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beköszönő

ta szívét, más szóval átadta kő szívét Isten-
nek, hogy helyébe érző, eleven szívet kapjon. 
Szűz Mária más; ő szeplőtelenül fogantatott, 
ő elővételezve kapta meg az életszentséghez 
szükséges kegyelmeket.
Remete Szent Pál, szerettesd meg velünk, az 
Úrral való együttlétet, hiszen remeterendben 
vagyunk! 
Amikor 1963-ban lelki atyámnak elmond-
tam, hogy pap szeretnék lenni, ő meghívott az 
illegalitásban élő pálosok közé. Ez húsz évig 
tartott. Megkérdeztem Bolváry Páltól: mit 
jelent a szerzetespapi élet? Válasza ez volt: 
„Töltekezni, kiröpülni.” Remeteként „tölte-
kezni”, papként „kiröpülni”. A kettő abban a 
pillanatban összekapcsolódott a szívemben. 
Saját hivatásomnak tudtam, éreztem.
Boldog Özséb, segíts bennünket nyitottnak 
maradni a Szentlélek iránt, aki az Atya és a 
Fiú Lelke. Az egyik esti órában misztikus 
élményed volt. Körülötted lángokban állt az 
erdő. De nem égtek a fák, mint Mózes ese-
tében sem a csipkebokor. Az Egyház szüle-
tésnapján pünkösdkor is voltak külső jelek. 
Add, hogy pálos testvéreim életében is mu-
tatkozzék meg megtapasztalhatóan, hogy Is-
ten szent Lelke jelen van életünkben. Mint 
Isten fogadott gyermekeit, felnőtt (a minta 
Krisztus!) másokért élő szerzetesekké tegyen.
Szűz Mária! Tedd máriássá életünket.  
A Biblia beszél Isten anyai szeretetéről is, 
amit Jézus közénk hozott megtestesülésével, 
életével. Pál apostol olyan mélyen megértette 
és továbbadta ezt a tapasztalatot. Rendünk 
Édesanyja, remeték és papok Királynője, kö-
nyörögj érettünk! 
Boldog Szentháromság, add kegyelmedet ren-
dünk mindenkori elöljáróinak és rendtársa-
imnak – ebben a gyakorlati materialista, ero-
tikára kihegyezett és engedékeny közegben, 
ahol provokációnak minősül a cölibátus és a 
katolikus házasságeszmény –, lehessen életünk 
tiltakozás az egyetemes felszínesség ellen. Bát-
ran kövessük a szegény, tiszta és engedelmes 
Krisztust. Aranymisés áldással áldjon meg 
benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
Ámen. 

beköszönő
„Töltekezni, kiröpülni.”
P. Temesvári Károly 
Benedek  OSPPE

1969-ben, Szegeden végeztem a teológiát. 
Felejthetetlen élmény volt az ének órákon a 
szép gregoriánt tanulni és hallgatni. „Rorate 
coeli desuper… Harmatozzatok egek, onnan 
felülről.” Az advent karácsonyra készít fel ben-
nünket. Újból és újból elénk tárja az ószövet-
ségi nép messiásvárását, a próféták, a Messiás 
személyére vonatkozó istenadta üzeneteit,  
a kismamának, Szűz Máriának aktív várakozá-
sát fia születésére és a történelem végén erőben 
visszatérő, feltámadott Urunkat.
Amikor jegyesekkel az egyházi évről – azon 
belül karácsonyról –, tanulunk, mindig el-
mondom, hogy Betlehemben meglátogatjuk 
Szűz Máriát és Józsefet, s karjainkba vehetjük 
a kisfiút. Ki néz rád, kinek a szemébe nézel? 
– kérdezem. A katolikus válasz ez: Isten néz 

rád. Te embert látsz és hiszed, hogy Ő az 
Atyának örök Fia.

Az új polgári esztendő kapujában az 
Isten Anyja áll. Kispapként így fo-
hászkodtunk naponta: „Szent ál-
dását adja ránk, Kisdedével szűz 
Anyánk”. A Bibliában a terem-
teni és megáldani szónak közös 
forrása van. Amit az anyatestben 
kaptunk – természetes életet – 

és amit a keresztségben kaptunk, 
– a kegyelmi életet – az áldás bontja 

ki, teszi teljessé. Mindkét születés az 
életszentségben, az Isten országában 

nyeri el értelmét.
Mi pálosok (is), egymást segítve, a ke-

resztségünkben kijelölt úton igyekszünk 
haladni, testvérként, papként. Januárban 

a rend szellemi atyjára, Remete szent Pálra 
(15-én) és alapító atyánkra, Boldog Özsébre 
(20-án) emlékezünk kolostorainkban, együtt 
pedig Márianosztrán. E két szent megnyitot-
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is jelentős kerámiaanyaggal és szép fémlele-
tekkel gyarapodott a szemesi magtárban lát-
ható pálos kiállítás anyaga. 
Válluson, a rengetegben meghúzódó Szent 
Miklós kolostor feltárását 2016 szeptemberé-
ben a Göcseji Múzeum és a Balatoni Múzeum 
közösen kezdte meg Simmer Lívia vezetésé-
vel, Havasi Bálint közreműködésével. Az első 
ásatási évadban a kolostorterületet észak-dé-
li irányban átszelő kutatóárokban előkerült a 
templom támpillérekkel megerősített, poligo-
nális záródású szentélyének külső falsíkja, egy 
észak-déli irányú falszakasz, a kerengő belső 
fala és délkeleti sarka, továbbá a kolostorud-
varon két szerzetes sírja. Geofizikai felmérést 
követően 2018-ban a keleti kolostorszárny 
egyik helyiségét vizsgálták és a templom-
szentély belső terének kutatását kezdték meg.  
A szentély közepét rablógödörrel bolygatták, 
viszont a nagymennyiségű kőomladék alatt az 
oltár egy része, két helyen az egykori habar-
csos tapasztású padló, az északi falon pedig egy 
masszív küszöbkő és a hozzátartozó, szentély-
be dőlt, faragott ajtószárkő került elő.
Az évről évre egyre több önkéntest vonzó ása-
tás 2019. évi fő célkitűzése a templom teljes 
hosszának, valamint a kolostor és a temp-
lomszentély kapcsolódásának meghatározása 
volt. A templom északi oldalán megtalálták 
a szentélyt a hajótól elválasztó diadalív és a 

templomhajó nyugati falának 
maradványait. Ebből sikerült 
megállapítani azt, hogy a szen-
tély és a hajó hosszúsága egy-
aránt 10-10 méter. A vastag 
omladékrétegben előkerültek az 
egykori boltozatot alkotó fehér 
festésű bordaívek töredékei, to-
vábbá a szentély északi oldalán 

lévő, valószínűleg a sekrestyébe vezető ajtó 
szemöldökívének egy darabja. A szentély fa-
lain megmaradt vakolat alapján legalább két 
építési periódus egyértelműen elkülöníthető. 
A templomszentély déli oldalán nyitott 
szondában megtalálták a kolostor kerengőjé-
nek külső falát és a belső északkeleti sarkát.  
A feltárás nagy meglepetése a kolostorudvar-

rendünk 
múltjából
Feltárul a pálos múlt – 
régészeti kutatások 
2019-ben
Összeállította: Pető Zsuzsa

Örvendetes módon a 2019. évben is termé-
keny évadot tudhat a régészeti kutatás maga 
mögött, számos pálos kolostor múltjából is-
merhettünk meg egy-egy újabb részt. A hely-
színekről készült összefoglaló friss beszámoló-
kon alapszik, közvetlenül a régészek tollából.
Idén túlnyomó többségben a Dunántúlon 
folytak ásatások. Balatonszemes és Vállus ko-
lostorainak kutatása már nem az első idényt 
tudhatja maga mögött. Előbbi eredményeiről 
évről-évre beszámolt A fehér barát. Idén Ba-
latonszemesen Mindszent kolostor tervszerű 
kutatásának hatodik évada zajlott a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Régészettudomá-
nyi Intézete által, Végh András vezetésével.  
A település önkormányzatának komoly támo-
gatásával zajló kéthetes ásatásról Papp Attila 
beszámolójából értesülünk. Idén 
a templomszentély teljes területét 
sikerült tisztázni, ahol számos kő-
faragványt találtak, s külön érde-
kesség, hogy a kolostortemplom 
építését megelőző Árpád-kori 
faluhely néhány objektuma, köz-
tük valószínűleg egy kút is előke-
rült. Cél volt továbbá az is, hogy a 
templom eddig nem ismert nyugati falát meg-
találják, így a templom egykori valós méreteit 
sikerült megismerni. A fal megtalálása mellett 
jelentős eredmény a nyugati irányba kidőlt ka-
puzat faragott elemeinek feltárása, dokumen-
tálása. Ezen kívül a templom melletti helyiség, 
az ún. káptalanterem téglapadlózata került elő 
nagy felületen. Az épített elemeken kívül idén 
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ból kivezető vízelvezető rendszer megtalálása 
volt. A nagyméretű kőtömbökből kivájt kő-
vályúk végeit gondosan egymásba illesztették, 
és a megfelelő lejtés kialakításával a kolosto-
rudvar északkeleti sarkából a szentély előtti 
teraszra vezették el a csapadékvizet.
Eddig még nem, vagy alig kutatott kolostorok 
faggatását is megkezdték idén a régészek. Ta-
vasszal került sor a badacsonyi pálos kolostor 
hitelesítő ásatására a Laczkó Dezső Múzeum 
munkatársai – a beszámoló szerzői, Pátkai 
Ádám Sándor és Győrffy-Villám Zsombor 
régészek, valamint a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem hallgatóinak együttműködésével, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség finanszíro-
zásával. A hét napon át zajló feltárás célja a 
Szent Imre kolostor lokalizálása volt a Klast-
romkút forrás közelében. A kolostorról egyet-
len középkori forrás ismert eddig, helyét a 19. 
században Ádám Iván vélte megtalálni, ahol 
„egy-két kapavágással” kutatott is. Mindebből 
félköríves szentélyzáródással, előre tolt nyuga-
ti és északi szárnnyal rendelkező kolostort írt 
le, rendkívül szerény minőségben elkészített 
falakkal. Kiemeli, hogy sárga anyag-alapozá-

sú épületet talált, amelynek talán faszerkezetű 
felmenő részei lehettek. 
Ma már szinte ellehetetleníti a kolostor lo-
kalizálását a Klastromkút forrás alatt talál-
ható széles platón felépült Felső-Kolónia 
elnevezésű munkatábor és az 1903 óta a 
hegyoldalban folyó bazaltbányászat okozta 
nagymértékű tájátalakítás. A néphagyomány 
szerint az egyik mesterséges depó alatt van a 
kolostor, ezért annak felkutatása szinte lehe-
tetlen. Ennek jártak utána régészeink és a he-
lyi adottságokat figyelembe véve, a lehető leg-
több régészeti módszer bevonásával (előzetes 
terepbejárás mellett, fémdetektoros kutatást, 
valamint talajradaros felmérés) igyekez-
tek meghatározni a kolostor pontos helyét. 
A Felsőkolónia területén, a Kolónia-forrás 
környezetében a felszínen is több zacskónyi 
Árpád-kori kerámiát gyűjtöttek, amelyek 
csupán erózió vagy planírozás eredménye-
ként, másodlagosan kerülhettek a helyszín-
re. Három kutatóárok sem hozott korabeli 
jelenséget (kivéve egy őskori objektumot). 
Egy, szintén a Klastromkút forrás közelében 
lévő teraszon kutatva is csak modern jelen-

A vállusi kolostor templomszentélyének északi falában feltárt masszív küszöbkő és a hozzátartozó, szentélybe dőlt ajtószárkő
(fotó: Simmer Livia ásatásvezető)
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az alaprajz pontosítása és a jövőbeli ásatások, 
valamint konzerválások előkészítése volt.
Az északkelet-magyarországi régióban szám-
talan további kolostor látható vagy romjai a 
föld alatt azonosíthatóak; ilyen a hangonyi 
erdőségben található pálos kolostor is, ahol 
az évszázadok alatt a romok teljes mértékben 
föld alá kerültek. A Magyar Nemzeti Múze-
um munkatársai (Látos Tamás, Zsiga Zsolt, 
Balogh Árpád térinformatikus-geodéták, Pető 
Zsuzsa régész) a romterület domborzatának 
felmérésével (drónfelvétellel készített 3D mo-
dellből) láthatóvá tették a kolostor egykori 
alaprajzát. Ennek fényében lehet megtervez-
ni a jövő évi hitelesítő ásatásokat és Hangony 
Önkormányzatának eddig is nagyvonalú tá-
mogatásával együtt remélhetjük az egykori 
kolostor örökségturisztikai fejlesztését is.

pálos 
lelkiség
Pápalátogatás Erdélyben – 
2019.
P. Bátor Botond OSPPE

Megrendítő élmény volt, amikor 
megtudtam, hogy Ferenc pápa 
el fog jönni Csíksomlyóra. Itt 
lesz a pápa Erdélyben! Gyorsan 
teltek a napok, észre sem vettük, 
hogy már itt van a küszöbön a 
pápalátogatás.
Sok ilyen alkalmon vettem már 

részt Magyarországon, és annak idején, Szent 
II. János Pál pápaságakor Lengyelországban 
is. Itt, Romániában, Erdélyben különös apró-
lékossággal figyeltek oda a rendezőszervek a 
Szentatya látogatására. Hogy ez túlbuzgóság 
volt-e, vagy éppen próbálkozás a csodálatos 
esemény megnehezítésére, nehéz válaszolni. 
Mindenesetre a regisztráció körüli bonyodal-

ségeket sikerült feltárni; a kolostor helyét te-
hát ásatással nem sikerült azonosítani. A 19. 
században még meglévő romok feltehetően 
elpusztultak a bányászat során, vagy a népha-
gyománnyal megegyezően valamelyik bazalt 
depó alatt rejtőznek a mai napig.
Nagyot ugorva, Északkelet-Magyarorszá-
gon, a festői Zemplénben Óhuta kolostorá-
nak feltárása is folytatódott. Szörényi Gábor 
András ásatásvezető irányításával zajlanak a 
munkálatok 2016 nyara óta; akkor a kolostor 
templomának szentélyét és részben a hajó-
ját hitelesítették. A templom alapfalainak 
geometriai felmérése már az első évadban 
lehetséges volt, régészeti rétegeket mégsem 
bontottak, azokon a kolostor törmelékré-
tegét hagyták védőrétegként. 2017-ben és 
2018-ban önkéntesek közreműködésével 
folytatódott a kolostor romtisztítása, amely 
munka eredményeként derült ki, hogy a 
templomhoz É-ról egy kb. 15x6 m-es tég-
lalap alakú, É-D-i tengelyű helyiség csatla-
kozik, mely É-on L-alakban Ny felé fordul 
és egy újabb, 13x5 m-es helyiségben foly-
tatódik a ma még fákkal fedett területen. 
Idén nyáron ismét önkéntesek bevonásával 
kitisztították a templomhoz É-ról csatlako-
zó kolostorszárny, amelyről kiderült, hogy 
két különböző méretű helyiség volt egykor: 
a templom mellett egy kisebb (3x6 m), míg 
tőle É-ra egy nagyobb (11x6 m) 
terem falai húzódnak. A két tér 
közötti válaszfal Ny-i végében 
lehetett átjáró, amely egyébként 
egy vonalat alkot a 2016-ban, a 
templomhajó É-i, kolostorbelső 
felé eső falán már azonosított 
bejárattal. Mindezek mellett a 
templomhajó D-i oldalán egy 
csorbázott felületen talán egy ülőfülke nyo-
ma észlelhető. A templom Ny-i főbejárata is 
feltárult a takarítás során. Kváderekből ra-
kott kapuzatának szárkövei azonban jórészt 
hiányoznak. Mivel mindenhol a régészeti 
szinteket eltakaró pusztulási réteg tetején 
megálltak, így a feltáruló alaprajz a jövőben 
finomodni fog. Az elvégzett romtisztítás célja 
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egész délelőtt esni fog az eső, és így csupa sár 
lesz minden, ahová csak lépünk fent a hegyen. 
Viszont az öltözködéssel elment az idő. De ez 
nem volt véletlen. Mire odaértünk, bennünket 
már nem fogadott a szigorú rendőri intézke-
dés, amely az előttünk érkezőket alaposan 
megpróbálta. A hegyre felfelé haladva láttam, 
hogy sokan jönnek vissza. Azt gondoltam, 
hogy a folyamatos esőzés miatt, de később 
tudtam meg, hogy nem szívesen vetették alá 
magukat a megalázó „ellenőrzésnek”. Viszont 
a szűnni nem akaró eső legyőzte a rend őreit, 
behúzódtak sátraikba, autóikba és szabad utat 
engedtek a zarándokoknak. 
Mindenesetre az eső, a kemény ellenőrzés 
ellenére mégis jelen voltunk százezren. Nem 
hoztunk szégyent Székelyföldre, köszönthet-
tük a Szentatyát. Jó volt találkozni régi isme-
rősökkel, papokkal, szerzetesekkel. Minden-
kinek az arcán öröm volt. Cuppant alattunk 
a sáros talaj, a székek csurom vizesek voltak, 
a rend őrei biztonsági okokra hivatkozva nem 

mak, az adatok különböző lekérése, majd a 
végén annak leegyszerűsítése, bizonyosan sok 
embernek elvette a kedvét attól, hogy elmen-
jen Csíksomlyóra a Ferenc pápa által bemu-
tatott szentmisére. A beharangozott szigorú 
ellenőrzés is megnehezítette a zarándokok 
dolgát. Mindezek ellenére, akiknek fontos 
katolikus hite, a hovatartozása, az tisztában 
volt azzal, hogy történelmi eseménynek né-
zünk elébe.
Elérkezett a várva várt június elseje, szom-
bat. Hajnali két órakor indultunk gyalogosan 
Hargitafürdőről Csíksomlyóra. A valamivel 
több, mint 20 kilométeres szakasz nagyobbik 
részét az erdőben tettük meg az éjszakai sö-
tétben. Az út hátralevő részét pedig Csíksze-
reda városában, az aszfaltos úton. Akik szé-
kelyruhában tervezték fogadni Ferenc pápát, 
egy nagyáruház (Sazy) öltözőjében tudták 
azt felvenni. Akkor még nem sejtettük, hogy 

Pápalátogatás Csíksomlyón, 2019. június 1.
(ismeretlen fotós felvétele)
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igenünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés 
ösvényeit.
Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. 
Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és en-
gedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, 
amely képes áthatni mindent, és képes megaján-
dékozni népeinket az üdvösség örömével.”
Aki megkockáztatta, hogy minden nehézség 
ellenére elmegy a pápalátogatásra Csíksom-
lyóra, annak az Úr nem okozott csalódást!

A sötétben várakozni
Fr. Fülöp István Vilmos OSPPE

Advent: a várakozás ideje az emberiség szá-
mára; advent: a várakozás ideje Urunk Jézus 
Krisztus születésének ünnepére készülve a ka-
rácsony előtti időben. 
Mostanában azt tapasztaljuk, hogy már no-
vember második felében, amikor még az 
adventi idő el sem kezdődött, karácsonyi fé-
nyekkel találja magát szembe az ember az üz-
letekben, de egyre inkább a magánházaknál 
is. Hova ez a rohanás? Mire elérkezik Jézus 
születésének ünnepe, már szinte semmi örö-
möt nem érez a lélek, mert akkorra már bele-
fásul az „ünneplésbe”.
Az advent üzenete az, hogy sötétségben já-

runk, és fényességre, a világ 
világosságára várunk. E vára-
kozással teli hetekben a hajnali 
miséken, a rorátékon, készülünk 
Urunk Istenünk születésnapja 
eljövetelére. Mélyebben ma-
gunkba tekintünk, új felajánlá-
sokat teszünk, amivel kifejezzük 
vágyunkat arra, hogy Krisztus 

megvilágosítson minket. Hiszen akár keresz-
tény valaki, akár nem, a szívébe van írva az élő 
Isten utáni vágy. Talán ennek az érzékelhető 
bizonyítékai a „karácsonyi” fények, amelyek 
már az adventi idő előtt megjelennek az ut-
cákon, az üzletekben és a lakásokban is.
Imádkoznunk kell mindazokért, akik csak 
ezeket a fényeket látják, s ha lehetséges, meg-

engedtek még a mosdókba sem, de örültünk, 
hogy a szektorunkba lehetünk végre, hiszen 
voltak papok, akiket a regisztrációs jegyük 
ellenére sem engedtek be oda. Az idő pedig 
csodálatos módon gyorsan szaladt; mindenki 
mosolygott. Olyan jó volt látni!
Megérkezett Ferenc pápa. A tervezett repü-
lőgépes és helikopteres utazás helyett hosz-
szú autóút volt az idős Szentatya mögött, 
aki későbbi nyilatkozataiban csodálatosnak 
nevezte Erdélyt. A fárasztó út, a biztonsági 
emberek ügybuzgósága ellenére a szentmise 
fenséges volt. Jó volt a szentbeszédet hallgat-
ni és már az első mondatok békét sugároztak: 
„Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, 
ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, 
kedves Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként 
jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal, 
és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk.  
Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz ha-
sonlít. Ennek mintegy „szentségi” helyei, a kegy-
helyek, a hívő nép emlékezetét őrzik. Ez a nép 
a szenvedések közepette sem fárad el keresni az 
élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre 
kaphat. A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, 
a könnyek és az esdeklések helyei. Édesanyánk 
lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy 
így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy 
tekintetével elvezessen Ahhoz, aki »az Út, az 
Igazság és az Élet«” ( Jn 14,6).
Az Út, az Igazság és az Élet biz-
tonsága erősít meg bennünket 
abban, hogy bármi is történik 
körülöttünk, Isten holnap is Is-
ten marad. Birodalmak jönnek 
mennek, a történelem kereke 
forog a maga módján, hatal-
masok hatalmaskodnak, de aki 
Isten Országához tartozik, an-
nak nincs mitől tartania. Ferenc pápa szavai 
messze felette álltak minden földi erőlkö-
désnek. Isten Igéjét közvetítette és utolsó 
szavaival így bátorított mindannyiunkat: „Az 
Isten általi kiválasztottság titka ez, amely te-
kintetét a gyenge felé fordítja, hogy összezavar-
ja az erőseket, és arra ösztönöz, bátorít min-
ket, hogy mi is hozzá hasonlóan mondjuk ki az 
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estéjére szívünkben is megszületik a gyermek 
Jézus, aki egész lényünket betölti isteni fé-
nyével. S ezért érdemes a Szentháromsághoz 
tartoznunk, hogy ebben a krisztusi fényben 
élhessük le földi életünket, s eljuthassunk az 
örök hazába, ahol már nem lesz szükségünk 
karácsonyi fényekre, mert ott Isten ragyogja be 
az életünket örök fényével. 
Ezt a hitet kérem Jézustól mindannyiunk szá-
mára karácsonyi ajándékként!

Hálaadó zarándoklat 
Częstohowába 
Márté Aranka

P. Hesz Árpád Attila OSPPE „A Pálos Rend 
eltörlése Magyarországon 1786-ban” címmel a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudomá-
nyi Karán benyújtott doktori értekezését 2019. 
szeptember 16-án sikerrel megvédte. A dolgozat 
bírálói Perendy László és Gárdonyi Máté pro-
fesszorok voltak a Hittudományi Karról, külső 
bíráló Sarbak Gábor volt. A témavezető tisztét 
Török József egyháztörténész professzor látta 
el. – A disszertáció bemutatja a pálos rend hely-
zetét a 18. században, és mélyrehatóan elemzi 
azokat az eseményeket és szellemi áramlatokat, 
amelyek az egyre inkább szűkülő mozgástérben a 
szerzetesrendek, köztük a pálosok feloszlatásához 
vezettek. Részletesen leírja levéltári források fel-
dolgozása nyomán az egyes rendházak feloszla-
tásának menetét, és kitér a dokumentumok adta 
lehetőségekhez mérten a rendtagok további életére 
is. (A szerk.)

2019. október 9-én hálaadásként P. Hesz  
Attila OSPPE doktorrá avatásáért, autóbu-
szos zarándoklatra indultunk Częstohowába, 
Lengyelország lelki fővárosába. A Szikla-
templomban hallgatott szentmise után indul-
tunk, de miután Vácnál elromlott a buszunk, 
türelmesen imádkozva vártuk a pótlóbuszt, s 
végül a késő esti órákban érkeztünk meg Częs-
tohowába. Másnap, a reggeli után keresztutat 

szólítani őket, s megkérdezni, hogy mit je-
lentenek számukra azok a fények, amelyeket 
gyújtottak. Így talán lehetőségünk lesz elmon-
dani azt is, hogy mi, keresztények, miért nem 
gyújtunk előre karácsonyi fényeket, s hogy az 
adventi gyertyák hetenként fellobbanó fényei 
hogyan vezetnek el fokozatosan Jézus Krisztus 
születésnapjához. Elmondhatjuk, hogyan lé-
pegetünk a sötétségből a világossághoz köze-
ledve, míg a szentgyónás által karácsony szent 

P. Hesz Attila OSPPE, Częstohowa, 2019
(fotó: Gyovai Mária Ilona)
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jártunk a kolostort 
körülölelő várfal te-
tején, minden egyes 
állomáson felidézve 
Jézusunk szenve-
dését. Délelőtt a 
sok jeles műtárgy 
között örömmel 
tekintettük meg a 
magyar vonatkozá-
sú emlékeket, Bát-
hory István feszü-
letét, rózsafüzérét és 
egy XV. századi mi-
seruhát. Néhányan 
felkerestük a Szent 
Borbála templomot, 
ahol megnéztük azt 
a kutat, amelybe 
a huszita háborúk 
idején a kegyképet 
beledobták. Szentségimádáson is résztvehet-
tünk. Délután 5 órától Attila atya vezetésével 
a szabadban található, a rózsafüzér titkait áb-
rázoló stációknál imádkoztunk, ezt követően 
pedig a Szűzanya kegyképe előtt mutatott 
be gyönyörű hálaadó szentmisét Attila atya. 
Lelkünk csordultig telítődött hálával, köszö-
nettel, minden kegyelemért! Köszönjük Jé-
zusunk, Szűzanyánk! Este kilenc órakor részt 
vettünk a kegykép zárásának ce-
remóniáján. 
A harmadik nap reggelén, a 
szentmisét követően Zakopane 
felé vettük utunkat. Megcsodál-
tuk az egyetlen szög nélkül épült 
fatemplomot és a szabadtéri ke-
resztút állomásain az Úr Krisz-
tus szenvedésén elmélkedtünk. 
Szt. II. János Pál pápa is gyakran töltötte itt 
szabadságát. Hálatelt szívvel érkeztünk haza. 
Hiszem, mindannyiunknak felejthetetlen ke-
gyelemben volt része.
Megköszönjük Attila atyának, hogy ezt a 
zarándoklatot a Szeretetláng Mozgalom köz-
reműködésével megvalósította. Isten áldását, a 
Szűzanya oltalmát kérjük rájuk.

pálosoktól, 
pálosokról

Három 
szakdolgozat 
pálos témában
Pető Zsuzsa

Három kiváló szakdolgozat elkészültéről 
is be tudunk számolni az idén: Nagy Anna 
mesterszakos dolgozata a Kinizsi Pál és 
apósa Magyar Balázs által alapított (1483) 
nagyvázsonyi Szent Mihály kolostor ása-
tásából származó leletanyagot vette vizsgá-
lat alá. A kolostor gazdagságát jelzi, hogy 
közel 30 szerzetes lakta a középkor végén.  

A nagyvázsonyi kolostor romjai, 2019
(fotó: Török Máté)
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sével egy olyan alaprajz áll már rendelkezésre, 
amely a kolostoron és templom környezetét, 
a bekerített kolostori tájat is mutatja. A zárt 
egységen belül műszeres leletfelderítést végez-
ve az évtizedes lerablás után is megmaradt fé-
manyag javarészt a kolostor pálos korszakának 
emlékeiből áll össze, az 1480-tól obszerváns 
ferencesek által lakott kolostor életéhez csak 
kevés tárgy sorolható. A 2018 decemberétől 
zajló kutatás remélhetőleg eljut ásatási sza-
kaszba is, és a ma súlyosan veszélyeztetett rom 
még sok hasznos információt adhat mindkét, a 
kolostort használó szerzetesrend történetéhez.
Váradi Anna alapszakos dolgozata kiváló ösz-
szefoglalást ad a somogyi Pogányszentpéter 
falu határában található kolostor történetéről, 
a Müller Róbert által néhány évtizede feltárt 
négy kutatóárokból származó információk és 
leletanyag elemzéséről. Mivel a kolostor rend-
kívül sok pusztítást ért meg s téglaanyagát 
számos építkezésnél felhasználták, rendkívül 
nehéz helyzettel szembesült a feltáró régész. 
Az ásatási rajzok és további terepalakulatok 
értelmezésével sikerült néhány építési peri-
ódust tisztázni, valamint a feltárt tucatnyi sír 
korát pontosítani. Emellett a mindennapok-
ról tanúskodó leletanyag (edények, fazekak, 
kályhaszemek, fémeszközök) feldolgozása is 
előbbre vitte a térség anyagi kultúrájának ed-
dig kevéssé ismert szeletét. Különleges lelet 
egy apró, csontból faragott napóra, amelyet a 
15. század legvégén/16. század elején készít-
hettek dél-német területen.

Buszos vándorkiállítás 
a pálosokról 
Sudár Annamária

2020 januárjában Pálosan szép az élet címmel 
buszos vándorkiállítás nyílik Budapesten. 
A vádorkiállítás a magyar pálos történet ele-
meit elsősorban mint közös, mindenki számá-
ra átélhető magyar örökséget mutatja be. Célja, 
hogy útja során ne csak a katolikus, s ne csak 
a hívő embereket szólítsa meg, hanem min-

A történelem viszontagságai miatt rövid ideig 
állt fenn, 1543-ban már elhagyták a pálosok, 
majd 1552-ben helyi földesurak a közeledő 
török hírére kirabolták majd felrobbantották. 
Az Éri István által vezetett ásatáson válto-
zatos és gazdag leletanyag került elő annak 
ellenére, hogy nem a kolostor teljes területét 
érintette a feltárás. A mindennapi élethez 
használatos tárgyak, például konyhai edények 
mellett különlegesebb, főleg import dara-
bok is megjelentek. Ilyen például egy velen-
cei üvegpohártöredék, vagy német területről 
származtatott agyagnegatív (süteményforma), 
illetve egy kisméretű ón oroszlán, amely rögzí-
tése alapján egy ónkanna fedőgombja lehetett.  
A kódexkötéshez szükséges veretek egysze-
rűbb darabjai a helyi műhelyhez kapcsolha-
tóak, míg a díszesebbeket a nürnbergi típusba 
soroljuk, és valószínűleg szintén import útján 
kerültek a kolostorba. Két kályhát is sikerült 
elkülöníteni a töredékekből: az egyik zöld má-
zas, a másik mázatlan, népies típusú, amelynek 
pontos párhuzamai jelentek meg a nagyvázso-
nyi várban és a közeli Csepely középkori fa-
luban is. Bár a már jól ismert épület mellett 
végre feldolgozásra kerültek a kolostor leletei 
is, még további kutatásokra lenne szükség – 
így szélesebb betekintést nyerhetnénk annak 
mindennapjaiba. 
A tálodi Szent Erzsébet kolostor az elmúlt 
évszázadban folyamatosan elsikkadt a nagy-
vázsonyi Szent Mihály kolostor árnyékában. 
Kutatottságban és ismertségben is messze el-
maradt attól, amit egy ilyen állapotú rom meg-
érdemelne. Szakdolgozati feldolgozását pont 
ez a helyzet és a kolostorkomplexumban rejlő 
lehetőségek indokolták, így Papp Attila alap-
szakos záródolgozatának köszönhetően ez meg 
is történt. A templom és a kolostor felmérésével 
hosszú ideje többen is foglalkoztak, ám számos 
kérdés, pl. egyes építészeti részletek (szentély-
záródás kérdése) vagy a kolostor alapításának 
ideje máig vitatott. Számos kérdés eldöntését 
csak egy régészeti feltárás adhatná meg, ami 
eddig ezen a területen még nem történt. 
A kolostorkert kőből épült kerítőfala máig 
látható, javarészt omladékosan. Ezek felméré-

..................................................., 2019
(fotó: ....................)
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denkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar 
történelem. 
Kiállításunk koncepciója – kapcsolódva a cím-
hez – rejtetten, az elbeszélés „szövetébe” ágya-
zottan jeleníti meg, hogy pálosnak, s általában 
szerzetesnek, szerzetespapnak lenni teljes élet, 
amely nem a bezárkózás, hanem a kiteljesedés 
útja – hétköznapi és teológiai értelemben is a 
boldogságra vezető modern életforma. 
A kiállítás 2020. január 20-án nyílik meg első 
állomáshelyén, Budapesten a 
Szent István Bazilika előtti téren. 
A 14 méter hosszú buszt dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás eszter-
gom–budapesti érsek áldja meg. 
A megnyitó után néhány nappal 
a busz Częstochowába látogat, 
ahonnan február elején érkezik 
vissza Budapestre, majd márci-
usban kezdi meg több mint negyven állomást 
számláló útját az országban, s eljut Erdélybe is.
A busz pontos útvonalát a kiállításhoz kap-
csolódó honlapon (palosbusz.hu) és egyéb in-
formációs csatornákon is közzétesszük 2020 
januárjában.

•

rendi 
krónika
Rendi hírek

2019. október 28. és 30. között a pálos rend kö-
zösségépítő találkozót tartott a pécsi kolostorban. 
– 2019. szeptember 16-án P. Hesz Árpád Attila 
OSPPE sikerrel megvédte „A Pálos Rend eltör-

lése Magyarországon 1786-ban” 
címmel a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Ka-
rán benyújtott doktori értekezését. 
– Dukony Gábor novícius decem-
ber 8-án öltözött be Lesniówban, 
az ünnepi misén részt vett P. Csó-
ka János tartományfőnök.

•

A Boldog Özséb Program hírei 

Pécsett elkészült: a Pálos templom és kolostor 
fűtéskorszerűsítése, valamint a templom elekt-
romos padfűtése, a templom külső felújítása a 
toronnyal együtt, a parkoló felújítása, illetve a 

A kiállítóbusz látványterve
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parkoló csapadékvízelvezető-csatorna feltárási 
és felújítási munkája, a templom és kolostor 
területe körüli kerítések cseréje, felújítása, a 
biztonsági rendszer kialakítása, a kolostorépü-
let részleges nyílászárócseréje és a belső festés. 
– Márianosztrán elkészült a Bazilika külső 
felújítása, a Mária Lak külső felújítása, belső 
átalakítása és felújítása. – Budapesten a Szikla-
templom új orgonát kapott. – Pálosszentkúton 
épül az ásványvíz-palackozó, valamint meg-
kezdődött a kegyhely fejlesztése és felújítása. – 
Megjelent a Pálosok című ismertető füzetke új, 
bővített kiadása magyarul és angolul. – Kará-
csonyra jelenik meg a 2014/2015-ös pécsi Pá-
losaink, a fehér barátok című pálos rendtörténeti 
kiállítás katalógusának új, átdolgozott kiadása 
Pálos kalauz címmel, valamint az Asperges me…
Pálos évszázadok a magyar történelem tükrében 
című műsorból készült könyves CD. 

•
Újraindultak a hivatástisztázó 
imaestek a Sziklatemplomban

Szeptembertől újraindult az „Én Utam imaest” 
a Sziklatemplomban. 18-án a Fokoláre kö-

zösség tagjai voltak a vendégek. Az imaestek 
programja: szentségimádás, tanítás a hivatás-
ról, szentmise, tanúságtétel, agapé és beszélge-
tés. Az imaestet ajánljuk mindazoknak, akik 
keresik világi vagy egyházi hivatásukat.

•
Hungarikumvetélkedő 
Balatongyörökön

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bi-
zottság általános iskolások és középiskolások 
számára 2018-ban meghirdetett, Kárpát-me-
dencei szintű vetélkedőjének döntője szep-
tember 19-én és 20-án volt Balatongyörökön, 
ahol a Hungarikumok és a Magyar Érték-
tárban szereplő kiemelkedő nemzeti értékek 
megismerése témában huszonhét csapat mérte 
össze tudását összetett elméleti és ügyességi 
feladatok megoldásával. A vetélkedő öt tagú 
zsűrijében részt vett: Dr. Simicskó István, kor-
mánybiztos (a zsűri elnöke), P. Dr. Hesz Árpád 
Attila pálos szerzetes, Prohászka Béla mester-
szakács, a MNÉHSz alelnöke, Csengei Ágota, 
a Goldmark Művelődési Központ igazgatója 
és Balogh László, a Közszolgálati Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke. A pálos rend nem-
csak a zsűri munkájában vett részt, hanem a 
középiskolás kategória versenyzőinek egy 40 
pontos kvízkérdésből álló tesztlapot is készí-
tett, illetve egy különdíj felajánlással is készült.  
A vetélkedőn második helyezést elérő békés-
csabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollé-
gium 9. osztályos UNIKUMOK csapata meg-
hívást kapott a 2019–20-as tanév folyamán a 
Magyar Pálos Rend által a częstochowai Fe-
kete Madonna kegyhelyére szervezett zarán-
doklatra.

•

Teremtésvédelmi zarándoklat Pécsett

Szeptember 29-én, vasárnap teremtésvédelmi 
zarándoklatot tartottak Pécsett a pálos rend 
és a Szent Egyed Közösség szervezésében.  

Az „ Asperges me…Pálos évszázadok a magyar történelem 
tükrében” című műsorból készült 
könyves CD borítója
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A zarándoklat a Lyceum templomból indult 
16 órakor, és a Király utcán keresztül a Szé-
chényi téren át a Kálvária kápolnáig tartott.  
A zarándoklat kezdetén P. Csóka János pálos 
tartományfőnök tartott elmélkedést a terem-
tésvédelem és a krisztusi tanítás kapcsolatáról 
és helyéről a hívő ember életében. A zarándok-
lat során több helyen is volt rövid elmélkedés 
és közös imádság, melyeknek végén egy-egy 
cserép virág elhelyezésével emlékeztettek a 
szervezők a teremtés megőrzésének halasztha-
tatlan jelentőségére.

•

Ezer éves Zalacsány, 
az egyik pálos település

Szeptember 21-én tartották meg az ünnepsé-
get az általános iskola udvarán, melyet Nagy 
Lászlóné polgármester nyitott meg köszöntő-
jével, majd Manninger Jenő országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos mondott beszédet. Ezt 
követően Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár igazgatója tartott helytör-
téneti előadást. A falut Chan néven megemlítő 
első írásos emlék 1019-ből való, amikor Szent 
István király a piaci vámot a zalavári apátság-
nak adta. Zalacsány néven 1701-től szerepel a 
település a levéltárakban. A visszatekintéseket 
szentmise követte P. Kiss László 
esperes és P. Csóka János pálos 
tartományfőnök celebrálásával.

•
A sajóládi kolostor 
alapításának évfordulója 

Szeptember 30-án emlékeztek meg a sajóládi 
kolostor alapításáról a település római katolikus 
templomában. Az ünnepi szentmisét Tóth Gá-
bor füzéri plébános tartotta. Az ünnepség kere-
tében megemlékeztek Csepellényi György pá-
los vértanúról is. A rendezvényen a pálos rendet 
dr. Szentirmay Tamás hivatalvezető képviselte. 

•

„Legyen nekem a te igéd szerint” – 
PÁLOS 70

Október 4. és 6. között immár kilencedik 
alkalommal rendezték meg a Pálos 70 elne-
vezésű teljesítménytúrát, kirándulást, zarán-
doklatot. Az idei zarándoklat kísérőgondola-
ta Szűz Mária Gábriel arkangyalnak mondott 
válasza volt. P Puskás Antal OSPPE megfo-
galmazásában: Hiszem, hogy ő [Mária] elve-
zet minket az elkötelezettebb hitre. Ez nem 
szükségszerűen a hitbeli cselekedetek meny-
nyiségi növekedését jelenti, hanem azt, hogy 
merünk Istennel belebocsátkozni komolyabb 
kihívásokba. Ez néha olyan tapasztalato-
kat hoz magával, mint ami egy zarándoklat 
is: Nem tudom, pontosan mi fog ma velem 
történni, hogy fogom bírni az utat. Talán 
többször is megtapasztalom a fizikai, érzelmi, 
hitbéli határaimat. Ha mégis továbbmegyek, 
akkor megtapasztalom Isten csodálatos jelen-
létét, gondviselését. Az utolsó 2-3 évtizednek 
nagy kihívása az, hogy a média által nemcsak 
egyszerűen több lehetőséget kaptunk a hit-
béli kihívásoktól való menekülésre, hanem 
már otthonossá váltunk a „nemdöntésben”,  
a „nemtudomban”. Pedig közben sokan vágy-
nak rá, hogy életük teljesebb, értelmesebb le-
gyen. 

Ismerek több olyan férfit és nőt, 
akik elindultak a Mária szerin-
ti hit útján, és életükben most 
először tapasztalják meg az Is-
tenrehagyatkozás „puszta-élmé-
nyét”. Szegényebbek lettek, de 
nem menekülnek többé olcsó 
elfoglaltságokba, figyelemelte-
relésekbe. A pusztát élik meg, 

és közben testük-lelkük felkészül arra, hogy 
Isten áldásközvetítő temploma legyen. Aki 
már volt komolyabb zarándoklaton, hasonló 
dolgokról tudna beszámolni. Egy zarándoklat 
visszavezet minket emberi mivoltunk csupasz 
valóságába, és ez jó, mert itt megnyílik a sze-
münk, a fülünk és szívünk a szépre, jóra és az 
igazra.
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Motorosok szezonzáró hálaadása 
a Tolvajos-tetőn 
2019. október 6-án volt a MotorkerékPálo-
sok szezonzáró közös rendezvénye. 11 órakor 
szentmisén vettek részt Hargitafürdőn a Szent 
István templomban, melyet P. Bátor Botond 
hargitafürdői házfőnök és P. Balla Barnabás 
pálosszentkúti perjel celebráltak, fél egykor 
pedig a Tolvajos-tetőn (Hármaskeresztnél) vé-
geztek hálaadó imádságot az elmúlt motoros 
szezonért, majd megáldották a motorosokat és 
járműveiket.

•

A márianosztrai Bazilika Magyarok 
Nagyasszonya búcsúja 

Október 6-án, Marton Zsolt váci megyéspüs-
pök, a bazilika főbúcsúja alkalmából mutatott 
be szentmisét a pálos rend szerzeteseinek 
koncelebrálásával a márianosztrai Magyarok 
Nagyasszonya-bazilikában. A szentmisén a 
pálosok által szervezett Pálos 70 zarándoklat 
keretében érkezettek is részt vettek együtt a 
márianosztrai hívekkel. A püspök atya beszé-
dében kitért a pálos rendhez való kötődésére: 
püspöki címere pajzsának egyik felében a bu-

dapesti Központi Papnevelő Intézet (egykor a 
pálos rend kolostora) kertjében levő pálosok 
kútja látható, amely körül imádkozzák a májusi 
litániát a kispapok. Marton Zsolt homíliájában 
a láthatatlan templomnak, az egyháznak az 
ünnepéről elmélkedett, amely alkalom a meg-
térésre, az újrakezdésre. Magyarok Nagyasz-
szonya főünnepe kapcsán kiemelte, hogy Szent 
István király a Boldogságos Szüzet nem pusz-
tán pártfogónak választotta, hanem arra kérte, 
hogy Ő legyen Magyarország Királynője. 

•
Marian Waligóra częstochowai 
házfőnök atya ezüstmiséje 
Kiskunhalason 

A Kiskunhalas-Alsóvárosi Szent Péter és Pál 
Főplébánia közössége idén több liturgikus 
eseménnyel, illetve lelki és közösségi prog-
ramokkal emlékezett meg az egyházközség 
megalapításának 250. és a templomszentelés 
2020-ban esedékes 250. évfordulójáról. Ebből 
az alkalomból mutatta be ezüstmiséjét október 
6-án, a templomszentelés évfordulóján P. Ma-
rian Adam Waligóra, a częstochowai kegyhely 

Marian Waligóra atya ezüstmiséje 
(fotó: Varga László)



• 16 •

rendi krónika 2019. karácsony

és kolostor házfőnöke. Az eseményen részt 
vett Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és 
Dr. Jerzy Snopek, Lengyelország rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete is. (A templomot 
75 éve, 1944-ben Malczyk Károly és Pawlik 
Milada lengyel menekült házaspár festette ki. 
Többek között a częstochowai Fekete Ma-
donna ábrázolása is látható a templomnak ab-
ban a részében, ahol a tavaly ősszel Stanislaw 
Dziwisz bíborostól kapott Szent II. János Pál 
pápa vérereklyét őrzik, valamint ahol a Szent 
Fausztina nővérhez kötődő Irgalmas Jézus 
festmény mellett, Szent Maximilian Kolbe 
atya képe is látható. A szentély előtt őrzik Jé-
zus színeváltozását megjelenítő kegyképmáso-
latot is, melyet a lengyelországi testvérváros, 
Újszandec bazilikájának plébánosa ajándéko-
zott Kiskunhalasnak 2018 nyarán.)

•

Hargitafürdőn járt a missziós kereszt

Október 7-én, Rózsafüzér királynője ünnepén 
a hargitafürdői Szent István király-templomba 
érkezett a magyarság egyedülálló ereklyetartó-
ja, Ozsvári Csaba ötvösművész (1963–2009) 
alkotása, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) jelképe, a Ferenc pápa 
által megáldott missziós kereszt, 
amely másfél éve vándorol a Kár-
pát-medencében. A missziós ke-
resztet a helybéli hívek és a kör-
nyékbeli zarándokok fogadták, 
este pedig Tamás József püspök 
celebrált hálaadó szentmisét. A 
míves, réz borítású, több mint 
három méter magas kereszten 
közel harminc magyar, illetve a magyarság-
hoz kötődő szent és boldog ereklyéje látható, 
amint körbefonják az ezüst foglalatú Szent 
Kereszt-ereklyét. Vegyünk majd részt minél 
többen a 2020. szeptember 13–20. között zajló 
programsorozaton – tolmácsolta a NEK szer-
vezőinek meghívását P. Bátor Botond OSP-
PE, aki elmondta, hogy a kiállított bélyegeket, 

melyek Gombos Csaba csicsói kántor gyűj-
teményéből valók, a különböző országokban 
tartott Eucharisztikus Kongresszusokra adták 
ki. Köztük látható az 1938-ban Budapesten 
tartott kongresszus emlékbélyege is. 

•

A Sziklatemplom búcsúja és 
P. Temesvári Károly Benedek OSPPE 
aranymiséje 

Október 8-án, a Sziklatemplom búcsúja alkal-
mából mondott aranymisét a Sziklatemplom-
ban P. Temesvári Károly Benedek kóspallagi 
plébániai kormányzó. 

•

Fehér barátok emlékezete Iharoson 

Október 19-én immár harmadszor rendezték 
meg a Fehér Barátok Emlékezete Térségünk-
ben című eseményt Iharoson. A koncelebrált 
szentmisét P. Csóka János pálos tartományfő-
nök és P. Laczkó-Angi Gyula helyettes espe-
res mutatta be a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Plébániatemplomban. Az alkalomra az idén 

már nemcsak somogyi és zalai 
településekről érkeztek, hanem 
részt vett Veszprém megye egyik 
pálos településének, Pulának a 
delegációja is. A szentmise ele-
jén Horváth Győző polgármes-
ter köszöntötte a jelenlévőket és 
felolvasta a Somogy Megyei Ér-
téktár Bizottság levelét, mely ér-

telmében az iharosi önkormányzat javaslatára 
a Somogy megyei pálos múlt a megyei értéktár 
része lett. A szentmise után a művelődési ház-
ban folytatódtak a programok, ahol bemutat-
ták Czigóth Sándor helyi illetőségű operatőr 
két munkáját is. Az egyik kisfilm kitér két pá-
los település Pogányszentpéter és Iharos pálos 
értékeire is. Az ebédet követően a program az 
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Ágneslaki Arborétum megtekintésével fejező-
dött be. Ezt a programot a júniusi Országos 
Pálos Találkozó elemeként is tervezték a szer-
vezők.

•
A pilisszentkereszti Madonna-kép 
megáldása

Október 20-án Cserháti Ferenc püspök ünnepi 
szentmise keretében áldotta meg a pilisszent-
kereszti templomba visszakerült Madonna-ké-
pet. – Prokopp Mária a közelmúltban megje-
lent, a pilisszentkereszti templomról készített 
művészettörténeti albuma készítése során, az 
egyházmegyei dokumentumokban bukkant 
rá a tényre, hogy 1939-ben a templom beren-
dezései között volt egy pálos Madonna-fest-
mény is. Előadásában a művészettörténész –  
a pilisszentkereszti templom művészettörté-
neti értékei mellett – részletesebben is szólt a 
most megáldott pálos Madonna-kegyképről is. 
Pilisszentkeresztet egykor pálos szerzetesek 
alapították a törökök kiűzése után, majd 1766-
ban templomot építettek, melyet 1772-ben 
Szalbek Károly püspök szentelt fel. A temp-
lom berendezése is a pálosokhoz kötődik: az 
akkor épülő pálos központból, a pesti egye-
temi templomból érkezhettek Szentkeresztre 
az építőmesterek, valamint az oltárokat és a 
falfestményeket alkotó művészek. Pilisszent-
kereszt temploma, ahogy a pálosok templomai 
általában, búcsújáróhelyek voltak. A szentke-
reszti búcsújárás máig élő hagyomány. 
Az eseményen jelen voltak a helyi plébánia 
képviselő-testületének tagjai, a település elöl-
járói és Peller Márton polgármester, az esz-
tergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimná-
zium diákjai pedig két pálos énekművet adtak 
elő, Pálmai Árpád karnagytanár vezetésével.  
A Boldog Özsébről szóló ének szövegét a szent-
misén is jelen lévő Arató László pálos konfráter 
– aki a rend nevében szólt is a megjelentekhez 
–, írta az 1950-es évek üldöztetésének éveiben. 
A Fekete Madonna-kegykép ismét a régi fé-
nyében várja a híveket és a zarándokokat.

•

A pécsi Pálos templom búcsúja 

November 3-án, a Pálos templom búcsúja 
alkalmából Beer Miklós püspök mutatott be 
szentmisét a Pálos templomban. 

•

Kapható a 2020-as Pálos falinaptár

Megjelent 2020-as falinaptárunk, amely Esz-
tergomi Boldog Özséb halálnak 750. évfordu-
lója kapcsán Özséb-ábrázolásokat mutat be.  
A naptár 500 Ft-os áron kapható temploma-
inkban.

•

A pilisszentkereszti Madonna-kép 
(fotó: Legeza László)
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Pálosok a nagyvilágban – 
új ismeretterjesztő könyv

Pálosok a nagyvilágban címmel ismeretterjesztő 
képeskönyv jelent meg a világ különböző föld-
részein található pálos kolostorokról. A könyv 
szerzői P. Balla Barnabás OSPPE és Mihály 
Margit. A könyv megvásárolható a pálos kolos-
torokban és templomokban.

pálos 
programok
2019. december – 2020. május 

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

BUDAPEST
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

• minden nap – a 17 órai szentmise előtt 
rózsafüzér;

• minden nap – a 17 órai és 
a 20 órai szentmise után 
zsolozsma (vesperás ill. 
kompletórium);

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

• minden hónap első péntekén – engesztelő 
szentségimádás Krisztus küzdő 
egyházáért;

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

• minden hónap 28-án – 19 óra:  
„Az Élet Istene” – szentségimádás  
a megfogant életért;

• január 14. – 17 óra: Első Remete Szent 
Pál ünnepének vigíliája.  
A szentmisét bemutatja Csóka János 
pálos tartományfőnök, melynek 
keretében a pálos szerzetesek megújítják 
rendi fogadalmukat.

• február 4. – 17 óra: Szentmise, 
vesperás, majd Puskás Antal pálos atya 
beszélgetéssel egybekötött előadása:  
„A remény Isten ígéreteinek várása” –  
19 órától rövid szentségimádás.

• március 3. – 17 óra: Szentmise, 
vesperás, majd Puskás Antal pálos atya 
beszélgetéssel egybekötött előadása:  
„A remény a jövő bizonyossága” – 19 órától 
rövid szentségimádás.

• április 7. – 17 óra: Szentmise, vesperás, 
majd Puskás Antal pálos atya 
beszélgetéssel egybekötött előadása:  
„A remény az öröm megelőlegezése” címmel 
– 19 órától rövid szentségimádás.

A Sziklatemplom előterében működő 
Pálos Fogadóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. 
Vasárnap zárva. További információ: 
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 csütörtökén – 9 órától 
a szentmise kezdetéig: szentségimádás a 
lelki és a testi békéért;

• adventben  – minden szombaton az 17 óra-
kor kezdődő szentmise előtt gyertya gyújtás.



pálos programok

• 19 •

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

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

• minden hónap első péntekén –  
20 óra és 5 óra között – engesztelés 
Magyarországért; szentmisével, 
szentségimádással egybekötött virrasztás;

• Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata;

• február 2-án – a Szeretetláng Mozgalom 
találkozója, melynek keretében 15 órakor 
szentmise, 17 órakor közös ima.

A pálosszentkúti zarándokház jelenleg nem fo-
gad látogatókat. Részletekről a palosszentkut.hu 
és facebook.com/Palosszentkut oldalakon, vagy a 
+36 20 775 25 55 telefonon érdeklődhet.

PÉCS 
Pálos (Szent Imre) templom

• a szentmise előtt – 17.20-kor rózsafüzér;
• csütörtök kivételével minden nap – a 18 

órai szentmise után zsolozsma (vesperás);
• csütörtökönként – szentségimádás a 18 

órai szentmise után; 
• minden hónap utolsó csütörtökje – 18 óra: 

SERRA szentmise – a papi és szerzetesi 
hivatásokért;

• január 15. – 18 óra: Első Remete Szent 
Pál ünnepének vigíliája. A szentmisét 
bemutatja Csóka János pálos tartomány-
főnök, melynek keretében a pálos szerze-
tesek megújítják rendi fogadalmukat.

• február 7. – 18 óra: szentmise, majd 19 
órától Zajácz Gábor görög katolikus 
parókus és felesége, Zajácz Andrea tart 
előadást „Papság és család – a görögkatoli-
kus gyakorlat” címmel.

• március 6. – 18 óra: szentmise, majd 19 
órától Nagy Péter tart előadást „Család-
órák az egyházi iskolákban” címmel.

• április 3. – 18 óra: szentmise, majd 19 
órakor Börzsönyi Péter és Börzsönyi  
Mariann tart előadást „Felnőttként  
megtérés a családban” címmel.

PÉCS
Lyceum-templom

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

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.

Információ a Szent István zarándokházról: 
www.taborhegy.ro

Kedves Olvasók! Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a rendi értesítőnkben a pálos templomok 
miserendjét külön nem közöljük. A szentmi-
sék időpontjáról, a további programokról és 
az esetleges változásokról a rend honlapján  
(palosrend.hu) s a templomok hirdetéseiből ér-
tesülhetnek.
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„Ha oly pompával, hatalommal, gazdagsággal jött volna e világra, mint a 
zsidók várták, mit vitt volna végbe? Bizonyára semmit, ami több, a mél-
tóság, gyönyörűség, gazdagság-kívánásra, hajházásra inkább felindította 
volna az embereket, mert habár mást prédikállott volna is szóval, ha az 

alázatosságot, sanyarú életet, takarékosságot javallotta volna is tanításával, 
az emberek csak cselekedetére, példájára figyelmeztek volna, és így méltóság, 

gyönyörűség, gazdagság-kívánók maradtak volna; következendőképpen 
előbbeni alacsony állapotjokban hagyattak volna. Azért más módot kellett 
néki gondolni, és kevélységünket alázatossággal, kincs után való vágyódá-
sunkat szegénységgel, kényes és testi gyönyörűségre vetemedett erkölcsünket 

sanyarúsággal meggyőzni.” 

P. Simon Máté (1743–1818) pálos szerzetes
Kimondhatatlan jótétemény, préridkációrészlet


