesztelő 
szentségimádás Krisztus egyházáért;

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

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

• szeptember 27. – a PBK találkozója:  
17 óra: szentmise, majd P. Puskás Antal 
OSPPE előadása „Megnyitotta szívünket 

önmagára – Isten megismerése” 
címmel
• október 8. – a PBK 
találkozója: 20 óra: a 
Sziklatemplom búcsúja, az 
ünnepi szentmisét Porpáczy 
Attila, görcsönyi plébános atya 
mutatja be
• november 22. – a PBK 

találkozója: 17 óra: szentmise, majd 
P. Puskás Antal OSPPE tart előadást 
„A titok feltárul – A kinyilatkoztatás” 
címmel

• december 20. – a PBK találkozója:  
17 óra: szentmise, majd P. Puskás 
Antal OSPPE tart előadást „A jó föld 
százszorosat terem – A hit, mint válasz 
Istennek” 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

• 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

• szeptember 17. – a kálvária kápolna bú-
csúja (Fájdalmas Szűzanya).

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

• 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.

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

• szeptember 9–10. – Kisboldogasszony búcsú
• szeptember 16. – nők gyalogos 

zarándoklata; 

Pálosszentkúton egész évben nyitva tartó za-
rándokszállás várja a zarándokokat, csoporto-
kat. A további részletekről a palosszentkut.hu 
és facebook.com/Palosszentkut oldalakon vagy a 
+36 20 775 2555 telefonon érdeklődhet.

PÉCS
Pálos (Szent Imre) templom

• a szentmise előtt 17.20-kor rózsafüzér
• csütörtökönként – szentségimádás a 18 

órai szentmise után 
• minden hónap utolsó csütörtökje –  

18 óra: SERRA szentmise a papi és szer-
zetesi hivatásokért

• szeptemberben 8. – a PBK találkozója:  
18 órakor szentmise, majd P. Puskás 
Antal OSPPE előadása 

• október 13. – a PBK találkozója: 18 
órakor szentmise, majd P. Puskás Antal 
OSPPE előadása „A titok feltárul –  
A kinyilatkoztatás” címmel

• november 5. – a PBK lelki délutánja 15 
és 18 óra között, majd 18 órakor a Pálos 
(Szent Imre) Templom búcsúja – az el-
mélkedéseket tartja és a szentmisét bemu-
tatja Porpáczy Attila, görcsönyi plébános 

• december 15. – a PBK találkozója:  
18 órakor szentmise, majd P. Puskás 
Antal OSPPE tart előadást „A jó föld 
százszorosat terem – A hit, mint válasz 
Istennek” címmel.

PÉCS 
Lyceum-templom

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

• minden hónap harmadik szombatján 
– 18.30-kor karizmatikus közösségek 
szentmiséje.

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 1, 2, 
3, és 4 személyes urnafülkék válthatók 25 évre. 
Érdeklődni munkanapokon 8.00 és 16.00 óra 
között a 72/515-425-ös telefonszámon lehet.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

• minden szentmise előtt rózsafüzér
• szeptember 16. – 12 órakor ünnepi szent-

mise a Szentkereszt tiszteletére,  
az adótorony melletti keresztnél. 

Kedves Olvasók! Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a rendi értesítőnkben ezentúl a pálos temp-
lomok miserendjét külön nem közöljük.  
A szentmisék időpontjairól, a további prog-
ramokról és az esetleges változásokról a rend 
honlapján (palosrend.hu), s a templomok hir-
detéseiből értesülhetnek.
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„Szent Mihály arkangyal, az egyetemes egyház hatalmas pártfogója  
és az apostoli Szentszék különös védelmezője, élő hittel és bizalommal  

esedezve kérlek, védelmezd, oltalmazd Krisztus jegyesét.  
Légy az egyház hatalmas őre a mai nehéz időkben,  

amikor mindenfelől az istentagadás  szellemet veszi körül.”

Részlet a Szent Mihályhoz szóló imádságból

2017. október 6-7-8-án,
Budapest és Márianosztra között!

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb túrát!

palos70.hu


