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Március elején a következő három évre Cirill főapát urat választotta elnökének a magyar Férfi Szerzeteselőljárók Konferenciája.
Március 19-én 19 órakor Bach szvitjeit játszotta Varga Tamás csellóművész az üres Bazilikában. A főapátság zenei főtanácsadója, Erdődy Orsolya szerint a járványhelyzet szülte kényszermegoldás ugyanakkor – a zenei mellett – különleges vizuális
élményt is nyújthat: ahogy a nagyböjt, úgy ez az élmény is –
hogy egyedül vagyunk a térben és a világban – elmélkedésre
sarkallhatja a hallgatóságot, életük átgondolására.
A nagyböjti időszak idején (az adventi alkalomhoz hasonlóan)
több online lelkigyakorlatot tartottunk. Az első címe: Uram,
taníts meg minket imádkozni! Ennek húsz résztvevője volt hamvazószerdától virágvasárnap előtti szombatig heti két-három
esti alkalommal, amit Jurinka Szilveszter, Koczka Dávid,
Biriszló Lőrinc és Kisnémet Fülöp szerzetesek tartottak. A
másodikra hétvégi napokban (március végén) Jézus imádsága,
a Miatyánk magyarázata és életre váltása címmel Asztrik emeritus főapát úr vezetésével került sor. A harmadikon, már a
húsvéti időszak heteiben, Gérecz Imre magiszter atya a hivatáskeresőket szólította meg Kit keresel? címmel.
Március 20-án két fontos esemény is történt a Főapátságban.
Délelőtt a Bazilikában Szent Benedek tiszteletére Cirill főapát
úr vezette az ünnepi eucharisztiát, aki a liturgia után megáldotta a megújított kincstártermet. A gyűjtemény az emlékezetnek és vendégségnek állít emléket. E kettő metszetében
áll az eucharisztia ünneplése – emlékezés Isten szabadító tetteire;
a részvétel a vendégség tapasztalatán keresztül. A tárlat liturgikus, gyűjteménytörténeti és rendtörténeti szempontból jelen-
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tős emlékeket vonultat fel, tárgytípusonként rendezve. Így
kehely, pásztorbot, körmeneti kereszt, ereklyetartó, monstrancia, ereklyetartó-házioltár, textil és ékszer tárlók is megtalálhatók itt. Ezen ünnepi alkalommal került sor a Pro Pannonhalma-díjak kihirdetésére is. A kitüntetettek egyike Miletics
Katalin Janka szobrászművész, aki több mint harminc esztendőn keresztül gazdagította munkáival a főapátság kulturális örökségét, és személyes jelenlétével a Krisztus-követésre
is hiteles példát nyújtott. A másik kitüntetett Schmal Károly
festőművész, grafikusművész, aki hosszú ideje gazdagítja
páratlan munkáival Szent Márton monostorának kulturális
örökségét, és alkotói munkájával részt vesz a szerzetesközösség küldetésének teljesítésében (többek között a Pannonhalmi
Szemle arculatának kialakításával).
Időszaki kiállítás nyílt a Főapátsági Könyvtár klasszicista csarnokában is „Dulcis memoria dans vera cordis gaudia” címmel
Ásványi Ilona könyvtárigazgató gondozásában. A kiállított
könyvek – misekönyvek, Martirológium, liturgikus naptárak – az Úrra való emlékezésre hívják fel a figyelmet, míg a
naplók, krónikák, önéletírások, visszaemlékezések, levelek,
emlékkönyvek a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai.
A nagyhét kezdete előtt a tavalyihoz hasonlóan kibővítettük a
„kreatív húsvét” kínálta lehetőségeket tanítványaink, családjuk és mindazok számára, akik velünk együtt szokták ünnepelni a Szent Három Napot. Itt gyakorlati tanácsokat adtunk
arra, hogy együtt miképpen készüljünk ezekre a napokra, az
online liturgiákra és Húsvét családi megünneplésére. Ilyen
módon „együtt” vehettünk részt Virágvasárnaptól kezdve
Húsvét-hétfőig a liturgiákon (ők az otthonukban, mi itt a Bazilikában).
Április 11-én, fehérvasárnap, az irgalmasság vasárnapján a közös esti imádságban (a kompletóriumban) a bencés szerzetesközösség együtt imádkozott azokért a testvérekért, akik a
koronavírus-járványban veszítették életüket. Cirill főapát úr
a következő szavakkal vezette be az imádságot: Az elmúlt év
eleje óta a koronavírus-járvány fogva tart minket. Mindannyiunk
életét fogva tartja, és közben megrendítette a világot. Számtalan ember fertőződött meg és veszítette életét. Számtalan ember szenved
a pandémia következményeitől. Ma, a feltámadást követő nyolcadik napon a Covidban elhunytakért imádkozunk, különösen hazánk
szerzetesrendjeinek kilenc elhunytjáért és a Pannonhalmi Területi
Főapátság egyházközségeiben elhunyt testvéreinkért. Jegyezze fel az
Úr az ő nevüket az élet könyvébe, mi pedig emlékezzünk rájuk, és
kérjük az Isten irgalmát mindannyiunk számára. Gyertyát gyújtottunk a nővérekért és betegápolókért, orvosokért és kórházi
dolgozókért is, akik ebben az embert próbáló időben a betegekről gondoskodnak, gyakran minden emberi határon és
erőfeszítésen felül: Adj nekik türelmet, kitartást és erőt, adj nekik
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jó szót, amellyel a betegekhez és az otthon aggódó hozzátartozókhoz
fordulnak, vagy amellyel a legrosszabbat közlik. Add, hogy pihenhessenek és erőt merítsenek. Adj nekik lehetőséget, amikor feldolgozhatják és megoszthatják mindazt, amit az emberi szenvedésről és
halálról megéltek.
Április 28-án elhunyt Végh Imre Norbert bencés testvér életének 82. évében. Földi születésnapja volt egyben a mennyei
születésnap is. Pontos és megbízható volt az imádságban éppen úgy, mint munkájában (leghosszabb ideig a sekrestyési
szolgálatában). Fogadja be az Úr szeretetének Országába.
Május 14-én Győrbe érkezett az Út a fenntarthatóság felé című
online beszélgetéssorozat, amelyet a Hetvenkét Tanítvány
Mozgalom, a Pannonhalmi Főapátság, a Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
szervezett. Ezen alkalommal Győr és térsége fenntarthatósági
állapotának átbeszélésével folytatták az online megbeszélést,
aminek bevezető előadását Cirill főapát úr tartotta.
Hirka Antal

