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Szent István ünnepe egész nemzetünk 
ünnepe. Történelmünk során zarándok-
ként vagy turistaként sokan látogattak el 
Rómába. Nekünk, magyaroknak örökre 
nevezetes marad Asztrik apát, az első ka-
locsai érsek látogatása, az 1000. év őszén 
ugyanis őt küldte el István, a magyarok 
fejedelme II. Szilveszter pápához, hogy 
számára koronát hozzon és ezzel népe be-
iktatódjék a keresztény nemzetek sorába. 
A Kárpát-medencét ötezer év óta lakták a 
história által is följegyzett népek, illírek, 
trákok, kelták, rómaiak, hunok, germán 
törzsek, avarok, frankok, besenyők, akik 
vagy beolvadtak a többi nép közé, vagy 
nyomtalanul eltűntek. És látjuk: csak a 
magyarság tudott megmaradni.

Ezeréves államot alapítani, amely az 
életére törő nagy birodalmakat is túlélte, 
azért volt lehetséges, mert Szent István 
királyunk a hazát Jézus Krisztus tanítá-
sának sziklaalapjára építette, amelynek 
jelképe volt a pápától küldött korona. Az 
államalapítás Szent István elvitathatatlan 
érdeme, ami által ő történelmünk legna-
gyobb egyénisége, a magyar szentek leg-
nagyobbja. Ő a messzire tekintő férfi. Ő 
az, akire ma felnézünk, akiben nemcsak 
gyökereinket találjuk meg és köszönjük 
meg, hanem akinek a munkájára jövőt 
is építhetünk. Aki mintakép, aki vonzó 
példa ma is. Mert Szent István nemcsak 
hirdetett valamit, ami fontos lehetett a 
népnek, nemcsak utat mutatott alattvalói- 
nak a törvény erejével, hanem életével 
mutatott példát. Igazán elöl járt. Jó elöljá-
ró volt. S amit másoktól kért és elvárt, azt 
a maga példájával is tanította. Hitből élő 
ember volt. Olyan, mint az a bölcs ember, 

aki a házát sziklára építette. Már Géza ud-
varában megismerkedett az akkori Euró-
pa keresztény országaival, azt is felismer-
te, hogy ami jó volt, azt a Jézus Krisztus 
evangéliumához igyekvő ragaszkodás 
hozta el a nemzeteknek s minden ember-
nek. Ezért hívott az országába a clunyi 
reform idején megújuló egyházból lelkes 
hithirdetőket, államszervező munkatár-
sakat, elegendő, ha csak Szent Gellértet 
említjük. És Szent István király rendelte 
el azt, hogy minden tíz falu templomot 
építsen, az ő idejében nyílt meg az első 
magyar iskola Pannonhalmán, ő szervez-
te meg a ma is élő püspökséget, majd a 
világi közigazgatást. Egyházmegyéket, 
vármegyéket alapított, ha akkoriban még 
nem is így nevezték az utóbbiakat. Fiá-
hoz, Imre herceghez intézett intelmeiből 
egy a rá bízott országot és annak külön-
böző népeit szerető uralkodó képe rajzo-
lódik ki. Ma is biztos etikai kódexe bár-
mely európai uralkodónak – legalábbis 
annak kellene lennie.

Senki sem tagadhatja, hogy az ellenfe-
leivel, a történelmet visszaforgatni törek-
vő magyarokkal vívott harcai nem voltak 
vétek nélküliek, de ehhez azt is hozzá kell 
tennünk, hogy akkoriban más volt ezek-
nek a tetteknek a megítélése. Nem a mai 
szemmel kell ezt megítélni. A védtelenek, 
a rászorulók iránti krisztusi nagylelkűsé-
gével, jótékonyságával népe szeretetét is 
kivívta. És amikor élete végén nem talált 
megoldást az utódlás kérdésére, embe-
ri megoldás nem lévén, a történelemben 
elsőként Isten Anyja, a Szép Szűz Mária 
oltalmába ajánlotta nemzetét, keresztény 
népét.                  (folytatás a 2. oldalon)

Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!

TŰZ TAMÁS:
Szent István király

A koncelebrált ünnepi szentmise 
kezdetén Szederkényi Károly Miklós 
címzetes prépost, a templom espe-
res-plébánosa köszöntötte a főpász-
tort. Szólt arról, hogy ahogyan annak 
idején az első pünkösdkor a választott 
nép szórványban élő közössége eggyé 
lett és találkozott Jeruzsálemben, most 

ebben a szentmisében a szétszórtan élő 
magyarság is találkozhat, együtt lehet 
szeretetben, az Isten iránti hűségben, a 
keresztény hitben és a nemzeti összetar-
tozásban.

Bevezetőgondolataiban Cserháti Fe-
renc így fogalmazott: „Az elmúlt hetek 
és hónapok megpróbáltatásai rámutat-
tak arra, hogy mennyire törékeny és se-
bezhető az ember, és mennyire rászorul 
a Teremtő atyai segítségé re és bölcs ta-
nácsaira. Megmutatták, hogy az ember 
egyáltalán nem olyan erős, legyőzhe-
tetlen, mint ahogyan azt előbb esetleg 
gondoltuk. Lehetőségei korlá to zottak, 
nagyon is gyenge, esendő és véges te-
remtmény, akinek szüksége van Is tenre 
és embertársaira: az orvosok, a men-
tősök, az ápolók és még nagyon sokan 
mások önfeláldozó szolgálatára, bizo-
nyos szabályok és parancsok betartá-
sára, mert ezek nélkül valóban elvész.”                

                      (folytatás a 3. oldalon)

Az Isten Lelke ma is sokfelé működik, csak éppen észre kellene azt vennünk.                     
A sok emberi gyarlóság, hiba és bűn ellenére is felfedezhető a világban Isten kö
zel sége és működése. Az egyház különösen is Isten szeretetének jele és eszköze 
a világban – emelte ki szentbeszédében május 31én, pünkösdvasárnap a 
gazdagréti Szent Angyaloktemplomban Cserháti Ferenc. A világ magyarsá
gáért bemutatott szentmisén a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával 
megbízott esztergombudapesti segédpüspök rámutatott: a Lélek erejével ma 
is éppúgy megismétlődnek a csodák, Isten ma is éppúgy kiárasztja Szentlelkét, 
mint egykor.

Az emeritus pápa a június 18–22. 
közötti napokat Németországban 
töltötte, Regensburgban meglátogat
ta Georgot, 96 éves beteg papbáty                               
ját. A két Ratzinger testvér öt nap alatt 
kilencszer találkozott egymással. 

Mindössze három év választja el 
őket egymástól: Georg 1924. január 15-
én  született, öccse 1927. április 16-án.                                                    
A vérségi köteléken túl életük a legszoro-
sabban akkor kapcsolódott össze, amikor 
a münchen-freisingi dómban 1951. június 
29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünne-
pén együtt szentelték őket pappá. Kette-
jük vértestvéri és paptestvéri kapcsolatát 
legjobban az a sok találkozás fémjelzi, 
amely XVI. Benedek pápasága során és 
nyugalmazott korában is folytatódott. 
Amikor Castel Gandolfo városa díszpol-
gárságot adományozott a testvérének, 
XVI. Benedek így vallott kettejük barát-
ságáról: „Születésemtől fogva a testvérem 
nekem nemcsak társam, hanem megbíz-
ható vezetőm is. Mindig biztos tájéko-
zódási és vonatkoztatási pontot jelentett 
döntéseinek egyértelműségével és hatá-
rozottságával.” Visszavonultságában is 
Benedek pápa leghűségesebb látogatója 
éppen Georg testvérbátyja volt, aki szü-
letés- és névnapokon, valamint Húsvét 
ünnepén kereste fel pápa-öccsét. A Rat-                                                                                 
zinger családban hárman voltak testvérek, 
ám a legidősebb közülük, Maria Theogo-
na nővérük 1991-ben elhunyt.  

XVI. Benedek 2013. február 11-i le-
mondása és Castel Gandolf-i, illetve 
Mater Ecclesiae monostori tartózkodása 
óta most első alkalommal hagyta el a Va-
tikánt. Útjára elkísérte személyi titkára, 
Georg Gänswein érsek, a Vatikáni Csen-
dőrség parancsnokhelyettese, valamint 
orvosi felügyelet és munkatársak ki-       
sebb csoportja. Szálláshelye a regensbur-
gi egyházmegyei szeminárium volt. Az 
emeritus pápa látogatása magánjellegű 
lévén, semmiféle hivatalos megjelenésére 
nem került sor és családi programjai a saj-
tó távollétében történtek. Jézus Szent Szí-
ve ünnepén a két testvér együtt misézett 
a regensburgi szeminárium kápolnájában. 
A város Ziegetsdorf negyedének temető-
jében felkeresték szüleik, idősebb Joseph 
Ratzinger és Maria Rieger sírját, ahol 
együtt imádkoztak, majd XVI. Benedek 
szenteltvízzel meghintette a sírt. A két 
testvér nővérük nyughelyét is felkereste.

A nyugalmazott pápa meglátogatta azt 
a Regensburg Pentlig városrészében álló 
házat, ahol egykor, professzori évei alatt 
lakott. München, Bonn és Münster egye-
temei után Tübingenből 1969-ben érke-
zett Joseph Ratzinger a regensburgi egye-
temre, ahol dogmatikát tanított 1977-ig 
és az utolsó évben rektorhelyettesként is 
szolgált, egészen a münchen-freisingi ér-
sekké történő kinevezéséig. Az épületben, 
ahol egykor Ratzinger professzor lakott, 
most egy róla elnevezett intézet működik, 
amely szellemi örökségével foglalkozik.

Az emeritus pápa személye és a vírus-
járvány miatt különleges biztonsági in-
tézkedéseket vezettek be, ennek ellenére 
időről időre lelkes bajor hívő emberek 
gyűltek össze a szeminárium környékén 
és tisztes távolságban megállva csende-
sen imádkoztak a két Ratzinger testvérért.

A müncheni repülőtéren Rudolf Voder-
holzer regensburgi püspök búcsúztatta a 

XVI. BENEDEK PÁPA 
HAZALÁTOGATOTT

nyugalmazott pápát. Elmondta, hogy köz-
vetlenül a szemináriumból indulása előtt a 
pápa még egyszer találkozni akart Georg 
bátyjával. Ez volt a kilencedik alkalom az 
öt nap alatt, amikor a két testvér találko-
zott egymással. Az első és utolsó találko-
zás során XVI. Benedeket Georg bátyja 
a betegágyában fogadta, máskor együtt 
mozogtak. Beteglátogató útját a 93 éves 
nyugalmazott pápa a Vatikánba visszatér-
tekor így jellemezte: „Fáradt és kimerült 
vagyok, de elégedett.”

(Forrás: Vatikáni Rádió)
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Az egyházi tanítóhivatal most már 
véglegesen „rehabilitálta” Henri de Lu-
bac SJ 1944-ben kiadott, egy ideig vita-
tott, félreértett Corpus Mysticum című 
könyvének végkövetkeztetését: valósá-
gos eucharisztikus jelenlét, mert meg-
valósítja, építi az Egyházat. A XI–XII. 
században – a valóságos jelenlétben ké-
telkedő Berengár és követői értelmezése 
miatt – az eucharisztikus Test megjelö-
lésében a verum (igazi, valóságos) jel-
ző miért helyettesítette a mysticumot, a 
misztikust? A tagadások miatt Krisztus 
valóságos jelenlétét hangsúlyozták az 
Oltáriszentségben, ezért a misztikus át-
került az Egyház jelölésére. Tehát a kö-
zépkortól kezdték az Egyházat, Krisztus 
testét Krisztus misztikus testének nevez-
ni. Henri de Lubac SJ teológus következ-
tetése ez volt: valóságos eucharisztikus 
jelenlét, mert megvalósítja, építi az Egy-
házat.

II. János Pál pápa Ecclesia de Eucha-
ristia kezdetű körlevelében kifejti: „Az 
eucharisztikus egyesüléssel az Egyház 

Krisztus testének egységében is megerő-
södik. Szent Pál az eucharisztikus lako-
mán való részvételnek erre az egysége-
sítő hatására hivatkozik, amikor ezt írja 
a korinthusiaknak: ’És a kenyér, amelyet 
megtörünk, nemde a Krisztus testében 
való részesedés? Mi ugyanis sokan egy 
kenyér, egy test vagyunk, mivel mind-
nyájan egy kenyérből részesülünk’ (1Kor 
10,16–17). [...] A Fiú és a Szentlélek 
közös és szétválaszthatatlan tevékeny-
sége, mely létrehozta, építi és fenntartja 
az Egyházat, az Eucharisztiában törté-
nik...” (EE 23).

A pápa még előtte, a második fejezet-
ben részletesen kifejtette az Újszövet-
ségtől az egyházatyákon és a középkori 
teológusokon át a mai napig hangoztatott 
igazságot: „Az Eucharisztia építi az Egy-
házat.” 

II. János Pál most elemzett körlevele 
(EE) negyedik fejezetében Az Eucharisz-
tia és az egyházi közösség címmel még a 
zsinati kommunió-egyháztan összefüggé-
sében tárgyal az Eucharisztia hatásairól.

XVI. Benedek Sacramentum carita-
tis kezdetű, szinódus utáni buzdításá-
ban (14–15. pontok) Az Eucharisztia 
és az Egyház címmel kifejti, hogy az 
Eucharisztia az Egyház oksági elve. 
Hivatkozik elődje, II. János Pál most 
idézett Ecclesia de Eucharistia kezdetű 
enciklikájára is. Ezt írja: „Az Eucha-
risztia maga Krisztus, aki folyama-
tosan építve bennünket, mint a saját 
testét nekünk ajándékozza magát. Ép-
pen ezért abban a megdöbbentő köl-
csönhatásban, mely az Egyházat építő 
Eucharisztia és az Eucharisztiát lét-
rehozó Egyház között van, az elsődle-
ges okságot ez a formula fejezi ki: az 
Egyház azért tudja ünnepelni és imádni 
az Eucharisztiában jelenlevő Krisz-
tus misztériumát, mert maga Krisztus 
előbb neki ajándékozta magát a ke-
resztáldozatban. Az Egyház lehetősé-
ge, hogy ’létrehozza’ az Eucharisztiát, 
teljes egészében abban az ajándéko-
zásban gyökerezik, hogy Krisztus neki 
adta Önmagát” (vö. 1Jn 4,19) (SC 14).                                                                                 
„Az Eucharisztia tehát alapvető az 
Egyház léte és tevékenysége szem-
pontjából. Ezért az őskeresztények 
ugyanazzal a Krisztus teste kifejezéssel 
jelölték Krisztusnak a Szűz Máriától 
született Testét, az eucharisztikus Tes-
tet és az Egyház Testét” (SC 15).

Családjainkért. Imádkozzunk a csa-
ládokért, hogy szeretet, tisztelet és oda-
figyelés kísérje őket útjukon. 

Világunkat gyakran kísérti meg az 
önző és egyénieskedő gondolkodás, 
amely nemegyszer át is veszi az irá-
nyítást. Ezáltal gyakran megkérdőjele-
ződik a stabil kapcsolatok szépsége és 
értelme. Az elköteleződés a különböző 
emberi kapcsolatokban, a feltétel nélküli 
gondoskodás a másikról, a másik ember 
jóllétéért való felelősségvállalás, az in-
gyenesség és az önátadás értelme kér-
dőjeleződik meg ilyenkor. Emiatt nehéz 
megérteni a család értékét, és az egyes 
emberek ezt is az egyéni érdekek men-
tén kezdik el értelmezni, ahelyett, hogy 
a kapcsolatokat és a közös jót tartanák 
szem előtt. Teszik ezt annak ellenére, 
hogy a család a legerősebb alapnak bi-
zonyult az elmúlt évek gazdasági válsá-                                                             
gaiban, amely képes feloldani a félelmet. 
Megmutatta, hogy képes figyelembe 
venni minden egyes személy szükségét 
és így újraosztani a különböző forráso-
kat. A civil intézményeknek teljes elis-
mertséget és kiemelt elsőbbséget kellene 
biztosítaniuk a családok számára. Ez 
azt jelenti, hogy elő kellene segíteniük 
és folyamatosan támogatniuk az egész-
séges és nyugodt családok kialakulását, 
ahol a szülők odafigyelnek a gyerme-                               
keik képzésére és támogatni tudják őket 
nehézség idején. És valóban, azok, akik 
hiteles kapcsolatokat tudnak megélni a 
családban, képesek lesznek egészséges 
kapcsolatok kiépítésére szélesebb kon-   
textusban is, amikor az iskola világá-
ból kilépnek a munka világába. Ame-
lyik családban a gyermekek a tisztelet 
és szolgálat légkörében nőnek fel, azok 
könnyebben tudják gyakorolni ezt a tár-
sadalomban és a világban is.

A családok nagyobb támogatását és 
megbecsülését állandó, fáradhatatlan, 
növekvő tudatossággal és párbeszéddel 
kell elősegíteni. Ezt a célt valósítja meg 
ez a fórum immár huszonöt éve, amely-
ben ti már olyan sok kezdeményezést 
vittetek végbe sikerrel. Munkátok ered-
ményeként sikerült bizalmi kapcsolatot 
kiépíteni a különböző intézményekkel 
és együttműködni velük. Buzdítalak 
benneteket, hogy folytassátok ezt a 
munkát, mozdítsatok elő olyan projek-
teket, amelyek a család szépségét tárják 
elénk, amelyek vonzók, mivel meggyő-
zőek, ami fontosságuk és értékességük 
egyértelmű voltából ered. Egyúttal bá-
torítalak benneteket, hogy tegyetek ta-
núságot a szeretet öröméről, amelyről 
az Amoris Laetitia Apostoli buzdítá-
somban írtam… Nincs jobb tanúságtevő 
annál az örömnél, amely belülről sugár-
zik. Ez az öröm tanúsítja a család érté-
két, és mutat rá arra a kincsre, amelyet 
felfedeztünk és szeretnénk megosztani. 
(Ferenc pápa, a Családok Szövetségé-
nek fórumán, 2018)

Hiba György SJ

IMASZÁNDÉK
Júliusra

E U C H A R I S Z T I A :
A S Z E R E T E T S Z E N T S É G E  (7 . ) 

Az Eucharisztia építi az Egyházat
P. Szabó Ferenc SJ sorozata

 Szabó Ferenc SJ kétrészes jegyzeté-     
ben a vírusjárvány miatt különösen is idő-            
szerű körlevél teológiájára világít rá.

Öt évvel ezelőtt, 2015 Pünkösdjén 
kelt Ferenc pápa Laudato si’, Áldott légy 
kezdetű, a teremtett világ védelmét célzó 
enciklikája, amelynek üzenete az elmúlt 
években szerencsés visszhangot keltett, 
most pedig, a világot pusztító vírusjár-
vány idején életbevágóan időszerű. Az 
évforduló alkalmából maga Ferenc pápa 
arra szólított fel bennünket: kapcsolód-
junk be a Laudato si’ hetébe, amelyet 
május 16. és 24. között tartottunk A pápa 
szavai szerint ez egy globális kampány 
(volt) a közös otthonunk védelmével fog-
lalkozó enciklika megjelenésének ötödik 
évfordulója alkalmából. „Megújítom sür-
gető felhívásomat, hogy válaszoljunk az 
ökológiai válságra, a Föld és a szegények 
kiáltására.”

„Áldott légy, Uram” – énekelte Assisi 
Szent Ferenc Naphimnuszában (Cantico 
delle creature), magasztalva a Teremtőt 
közös otthonunkért, „földanya-nővérün-
kért”. Assisi szellemiségétől ihletve Fe-
renc pápa mindjárt körlevele elején em-
lékeztet rá, hogy a Föld közös otthonunk, 
„egyben nővérünk is, akivel osztozunk a 
létben, olyan, mint egy szép anya, aki kar-
jai közé zár minket” (1).

„Ez a nővérünk tiltakozik a rosszért, 
amit mi okozunk az Isten által neki adott 
javak felelőtlen használata és a visszaélé-
sek miatt. Azt gondoltuk, hogy tulajdono-
sai és urai vagyunk, felhatalmazva arra, 
hogy kifoszthassuk. Az erőszak, amely 
a bűntől sebzett ember szívében fészkel, 
megnyilatkozik a betegség ama szimptó-
máiban is, amelyeket a talajban, a vízben, 
a levegőben és az élőlényekben látunk. 
Ezért a leginkább elhagyatott és rosszul 
bánt szegényekért elnyomott és lerombolt 

földünk »sóhajtozik és a szülés fájdalmait 
szenvedi el« (Róm 8,22). Elfelejtjük, hogy 
mi magunk is »földből vagyunk« (vö. Ter 
2,7). Maga a testünk is a bolygó elemeiből 
épül fel, levegője adja lélegzetünket, vize 
éltet és felüdít” (2).

Ferenc pápa rávilágít arra, hogy 
az Egyház a bibliai kinyilatkoztatás 
fényében milyen segítséget nyújthat a 
környezetvédelem súlyos problémáinak 
megoldását kereső szakembereknek, 
kormányfelelősöknek. Ez a körlevele 
igazában az Evangelii gaudium kezde-
tű buzdítása alapszemléletét alkalmazza 
egy konkrét problémára: a mai ökoló- 
giai válságra, a számos összetevőből álló 
környezetvédelemre irányítja a figyelmet 
és sürgető felhívást tesz közzé: „kezdjünk 
új párbeszédet arról, miként építsük boly-
gónk jövőjét” (14). A teremtett világ meg-
őrzésének súlyos erkölcsi felelősségéről 
tárgyalva, a második fejezetben az Evan-
gélium és az evilági valóságok új teoló-
giai távlatát nyitja meg válságban vajúdó 
világunk előtt. Jegyzetemben főleg ezt 
szeretném megvilágítani.

A hat fejezetből álló körlevélben Fe-
renc pápa a II. Vatikáni Zsinat Gaudium 
et spes kezdetű konstitúciója, valamint 
pápaelődei szociális enciklikái nyomán 
egy „átfogó ökológia” felvázolásával je-
löli meg a bajok lehetséges orvoslását, és 
ehhez a világméretű párbeszédről, illetve 
a nevelés sürgető szükségéről eszmélődik.

A pápa, tudatában lévén az ökoló-           
giai válság bonyolultságának, megjegy-
zi: több oldalról lehet megközelíteni és 
keresni – a széleskörű párbeszéd révén 
– a megoldásokat. A katolikus egyház az 
evangéliumi hit fényében keresi a „szaba-
dulás útjait” (64).

Az Áldott légy című körlevél második 
fejezete – A teremtés evangéliuma – teo-
lógiai megalapozás. Kifejti a bibliai te-

remtéselbeszélés helyes értelmét, majd 
ismerteti a jó világot teremtő jó Isten sze-
retettervét. „A Teremtővel, az emberekkel 
és az egész teremtéssel való összhangot 
leromboltuk azáltal, hogy megpróbáltuk 
elfoglalni Isten helyét, és megtagadtuk, 
hogy korlátozott lényeknek ismerjük el 
magunkat. Ez eltorzította az embernek 
azt a megbízatását is, hogy »uralkodjon« 
a földön (vö. Ter 1,28), hogy »művelje és 
őrizze« azt (vö. Ter 2,15). Ennek eredmé-
nyeként az ember és a természet közötti 
eredetileg harmonikus viszony ellensé-
gessé vált (vö. Ter 3,17–19). Ezért fontos 
felfigyelnünk arra, hogy az összhangot, 
amelyet Assisi Szent Ferenc megélt min-
den teremtménnyel, úgy értelmezték (hi-
vatkozások az előző pápákra), mint ennek 
a szakadásnak a gyógyítását” (66).

„A felelősség a Földdel szemben, amely 
Istené, megkívánja, hogy az értelemmel 
felruházott emberi lény tiszteletben tartsa 
a természet törvényeit és a kényes egyen-
súlyt az élőlények között, amelyek e vilá-
gon élnek, mert ’Ő (Isten) parancsolt, és 
azok létrejöttek, felállította őket mind-
örökre, és el nem múló törvényt szabott 
nekik’ (Zsolt 148,5b–6)” (68). 

 „Nem képviselhetünk olyan lelkiséget, 
amely megfeledkezik a mindenható és te-
remtő Istenről. Ha így cselekszünk, a vé-
gén a világ más hatalmait fogjuk imádni, 
vagy magunkat tesszük az Úr helyére, és 
azt gondoljuk, hogy korlátokat nem ismer-
ve lábbal taposhatjuk az általa teremtett 
valóságot. A legjobb módja annak, hogy 
az emberi lény helyét tisztázzuk, és véget 
vessünk azon követelésének, hogy a Föld 
abszolút uralkodója legyen, ha ismét 
felmutatjuk a Teremtő Atyának, a világ 
egyetlen birtokosának alakját. Különben 
az ember mindig hajlamos lesz arra, hogy 
saját törvényeit és érdekeit erőltesse a 
valóságra” (75).                        (folytatjuk)

A TEREMTÉS EVANGÉLIUMA
Öt éve jelent meg a Laudato si’ pápai körlevél 

(folytatás az 1. oldalról)

Ezért igazodási pont ma is Szent 
István minden magyarnak. Az igaz ér-
tékekért való összefogás embere ő. Fel-
emel, világos utat mutat, tiszta erkölcs 
és értékrend felé vezet minden korban 

minden vezetőt és alattvalót egyaránt. 
Általa és neki köszönhetően kialakult 
valami új. Munkával boldogulni, csalá-
dot szeretni, hazát építeni, tehetséggel 
országot gyarapítani, nemzetet megtar-
tani – igen, ezen múlik a jövő és a je-
len is. Hogy mit hogyan teszünk. Mert 
mi nemcsak emlékezünk, de tanulnunk 
is kell tőle. Tanulnunk kell művelődni, 
gondolkodó embereket nevelni, megél-

ni és továbbadni a hit örömét, az abból 
fakadó remény erejét, védeni az erköl-
csöt, az életet, a tiszta életet, védeni a 
családot, segíteni a kisgyermekeket ne-
velő szülőket, a természet törvényeit, az 
élet mellé állni, tanúságot tenni a férfi 
és nő kizárólagos életközösségéről, a 
házasság eszményéről, a munka becsü-
letéről, az örök értékekről, az evangé-  
liumi tiszta tanításról.

Segítsen mindnyájunkat a szent ki-
rály életének példája, tanítása és imád-
sága, az égi közbenjárása, hogy a ránk 
váró feladatokat, amint ő a magáét hi-
telesen, áldozatosan, a jóért, a nemze-
tért, a hazáért való felelősség tudatá-                                                                           
ban megtette, úgy mi is meg tudjuk 
oldani és a történelem, a későbbi nem-
zedékek előtt bátran vállalhassuk fele-
lősségünket.

A MESSZIRE 
TEKINTŐ FÉRFI

A Ferenc pápa
augusztusi imaszándékához 

kapcsolódó elmélkedés
a 11. oldalon olvasható.



2020. július–augusztus 3ÉLETÜNK

A szentmise elején Urbán Erik OFM, 
az erdélyi ferences rendtartomány fő-
nöke köszöntötte a jelenlévőket és 
mindazokat, akik ebben az évben a szí-
vükben zarándokolhattak és valamelyik 
kommunikációs csatorna segítségével 
otthonról kapcsolódtak be az ünnepi 
szentmisébe.  

– A Kisebb Testvérek Szent István Ki-
rályról nevezett Erdélyi Tartománya ne-
vében örömmel köszöntelek benneteket, 
ezúttal a szokásostól eltérően, az online 
térben. Tavaly a nyereg-katedrálisban üd-
vözöltelek titeket, abban a katedrálisban, 
amelyet a Kis- és Nagy-Somlyó-hegyek 
úgy ölelnek körül, mint bennünket Mária 
szeretete és mosolya. Ez a katedrális az 
idén sokszorosára növekedett, hisz’ ma, 
a fogadalmi búcsúnk ünnepén az egész 
Kárpát-medence egy templommá, egy 
nagy katedrálissá vált, amelynek tartó-
pillére Kárpátalja, Felvidék, Őrvidék, 
Délvidék–Vajdaság, Bánság, Partium, az 
Anyaország, a moldvai csángó vidék és 
Erdély, amelynek oltárán ott áll a Nap-
baöltözött Asszony, akit mi úgy isme-
rünk, Csíksomlyói Segítő Szűz, karján 
a Kisdeddel. Az Édesanya nemcsak azt 
várja, hogy gyermekei meglátogassák, 

hanem az idei évben, az Eucharisztia 
évében, amely egységünknek a kifejező-
je, ő maga látogat el hozzátok, s Mária 
alázatosságában háttérbe vonul, és Szent 
Fiát adja, aki valóságosan jelen van az 
Oltáriszentségben. Az apostolok Jézus 
feltámadása után félelmükben bezár-
kóztak, önkéntes karanténba vonultak, 
otthon maradtak, de az Úr nem feled-
kezett meg róluk, elküldte számukra a 
Szentlelket, hogy megerősödve tegyenek 
tanúbizonyságot. A Szentlélek szállt le 
rád, Mária, a Szentlélek tölt el minket is, 
megerősítve bennünket, hogy rendület-
lenül hűek maradjunk hitünkhöz, és fo-
gadjuk meg: visszatérünk, Szűzanyánk, 
csíksomlyói szentélyedbe. Szétszórtan 
és szétszaggatottan vagyunk, de az anya-
nyelvünkön elmondott imák összefűz-
nek bennünket. Ezzel a lelkülettel imád-
kozzunk és kapcsolódjunk be közösen 
az ünnepi szentmisébe – mondta a világ 
minden magyarjához szóló köszöntősza-
vaiban Urbán Erik OFM.

Bevezetőjében Kovács Gergely érsek 
arra biztatott, hogy szívünkben zarán-
dokoljunk el a Szűzanyához és ebben a 
megváltozott helyzetben is keressük a 
jót. Homíliájában felidézte: a koronaví-

rus-járvány alatt sokszor megfogalmaz-
tuk, hogy annyi minden átértékelődik 
bennünk. Megtanulhattuk, hogy mi az 
igazán értékes, a maradandó, a lényeges. 
„Meggyőződésem, hogy a csíksomlyói 
pünkösdszombati búcsúval is ugyanez 
történik. A járvány visszavezet bennün-
ket a lényeghez, az ünnep magvához. 
És ezt megfogalmazhatjuk a történelem 
segítségül hívása által, kezdve az 1352-

ben tett fogadalomtól, majd az 1484-
ben VIII. Ince pápa által adott búcsún 
keresztül egészen napjainkig, amely 
mélyen beivódott a vidék katolikusainak 
lelkébe a ferencesek szolgálata által” – 
magyarázta.

A csíksomlyói pünkösdszombati bú-
csú lényegének megvilágítására az érsek 
először szentéletű Márton Áron püspök 
szavait hívta segítségül, aki 1949-ben azt 
mondta: [összegyűltetek], „hogy tanúje-
lét adjátok hiteteknek, és a Boldogságos 
Szűzanya által megerősödve továbbra is 

kitartsatok minden megpróbáltatásotok 
ellenére a katolikus anyaszentegyházba 
vetetett hitetekben”, majd Ferenc pápa 
tavaly elhangzott gondolatát idézte: „Ti 
minden évben pünkösd szombatján el- 
zarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek 
őseitek fogadalmának, megerősödjetek 
az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya 
iránti áhítatban.”

A csíksomlyói pünkösdszombati bú-
csú történetében nem a mai az első al-
kalom, amikor nem gyűlhetünk össze 
– emlékeztetett Kovács Gergely. – De hi-
tünk kifejezésének, a Szűzanyához való 
ragaszkodásunknak mindez nem lehet 
akadálya – tette hozzá.

„A mostani járvány és a vele járó ka-
rantén sok mindenre megtanított, megta-
níthatott. Hiszem, hogy arra is, hogy tud-
juk értékelni az ünnepet, a találkozást. 
Milyen rossz érzés volt, amikor valaki 
nagyon készült a Csíksomlyói Szűzanyá-
hoz, de betegség vagy más ok miatt végül 
nem tudott eljönni. Most mindannyian 
otthonmaradottak vagyunk és még bú-
csúfiát is hiába várunk.

Ne feledjük, hogy a történelem ura az 
Isten, aki mindig jót akar nekünk! Vál-
laljunk sorsközösséget, és higgyünk ab-
ban, hogy a Szűzanya, a Napbaöltözött 
Asszony megsegít. Nem zarándokolhat-
tunk most el ide, nem lehetünk fizikailag 
együtt, de a Szűzanyához való gyermeki 
ragaszkodásunkat semmi és senki nem 
veheti el” – zárta szavait május 30-án 
Csíksomlyón Kovács Gergely gyulafe-
hérvári érsek.

(Kép és szöveg forrása: romkat.ro. 
Szerk.: VG)

A Szentszék és a Gyulafehérvári Ró-
mai Katolikus Érsekség 2020. május 26-
án délben tette közzé a hírt, miszerint 
Kerekes László szentszéki tanácsost, a 
kézdivásárhelyi Boldog Özséb-egyház-
község plébánosát Ferenc pápa a főegy-
házmegye segédpüspökévé nevezte ki. 
Az új főpásztor Tharros címzetes püspöki 
címét kapja, a magyar főpásztorok sorá-
ban másodikként, hiszen Spányi Antal 
székesfehérvári megyés püspök is viselte 
ezt a címet 1998 és 2003 között. Kovács 
Gergely érsek az új segédpüspök kineve-
zését bejelentő körlevelének publikálása 
felizzította az internetes forgalmat az er-
délyi katolikus hírportálon. Az érdeklődés 
és öröm indokolt: gyakorló lelkipásztor, 
plébános, cserkészvezető, egyben tudós 
egyházjogász lesz Tamás József nyugal-
mazott segédpüspök utóda.

Kerekes László 1968. július 23-án 
született Kézdivásárhelyen, gelencei 
származásúként. 1986-ban érettségizett 
a Gyulafehérvári Római Katolikus Kán-
toriskolában, 1987-ben kezdte meg filo-
zófiai és teológiai tanulmányait a Gyula-
fehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 
1990-től a Budapesti Központi Papnevelő 
Intézet növendékeként folytatta és fejezte 
be 1992-ben. Jakubinyi György segédpüs-

pök, későbbi gyulafehérvári érsek szentel-
te pappá a gelencei Szent Imre-plébánia-
templomban 1993. május 16-án. 1994-ben 
kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben 
egyházjogi doktorátust szerzett Kanadá-
ban, az ottawai Szent Pál Egyetemen.

A kinevezett segédpüspök 26 évnyi 
papsága alatt sokféle feladatkörben dolgo-
zott: 1994–2000 között a Gyulafehérvári 
Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyu-
lafehérvári Hittudományi Főiskola fe-
gyelmi prefektusa és kánonjogtanára volt. 
1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és 
pedagógiát tanított, az intézmény tudo-
mányos folyóiratának, a Studia Theolo-
gica Transsylvaniensia-nak társalapítója. 
2000 decemberében szentszéki tanácsosi 
címet kapott, jelenleg helyettes bírósági 
helynök, 2004-től Kézdivásárhelyen a 
Boldog Özséb-egyházközség plébánosa. 

Közössége egyedüli a Gyulafehérvári 
Főegyházmegye területén, amely az 
Erdélyben egykor számos kolostorral 
rendelkező és ma is jelen lévő pálos rend 
alapítójának égi védelme alatt áll.

A kinevezett segédpüspök plébános-
ként nagy gondot fordított a gyermekek 
és a fiatalok képzésére, a cserkészcsa-
patok „lelke” volt. Nemcsak szervezte 
a táborokat, hanem minden esztendő-
ben, a túrabakancsot felvéve és a botot 
kezébe véve, járta a természetet. Mindig 
jókedvű, kitartó és lelkeket vonzó pap-
ként ismerték. 2019. március 15-én Áder                                                   
János, Magyarország köztársasági elnöke 
a Magyar Arany Érdemkereszt kitünte-
tést adományozta Kerekes Lászlónak.

Értesüléseink szerint a püspökszente-
lés augusztus 29-én lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban.              Horváth Enikő

AZ EGÉSZ KÁRPÁTMEDENCE EGY NAGY KATEDRÁLISSÁ VÁLT

ÚJ SEGÉDPÜSPÖK ERDÉLYBEN

Pünkösdszombati búcsús szentmise az üres csíksomlyói kegytemplomban – és a képernyőkön

„A Szentlélek száll le rád” (Lk 1,36) mottóval szervezték meg az idei, különle
ges csíksomlyói fogadalmi búcsút, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka 
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A kegytemplomban a világjárvány 
okozta megszorítások következtében szűk körben megtartott búcsús szentmi
sén részt vett Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Tamás József nyugalma
zott segédpüspök, a helyi papság és a ferencesek. A templom előtti téren jelen 
voltak zarándokok, köztük olyanok, akik gyalogosan érkeztek a Csíksomlyói 
Szűzanyához és szalagokra írva magukkal hozták az útjukba esett székelyföldi 
települések lakóinak üzeneteit, kéréseit.

(folytatás az 1. oldalról)

Ma Pünkösd van – folytatta a szónok 
–, az Isten éltető Lelkének, az Úr Lelké-
nek az ünnepe, annak az isteni erőnek és 
erőforrásnak, görögösen Paraklétosznak, 
Isteni Vigasztalónak, Védelmezőnek, 
Pártfogónak az ünnepe, amely mindig 
képes újjáteremteni és megújítani a föld 
színét, képes talpra állítani, jóra fordítani 
még a legrosszabb dolgokat is. Ez az Is-
teni Lélek a mai válságos időben is felkí-
nálja segítségét, és képes olyan energiá-
kat felszabadítani bennünk, amelyek akár 
felül is múlhatják fizikai ké pességeinket. 
Ez a Lélek, az Úr Lelke felébreszti ben-
nünk a hit, remény és sze retet hegyeket 
mozgató és újjáteremtő erőit. Emlékeze-
tünkbe idézi, hogy él az Isten és nekünk 
szükségünk van Rá – hangsúlyozta a püs-
pök. Hozzátette: „Ez a világhálón át köz-

vetített szentmise nemzeti egységünket is 
szolgálni akarja. A világ magyarságáért 
ajánlom fel: mindenkiért, aki csak látja 
vagy hallgat ja online közvetítésünket. Le-
hetőséget kínál arra, hogy egy szívvel és 
egy lélekkel imádkozzunk egymásért, sze-
retteinkért, magyar hazánkért és minden 
embertársunkért.”

Szentbeszédében Cserháti Ferenc 
hangsúlyozta, hogy a Lélek erejével ma 
is éppúgy megismétlődnek a csodák, 
mint egykor, Jézus korában, Isten ma 
is éppúgy kiárasztja Szentlelkét, mint 
egykor, az egyház elindulásának idején. 
A Lélek ma is csodákat művel az Úr ta-
nítványai, a hit bajnokai, a szentek által, 
akik hagyják, hogy a Szeretet lángja, fé-
nye, világossá ga vezérelje őket, míg az-
tán maguk is a hit és a szeretet ragyogó 
csillagaivá válnak e nemegyszer gorom-
baságokkal teli, sötét világban. Vagy ta-
lán nem vettük még észre, hogy akiket az 
Isten Lelke vezérel, azok min dig szebbé, 
jobbá, igazabbá teszik ezt a világot, a mi 

javunkat és örömünket szolgálják? – tet-
te fel a kérdést a szentmise főcelebránsa, 
és felsorolta: ők a hétköznapok névtelen 
kis csillagai, az önkéntesek, a türelmes 
bete gek, a jószívű adakozók, a segítőkész 
emberek, akik befogadták a Szeretet Lel-
két és az Ő irányítását. De az Isten Lelke 
működik a sok áldozatkész, önfeláldo zó 
hívő és pap által is az egyházi iskolákban, 
a kórházakban, az öregotthonok ban, az 
elhagyottak és szegények között, a világ 
nagy városaiban, az őserdőkben és a nyo-
mortanyákon. Az Isten Lelke ma is sokfe-
lé működik, csak éppen észre kellene azt 
vennünk. A sok emberi gyarlóság, hiba 
és bűn ellenére is felfedezhető a világban 
Isten kö zel sége és működése. Az egyház 
különösen is Isten szeretetének jele és 
eszköze a világban. Ki tudná felsorolni a 
Lélek sok szép csodáját az egyházban és 
a mai világban? A Lélek működik a nagy 
karizmatikus egyéniségekben, de éppúgy 
a csendes imádkozókban és szenvedők-
ben, a kötelességüket hűségesen és lelki-

ismeretesen teljesítő keresztényekben is.                                                                                            
A pünkösdi Lélek működését gyakran 
csak a nagy mozgalmakkal, a nagy kez-
deményezésekkel, a nagy lelki megújulá-
sokkal és sikerekkel hozzuk kapcsolat ba, 
de ez a Lélek ugyanúgy működik az ön-
zetlenül, lelkiismeretesen, szerényen és 
szorgalmasan dolgozó emberek által is, 
akikről legtöbbször csak annyit ve szünk 
észre, hogy „igazi” jó emberek és ke resz-
té nyek – hallhattuk a homíliában.

„Pünkösd napján a Szentlélek Úris-
tent imádjuk, dicsőítjük és magasztaljuk, 
a Szentlelket, aki napjainkban is bőkezű-
en osztogatja adományait és szüntelenül 
megújítja csodáit: megújítja a föld színét! 
Az Úr Lelke egységet teremt: összefogást 
és testvériséget. Békét a szívekben. Békét 
ad nemzetünknek és békét a világnak!” 
– zárta szavait Cserháti Ferenc püspök.                                                                                             
A szentmisét az Apostol Televízió élő- 
adásban közvetítette, a televízió You-  
Tube-csatornáján visszanézhető.

(VG)

CSERHÁTI FERENC:
A LÉLEK MA IS...
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Az első világháborút lezáró, békeszer-
ződésnek nevezett trianoni békediktátum 
aláírásának századik évfordulója alkal-
mából gyűltünk össze, hogy a nemzeti 
összetartozás tudatában ebben a szent-
misében imádkozzunk magyar hazán-
kért és egész népünkért. Összegyűltünk, 
hogy imádkozzunk nemzetünk egységé-
ért, minden idehaza és határainkon túl 
élő honfitársunk szabadságáért és jólé-
téért, a kisebbségi és önrendelkezési jo-
gok megvalósításáért. Krisztus Urunk 
evangéliumi tanításának szellemében és 
a jövő építésének érdekében keressük a 
kölcsönös megbocsátás, kiengesztelődés 
és együttműködés jövőbe vezető útját a 
szomszédos népekkel és értük is imád-
kozunk. Imádkozunk egymásért és a né-
pek nagy családjáért, hogy mindnyájan 
békében, szeretetben és testvéri együtt-
működésben építhessük közös jövőnket. 
Kérjük Istentől, hogy magunk is az isteni 
szeretet és jóság békés eszközei és hite-
les tanúi lehessünk – hangzottak Cserháti 
Ferenc bevezetőszavai. Az alábbiakban 
szentbeszédéből idézünk részleteket.

„A Lengyel Pápa megfogalmazása 
szerint: »Az évfordulók némelyikét vilá-
gi körökben is megülik, a keresztények 
azonban mindig vallásos jelleget szok-
tak neki adni«, mert ezek a nagy jelen-
tőségű megemlékezések mindig maguk-
ban hordozzák egy kegyelmi megújulás 
különleges lehetőségét, mind a szemé-
lyes, mind a közösségi életben. Maguk-
ban hordozzák az Istenbe vetett hit és 
az olyan evangéliumi értékek, mint az 

igazság, a párbeszéd, az egység és a test-
vériség feltárását és őszinte elmélyítését. 
Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy szemet hunyunk a kegyetlen törté-
nelmi valóságok felett és figyelmen kívül 
hagyjuk azt az igazságtalan és könyörte-

len bánásmódot, amellyel a Szövetséges 
Hatalmak 1920-ban hazánkat sújtották.                                                 
A legfájdalmasabb az, hogy ez a szerző-
dés felosztotta a magyar népet és az új 
ország magyarságát elválasztotta azoktól 
a magyaroktól, akik szerves és alkotó ré-
szei nemzetünknek és magyar kultúránk-
nak. Az talán még ennél is fájdalmasabb 
lehet sokak számára, ha már észre sem 
vesszük, hogy milyen fájdalmas az, ha 
néhányan már magyarnak sem nevezik 
őket, ha átjönnek a magyar határon?! 

A vágyott testvéri együttélés mindenütt 

őszinte és nyílt párbeszédet és összefo-
gást sürget, a magyarságon belül éppúgy, 
mint a szomszédos népekkel. Egymás 
kölcsönös megismerését és tiszteletben 
tartását sürgeti, végső soron vallási jelle-
get kölcsönöz a történelmi évfordulónak, 
miközben az Isten- és a felebaráti szeretet 
parancsának, a keresztény élet legalapve-
tőbb követelményének őszinte gyakorlá-
sára ösztönöz.

Mindszenty József, az üldözött bíbo-
ros még a szovjet megszállás idején és a 
zsarnokság börtönében is a megbékélés 

híve volt és erről emlékirataiban tanúsá-
got is tett: »Mi, magyarok, az európai né-
pek családi, bensőséges békéjének zász-
lóvivőiként akarunk élni és cselekedni. 
Nem mesterségesen hirdetett, de valódi 
barátságban mindegyikkel.« Ezt valljuk 
mi is a száműzetésbe kényszerült és ide-
gen országban elhunyt bíborossal.

Mi, hívő emberek hiszünk Istenben, 
bízunk Isten igazságot szolgáltató és új-
játeremtő erejében, a vigasztaló Szentlé-
lek működésében, aki mindig képes arra, 
hogy előmozdítsa és ösztönözze a szo-

lidaritást, a testvériséget, a jó utáni vá-
gyat, az igazságot és az igazságosságot, 
és ezért az isteni Lélek erejére építünk és 
imádkozunk. 

Ez a Lélek ma is képes elősegíteni és 
elő is segíti az eltérő kultúrák és mentali-
tások közötti párbeszédet, annak a testvé-
riségnek az elmélyítését, amely tisztelet-
ben tartja mindenki identitását és az elté-
rő történelmi tapasztalatokat, és osztja a 
közös, békés jövőbe vetett reményünket. 
A Szentlélek elősegíti a találkozás kul-
túráját és ennek kibontakozását, amely-
nek előfeltétele, hogy megismerjük és 
meghallgassuk egymást. Ez a Lélek azt 
sugallja, hogy higgyünk az igazság és a 
szeretet végső győzelmében; hirdessük 
az evangéliumot, és tegyünk tanúságot 
arról is, hogy a földi életben nincs min-
denre kielégítő magyarázat. Ebben a 
szellemben hirdetjük, mert hirdetnünk 
kell: fogjunk kezet és értsünk szót egy-
mással, keressük a testvéri együttműkö-
dés kölcsönösen jövőt biztosító lehetősé-
gét! Keressük a nemzeti egységet! Keres-
sük az egységet Istennel és egymással és 
imádkozzunk!

A trianoni békediktátum századik 
évfordulóján fájdalommal emlékezünk 
hazánk egykori feldarabolására, ugyan-
akkor a múlt gyászos eseményeinek fel-
idézésében új felhívást is látunk a testvéri 
együttélés és a nemzeti összefogás jövő-
be mutató és reményt keltő lehetőségének 
megragadására is. Újabb felhívást azok-
nak az egyetemes keresztény és nemzeti 
értékeknek a megvalósítására, amelyeket 
őseink is megbecsültek és nagyra érté-
keltek, amelyekért ismételten felkeltek 
és életüket áldozták: Szent István király 
keresztény és magyar örökségéért, amely 
ma is útmutató és üdvünket szolgálja, 
bárhol is éljünk széles e világon.”

(Szerk.: VG)

CSERHÁTI FERENC: „FOGJUNK KEZET ÉS ÉRTSÜNK SZÓT EGYMÁSSAL”
A múlt gyászos eseményeinek felidézésében új felhívást is látunk a testvéri 

együttélés és a nemzeti összefogás jövőbe mutató és reményt keltő lehetőségének 
megragadására is – hívta fel a figyelmet június 4én este, a trianoni békediktátum 
aláírásának századik évfordulóján Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok 
lelkipásztori ellátásával megbízott esztergombudapesti segédpüspök a 
gazdagréti Szent Angyaloktemplomban bemutatott emlékmisén.

A büszkeség a birtokolt vagy ismert 
érték feletti öröm, amely magatartásban, 
szóban, gesztusban fejeződik ki, méltó-
ság és hála kíséri. Eltévelyedése vícium, 
amely hamis értéken vagy a valós érték 
túlbecsülésén alapszik; szűklátókörűség, 
hálátlanság és mások lebecsülése jel-
lemzi, és ehhez a dicsekvés, hiúság, gőg 
szokott társulni.

A magyar nemzet legnagyobb ismert 
értékei nem anyagiakban, nem fizikai, 
kézzel fogható dolgokban rejlenek. Ezen 
értékek felbecsülhetetlenek, a legdrá-
gább kincseink, így méltó módon lehet-
nek a büszkeség erényének alapjai. 

Ennek megfelelően a kompozíció az 
eredetmondánk mitikus Csodaszarvasá-
ra épül. Az aranyszarvas visszavezeti az 
embert a régi tanítás ősi bölcsességéhez. 
A csodaszarvas az Esthajnalcsillagot 
viseli a homlokán, agancsai között kö-
zépen a Napot tartja, amely egyben su-
gárzó sörényes oroszlán is. Az oroszlán 
a Napot, a látható és spirituális fényt, a 
ragyogást, a dicsőséget, a pompát, a ha-
talmat, a nyugalmat, az igazságosságot, 
a becsületességet, a gazdagságot jel-
képezi. Továbbá az oroszlán az erő, az 
uralkodó szimbóluma, a hét törzs vezé-
reinek és az Árpád-házi királyainknak 
is a totemállata. A szarvasagancsból két-
oldalt felfelé megtestesülő lovak pedig 
a hátukon tartják a középpont felett el-
helyezkedő, lebegő Szent Koronát. A ló 
az erő és a szabadság, a védelem, a gya-
rapodás, az érzék és a harc szimbóluma 
is. E lovak a magyar nemzetet jelenítik 
meg, és azért tartják hátukon e miszti-
kus szimbólumot, mert mi a Szent Koro-
na népe vagyunk. Az oroszlán feje felett 
lebegő korona megidézi az országunkra 
áldást hozó Árpád-házi királyainkat is, 
akiket a Szent Koronával koronáztak 
meg. A Szent Korona körül aura fénylik, 

mint egy nagy világkerék, a világ min-
den pontjára szétsugározva. Végezetül a 
kompozíció felső részén a rakamazi le-
leten látható büszke turulmadár tárja ki 
ölelő szárnyait. A nép nyelvén született 
magyarázat szerint az égiek küldte mag-
hozó madár odaátról, „túl-rul” ér-
kezett, ezért kapta a Turul ne-
vet. Két eredetmítoszunk, 
a Csodaszarvas és az 
Emese álma legendák 
gyökere egy: a te-
remtés, az ősi nász 
jelenik meg, ahol 
az ősanyát, Eme-
sét, a szarvasünőt 
megtermékenyít i 
az isteni hírnök, a 
maghozó-lélekho-
zó turulmadár. Ez 
a madár a hatalom, 
a türelem, a fényes-
ség, az őrzés, az égi 
származás és a tudás 
szimbóluma. E lélekhozó 
kerecsensólyom a csőrében 
kicsírázott magokat tart, míg          
a többi mag kétoldalra 
lehullva megsokaso-
dott, a hit, a remény és 
szeretet virágaivá válva 
egységbe fonták az oly értékes szimbó-
lumainkat. 

Charles Maurice Talleyrand-Périgord 
gróf (1754–1838) francia államférfi, dip-
lomata Napóleonnak címzett mondatát 
idézem: „Felség! Régi szokásuk a ma-
gyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és 
büszkék múltjukra. Vedd el e nép múlt-
ját, és azt teszel velük, amit akarsz.” Jól 
tudjuk, hogy ezt sokan megpróbálták, de 
hála Istennek, csak félmunkát végeztek…

Nem minden külföldi akart azonban 
minket eltiporni. Úgy érzem, nagyon 

fontos, hogy megismerjük néhány olyan 
jeles, nem magyar személyiség üzenetét, 
akik jószándékkal viszonyultak, fordul-
tak-fordulnak felénk, hogy ne a negatív, 
rossz és lehúzó példákat találjuk meg 
lépten-nyomon, hanem a pozitívokat, az 

erőt adót és felemelőt, mert erre van 
szükségünk!

R. Backwill angol po-
litikai író például 1841-

ben így biztatta Ma-
gyarországot: „Ma-
gyarország foglal-
ja vissza helyét a 
nemzetek között, és 
legyen az, ami ré-
gente volt: Európa 
legbüszkébb védő-
bástyája.”

Az én lelkem-
hez nagyon közel 
áll Tanpai Rinpoce, 

a nepáli Fehér Király 
Kolostor vezető lámá-

jának 2007-ben, magyar-
országi tartózkodása idején 

tett nyilatkozata a magyarokról, 
véleményem szerint 
érdemes elgondolkod-
ni szavain: „Önök, 
magyarok elképzel-

ni sem tudják, milyen büszkék lehet-
nek nemzetükre, magyarságukra. Mi 
biztosan tudjuk, hogy a világ szelle-
mi, lelki és spirituális megújhodása 
az Önök országából fog elindulni.                                                                                
A világ szívcsakrája az Önök orszá-
gában, a Pilisben található. Ez a spi-
rituális megújhodás már megindult 
Önöknél!”

Szívből kívánom, hogy e spirituális 
megújhodás jegyében büszkén dobban-
jon együtt minden magyar szív!

Józsa Judit

BÜSZKESÉG 

Józsa Judit:
Büszkeség

Fotó: Gedai Csaba

SZÁZ ÉV,
SZÁZ GONDOLAT

Szerkesztőségünk a Nemzeti Ösz-
szetartozás Évéhez kapcsolódóan ösz-
szegyűjt száz gondolatot, száz pozitív 
üzenetet az együvé tartozásunkról.                           
A világ különböző tájain megfogalma-
zódó szavakat honlapunkon – www.
eletunk.net – tesszük közzé. Kísérje fi-
gyelemmel az ott megjelenő tartalmak 
gyarapodását és küldje el a saját gon-
dolatát Ön is! Egymás meglátásainak 
olvasása által is győződjünk meg arról, 
hogy éljünk a Kárpát-medence vagy a 
nagyvilág bármelyik pontján, bármilyen 
messzire egymástól, akkor is: összetar-
tozunk.                             (Szerkesztőség)

(23.) „Felső-Ausztriában csakis fel-
sőfokon említhetjük meg minden itt élő 
magyar szent kötelességét: az összetar-
tozást, a szeretetközösséget az itteni ma-
gyarok körében és a világon élő minden 
magyarral szemben is. Érkeztünk ide 
Magyarországról, Erdélyből, Délvidék-
ről, Felvidékről és Kárpátaljáról is. Va-
gyunk katolikusok, reformátusok, evan-
gélikusok, ortodoxok és unitáriusok. 
Minden különbségtétel nélkül testvérek 
vagyunk magyarságunkban és az egy 
szerető jó Istenünkben is! Mindig azt 
tartjuk szem előtt, ami összeköt bennün-
ket, és nem azt, ami szétválaszt. Magyar 
vér csörgedezik ereinkben és magyar 
szív éltet bennünket. Magyar egységet 
dobban a szívünk! Ez mindennapi házi 
feladatunk. Életfeladat! Megélt keresz-
tény hitünk, Krisztus tanításának meg-
valósítása alappilére szentistváni egysé-
günknek. A Nemzeti Összetartozás Éve 
forrassza össze még erősebben a világ 
magyarságát! Isten, áldd meg a magyart 
ÖSSZETARTOZÁSSAL!” 

Szabó Ernő plébános, Linz
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ÁLDOTT AZ ASSZONYOK KÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONY

SZŰZ MÁRIA A MÁTRÁBAN

A Szűz Máriát tisztelő ünnepeink 
közül legbensőbb és legmagasztosabb 
a Nagyboldogasszony ünnepe. Augusz-
tus tizenötödikén Mária megdicsőülését 
ünnepeljük, meghajolva előtte, mert ő 
az Asszony, aki áldott az asszonyok kö-
zött, aki testben és lélekben felvétetett a 
mennyei dicsőségbe, a Magyarok Nagy-
asszonya, akinek Szent István király 
oltalmába ajánlotta nemzetét, országát. 
Mária mennybevételének dogmáját XII. 
Piusz pápa 1950-ben hirdette ki. Ezzel 
az ünneppel azt akarja hang-
súlyozni egyházunk, hogy a 
Szűzanya már a fogantatás pil-
lanatától szeplőtelen, bűn nél-
küli, nem ismerte meg a halált, 
mely a bűn következménye, így 
azonnal eljutott az örök életre. 
Ezért van az, hogy a kereszté-
nyek kezdettől fogva Máriát 
mint égi édesanyát tisztelték és 
soha sehol nem terjedt el föl-
di sírjának vagy síremlékének 
tisztelete. Az egyház kezdettől 
fogva vallja, hogy Szűz Mária 
testestől-lelkestől mennybe vé-
tetett, megdicsőült. Ezzel tel-
jessé vált az, hogy az első ke-
resztény ő, aki célba érkezett, 
és hisszük, hogy Isten a súlyos 
hitbeli próbatételek után, ame-
lyeket életében megengedett, 
befogadta őt a Szentháromság 
életébe. Bőségesen megpróbál-
ta, de bőségesen is részesítette 
dicsőségében. Már életének 
ez a mozzanata is sokatmondó 
üzenet számunkra, hiszen min-
ket is csak annyira tesz próbára, 
amennyire képesek vagyunk. 
Sokszor, bizony nemegyszer 
billegünk hit és hitetlenség ha-
tárán, viszont egész életünkkel bele kell 
esnünk az Ő kezeibe, különben nem tud-
juk élvezni, amit Ő ad. Mária teljesen 
átadta neki magát, amikor igent mondott 
az üdvözítő születésére és Isten is igent 
mondott neki. Ezért ünnepeljük őt.

Egyházunk ezen a napon az evangé-
liumban Mária hálaénekét olvassa fel. 
Mária határtalan hálával illeti, ünnepli 
Istent, az Ő gondviselő szeretetét. Sem-
mit sem tulajdonít önmagának, elisme-
ri, hogy mindaz, ami lényében van, a 
kegyelemmel teljesben, kizárólag Isten 
érdeme. Az a természetfölötti esemény, 
amely vele történik, nem az ő kedvé-
ért, még kevésbé nem teljesítményéért, 

hanem Isten dicsőségéért, országának, 
örömhírének terjedéséért történik. Má-
ria örömének egyetlen forrása Isten, az 
ő Megváltója. Bárcsak mi is hétközna-
pi munkánkban, sikereinkben, eredmé- 
nyeinkben, megvalósításainkban első 
helyre tennénk Istent, neki tulajdoníta-
nánk minden áldást és dicsőséget. Mária 
megremeg az angyal üzenetétől, mégis 
igent mond Isten akaratára. Ne féljünk 
elfogadni Isten akaratát, és akkor éle-
tünkben, lelkünkben, személyes, csalá-

di, közösségi életünkben is lakást vesz 
Isten, már itt a földön, s a mi örömünk 
egyben az Isten öröme is lesz. 

Az egyház szent hagyománya úgy 
tartja, hogy a Megváltó nem engedte 
át a földi enyészetnek édesanyja tes-
tét, hanem magához emelte a mennyei 
dicsőségbe. Mária elszenderedésének 
ünnepét már a VI. századtól ünnepelte 
egyházunk. Számos templom titulusa, 
egyház- község égi oltalma a Nagybol-
dogasszony. Ünnepén mondjuk mi is                                                                    
Erzsébettel: „Áldott vagy te az asszo-
nyok között és áldott a te méhednek gyü-
mölcse.”

Sebestyén Péter

A Mátra egy eldugott falujában, Hasz-
noson élt egy parasztasszony, akinek 
1947-től sok alkalommal megjelent a 
Szűzanya. Sánta Lászlóné, Klára asszony 
mindig is vallásos volt, így az első láto-
mása során kapott üzenetet tüstént végre 
is hajtotta: elindult a falujához közeli er-
dőbe és Fallóskútnál csodatévő forrásra 
bukkant. 1948 tavaszán újabb jelenésnek 
volt tanúja, ekkor a Szűzanya azt kérte 
tőle, hogy építsenek kápolnát a forrás 
mellé. Klára ezek után hiába próbálkozott 
a hatóságoknál, valamint az egri érseknél, 
úgyhogy kizárólag a hívek adományaiból 
sikerült megvalósítania a tervet, azonban 
a kápolnát az egyház csak közel négy év-
tizeddel később szentelte fel. Ezt Sánta 
Lászlóné már nem érte meg, mert hosszú 
és megpróbáltatásokkal terhes élet után 
1985-ben magához rendelte az Úr.

A látomásairól minden alkalommal 
beszámolt falubeli szomszédainak. Ki-
váltképpen a parasztasszonyok itták sza-
vait, de lassan szinte országszerte híre 
ment a jelenéseknek, ezért egyre többen 
zarándokoltak el Fallóskútra. Egyesek 
csodálatos gyógyulásokról is tudni vél-
tek, amelyeket azonban a kommunista 

rendszer a babonák világába sorolt és 
hasznos eszköznek tekintett a katolikus 
egyház ellen indított harcához. Klára asz-
szonyt is hamarosan a rendszer ellensé-
gei közé sorolták és a legdurvább eszkö-
zökkel igyekeztek megtörni a hitét. Több 
alkalommal is elhurcolták otthonából és 
ideggyógyászati kezelés címén elektro-
sokkal próbálták vallásának megtagadá-
sára kényszeríteni. A kínzásoknak azon-
ban minden esetben ellenállt, úgyhogy 
végül hazaengedték, de a titkosrendőrség 
ezt követően sem nyugodott bele, hogy 
a Fallóskúttal és az egyszerű parasztasz-
szony látomásaival kapcsolatos beszámo-
lók a rendszer körmönfont mesterkedései 
ellenére is továbberősítették az istenhitet. 
Álszent módon az illetékes egyházi ha-
tóságokhoz fordultak, hogy vessen vé-
get az úgymond „paranoiában szenvedő 
asszony által kiváltott tömegpszichózis-
nak”, de az egri érseknek végül is sikerült 
elkerülnie a történtek nyílt elítélését, ha-
bár a fallóskúti kápolna felszentelése elől 
is elzárkózott. Ezután újabb fortéllyal 
álltak elő és újságcikkekben igyekeztek 
lejáratni Klára asszonyt, akiről azt írták, 
hogy „önző, anyagias céllal jól jövedel-

mező turisztikai vállalkozásba fogott”.                                                                                     
A budapesti televízió is dokumentumfil-
met készített a zarándokhelyről és gú-
nyosan vonta kétségbe az ott történt cso-
dás gyógyulásokat.

Ezek a mesterkedések sem rendítették 

meg Klára asszonyt, akinek 1972-ben 
lehetősége nyílt, hogy Rómába utazzék 
és személyesen kérje a Szentatya áldá-
sát. Reménye nem vált valóra, mert nem 
sikerült a pápa közelébe jutnia, ezért 
négy évvel később újból Rómába ment, 
azonban ezúttal sem érte el látomásai-
nak egyházi elismerését, hanem csupán 
írásbeli áldást kapott VI. Páltól a „szent 
ügyért való buzgólkodásának elismeré-
seként”. Fallóskút búcsújáróhelyként 
történő kinyilvánítása még jó ideig eltar-
tott: Seregély István egri érsek 1990-ben 
az „erdők királynője” tiszteletére fel-
szentelte a forrás mellett épült kápolnát 
és ezzel végre teljesült Sánta Lászlóné, 
Klára asszony álma is. Noha ez aligha 
állt szándékában, 2005-ben vékony kötet 
formájában másodszor is megjelent Klá-
ra asszony 1979-ig vezetett lelkinaplója, 
amelyre a budapesti L’Harmattan Kiadó 
gondozásában megjelent, Szűz Mária a 
Mátrában című, emlékmozaikokból ösz-
szeállított könyvében Majtényi György 
történész is támaszkodott. (Majtényi 
György: Szűz Mária a Mátrában; L’Har-
mattan Kiadó, Budapest)

Vincze András

Simon M. Veronika: Mária mennybevétele

Józsa Judit:
Nagyboldogasszony
Fotó: Gedai Csaba

Könyvajánló

Nagyboldogasszony napja a katoli-
kus egyház legnagyobb Mária-ünnepe, 
nekünk, magyaroknak a legkedvesebb, 
hiszen Magyarország Mária oltalmába 
ajánlásának emlékünnepe is. A magya-
rok számára országalapító első szent 
királyunk, Szent István király avatta 
ünneppé Nagyboldogasszony napját.                        
A törvénykező királyi tanácsot minden 
évben augusztus 15-én tartotta Fehérvá-
ron. Fia, Szent Imre herceg halála után, 
betegen, idősen ezen a napon adta orszá-
gát Szűz Máriának és 1038-ban ezen a 
napon halt meg. Tehát 982 évvel ezelőtt, 
halála előtt felajánlotta az országot és a 
népet a Szent Koronával a Szűzanyának. 
Azóta mi Mária népe, Mária országa 
vagyunk, Magyarország pedig Regnum 
Marianum. Vaszary Kolos bíboros, 
prímás kérésére a Szentszék is el-
ismerte a magyar Mária-tisz-
telet nemzeti jellegét. XIII. 
Leó 1896-ban külön ün-
nepet engedélyezett októ-
ber második vasárnapjára 
nemzetünk számára, így 
a magyar katolikus hívek 
Magyarok Nagyasszonya 
néven az 1896. évi millen-
nium óta október 8-án külön 
megünneplik Patrona Hunga-
riaet, Magyarország Patrónáját.
Nagyboldogasszony napján Szűz 
Mária mennybevételére emléke-
zünk  (Assumptio beatae Mariae 
Virginis). Legrégibb elne-
vezése: elalvás (dormitio) 
vagy elpihenés (pausa-
tio), azaz Mária elszen-
derülésének, halálának a 
napjáról van szó. Az ünnep meglétéről a 
VII. századtól tanúskodnak írásos emlé-
kek, 847-ben IV. Leó pápa tette hivatalos 
ünneppé. A mennybevétel hagyományát 
többek között a szentmise hálaadó imá-
ja, a prefáció forrása, Szárdeszi Szent 
Melitón homíliája őrizte meg. Magyar 
elnevezése a moldvai Tatros települé-
sen, Németi György számára 1466-ban 
készült, ma a müncheni Bajor Nemzeti 
Könyvtárban őrzött, úgynevezett Mün-
cheni Kódexben tűnik fel először: „Ma-
rianac fel menbe vetele.”

„Egyetlen nemzet sem nevezi Máriát 
Szép Szűz Máriának, csak a magyar” – 
erre mutatott rá a magyar művészettörtet 
úttörője, Ipolyi Arnold nagyváradi püs-
pök nyomán Daczó Árpád ferences szer-
zetes. Ezt kiegészítem azzal, hogy egyet-

len nemzet sem nevezi Máriát Nagybol-
dogasszonynak, csak a magyar.

A szobor kompozíciójában Boldo-
gasszonyunkat az angyalok viszik fel 
az égbe, hogy ott a mennyek királynő-
jévé koronázzák. Mi, magyarok hisz-
szük, hogy ezt a Szent Koronával teszik.                      
A szűzi liliomot megidéző, törékeny 
testalkatú Mária átszellemült arcát haj-
fonatok ölelik, míg hosszú aláomló haja 
felett homlokát a magyar Szent Korona 
ékesíti.

A Szűzanyát a harang formájú talap-
zaton középen Boldogasszony virágá-
ba, tulipánba rejtett őrzőangyal tartja. 
Mandorla formában, kétoldalt, felfelé 
haladva perspektivikusan kisebbedő an-
gyalok, mintha galambok lennének, és 

mintha felhők között lebegnének, 
úgy repítik fel a Boldogasszony 

alakját a mennyországba.                                                              
A kompozíció azonban a 

felső égi síkon nem zárt, 
nem érnek össze az an-
gyalszárnyak, hanem 
szimbolikusan megnyit-
ják az ég kapuját, és úgy 
emelik a mennyországba 

őt, hogy mire felérnek oda, 
palástját napsugarak törik 

át. Így Mária Napba öltözik 
és glóriájában felragyog a tizen-

két csillag.
Mária bűntelen, szeplőtelen, 
ezért testestül-lelkestül eme-

li magához őt a Teremtő.                  
S lám, miközben égbe eme-
lik, ő akkor is kitárt karjai-                   
val áldását és szeretetét 
árasztja ki ránk. Prohászka 

Ottokár katolikus megyéspüspök és egy-
házi író ma is érvényes szavait idézem: 
„Háromszáz éven át szinte nincs más 
hivatásunk, mint hogy a kereszténység 
lovagjai, a Szent Szűz választott vitézei 
voltunk. Hősiességünk fölött az ő képe, 
az ő zászlaja lengett. […] Meg vagy-e 
velünk, Úrnőnk, elégedve? Új harcok, a 
kultúra harcai; új küzdelmek, a népbol-
dogulás küzdelmei várnak ránk. Szellem, 
ész, munka, erény ezentúl a fegyverek; 
megbírja majd a nemzet karja ezeket is? 
Ha hisz és szeret; ha téged tisztel; ha 
erényeidet saját életébe oltja: nemcsak 
hogy megbírja, de már a győzelem ko-
szorúja után nyújtja ki kezét.” 

Jó lenne megfogadnunk e szavakat, 
Nagyboldogasszonyunk, segíts ebben!

Józsa Judit
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SZENT KORONA – A MAGYAR ÁLLAMISÁG MEGTESTESÍTŐJE

A Szent Korona című kompozícióm-
ban a különleges gyökeres, csomoros 
nyárfatörzs természetes íve ihlette a fel-
fele és kifele, középen lángformába haj-
ló, tulipánformájú szépséges angyalszár-
nyakat. A két angyalnak, az ég küldött- 
jeinek stilizált angyalszárnyai lebe- 
gésszerűen tartják a magyarok Szent 
Koronáját. A kerámiaszárnyak finom, 
mázas, óezüst fényében itt-ott arany-
szemcsék csillannak meg. A mázas kerá-
miakorona antik ezüst felületén óarany 
színű mázat láthatunk, hiszen maga az 
eredeti korona ezüstötvözetes aranyfém-
ből készült. Természetesen nem egy hű 
Szent Korona-másolatról van szó; olyan 
művészi átértelmezésre törekedtem, 
amelyben szent mivolta, misztikussága, 
égi eredete hangsúlyozódik. Szent István 
(?Esztergom, 970-980 k. – ?Esztergom, 
1038. augusztus 15.) királyunkat ezzel a 
koronával koronázták meg. Ezért a fa-
törzs gyökerei között lévő üregbe helye-
zett portréja egyenlőszárú keresztre uta-
ló formába keretezve tűnik fel, mintegy 
megidézve országalapító első szent kirá-
lyunkat és korát. Az alkotás 115 cm ma-
gas és 75 cm széles.

A Boldogságos Szűz Mária, a Magya-
rok Patrónája – Patrona Hungariae 
megnevezés Szent István királyunk or-
szágfelajánlása jogán született. Halála 
előtt, 1038. augusztus 15-én, Nagybol-
dogasszony napján országát, koronáját 
és a népét a Szent Korona képében 
fölajánlotta Szűz Máriának. Ekkortól ne-
vezik Magyarországot Regnum Maria-
numnak, Mária országának. Ugyanek-
kor kezdődött el az a történelmi folya-
mat, amelynek során a Magyar Király-
ság koronázási ékszeréből, a magyarok 
Szent Koronájából a magyar államiság 
megtestesítője lett. Így megérthető az, 
hogy amikor a Szent Koronáról beszé-
lünk, akkor nem egy ékszerről vagy ural-
kodói fejékről van szó csupán. 

Szent István király a Szent Koronát a 
mindenkori király fölé emelte. Imre her-
ceghez intézett intelmei alapján a Szent 
Korona jelképezi az országot mint terü-
letet, az ország polgárait, a közigazgatási 
rendszert, az apostoli keresztény hitet, az 
apostolságot, az uralkodó személyét, az 
uralkodói tulajdonságokat és képessége-
ket, a jogi intézményrendszert, az igaz-
ságos ítélkezést, a társadalmi türelmet, 
az ország védelmét és az országban lakó, 
együttélő, vendégként befogadott idegen 
népeket. Ma már a Szent Korona a ma-
gyar állam folytonosságát és független-
ségét megtestesítő ereklyeként él a nem-
zet tudatában és a magyar közjogi ha-
gyományban.

Az angyali jelzőt 1301 után kapta, 
amikor a magyarok hallani sem akartak a 
pápa vagy a német császár rendelkezési 
jogáról a korona és az ország felett. A 
szuverenitás jelképe lett az égi eredetű, 
angyal hozta korona, amelyet hitünk sze-
rint a királyok királyától, az Úrtól kap-
tunk. Az írott források közül a Hart-
vik-legenda számol be Asztrik érsek ré-
vén II. Szilveszter pápa koronaküldésé-

ről, ám a jóval korábbi Nagyobbik Ist-
ván-legenda ezt nem említi.

A Szent Korona kifejezéssel IV. Béla 
egy 1256-ban kelt oklevelében találkoz-
hatunk először.

A magyar szokásjog csak a Székesfe-
hérvárott az esztergomi érsek által és a 
Szent Koronával történt koronázást is-
merte el érvényesnek. A Szent Koro-
nát a székesfehérvári Mária-székes-
egyházban őrizték, a király csak 
karácsonykor, húsvétkor és 
pünkösdkor viselhette.

A Képes Krónikában 
olvashatjuk a Szent Ko-
rona keresztje sérülésé-
nek legendáját, miszerint 
1307-ben a koronát Bajor 
Ottó herceg csobolyóba rej-
tette, ám az menekülés köz-
ben leesett a lóról és ekkor 
ferdült volna el az addig 
egyenesen álló kereszt.

A Szent Korona talán a 
magyar művészettörténet, 
sőt a társtudományok legvita-
tottabb tárgya. 

A magyar hagyományban 
Szent István koronájaként tar-
tották számon, de a Szent Koro-
na tudományos kutatásának 
több évszázados története és a 
rendszerváltozás után elvég-
zett vizsgálatok, valamint 
a 2000. jubileumi évre 
készült tudományos 
összegzések ered-
ményei a kutatók 
számára egyér-
telműen elfo-
gadottá tet-
ték, hogy a 
mai korona 
két külön-
böző tárgy, 
a görög korona és 
az úgynevezett latin korona egyesítésé-
ből jött létre. A két rész pontos eredeté- 
ről azonban sajnos még nem alakult ki 
teljes tudományos konszenzus.

A Szent Korona ezüsttel ötvözött 
aranyból készült, 27 zománckép díszíti. 
Alsó része a pártázatos abroncs, a görög 
korona (felirata alapján: corona greca). 
Pártázatán kilenc átlátszó zománc és ki-
lenc csüngő látható. Az alsó pereménél 
lévő gyöngysor 13 tucat gyöngyszemből 
áll, a felső pereménél lévő 12 tucatból, 
amelyet kiegészít a pártázaton lévő to-
vábbi két tucat sokkal nagyobb gyöngy. 
Elöl, középen a trónon ülő Pantokrátor 
életfás, monogramos képe, alatta zafír-
kő, felette ametiszt van. Az abroncson 
zománcképek és almandin, gránátékkö-
vek váltják egymást. Balra Gábriel, 
jobbra Mihály, a kezdet és a vég arkan-
gyalai, mellettük balra két katonaszent, 
Szent Demeter és jobbra Szent György,               
a hit, a kereszténység védelmezői látha-
tóak, továbbá két gyógyító szent, az or-
vos-testvérpár, Szent Kozma és Damján, 
a bizánci ikonográfiában a tiszta égi tu-
domány képviselői. A Krisztusképpel 

átellenben, hátul Dukász Mihály görög 
császár, mellette balról Géza, Turkia 
(Magyarország) hívő (pistos) királya és 
jobbról Konstantin császár látható.

A korona felső részét a keresztpánt al-
kotja, ez a latin korona (corona latina).    
A görögkeresztforma középpontjában 
Krisztus életfával, két oldalt a Nap és a 
Hold a kilenc csillag jelképével az Atyát, 

a Világmindenség urát jelképezi. Köl-
dökéből nő ki a sérülés miatt elfer-

dült aranykereszt. A keresztpántok 
szárain összesen nyolc apostol 

képe látható. A Pantokrá-
tor-kép jobb és bal oldalán 
a két apostolfejedelem, Pé-

ter és Pál, előtte János és mö-
götte Jakab apostol. Végül elöl 
Bertalan töredékes képe, hátul 
hitetlen Tamás, jobbra András, 
balra Fülöp helyezkedik el.                 
A latin feliratú zománcképek 
között, gazdag filigránmező-
ben 64 piros, lángformájú 

gránátkő és 6 tucat fehér igaz-
gyöngy sorakozik.

Váralljai Csocsány Jenő pro-
fesszor úr még kézírásban lévő 

kutatásai szerint: „A Szent Ko-
rona szent, mint azt az 

ékkövei mutat-
ják. Másod-
szor szent, 
mert felépí-
tését és jelen-
tését csak a 

Szentírásból 
lehet megérteni. 
Harmadszor, 
mert szerke-

zete az égi 
szent an-
gyalok ki-
lenc meny-

nyei rend-
jét tükrözi. Ne-

gyedszer, mert azt ábrázolja, hogy mi-
lyen csodálatos Isten az Ő szentjeiben. 
Ötödször pedig, mert szent királyok ko-
ronája volt. A Szent Korona keresztpánt-
jai alkották Szent István király koroná-
ját. Ezen az apostolok ábrázolása azt 
mutatja, hogy nem készülhetett Szent 
István után, amikor már csak apostolok 
ábrázolásából nem alkottak Európában 
koronát, éppúgy, mint az apostolok túlvi-
lágra koncentráló összenéző szeme, mert 
az effajta szemábrázolás is abbamaradt 
1000 után. A korona abroncsa a pártá-
zatával Szent László hercegi koronáját 
alkotta, amelyet a Pozsonyi Évkönyve-
ken kívül azon I. Géza király ábrázolása 
tanúsít, hogy ura lévén az alájavetett 
hercegé volt s hogy uralkodása alatt 
(1074–1077) készült. A két koronát a bi-
zánci udvarban nevelkedett III. Béla 
(1172–1196) egyesítette bizánci kamel-
aukion formára, 1192. június 27-én, 
amikor is szentté avattatta Szent László 
királyunkat.”

A Szent Koronának az állami jelképi 
funkciójára épült a Szent Korona-tan. Ez 
a magyar alkotmányosság alapja volt az 

ÉVFORDULÓK

„Boldog az, akinek megadatik, hogy részt ve-
het a szent lakomán, hogy szívének minden 
érzelmével az Úrhoz ragaszkodjék.” 

(Szent Klára)

1194. július 16-án született:
Assisi Szent Klára 
szerzetesnő, rendalapító
 

„Martyria, Leiturgia, Diakonia – a tanúság-
tétel, amely Isten igazságát nemcsak szóban 
hirdeti, hanem meg is jeleníti azt az életben, 
testté és vérré teszi az istentiszteletben s a má-
sik embernek való szolgálatban.” 

(Julius Döpfner))

1976. július 24-én halt meg:
Julius Döpfner
bíboros, münchen-freisingi 
érsek 

„A megdicsőült Kyrios Szentlelkével már kiárasztotta az 
üdvösség kegyelmét híveire. Az isteni életközösségre ve-
zető út már nyitva áll. Ez az egyház időszaka: az üdvös-
ség művének megvalósulása a történelem folyamán.” 

(Békés Gellért)

1999. július 29-én halt meg:
Békés Gellért
bencés szerzetes, teológus

FALUDI FERENC:
Szent István királyhoz

Dicső István, nagy királyunk,
Téged ég s föld magasztal,
Téged tisztel kis országunk,
Első szent urának vall.

Tőled vette fényességét,
Méltóságát, érdemét,
Koronája ékességét,
Hitit, kincsét, mindenét.

Elbujdostál, megkerestünk,
Áldott légyen a szent ég!
Országunkba bévezettünk,
Szívünk örömében ég!

Drága kincsünk, feltaláltunk:
Magyarország, vigadozz!
Itt van, kit óhajtva vártunk,
Ezer áldásokat hoz.

Íme a te reménységed,
Ínségedben idenézz:
Isten után erősséged
Megoltalmaz ez a kéz.

Megvigasztal mindnyájunkat,
Hatalmunkban vastagít,
Megtágítja országunkat,
Végig megtart, boldogít.

Budán nyugszik; Buda vára,
E szentséget megböcsüld!
Atyja után, nem sokára,
Biztat az ég: Imrét küld.

István mellett itt lész fia,
Megtestesült angyalunk,
Megszerzi ezt két Mária,
Égi s földi asszonyunk.

Anjou-kor végétől egészen a második 
világháború végéig. Ekkor, 1945-ben a 
koronázási jelvényegyüttesünk az Ameri-
kai Egyesült Államokba került. 1978-ban, 
Jimmy Carter elnöksége alatt szolgáltat-
ták vissza és a restaurálásuk után a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban állították ki. 
Az államalapítás ezeréves évfordulója al-
kalmából, 2000-ben Magyarország a 
Szent Koronát a nemzet múzeumából a 
nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma 
alá helyezve, a jogarral és az országalmá-
val együtt a Parlament kupolacsarnokába 
szállították át. A Szent Korona Testület ol-
talmazza és védi, 2011-től pedig a Ma-
gyar Honvédség Honvéd Koronaőrsége 
biztosítja a Szent Korona őrzését. 

Jó lenne, ha a koronaőrség esküjét 
minden magyar szívén viselné: „Ünne-
pélyesen esküszöm, hogy a Magyaror-
szág alkotmányos állami folytonosságát 
megtestesítő Szent Koronát minden kö-
rülmények között, minden veszélytől 
megóvom és állhatatosan őrzöm, illeték-
telen kézre jutását életem árán is meg-
akadályozom.”

Józsa Judit
Fotó: Gedai Csaba

Józsa Judit: Szent Korona
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„Isten nem a múlt Istene, hanem a reménység 
és a jövő Istene.” „Az emberiség csak akkor 
tud túlélni, ha a vallások és a nemzetek kö-
zött béke van.” 

(Franz König)

1905. augusztus 3-án született:
Franz König 
bíboros, bécsi érsek
 

„Szeretnék áldozati ostya lenni a lelkekért 
[...], formálj magaddá, ó Jézus, hogy élő, 
neked tetsző áldozattá váljak! Minden pilla-
natban elégtételt akarok nyújtani neked a sze-
gény bűnösökért.”                  (Szent Fausztina)

1905. augusztus 25-én
született:
Szent Fausztina
lengyel apáca

„Ha nincs békénk, az azért van, mert elfelejtettük, hogy 
egymáshoz tartozunk.” „A csend gyümölcse az ima.                      
Az imádság gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet.                   
A szeretet gyümölcse a szolgálat.”                                              

  (Teréz anya)

1910. augusztus 26-án született:
Kalkuttai Szent Teréz
albán apáca, rendalapító

Kedves Olvasó, nem tudom, hogy    
miért is szánsz időt erre a cikkre. Esetleg 
a cím miatt? Remélem, a következő so-
rok elolvasása után kiderül, miért is vá-
lasztottam ezt a latin kifejezést a magyar 
helyett.

De kezdjük az elején. Nem egészen 
Ádámtól, de majdnem. 

Szent István királyunkról sajnos elég 
kevés történelmileg biztos adat létezik. 
Amit tudunk biztosan és röviden: első 
magyar király, Boldog Gizella a felesége. 
1038. augusztus 15-én adta vissza lelkét 
a Teremtőjének. Halála előtt a legendák 
szerint felajánlotta a magyar nemzetet 
a Szűzanyának. 1083. augusztus 20-án 
VII. Gergely pápa kanonizálta.

Sok olyan magyar jelképünk van, 
amelyet hozzá kötünk, még ha nem is 
tudjuk biztosan, hogy tényleg az övé 
volt. Két olyan dolgot szeretnék kiemel-
ni, ami a mostani történetben is fontos 
szerepet játszik: a Szent Korona és a 
Szent Jobb. Mindkettőnek nagy hazai és 
nemzetközi irodalma van, ezekkel most 
nem akarok foglalkozni. Inkább azzal, 
miért is létezik számunkra, magyarok 
számára „Szentföld” Ausztriában.

De itt is menjünk lépésről lépésre.
A Szent Jobbot az 1800-as évek elején 

II. József rendeletére a keresztesek férfi-
rendje őrizte, majd a rend megszűnése 
után, 1865-től ez az esztergomi főegy-
házmegye feladata lett. Az 1900-as évek 
elején a Budavári Palota Zsigmond-ká-
polnájába került, ahol 1944-ig volt lát-
ható.

A Szent Koronát is a Budai Várban 
őrizték, onnan menekítették Székesfe-
hérváron és Kőszegen keresztül Auszt- 
riába. 1945. március végén érkezett Ma-
riazellbe. „Egyszerű Hangya teherautón 
vittük a Semmeringen át Mürzstegbe. 
Innen Mariazellbe. Április 5-én Atter-
see községben, s végül április 7-én vol-
tunk Mattseeben! […] A front közeledése 
miatt április 26-ról 27-re virradó éjsza-
ka felnyitottuk a nagy ládát és kivettük 
a Szent Koronát, a jogart és az orszá-
galmát. A kincsek eredeti bőrtokjukban 
nyugodtak […], belehelyeztem őket egy 
kettévágott katonai benzineshordóba.                                                                             
A ládában csak a kardot hagytuk. […] 

Egy sziklafal előtt […] mély gödröt ás-
tunk, beletettük a hordót és betemettük a 
helyet is, hogy az ásásnak semmi nyoma 
nem maradt. A sziklafal könnyen felis-
merhető volt. Környéke lakatlan! Május 
2-án mentünk Zellhofba, a missziósház-
ban a priornál jelentkeztünk. A prior 6-án 
értesítette az amerikai parancsnokságot 

jelenlétünkről. Délután dzsipen kijött                                                                            
G. Granville amerikai hadnagy… A te-
herautóval együtt mentünk Augsburg-
ba a 7. amerikai hadsereg kihallgatási 
központjába” – emlékezik bankói Pajtás 
Ernő, a Koronaőrség utolsó parancsnoka.

Sajnos a mariazelli „tartózkodásról” 
nem található bizonyíték, de az biztos, 
hogy a két ereklye őreinek fontos volt az 
utazásuk során ezt a régi kegyhelyet is 
érinteni. (1975-től a bazilika adott ideig-                    
lenes nyughelyet Mindszenty József 
szent életű bíboros, hercegprímásnak.)

A Mattsee-i tartózkodásról már ta-
lálhatunk több fényképet és iratot is.                          
A Szent Koronát elássák, a Szent Jobbot 
a helyi plébánián őrzik. 1945. június 17-
én este hét órától 18-a délután két óráig 
a Stiftskiche oltárán teszi közszemlére 
Andreas Rohracher, Salzburg érseke.

Egy amerikai átvételi elismervény 
szerint 1945. június 18-án az amerikai 

hadsereg az érseknek adja át megőrzésre 
a koronázási palásttal és a királyi evő-
eszközkészlettel egyetemben. A doku-
mentum arról is megemlékezik, milyen 
érdekes, hogy a magyarok a Lech mezei 
ütközet elvesztése után, visszavonulásuk 
során a Mattsee-i templomot lerombol-
ták és ezer év után most az újjáépített 

templom adhatott védelmet Szent István, 
Géza fejedelem fia ereklyéjének.

Ezután a „csomag” Salzburgba kerül, 
a Szent Péter Apátság apátjának kápol-
nájába. Itt őrzik két hónapig. Közben le-
velezés folyik a Vatikánnal és a magyar 
katolikus egyházzal. Az akkori püspöki 
kar nagyon szerette volna, ha augusz-
tus 20-án újra körmenettel köszönthetik 
szent királyunk jobb kezét.

Ez az utolsó pillanatig kérdéses volt, 
de 1945. augusztus 19-én délután ame-
rikai kisérettel elindult a teherautó „ha-
zafelé”. Este még megálltak Linzben, 
ahol hálaadó szentmisét tartottak, hogy 
a viszontagságos úton nem szenve-
dett sérülést. Augusztus 19-én Arthur                                     
Schoenfeld rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter, a Szövetséges                     
Ellenőrző Bizottság mellett működő 
amerikai politikai misszió vezetője adta 
át Zsedényi Bélának, az Ideiglenes Nem-
zetgyűlés elnökének a Szent Jobbot. 
Másnap körmenetben vitték az ereklyét 
a belvárosi ferences templomból a Szent 
István-bazilikába. Az ünnepség végén 
a Szent Jobbot az angolkisasszonyok 
zárdájába vitték, ahol a rend 1950-ben 
történt feloszlatásáig őrizték. Ezután a 
Szent István-bazilika plébániájának pán-

célszekrényében rejtették el. Jelenleg is 
a tiszteletére épített és 1987. augusztus 
20-án felszentelt kápolnában található.

A Szent Korona története eltér et-
től az úttól, az kicsit kalandosabb volt. 
A korona őrzésére készített ládát Matt-
see-ben megtalálták, a koronaőröket 
Augsburgba szállították. Sajnos, vagy 

inkább szerencsére, nem tudták kinyitni. 
A láda még 1608-ban készült II. Mátyás 
alatt. Három kulcs kellett a kinyitásához, 
amiket a koronaőrök magukkal vittek. 
1945. június 18-án a koronát őrző láda 
még Mattsee-ben volt, augusztus 1-jén 
kelt papírban adják át a Szent Koronát 
és a koronázási ékszereket az amerikai 
hadsereg képviseletében ott lévő tisztek-
nek. Augusztus 3-án Schilling kapitány 
ellenjegyzi az átvételt. A Szent Korona 
1945. augusztus 8-án már Frankfurtban 
volt. 1951-ig Augsburg, Wiesbaden, 
München és Frankfurt között utaztat-
ták titokban, hogy senki ne tudja, hol is 
őrzik valójában. Azután az úgynevezett 
Hajlított kalap katonai művelet során az 
Egyesült Államokba került.

1978 óta a két szent ereklye újra azo-
nos városban van: Budapesten. Az 1980-
as évek végétől újra tiszteletünket tehet-
jük előttük. A Szent Koronát, az orszá-
galmát, a jogart és a kardot az Országház 
kupolatermében felállított különleges tá-
rolóban helyezték el. (Én még a Nemzeti 
Múzeumban láttam mint kisdiák.)

Ezért „Szentföld” Mariazell, Mattsee 
és Salzburg is Ausztriában. Terra Domini 
in Austria.

Funke Attila, München

Simon M. Veronika: A Szent Jobb

Mattsee az 1930as években

Lapunk 1970. októberi számából. Beküldte: Funke Attila



A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
a világot átfogó ifjúsági mozgalom Kár-
pát-medencén kívül élő tagjainak a szer-
vezete. Az elmúlt hetekben-hónapokban 
vezetői, csapatai földrajzi távolságaik 
ellenére közelebb kerültek egymáshoz, 
mint azelőtt valaha voltak. Az elmúlt évek 
technikai fejlődései valahogy mégsem 
késztettek bennünket arra, hogy erősítsük 
online kapcsolatainkat. Most nem volt vá-
lasztásunk, új utakat kellett járnunk. Úgy 
gondolom, ezt a jövőben is folytatnunk 
kell, mert attól leszünk egyek és erőseb-
bek, ha halljuk mindenki hangját.                                                                            

Fiataljaink többsége pedig ellenkező-
leg: ők most értették meg, miért nem lehet 
annyit a gép előtt ülni. Észrevették, meny-
nyivel jobb a foglalkozás a csapatotthon-
ban. Sőt, ami minden szülőnek örvendetes 
hír: „Egy új tanulmány szerint a gyerekek 
az elmúlt hónapokban kevesebb figyelmet 
fordítottak a számítógépes játékokra, fő-
ként a világjárvány kezdete előtti időszak-
hoz képest” – derül ki a Kaspersky közle-
ményéből. Reméljük, ez így is marad.

A karantén utáni időszakot a nyári szü-
netig sok csapatunk kirándulásokkal töl-
ti. Táborozást nemigen terveznek, mert a 
különféle országokban jelenleg olyan sza-

bályok vannak érvényben, amelyek nem 
teszik lehetővé a táborok megszokott for-
mában történő megszervezését. Ám mivel 
nap mint nap változnak az előírások, a re-
mény hal meg utoljára... Bizakodunk ab-
ban, hogy végül mégiscsak fogunk tudni 
valahol táborozni.

A megélt helyzetnek viszont van pozi-
tív hozadéka is. Az elmúlt hetekben-hóna-
pokban az Egyesült Államokban található 
Sík Sándor Cserkészpark és a Németor-
szágban lévő Hárshegy Cserkészpark ve-
zetői a parkokkal foglalkoztak, sok időt, 
energiát fektettek bele azok karbantartá-
sába. Köszönjük szépen az önkéntesek 
munkáját, a sok új építményt, szépítést!

Kalandokban gazdag nyarat kívánok 
mindenkinek! Jó munkát!

Schenk Angyalka

Szomorúan vettük tudomásul, hogy 
március 15-re megszervezett műsorun-
kat és az ezzel egybekötött szentmisén-
ket le kellett mondanunk. Bezárták a 
templomot, és István atya, aki pár napra 
édesanyját meglátogatni Erdélyben volt, 
már nem tudott visszajönni, mert a hatá-
rokat is lezárták.

Itt maradtak a hívek pásztor nélkül.
Megpróbáltunk egymásba kapaszkod-

ni és a személyes találkozások hiányában 
is a közösség összetartó erejét használni 
arra, hogy ne veszítsük el a reményt.

István atyával szinte állandó elektro-
mos levelezésben voltunk és így kaptunk 
tőle biztató sorokat. „Bízom benne, hogy 
a nagyböjti visszavonulásnak meglesz a 
hozadéka lelki értelemben is, és a Feltá-
madás öröme, a megújhodás megélésé-
nek időszaka is ránk köszönt” – írta még 
Húsvét előtt.

Aztán teltek a napok, és egyre inkább 
világossá vált, hogy még hosszú hetek, 
hónapok telnek el, amire ismét együtt 
lehetünk a bázeli Sacre Coeur-templo-
munkban, így vasárnaponként az Apostol 
TV csatornáján a Szent Angyalok-temp-
lomból élőadásban közvetített misékkel 
„vigasztalódtunk”. Örömünkre szolgált, 
hogy Cserháti püspök atya többször 
is celebrált szentmisét a Szent Angya-
lok-templomból. Sokan a Duna Televí- 
zióban követték a vasárnapi miséket.

Közeledett Húsvét és ezeket a so-
rokat írta ismét István atya a híveknek, 
könnyekkel küszködve olvastuk: „Néha 
csak visszafele nézve látom az isteni 
gondviselést. Így van ez életem történé-
seivel, pontosabban annak egészével. 
Mindannyiunk számára emberpróbáló 
nehéz idők ezek, és egyelőre csak abban 
tudunk reménykedni, hogy Isten segítsé-

gével túljutunk rajta. 
Ilyenkor kétségkí-
vül fontos a biztató 
szó, személyesen,                                                                         
telefonon, virtuá-                                                              
lisan. Megnyugtató 
tudni azt, hogy van 
kire számítani, ha 
baj van, és elfogad-
ni, hogy végsősoron 
a hajunk szála sem 
görbülhet Isten tudta, 
beleegyezése nélkül. 
Most mégis szomo-
rúság van bennem, 
katartikus szomorú-
ság... Eszembe jutnak 
az elmúlt tizenkét év 
közös történései, a 
képkockák, amelyek 
összegyűjtve egy al-
bumban hevernek, 
híven őrizve a pil-
lanatot, amelyekből 
összeállt egy fejezet. 
Felszabadító érzés. 
Azt képzelem, vala-
hogy így lesz ez ab-
ban a nagy utolsó pil-
lanatban is, amelyről 
Pilinszky azt mondja, 
»az Atya, mint egy 
szálkát, visszaveszi a 

keresztet«. De addig még jönnek önjelölt 
messiásiok, báránybőrbe bújt ragado-
zók, álszent senkik. Megértem, a sötétség 
órája ez, a húsvéti hajnalhasadást meg-
előzendő kétségbeesett próbálkozás...”

Aztán eljött Húsvét és Isten ajándé-
kaként a lehetőség is, hogy István atya 
személyesen tudott számunkra húsvéti 
szentmisét celebrálni online élőadásban 
Erdélyből, Nyárádszeredából. A járvány 
okozta korlátozások miatt István atyának 
ehhez rendőrségi engedélyt kellett kér-
nie, hogy szülőfalujából oda elutazhas-
son. Azért, hogy misézhessen nekünk, 
ezt megtette több alkalommal is a bázeli 
és berni „bárányaiért”.

Később lehetőség adódott a gyergyó-
szentmiklósi Szent István-templomból 
számunkra online misét közvetíteni, a 
pünkösdi misét már onnan láthattuk. Ez 
a templom szülőfaluja közelében van és 
így az utóbbi hetekben már szinte heti 
rendszerességgel hallgathattuk a tőle 
megszokott miséket és szívünket meg-
érintő gondolatait.

Honlapunkon (www.ungarnmission.
ch) hirdetjük lelkipásztorunk üzeneteit 
és online miséit, így aztán a visszajelzé-
sekből tudomásunkra jutott, hogy többen 

bekapcsolódnak ezekbe az online adá-
sokba és nem csak Svájcban élő magya-
rok. Jó érzés látni, hogy azok a magya-
rok, akik régebben a bázeli közösségünk 
tagjai voltak, de már visszaköltöztek 
Magyarországra, még most is hozzánk 
tartozónak érzik magukat és hálás kö-
szönettel veszik, hogy ismét lehetőséget 
kaptak István atya interneten közvetített 
miséin részt venni.

Bízunk benne, hogy István atya a nyá-
ri szünet után vissza tud jönni Erdély-
ből Svájcba és a missziónk élete ismét a 
megszokott kerékvágásban folytatódhat. 
Ehhez adott nekünk reményt István atya 
pünkösdi homíliájában elhangzott záró-
gondolata: „Isten Lelke az, aki képessé 
tesz bennünket a megbocsátásra, hogy 
fölébe kerekedjünk önző önmagunknak. 
Isten Lelke az, aki életre kelt, aki szabad-
dá tesz. Isten nem a félelem lelkét adta 
nekünk, hanem Isten az Erő, a Józanság, 
a Szeretet Lelkét adta nekünk. Képes 
arra, hogy mindent jóra fordítson. Kér-
jük Istent, hogy árassza ki Lelkét né-
pünkre, nemzetünkre, közösségeinkre és 
a Kárpát-medencére. Áraszd ránk Lelke-
det, Istenünk, újítsd meg a Föld Szívét.”

Felber Irén
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A BÁZELI SZENT ERZSÉBET MISSZIÓ ÉLETE A KARANTÉN ALATT

Nem tudom, Te hogy vagy vele, én 
gyermekkoromban mindig nagyon vár-
tam, ha vendég érkezett az otthonunk-
ba. Akár egy közeli rokon, akár szüleim 
munkatársa vagy barátja látogatott el 
hozzánk, én már jóval előtte izgatot-
tan készültem a fogadására. Bár én is 
igyekeztem segíteni az előkészületek-
ben, sokkal jobban szerettem hallgatni 
a „nagyok” beszélgetését, a családi tör-
téneteket vagy a világ alakulását – ami-
ből persze akkor még nem sok mindent 
értettem. Nővérem viszont – valószínű-
leg abból is adódóan, hogy ő lányként 
sokkal rátermettebb volt – sürgött-for-
gott a vendégek körül, segített az éte-
lek-italok tálalásában, a végén pedig 
a mosogatásban, takarításban. Be kell 
vallanom, fiúként ez nekem kicsit ne-
hezemre esett…

Az Újszövetségi Szentírásban is 
találkozunk egy hasonló történettel.                   
Jézus, amikor úton volt a tanítványok-
kal, megálltak egy Betánia nevű telepü-
lésen, ahol vendégül látta őket Márta, és 
a fiatalabb leánytestvére, Mária. Márta 
úgy fogadja a Mestert, ahogy egy jeles 
vendéget illik: takarít, rendet rak, ételt, 
italt készít, egyszóval ellátja a háziasz-
szonyi teendőket. Eközben húga, Mária 
leül Jézus mellé és hallgatja a tanítását. 

Márta nem nézte ezt jó szemmel, és 
méltatlankodva „bepanaszolta” húgát 
Jézusnál: „Uram, nem törődöl vele, 
hogy a húgom elnézi, hogy egyedül 
szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen ne-
kem!” Jézus azonban így felelt: „Már-
ta, Márta, sok mindenre van gondod, és 
sok minden nyugtalanít, de csak egy a 
szükséges. Mária a jobbik részt válasz-
totta, nem is veszti el soha.”

A Mester válaszából úgy tűnik, mint-
ha felesleges buzgólkodásnak tartaná 
Márta ténykedését és Máriának adna 
igazat. Valóban szöges ellentétben van 
egymással kettejük viselkedése? Úgy 
gondolom, nekünk meg kell próbálnunk 
„egyesíteni” kettejük gondolkodásmód-
ját: el kell végeznünk a napi teendőket, 
de nem feledkezhetünk meg a lelki éle-
tünkről sem. Ahogy a bencés szerzete-
sek jelmondata tartja: „Ora et labora 
– Imádkozzál és dolgozzál!”

Ebben a hónapban, július 29-én em-
lékezik Egyházunk Szent Mártára, aki 
– többek között – a háziasszonyok, ven-
déglősök, pincérnők, szállodások védő-
szentje. Imádkozz hozzá bátran, s kérd, 
hogy őt és testvérét, Máriát is tudd kö-
vetni jó példával életed során!

Kovács Péter

MÁRTA ÉS MÁRIA
Gyermekeknek Cserkészhírek

AZ ELMÚLT HÓNAPOK HATÁSAI 
CSERKÉSZSZEMMEL

Buzgó részvétel otthon az online szentmisén

A bázeliek és berniek lelkipásztora a nyárádszeredai templom oltáránál

Szépül a bajorországi cserkészpark is
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Gődény Márta Párizsban élő zongo-
raművész Nyíregyházán született, értel-
miségi, zeneszerető családban. Elmon-
dása szerint nagyon boldog gyermekkora 
volt. Nyolcévesen kezdett el zongorázni 
Rábai Juliánál. Tízéves korában felvették 
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolára a különleges tehetségek osz-
tályába; tanulmányait ott Máthé Klára 
és Esztó Zsuzsa tanítványaként kezdte 
meg. Tanára volt továbbá Lantos István, 
Kemenes András, Rados Ferenc, Szűcs 
Lóránt és Kurtág György. Zeneakadé- 
miai évei alatt több emlékezetes koncert-
je volt, mint a Bach Goldberg-variációk, 
Beethoven op. 111-es c-moll szonáta… 
Zongoraművész-tanári diplomáját 1996-
ban szerezte summa cum laude minősí-
téssel, majd különböző ösztöndíjaknak 
köszönhetően Franciaországban képezte 
magát tovább: a Párizsi Konzervatórium-
ban posztgraduális tanulmányokat folyta-
tott Pierre-Laurent Aimard professzornál, 
valamint korrepetitori diplomát is szer-
zett Jean Koerner osztályában. 1997-ben 
a Musée d’Orsay-ban adott szólókoncert-
je hozott számára kimagasló elismerést.

Zenei pályafutása alatt legnagyobb 
hatással Rados Ferenc professzor volt rá, 
akivel a mai napig konzultál.

Több nemzetközi verseny, köztük a 
Weiner Leó Kamarazene Verseny, a Ya-
maha, a Viotti és a Françaix versenyek 
díjnyertese. Művészetében a kamarazene 
kiemelkedő szerepet játszik, fiatal kora 
óta hatalmas repertoárral rendelkezik 
ezen a területen. Sokoldalú zeneművész: 
egyszemélyben koncertzongorista, kama-
razenész, drámai mezzoszoprán, tanár. 
Hét nyelven énekel. Számos felkérésnek 
tesz eleget szerte a világban: szólistaként 
és kamarazenészként rendszeresen kon-
certezik Európa, az Egyesült Államok, 
Kanada és Észak-Afrika legjelentősebb 
koncerttermeiben. Játszott többek kö-
zött a párizsi Gaveau Teremben, a Cortot 
Teremben, a Louvre Auditóriumában, a 
Théâtre de la Ville-ben, a már említett 
Musée d’Orsay-ben, a Cité de la Mu-
sique-ben, a Bordeaux-i Operaházban, 
olyan művészekkel, mint Perényi Mik-
lós, Nemanja Radulovic, Emmanuel Pa-

hud, Kelemen Barnabás, Fenyő László,                                                                              
Amaury Coeytaux, Alain Meunier. Szá-
mos fesztivál állandó vendége volt, mint 
a Périgord Noir vagy a Piano aux Jaco-
bins.

Renaud Déjardin csellóművésszel 
1996-ban találkoztak először a Párizsi 
Zeneakadémián. Szólistakarrierjük mel-                                                                       
lett azóta sokat játszottak együtt duóban 
és koncerteztek világszerte, igen nyitott 
és kíváncsi szellemiséget tükröző reper-                                                     
toárral: a közönség hallhatta, hogy ugyan-
olyan elmélyülten játsszák Bach, Beetho-
ven, Schumann és Chopin darabjait, mint 
a XX. századi mesterműveket. A cseh 
zeneszerző, Bohuslav Martinu összes 
cselló-zongoraszonátáját lemezre vitték; 
Anaclase-díjjal ismerték el, a Crescendo 

neves belga zenei újság, személy szerint 
Harry Halbreich híres muzikológus és 
Martinu-szakértő pedig Joker-díjjal ju-
talmazta. Szintén Renaud Déjardin csel-
lóművésszel közös, Schumann összes, 
csellóra és zongorára írt kamaraművét 
összegző CD-jük 2007-ben jelent meg.

Gődény Márta az Arion kiadónál több 
sikeres lemezt készített. Bartók-CD-jét 
(Béla Bartók œuvres pour piano, 1 CD 
Arion / Pierre Verany, 2006, PV 706091) 
egy neves francia kritikus, Pierre-Jean 
Tribot így méltatta (a méltatást a Parlan-
do zenepedagógiai folyóirat is idézte): 
„Pierre Verany a szép és fiatal Gődény 
Márta első szólólemezét adta ki. Más 
fiatal, útjukat kereső művészekkel szem-
ben, akik gyakran választják a repertoár 
legismertebb sikerdarabjait, itt a zongo-
rista Bartók legérdekesebb darabjaiból 

válogat. A program az 1926-ban írt BB 
88 Sz. 80 Szonáta köré épül. Ezt az ér-
ces és érdes, semmihez nem hasonlítható 
zeneművet tolmácsolja a művész biztos 
technikával és emelkedett hozzáértéssel, 
a zene húrjait a végsőkig feszítve, miköz-
ben a színárnyalatok gazdag pompáját is 
érzékelteti. A program hátralévő részében 
a komponista rövidebb lélegzetvételű da-
rabjai hallhatók: a Szonatina, BB 88, Sz. 
55; Bagatellek, BB 50. Sz. 38 (op. 6); 15 
Magyar parasztdal, BB 79 Sz. 71; Román 
népi táncok, BB 68 Sz. 56 és az elkerül-
hetetlen Allegro Barbaro, BB 63 Sz. 49. 
A szólista billentésének sokszínűsége és 
mesélőkészsége, mely minden darab előa-
dásakor újra és újra elbűvöl, megszédí-
ti az érzékeket. A tárgyilagos és gondos 
hangfelvétel még egy ok, hogy ez a csodá-
latos lemez méltó módon foglaljon helyet 
referenciaként Kocsis Zoltán és Sándor 
György Bartók teljes sorozata mellett.” 
Az albumot a rangos Anaclase-díjjal 
ugyancsak elismerték.

Gődény Márta az utánpótlásnevelésből 
is kiveszi a részét: a Párizsi Zeneakadé-
mia, a Conservatoire National Supérieure 
de Musique művésztanáraként ifjú tehet-
ségeket oktat.

A művésznő nem szakadt el Ma-
gyarországtól sem. Renaud Déjardin 
gordonkaművésszel tartottak hangver-                                                                   

senyt többek között a Budapesti Fran-                                                                  
cia Intézetben, a Magyar Rádió 6-os 
stúdiójában és a Zeneakadémia Nagy-                                  
termében is. A Városligeti Fa-                                                                             
sori Református Templomban 2018 
októberében Környei Zsófia hegedűmű-
vésszel zenés áhítaton játszott. Idén ta-
vasszal fellépett volna a Magyar Rádió 
Márványtermében, az Óbudai Társaskör-
ben Környei Zsófia hegedűművésszel tar-
tott volna tavaszi hangversenyt, a Liszt 
Ferenc Emlékmúzeumban pedig Keme-
nes András zongoraművésszel lett volna 
közös matinékoncertjük. Remélhetőleg 
később, a körülmények kedvezővé válá-   
sa után mindhárom elmaradt zenei est 
megvalósulhat.

Gődény Márta a párizsi magyar kö-
zösséggel is igen szoros kapcsolatban 
áll. Rendszeresen koncertezik a Párizsi 

Magyar Intézetben, bemutatja lemezeit, 
megszólaltatja kerek évfordulókat ün-                                                                                
neplő zeneszerzők darabjait. A teljesség 
igénye nélkül: Sinkovics Imre irodalmi 
estjén, a Magyar Kultúra Napján közre-
működött Hadady László oboaművésszel, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emléknapján 2014-ben Császár Angelá-
val közös zenei irodalmi estet tartottak.                                                                                 
A Moholy-Nagy László-kiállítás meg-
nyitóján a neves fotográfus kedvenc 
zeneszerzői, többek között Berg és Bar-
tók műveiből szólaltatott meg egy cso-
kornyit, a Kodály-emlékév alkalmából 
pedig Bertrand Raynaud csellistával kö-
zösen Kodály-, Sztravinszkij-, Debussy- 
és Rachmaninov-műveket adtak elő. Az 
UNESCO párizsi székházának Ségur 
csarnokában a József Attilát bemuta-
tó multimédiatárlaton ugyancsak Bar-
tók-darabokat játszott. Megörvendezteti 
játékával a párizsi magyar publikumot a 
nemzeti ünnepeink alkalmával is.

A művésznő a 93 éves múltra visz-
szatekintő, a francia fővárosban és a 
környékén élő magyar származású hí-
vek anyanyelvi lelkigondozását ellátó, a 
párizsi érsekség jóváhagyásával és a hí-
vek támogatásával fenntartott, de 2016 
óta plébános nélkül maradt Párizsi Ma-
gyar Katolikus Misszió mellé is odaállt. 
Látva, hogy néhány elkötelezett önkén-
tesből álló csapat mekkora áldozatokat 
vállal és erőfeszítéseket tesz a Misszió 
továbbműködtetéséért, Hadady László 
oboaművésszel, francia barátaik közre-
működésével több jótékonysági hangver-
senyt szerveztek a Misszió támogatására. 
Legutóbbi ilyen alkalom a 2020. március 
5-i Beethoven-hangverseny volt a párizsi 
Balassi Intézetben. „A Magyar Katolikus 
Misszió hívei nevében hálásak vagyunk 
kiváló művészeinknek, akik szívügyüknek 
érezték a támogatást, és francia zenész 
barátaikkal együtt az est teljes bevéte-
lét a Misszió fenntartásához ajánlották 
fel adományként” – írta az eseményről 
szóló beszámolójában az Életünk 2020. 
májusi számában Gonthier-Romhányi 
Anna. „…Gődény Márta remekelt ismét 
a zongoránál. A tőle megszokott lendület-
tel szólaltatta meg a virtuóz passzázso-
kat” – fogalmazott írásában a Gazdasági 
Tanács alelnöke.

Büszkék vagyunk a művésznőre és 
köszönettel tartozunk neki mi is. Azért 
is, mert a messzi Párizsban is megmaradt 
magyarnak, s azért is, mert ennyire szívén 
viseli a Katolikus Misszió ügyét. Kísérjék 
életét és munkásságát a Jóisten gazdag 
kegyelmei és áldásai!

Varga Gabriella
  Fotók: Andics Árpád

Lapunk nyomtatott kiadásának 2020. májusi számában adta hírül Gonthier 
Romhányi Anna, a Párizsi Magyar Katolikus Misszió Gazdasági Tanácsának 
alelnöke, hogy két nemzetközi hírű zenész, Gődény Márta zongoraművész és 
Hadady László oboaművész, öt meghívott zenésztársukkal együtt 2020. már 
cius 5én jótékonysági Beethovenhangversenyt tartott a párizsi Balassi Inté
zetben a francia fővárosban 93 éve működő, de négy éve az állandó pap aggasz
tó hiányával küszködő Párizsi Magyar Katolikus Misszió javára. Nem ez volt 
az első eset, hogy Gődény Márta és Hadady László támogatólag állt a Misszió 
mellé, s mindezekről értesülvén óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés: hol és 
hogyan lehetne kicsit közelebbről is megismerni ezeket az önzetlen és nagysze
rű művészeket? Hadady László portréját előző, júniusi számunkban közöltük 
és most Gődény Márta csodálatos személyiségét és eddigi pályaútját mutatjuk 
be olvasóinknak.

A SZÍNÁRNYALATOK GAZDAG POMPÁJÁT IS ÉRZÉKELTETI 
Bemutatjuk Gődény Márta Párizsban élő zongoraművészt

Száz év, száz gondolat gyűjteményünkből
(4.) „Béke, tér és idő – földi életünk tö-
rékeny és véges fogalmai. De az örökké-
valóság tükrében végtelenné tágulnak. 
Ezt azonban csak a szívünk tudja befo-
gadni, az a szív, amely számára nincse-
nek fizikai határok.”

Mustos Edit                                                                        
tanár, blockflöteművész, kántor, Köln

 

(22.) „Összetartozás: két vagy több 
ember kölcsönös szeretete, tisztelete, 
mindhalálig. Nemzeti összetartozás: 
határokon át ható hazaszeretet, hűség a 
magyarság iránt.”                                       

Lajtai Gábor                                                                    
költő, Budapest

(26.) „Mi magyarok, székelyek, ku-
nok, jászok, palócok, csángók, barkók, 
matyók összetartozunk, mert összeköt 
minket a magyar nyelv, a magyar tör-  
ténelem, a magyar kultúra és a keresz-
tény hit.”

Szekeres-Lukács Sándor                                   
jogász, író, Felsősófalva-Monor

(29.) „Ősapáink annak idején vérszer-
ződött esküvel pecsételték meg ösz-
szetartozásunkat. Azóta egy a múltunk, 
egy a vérünk, egy a nemzetünk. Bár a 
történelem szétszaggatott minket, szét-
szóródtunk a nagyvilágban, az eskü, a 
szerződés örökké él!”

Kovács Nóri előadóművész, Budapest
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Az Osztrák Püspöki Konferencia a 
2000. június 27–28-i napjain tartott ösz-
szejövetelén ugyanazon év július 1-jei ha-
tállyal nevezett ki az ausztriai katolikus 
idegen nyelvű pasztoráció igazgatójának. 
Az öt évre szóló megbízatást további há-
rom alkalommal meghosszabbították.                           
A negyedik ötéves időszak 2020. június 
30-án ér véget. Húsz év után, koromra való 
tekintettel, úgy döntöttem, hogy az igaz-
gatóság vezetését átadom. Az elköszönés 
alkalom arra, hogy köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik ezekben az évtizedek-
ben segítettek munkám végzésében és tá-
mogattak feladataim teljesítésében.

Elsősorban köszönöm az egyházme-
gyék érsekeinek, püspökeinek, a nyugal-
mazott főpásztoroknak, segédpüspökök-
nek, általános helynököknek, a lelkipász-
tori hivatalok vezetőinek, hogy mindig 
érdeklődéssel kísérték munkámat, és 
ezzel jelezték, hogy a lelkipásztori szol-
gálat, amelyet a nem német anyanyelvű 
lelkészek végeznek, számukra nem kö-
zömbös. Külön köszönettel tartozom az 
egyházmegyék Caritas-szervezeteinek, 
valamint az ausztriai Caritas-központnak, 
hogy a gyakori közös munkában velünk 
együtt gondolkodtak és cselekedtek. Nem 
utolsósorban köszönöm a politika és a tár-
sadalmi élet szereplőinek a nyitottságot, 
valamint a támogatást azokban az esetek-
ben, amikor ezért hozzájuk fordultam.

A két évtizedes munkám végzésé-
ben jelentős szerepet vállaltak a Püspö-
ki Konferencia által megbízott referens 

püspökök. A hivatal átadásakor hálával 
gondolok vissza a már elhunyt Georg 
Eder egykori salzburgi érsekre, akinek a 
támogatásával kezdtem meg tevékenysé-
gemet. Rövid időn belül ezt a tisztséget 
a jelenlegi Sankt Pölten-i egyházmegyés 
püspök, Alois Schwarz töltötte be, akinek 
szintén tapasztalhattam messzemenő bi-
zalmát. Az elmúlt tizenkét évben együtt 
dolgoztam a bécsi érsekség segédpüspö-
kével, Franz Scharllal. Vele hatvan mun-
kamegbeszélésen gondolkodtunk, tervez-
gettünk. Szép évek voltak. Hálás vagyok 
neki is a jó együttműködésért.

Az igazgatóság adminisztratív szem-
pontból a Püspöki Konferencia Főtitkár-
ságához tartozik. Ennek a vezetője tíz 
éven át a jelenlegi kismartoni egyház-
megyés püspök, Ägidius Zsifkovics volt. 
Az akkor kialakult barátságunk ma is élő, 
amiért nagyon hálás vagyok. A második 
évtizedben a mai főtitkár, Peter Schipka 
és munkatársai támogatását is érezhet-
tem. Jó volt vele és csapatával együtt dol-
gozni. Szép emlékeim maradnak ebből az 
időszakból.

Minden vezető tisztában van azzal, mit 
jelent munkája végzésében a titkárnő se-
gítsége. A két évtized első három évében 
Helga Beranek, azt követően tizenöt évig 
Elisabeth Köck, majd az elmúlt két évben 
Dorit Preßlmayer jelentettek nélkülözhe-
tetlen támaszt irodai munkámban és ren-
dezvényeink szervezésében. Számukra 
Isten bőséges áldását kívánom.

Az igazgatóság működését a Vezetőta-

nács és a Nagygyűlés (az ausztriai idegen 
nyelvű lelkészek csapata) segíti, segítette. 
Az összejövetelek, megbeszélések mindig 
arra szolgáltak, hogy munkánk gördülé-
kenységét biztosítsuk, a felmerült nehéz-
ségek megoldását segítsük. Itt köszönöm 
meg a lelkészek, az egyháztanácsok mun-
káját is, hiszen nélkülük a közösségek éle-
te elképzelhetetlen.

Szívesen gondolok vissza a két évti-
zedben szervezett, Európa különböző or-
szágaiban tett tanulmányi utazásainkra. 
Mindazok, akik velünk voltak, megta-
pasztalták a népek vendégszeretetét. Élet-
re szóló tapasztalatokat szereztünk. Még 
sokáig fogunk ezekre az utakra emlékez-
ni, még sokáig fogjuk a kialakult barátsá-
gok gyümölcseit élvezni.

Munkám több mint harminc katolikus, 
nem német nyelvű csoportra vonatkozott, 
köztük az ausztriai magyarokra is, akik-
kel összekapcsol a közös nyelv, kultúra, 
történelem. Kívánom magyar testvéreim-
nek, hogy a helyi társadalomba, egyházba 
beilleszkedve sikerüljön a körülmények 
közepette önazonosságukat megőrizni, 
gyermekeiknek a nyelvet és hagyományo-
kat továbbadni. Nem könnyű feladat, erőt 
és sikert kívánok hozzá.

Az elmúlt húsz év ausztriai eseményei 
mellett – különféle rendezvényeken való 
jelenlét, szentmisék ünneplése a közös-
ségekkel, jubileumi alkalmak, népek va-
sárnapja és hasonlók – a nemzetközi élet-
ben való jelenlét is hozzátartozott a mű-
ködésünkhöz. Jelen voltam a Rómában 

megtartott, migránspasztorációról szóló 
világkongresszusokon és az európai ide-
gen nyelvű pasztorációért felelős orszá-
gos igazgatók évi találkozóján, amelyet a                       
Sankt Gallen-i székhelyű CCEE szerve-
zett. Rómában korábban az Úton Lévők 
Pápai Tanácsa, jelenleg a Ferenc pápa 
által életre hívott új, Az Átfogó Emberi 
Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma 
keretében működő, migránsok és mene-
kültek szakosztálya számunkra a központ, 
amelyet szintén többször meglátogattunk. 
Mindezen találkozások alkalmával barát-
ságok születtek és egymást tudtuk segíte-
ni munkánk végzésében.

2020. július 1-jével átadom az igazga-
tóság irányítását Alexander Kraljicnak, 
aki tizenhat éve a bécsi érsekség kereté-
ben működő afrikai/ázsiai/dél-amerikai 
közösségek rektorátusánál főtitkár. Nős, 
több nyelvet beszél és nagy tapasztalattal 
rendelkezik, ezért nyugodt szívvel vonu-
lok vissza. Számára kérem Isten áldását 
és az emberek támogatását.

Terveim szerint még két évig – akkor 
Isten segítségével hetvenöt éves leszek – 
végzem Linzben a Lelkipásztori Hivatal 
keretében működő idegen nyelvű paszto-
ráció szakosztályának irányítását és to-
vábbra is besegítek a plébániai munkába.

Ez év januárjától az Életünk szerkesz-
tőségének a csapatában tevékenykedem, 
és remélem, hogy ez által jelen lehetek az 
európai magyarok életében és ilyen mó-
don a segítségükre lehetek.

Vencser László

HÚSZ ÉV UTÁN BÚCSÚ AZ ORSZÁGOS IGAZGATÓSÁGTÓL

Bizonyára sokakban feltevődik a kérdés az újság impresszumába foglalt nevek láttán: vajon kik ők, akik ettől az évtől a lap megmaradásáért folytatott 
erőfeszítésekből részt vállalnak, tartalmának alakításában közreműködnek? Vajon mivel foglalkoznak, mit lehet tudni róluk? Most induló sorozatunkban 
bemutatjuk szerkesztőségünk tagjait.

ISMERJEN MEG MINKET KÖZELEBBRŐL!

Varga Gabriella
lapkiadófőszerkesztő

Erdélyben, Nagyenyeden született 
1968. június 13-án. Jakab Antal néhai 
gyulafehérvári megyéspüspök uno-                                                                             
kahúga. Az általános iskolát és a kö-                                                                                 
zépiskola első két évét Marosszentgyör-
gyön, a líceum második két évét Maros-
vásárhelyen végezte. 
1986 őszén, édesanyja 
második házassága ré-
vén került Magyaror-
szágra, azóta Budapes-
ten él. 

Több mint három év-
tizede foglalkozik újság-                                                                                    
írással, lap- és könyv-
szerkesztéssel. Szak-
irányú képesítéseit a 
Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat Bu-
dapesti József Attila 
Szabadegyetem újság-
írói speciális kollégi-
umán, a Diákújság-
írók Országos Egye-
sületében, valamint a 
Budapesti Kommu-                                                               
nikációs és Üzleti Főiskola kommuniká-
ció és médiatudomány szakán szerezte.

Több ezer cikke jelent meg több mint 
háromszáz itthoni és külhoni, köztük ka-
tolikus kiadványban. Hét éven keresztül 
látta el az Új Katedra pedagógiai szak-
folyóirat felelős szerkesztői teendőit. 
Több szépirodalmi könyvet rendezett 
sajtó alá, prózát, verset és publicisztikát, 
többek között a Temerinből elszármazott 
prózaíró, Illés Sándor három novellavá-
logatását és egy regényét; a szombathe-
lyi néhai Balogh József költő-tanár több 
verseskötetét; a Kanadában élő, Szer-
vátiusz-díjas Dancs Rózsa író elbeszé-
lés-válogatását és dokumentumkötetét; 
a székelyföldi Páll András fafaragó és a 

Németországban élt Lukácsovits Magda 
egyházművész életműalbumát; Vencser 
László utóbbi tizenhárom évben megje-
lent könyveit. 2006-ban a kaposvári Bú-
vópatak Alapítvány gondozásában első 
saját kötete is napvilágot látott (Önzet-
lenül – interjúválogatás). Az azóta eltelt                                             
14 év alatt erdélyi és hazai kiadóknál, 
illetve magánkiadásban több mint 20 

további könyve jelent 
meg. 

Önkéntes alapon 
2005-től Erdélyben, 
Felvidéken, Kárpátal-
ján és Délvidéken ok-
tatási és kulturális in-                                      
tézményekben magyar-                                                                                                                                          
országi könyvadomá-
nyokból könyvtárakat 
alapított. 2007 óta 
könyvszerzőként, 2009 
óta pedig a Jakab An-
tal Keresztény Kör 
(JAKK) társalapító-              
társvezetőjeként külön-
böző egyházi és kultu-
rális rendezvényekkel 
folyamatosan jelen van 
a Kárpát-medencében 

és a nyugati diaszpórában. A Jakab Antal 
püspök életét és munkásságát feldolgozó, 
2019-ben elkészült Küzdve és bízva című 
dokumentumfilm munkálataiban szakér-
tőként vett részt.

2015 és 2017 között a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 
Kőrösi Csoma Sándor Programjának 
ösztöndíjasa volt Ausztriában, ahol ki-
emelten a katolikus közösségek munká-
ját segítette. Számos más tevékenysége 
között és mellett 2019 második felében a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
megbízásából megszervezte Európában a 
Sík Sándor-emlékfélévet. 2019 nyarától a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
(NEK) Általános Titkárságán is dolgozik 

külhoni sajtókapcsolati munkatársként. 
Ez év januárjától kifejezetten az Éle-
tünk újság kiadására létrehozta a Misszió 
Média Lap- és Könyvkiadó Kft-t, a lap 
kiadását, szerkesztését és terjesztését en-
nek ügyvezetőjeként látja el. Ezt a mun-
kát addig végzi, ameddig a lap kiadását 
az alapvető anyagi feltételek lehetővé              
teszik.                  (Fotó: Ambrus Marcsi)

Vencser László
felelős szerkesztő

1947. június 17-én született Ditróban. 
Elemi iskoláit szülőfalujában, középisko-
lai tanulmányait a gyulafehérvári – akko-
ri nevén – kántoriskolában végezte. 1965 
és 1970 között a Hittudományi Főiskolán 
filozófiát és teológiát 
hallgatott. 1970 és 1975 
között Rómában a Pá-
pai Gergely Egyetemen 
teológiai tanulmányokat 
folytatott, licenciátusi 
vizsgát tett, a Pápai La-
teráni Egyetem kereté-
ben működő Accademia 
Alfonsianán pedig er-
kölcsteológiát tanult, 
majd doktori címet szer-                                           
zett. Márton Áron püs-
pök 1971. szeptember 
12-én szentelte pappá 
szülőfalujában. Rómá-
ból hazatérve, 1975 és 
1991 között a gyulafehérvári szemi-
náriumban erkölcsteológiát és néhány 
évig fundamentális teológiát tanított.                                       
E mellett 1981 és 1991 között a Papneve-
lő Intézet vicerektora, gazdasági vezető-
je. A politikai fordulat után az újraalapí-
tott gyulafehérvári Caritas-szervezetnek 
is igazgatója 1990–1991 között.

Útja 1991. szeptember 1-jén Ausztriá- 
ba vezette. A Linzi Egyházmegye Lel-
kipásztori Hivatalánál az idegen nyelvű 

lelkészségek szakosztályának irányítója 
lett, 2000-től pedig az Osztrák Püspöki 
Konferencia keretében működő katoli-
kus idegen nyelvű pasztoráció országos 
igazgatója. 2002-től az Osztrák Pasztorá-
lis Bizottság tagja.

1997–1998-ban a Német és Osztrák 
Püspökkari Konferencia bécsi székhelyű 
Kelet- és Közép-Európai Egyházi Pro-
jektek Információs Irodájának vezetője. 
2006-tól 2010-ig az Európai Püspökkari 
Konferenciák Tanácsa (CCEE) kereté-
ben működő, svájci székhelyű Migrá-                                                                              
ciós Bizottságának is tagja. Mindeközben 
Erdélyben megalapította a csíksomlyói 
Jakab Antal Tanulmányi Házat, a gyer-
gyószentmiklósi Szent Erzsébet Öreg-
otthont és a ditrói Idősek Klubját. 1994 

és 1996 között a Gyula-
fehérvári Főegyházme-
gye pénzügyi kamarájá-
nak igazgatója, 1996-tól 
2007-ig a Jakab Antal 
Tanulmányi Ház rektora, 
majd igazgatósági tag-
ja, 1985–2007 között a 
Gyulafehérvári Főegy-
házmegye székeskáp-
talanjának kanono-                                                                                                                                      
ka volt. 

2009 és 2013 között az 
Osztrák Szövetségi Kan-
celláriahivatal keretén 
belül működő Ausztriai 
Magyar Népcsoport Ta-

nácsában tevékenykedett. Tagja a Magyar 
Diaszpóra Tanácsnak. Szervezi és ve-                                                                            
zeti a Jakab Antal Keresztény Kört. 
Rendszeresen jelentek meg írásai többek 
között a kolozsvári Keresztény Szó havi- 
és a Vasárnap hetilapban, a Bécsi Nap-
lóban, az Életünk havilapban és másutt. 
Ettől az évtől az Életünk felelős szerkesz-
tője. Több mint harminc könyv szerzője, 
társszerzője vagy társszerkesztője. 

(Fotó: Franz Reischl)
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Lapunk megjelenése megvalósult 
a Magyar Kormány támogatásával. 
A Bethlen Gábor Alap hozzájárult 

a kiadónk működésével és ezzel
a lapunk fenntartásával kapcsolatos 

költségekhez.

ÉLETÜNK
Az európai magyar katolikusok lapja

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
MISSZIÓ MÉDIA LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

H–1165 Budapest, Zsemlékes út 25/A. I. 5.
Telefon: +36 70 635 7064

E-mail: eletunkujsag@gmail.com
Honlap: www.eletunk.net

www.facebook.com/eletunkujsag

Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Varga Gabriella

Felelős szerkesztő:
Vencser László

Szakmai tanácsadó: 
Sajgó Szabolcs SJ, Szőcs Csaba,

Varga János, Vértesaljai László SJ

Munkatársak:
Dobos Marianne, Hiba György SJ, Horváth Enikő, 
Kovács Péter, Puss Sándor SJ, Schenk Angyalka, 

Szabó Ferenc SJ, Vincze András

ELŐFIZETÉS:
a helyi magyar lelkészségeken keresztül,

vagy egyénileg

1 példány ára: 2 EUR / 600 HUF
Előfizetés egy naptári évre: 20 EUR / 6000 HUF

Tengerentúlra: US$ 60/év

ÚJ bankszámlaszámunk:
MISSZIÓ MÉDIA KFT.

Magyarországról:
OTP BANK 

11716008-22527699

Külföldről:
OTP Bank

IBAN: HU85 1171 6008 2252 7699 0000 0000
SWIFT (BIC) azonosító: OTPVHUHB

Nyomdai előkészítés:
Éber Tamás

Nyomtatás:
Micropress Kft.

H–3434 Mályi, Kistokaji út 5.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN!

Apróhirdetés:
Keret, fénykép nélkül: 30 HUF vagy 0,10 EUR/betű
Keret: 3000 HUF vagy 10 EUR
Fénykép: 6000 HUF vagy 20 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Nagyhirdetés és PRcikk:
Teljes oldal: 300 e HUF vagy 1000 EUR
Féloldal: 200 e HUF vagy 650 EUR
Negyedoldal: 100 e HUF vagy 300 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

APRÓHIRDETÉS
Angliai szakképesítéssel Level 3 Health and                
Social Care és sokéves angliai gyakorlattal                   
rendelkező 60 éves férfi szakápoló bentlakásos 
idősgondozói állást vállal magyar családnál. 
Infó: geza.bruzsa@gmail.com, +3630/9436017.

Társadalmunk függ a tengeri ipartól. 
Ez megkérdőjelezhetetlen, hiszen a vi-
lágkereskedelem több mint kilencven 
százalékát különböző típusú hajók bo-
nyolítják le. Tengerészek nélkül a világ-
gazdaság nem tudna létezni és halászok 
nélkül a világ számos pontján éhen hal-
nának az emberek. Kérlek benneteket, 
hogy tolmácsoljátok nagyrabecsülése-
met és a bátorításomat azoknak a tenge-
részeknek és halászoknak, akikkel talál-
koztok. Sokan közülük már hosszú ideje 
több ezer mérföld távolságra dolgoznak, 
távol a családjuktól és a szülőhazájuk-
tól. Életüket nem csak az egyedüllét és 
a távolság jellemzi. Sokan közülük ki 
vannak téve az igazságtalanságból és 
a visszaélésekből adódó szégyenteli és 
fájdalmas tapasztalatoknak is, mint az 
emberkereskedelem és a kényszermun-
ka. Máskor nem kapják meg a jogos fi-
zetésüket, vagy éppen távoli kikötőkben 
hagyják őket. Nemcsak a természeti ka-
tasztrófáktól kell tartaniuk, mint például 
viharok és hurrikánok, hanem az ember 
általi veszélyekkel is szembe kell néz-  
niük, úgy, mint kalózkodás vagy terror-
támadások. Keresztbe-kasul átszelik az 
óceánok és a tengerek világát, miközben 
olyan kikötőkben is kénytelenek meg-
pihenni, ahol nem szívesen látják őket. 
(…)

Arra bátorítalak benneteket és a Stella 
Maris központ önkénteseit és káplánjait, 
hogy még nagyobb erőfeszítéssel fog-
lalkozzatok azokkal az ügyekkel, ame-
lyek túl gyakran az emberi kapzsiságból 
adódnak. Itt elsősorban az emberkeres-
kedelemre gondolok, a kényszermun-
kára, az emberi és munkajogok meg- 
gyalázására, amit olyan sok férfi és nő 
szenved el, akik a tengeren élnek és dol-
goznak. A szolgálatotokkal segíteni tud-
játok ezeket a személyeket abban, hogy 

visszaszerezzék emberi méltóságuk ér-
zését. Ezenkívül még köszönöm nektek, 
hogy segítségetekkel a legvédtelenebb 
emberekben is felébredhet egy jobb 
jövőbe vetett remény. A ti erőfeszítésetek 
segítheti őket abban, hogy ne adják 
fel, amikor szembesülnek az életnek a 
bizonytalanságával, és azzal az aspektu-
sával, amelyet időnként a kizsákmányo-
lás jellemez. Jelenlétetek a kis, illetve 
nagy kikötőkben már Isten atyaságának 
a jele, és arról tanúskodik, hogy mi az Ő 
gyermekei és egymás testvérei vagyunk. 
Jelenlétetek az emberi személy elsőd-
leges értékéről is tanúskodik, amely 
mindenféle érdek fölött áll. Ez egyben 
felszólítás minden ember számára, hogy 
küzdjenek a szegényekért, az igazsá-
gosságért és az alapjogok tiszteletben 
tartásáért. Ne felejtsük el, hogy „azok 
az emberek, akiket Isten szeretete újjá-
teremtett, képesek arra, hogy megvál-
toztassák az emberi kapcsolatok szabá-
lyait és minőségét, sőt még a társadalmi 
struktúrákat is: olyan személyek ők, akik 
békét hozhatnak ott, ahol konfliktusok 
vannak, testvéri kapcsolatokat teremt-
hetnek és tarthatnak fenn ott, ahol gyűlö-
let uralkodik, képesek keresni az igazsá-
gosságot ott, ahol az ember ember általi 
kizsákmányolása hatalmasodott el. Csak 
a szeretet teszi lehetővé az emberek kö-
zötti kapcsolatok radikális megváltoz-
tatását. Minden jóakaratú ember, aki 
magáévá teszi ezt a lehetőséget, képessé 
válik az igazságban és a jóságban ismer-
ni fel az igazságosság és az emberi fej-
lődés mérhetetlen távlatát” (Az Egyház 
társadalmi tanításának kompendiuma, 
4.). Ferenc pápa a tengeri apostolkodás 
önkéntesei és káplánjai számára rende-
zett találkozón elhangzott beszédéből, 
2019.

Hiba György SJ

IMASZÁNDÉK
Augusztusra

A tengerek világáért. Imádkozzunk mondazokért, akik a tengeren dolgoznak és                   
a tengerből élnek, köztük a tengerészekért, halászokért és családjukért. 

KEDVES OLVASÓINK!
Ez év januárja óta folyamatosan javítjuk a diaszpórai magyar lelkészségek, 

missziók elérhetőségi és miserend-adatait, azonban olyan sok változás gyülemlett 
fel az elmúlt esztendőkben és az utóbbi időkben egyaránt, hogy az adatbázisunk 
gyökeres felfrissítést, átalakítást igényel. Ezt a munkát megkezdtük és a nyári 
időszakban is folyamatosan végezzük. Aktualizált összeállításunk szeptember-
től jelenik meg újra ezen az oldalon. Addig látogassanak el honlapunkra – www.                
eletunk.net –, ott elérhetőek a javított-bővített adatok, és nyomon követhető az is, 
hogyan haladunk ezzel a munkával. Köszönjük türelmüket, valamint együttmű-
ködésüket, amellyel ezt a törekvésünket segítik. 

Szerkesztőség

„Élni akarok!” – kiáltott fel váratlanul 
tavasszal a régóta az élet és a halál 
mezsgyéjén időző Nemeshegyi Péter, 
kedves Pepi bácsink, hősiesen helytálló 
ápolója, Edit nővér megdöbbenésére és 
örömére. Kilencvenhét évet élt. Nehezen 
vált meg e földi élettől – ahol gazdag élet-
művet hagyott ránk –, pedig odaát, a jó 
Istennél anyukája várt rá. Sokat emlegette 

őt haldokolva és egész életében, jósága a 
jó Istenre emlékeztette. Amikor először a 
hetvenes években Rómából bemutatkozó 
cikket kértem Pepi bácsitól, Tokióból 
légipostafordultával megérkezett írása, 
amely így kezdődött: „Jószívű édesanyát 
adott nekem a Jóisten…”

Később, amikor a Teológiai Kiskönyv-
tár-sorozatba kértem tőle pár téma fel-
dolgozását, rövid idő múlva sorjában 
jöttek a kéziratok (összesen négy füzet-
hez), az első címe: Jó az Isten, a második 
kis könyvé: Szeretet az Isten. Írásaiban, 
megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozott 
Szent János első levelére: „Szeretet az          
Isten, és aki a szeretetben marad, Isten-
ben marad, és Isten őbenne” (1Jn 4,16).

Nemeshegyi Péter, miután államtudo-
mányi doktorátust szerzett Budapesten, 
1944-ben lépett be a jezsuita rendbe; ta-
nulmányai után 1952-ben szentelték pap-
pá. 1956-ban doktorátust szerzett a római 

Pápai Gergely Egyetemen Isten atyasá-
ga Órigenésznél című tézisével (fran-
ciául Párizsban jelent meg 1960-ban). 
1956–1993 között mint teológiatanár mű-
ködött a tokiói Sophia Egyetemen, ahol 
két ízben a teológiai kar dékánja is volt. 
Emellett nagy sikerű kurzusokat adott 
az egyetemen Mozart zenéjéről és annak 
üzenetéről. Sok lelkigyakorlatot vezetett 
papoknak, szerzeteseknek, világiaknak. 
Mintegy kéttucatnyi könyvet és sok-sok 
cikket írt japán nyelven teológiai témák-
ról és a keresztény életről. Főszerkesztője 
volt egy többkötetes japán katolikus lexi-
konnak, szerkesztett egy katolikus teoló-
giai folyóiratot. 1964–1974 között tagja 
volt a Nemzetközi Teológiai Bizottság-
nak. Megkeresztelt kb. 300 felnőttet.

1993-ban tért vissza Magyarországra 
„misszióba”.

Negyedszázadot együtt töltöttünk Pa-
saréten, Sodrás utcai rendházunkban. 
Továbbfolytatta teológiai kutatását és a 
tanítást is egyetemen, főiskolán, tanul-
mányokat és cikkeket írt különféle lapok-
ban. A Távlatok című jezsuita folyóirat 
főmunkatársa volt. Honlapunkon Ne-
meshegyi Péter nevére kattintva minden 
életéhez és irodalmi működéséhez tartozó 
adatot megtalál az érdeklődő. Több mint 
félszáz elmélyült és szakszerű teológiai 
tanulmánya letölthető a Távlatok online 
archívumából.

Pepi bácsi tavaly tavasszal így vallott 
jezsuita hivatásáról: „Jezsuitának lenni 
számomra azt jelenti, hogy hálásan el-
fogadtam Isten meghívását erre az élet-
re, és igyekeztem Jézus társaként élni a 
jezsuita közösségben. Nagyon hálás va-
gyok Istennek, hogy erre az Útra hívott, 
reménykedem irgalmában, és ajánlom 
mindenkinek, hogy hallja meg és kövesse 
az Isten hívását. Nem éppen könnyű ez az 
életút, de érdemes vállalkozni rá.”

Szabó Ferenc SJ

ISTEN ATYAI JÓSÁGÁNAK TANÚJA
Nemeshegyi Péter SJ (1923–2020)

Életének 88. esztendejében, családja 
körében Münchenben elhunyt lapunk 
egykori szerkesztőbizottsági tagja, Boór 
János. Egész életén át szorosan kötődött a 
katolikus egyházhoz. Székesfehérvárott, 
ahol született, a gimnázium elvég-
zése után éppen akkor lépett be 
a jezsuita rendbe, amikor a 
kommunista rendszer be-
tiltotta a szerzetesrende-
ket, a jezsuitákat pedig a 
„népidemokrácia” egyik 
legmegátalkodottabb el-
lenségévé kiáltotta ki. Így 
csak titokban folytathatta 
rendi tanulmányait, miközben 
sikerült felvételt nyernie az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem termé-
szettudományi szakára. Miután 1956-
ban kirobbant a forradalom, Boór János 
kapcsolatba lépett a háziőrizetből szaba-
dult és Budapestre visszatért Mindszenty 
József bíborossal, de még november 4-e, 
a szovjet csapatok bevonulása és a sza-
badságharc vérbefojtása után is röplapo-

kat terjesztett, majd eleget tett a jezsuita 
rendfőnök utasításának és mintegy har-
minc papnövendékkel együtt Nyugatra 
menekült. Münchenben kezdett új éle-
tet. 1961-ben ugyan kölcsönös meg-

egyezés alapján elhagyta a rendet, 
de továbbra is a katolikus szel-

lemiség széleskörű terjesz-
tésén fáradozott. Cselekvő 
tagja lett a Magyar Pax 
Romana Mozgalomnak 
és egyik alapítója a bécsi 
Herder Kiadó gondozásá-

ban megjelentetett, Mérleg 
című reformkatolikus folyó-

iratnak, amelyet kerülőutakon 
a vasfüggöny mögé is eljuttattak.                                                                            

A lapnak 2004-ig volt a főszerkesztője, 
ezzel is Magyarország szellemi fejlődé-
sén fáradozott, így fejezve ki hazaszere-
tetét. Boór János nyugdíjba vonulásáig 
a müncheni Filozófiai Főiskola tanára is 
volt. Hamvait családja székesfehérvári 
kriptájában helyezik örök nyugalomra.

Vincze András

KÜLFÖLDÖN SEM FELEDTE HAZÁJÁT
Boór János (1932–2020)

Kövessen minket a világhálón is:
www.eletunk.net

Értékes nyereményekért keresse pályázati felhívásainkat!
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Lapunk megjelenése:

A Budapesten működő Robert Schu-
man Imakörrel 2020. május 1-jén dup-
lakilenced imádságot indítottunk útjára, 
amelyet két különleges évforduló 
motivált. Május 1–9. között 
Robert Schuman-kilence-
det végeztünk, készülvén a 
Schuman-terv nyilvánosság-
ra hozatalának 70. évfordu-
lójára, május 10–18. között 
pedig Szent II. János Pál 
pápa születési centenáriumá-
ra készültünk imakilenceddel.                                                                      
A közös imát a magyar nemzet,                        
Európa és a világ lelki megújulásáért 
ajánlottuk fel.

Robert Schuman (1886–1963) francia 
kereszténydemokrata politikus kiváló 
diplomáciai készségein túl hiteles tanú-
ságtevője volt annak, hogy miként lehet a 
politika a megszentelődés útja. Schuman 
mélyen hívő ember volt; feladatain túl 
mindennapjait az Eucharisztiában jelen-
lévő Jézussal való találkozás, a Szentírás 
olvasása és az ima határozta meg. 

Szent II. János Pál pápát (1920–2005) 
karizmái és felbecsülhetetlen öröksége 
révén méltán hordozzuk mai napig a szí-
vünkben. Imádsággal és atyai gondos-
kodással vezette Egyházunkat, minden 
megjelenéséből derű és remény sugár-
zott. A Szűzanya iránti mély szeretete, 
a fiatalok iránti lelkesedése, az Isteni 
Irgalmasság tisztelete és fáradhatatlan 
missziós lelkülete – a többi között ez jel-
lemezte őt.

A kilencedeket online módon vé-
geztük, és ahogy teltek a napok, igazi 
csodának lehettünk tanúi: az imakezde-
ményezéshez a világ minden tájáról, a 
Kárpát-medencén túl Angliából, Argentí-

nából, Ausztriából, Kanadából és Német-
országból is csatlakoztak magyar test-
vérek, így igazán megérezhettük, hogy 

határok nélkül gyűjt egybe minket 
a Szentlélek. Külön öröm volt 

számunkra, hogy a bécsi Páz-
máneumból Varga János rek-
tor atya kísérte lelkiutunkat 
és mindennap közvetítette 
számunkra a Jóisten áldá-

sát. A közös imádság öröme 
indított minket arra, hogy a 

duplakilencedet egy Szentlélek-
váró kilenceddel triplává bővítsük. 

Pünkösdre készülve mindennap a 
Szentlélek egy-egy ajándékáról elmél-
kedhettünk. Ebben segítségünkre voltak 
Ferenc pápa Szentlélekváró katekézi-
sének gondolatai is. A közös imádságot 
Pünkösd előestéjén Varga János atya 
buzdító gondolatai zárták. Tanításában 
hangsúlyozta a várakozás fontosságát, 
hiszen ez idő alatt jobban megismerjük 
azt, akit várunk, akire vágyunk. A Szent-
lélek hatalmas tettekre indította Szent             
II. János Pál pápát és Robert Schumant 
is, de a Lélek ma sem rejti el magát, ki-
fürkészhetetlen módon működik mind-
annyiunk életében – emelte ki a Pázmá-
neum rektora.  

A Robert Schuman Imakör 2016 ja-
nuárjában alakult Budapesten, hogy 
tagjai Robert Schuman közbenjárásával 
imádkozzanak a magyar nemzet és Euró-
pa lelki megújulásáért, valamint egyhá-
zi, közéleti és politikai vezetőinkért. Az 
Imakörről bővebb információ kérhető itt: 
robertschumanimakor@gmail.com.

Dr. Taczman Andrea
a Robert Schuman Imakör

alapítója és vezetője

A trianoni gyász centenáriumára em-
lékezve a dél-németországi magyarok 
kis csoportja – a koronavírus kényszere 
miatt – gyülekezett a München közelében 
fekvő Scheyern falucska melletti bencés 
kolostor tövében. A müncheni Széchenyi 
Kör és a stuttgarti Hunnia Baráti Kör ál-

tal szervezett megemlékezés aligha talált 
volna ennél méltóbb helyet, hiszen törté-
nelmünk egyik legszentebb kápolnájában 
imádkozhattunk! A helyi bencés hagyo-
mányok szerint ugyanis – amit az úgy-
nevezett Scheyern-i kódex is alátámaszt 
– itt jegyezte el első uralkodónk, István, 
Gizella bajor hercegnőt! A kápolna azóta 
is Királyi-kápolna néven ismert, és vég-
sősoron ez az 1034 esztendővel ezelőtt 
lezajlott történelmi kézfogó egyben a ke-
resztény magyar állam megalapozását is 
jelenti!

A megemlékezést a Müncheni Magyar 

Főkonzulátus magyar közösséggel való 
kapcsolattartásért felelős diplomatá-
ja, Spiller Krisztina bevezetője nyitotta 
meg, majd két Trianonnal kapcsolatos 
verset hallhattunk Hahn-Seidl Alida mé-
lyen átélt tolmácsolásában. Tizenhat óra 
harminckét perckor – a kérésnek meg-

felelően – felhangzott az ódon templom 
dallamos-bús harangja és valamennyi je-
lenlévő megrendülten imádkozott és gon-
dolt a békediktátum által kereken száz 
évvel ezelőtt megcsonkított hazánkra, no 
meg a határon kívülre kényszerült honfi-
társainkra. Ezt követően Kucsera János, a 
müncheni Széchenyi Kör elnöke felhívta 
a figyelmet a templomban látható magyar 
emlékekre, köztük festményekre, szob-
rokra és egy lenyűgöző domborműre. 
Megemlékezésünket a magyar és a szé-
kely himnusz eléneklésével zártuk.

VA

KILENCEDEK EGYSÉGBEN, 
HATÁROK NÉLKÜL 

FŐHAJTÁS A BAJORORSZÁGI
SCHEYERNI KIRÁLYIKÁPOLNÁBAN

„Virág közt jártam, friss vetés közt, / 
A dús határ mind nekem állt, / Huszon-
öt termő boldog éven át” – idézte ked-
ves költője, Sík Sándor versének sorait 
Varga János, az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye egykori bécsi szeminá-
riuma, mai tanulmányi és vendégháza: 
a Collegium Pázmáneum rektora június 
19-én a hálaadó szentmiséjén. A patinás 
intézet kápolnájának búcsúján, Jézus 
Szent Szíve ünnepén 25 éves papságának 
(1995. június17.), 60. életévének (1960. 
április12.) és 10 éves bécsi szolgálatának 
(2010. augusztus1.) hármas jubileuma 
alkalmából az ünnepeltet szentbeszéddel 
Vencser László, jókívánságaikkal pedig 
magyarországi és ausztriai vendégek kö-
szöntötték.

„Jézushoz hasonlóan Te is állandóan 
hívod az embereket, mert tudod, hogy 
sokan vannak, akik terheket cipelnek. 
Hiszel abban, hogy ez a négyszáz éves 
intézet képes összegyűjteni az embereket, 
képes a bécsi magyarok számára igazi 
otthont nyújtani” – mutatott rá szentbe-
szédében Vencser László, majd emlékez-
tetett az ünnepelt szavaira, aki a csillagá-
szati tavasz elnevezés helyett bevezetné a 
kegyelmi tavasz kifejezést, mert szerinte 
ebben konkrétan is megmutatkozik Isten 
üdvözítő működése, a megváltás kegyel-
me és annak gyümölcsei. „Ilyen tavaszt 
hoztál tíz évvel ezelőtt ide Bécsbe, a Páz-
máneumba. Lelki, szellemi, kulturális 
központtá tetted ezt a házat, ahol az em-
berek a szombat esti szentmiséken, a kü-
lönféle programokon töltekeznek és meg-
erősödnek. A bécsi magyarok, de minden 
magyar nevében is megköszönöm Neked 
ezt az önzetlen szolgálatot. És megkö-
szönjük Neked mindazt, amit életedben 
tettél, amit 25 éves papi szolgálatod által 
az embereknek nyújtottál” – fogalmazott 
az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció 

napokban leköszönő országos igazgató-
ja, az ünnepi szentmise szónoka.

A Ripka János cselló- és Várkonyi 
Borbála fuvolajátékával még ünnepélye-
sebbé tett szentmise végén köszönetét 
az ezüstmisés Varga János így sűrítette 
csokorba: „Hála az életért, a szülőkért, 
a nevelőkért, a hitért, a tudásért, a sze-
retetért, a jótevőkért, a segítőkért, a pél-

daképekért, a barátokért, a társakért, a 
munkatársakért, a közösségekért, a mun-
káért, a szolgálat lehetőségéért, a nehéz-
ségekért, a próbatételekért, a bizalomért, 
a bocsánatkérés és a megbocsátás lehe-
tőségéért, a biztatásért és elismerésért, 
azért, hogy sokat kaptam, azért, hogy jót 
tehettem, azért, hogy most is tehetem a 
jót, és azért is, ha az Úr ad még időt…” 

Ezüstmiséje alkalmából Ferenc pápa 
is elküldte Varga Jánosnak apostoli áldá-
sát, bőséges mennyei kegyelmeket kér-
ve számára, és a Szentséges Szűz Mária 
anyai pártfogását, hogy növekvő hűség-
gel és belső örömmel folytassa Istennek 
és Egyházának szentelt imádságos papi 
hivatását.

Varga Gabriella
Fotó: Tánczos Zoltán

HÁLAADÁS JÉZUS SZÍVE ÜNNEPÉN
Ezüstmiséjét ünnepelte Bécsben Varga János, a Pázmáneum rektora

Szungyi László halála után a Püspöki 
Hatóság dr. Szöllősi Tibor atyát nevezte 
ki a temerini Szent Rozália-egyházköz-
ség és filiái plébánosává. (Szöllősi Tibor 
atya megmarad a budiszavai, kátyi és ka-
boli plébániák kormányzójának is.) Ezzel 
egyidejűleg Sáfrány Dávid budiszavai 
káplánt is kinevezték a temerini Szent 
Rozália-plébánia segédlelkészévé. 

Az új plébánost Pünkösdvasárnap, a 
Szentlélek eljövetelének ünnepén iktat-

ták be új szolgálati helyén. A szertartást 
Pénzes János szabadkai megyéspüspök 
nevében Erhard Róbert esperes, az új-
vidéki belvárosi nagytemplom címzetes 
apátplébánosa celebrálta; jelen volt Varga 
Jenő nyugdíjas plébános is Szabadkáról. 
A Temerini Újság beszámolója szerint a 
kinevezett plébános az Úr és a közösség 
előtt megvallotta ígéretét, hogy szolgálja 
a közösséget, majd esküt mondott, hogy a 
reá bízott plébánia híveinek lelkigondo-
zását Isten kegyelméből a legjobb tudá-
sa szerint fogja végezni és az érvényben 
lévő szabályokat megtartja. Az esperes 
atya szentbeszédében arra hívta fel a hí-
vek figyelmét, hogy a katolikus közösség 
a szeretetben növekszik, és arra kérte az 
új plébánost és az új segédlelkészt, hogy 

munkájuk során az igazságot hirdessék és 
a szeretet tüze ott lángoljon a szívükben. 
A szentbeszédet követően Szöllősi Ti-
bor atya a reá bízott hívőközösség előtt 
megújította a szentelése alkalmából tett 
ígéretét. Azután a szentmise főcelebránsa 
elvezette az új plébánost a gyóntatószé-
kig, ahol imát mondtak, majd visszatérve 
a szentségházhoz, Tibor atya átvette Isten 
szent hajlékának kulcsait. Elmondta: első 
célja, hogy imádkozzon a népért, másod-

sorban szeretné a temeriniekkel együtt 
keresni az Úristen arcának vonásait, har-
madsorban pedig szeretné megszerettetni 
a Jóistent a néppel. Azt kérte a hívektől, 
imádkozzanak értük, hogy Jézus marad-
jon mindig Tibor és Dávid atya szíve 
középpontjában. A szentmise végén, az 
áldást követően a papság és az oltárszol-
gálat a templomban lévő Lourdes-i Szűz 
Mária-oltárhoz vonult, ahol az új plébá-
nos Mária oltalmába ajánlotta a temerini 
közösséget. 

Tibor és Dávid atyát mindhárom szent-
misén köszöntötték a hívek. Ezt követően 
a papság és a hívek csoportja a temetőben 
felkereste Szungyi László sírját és imád-
kozott érte.

(Forrás: Temerini Újság)

ÚJ PLÉBÁNOS ÉS KÁPLÁN TEMERINBEN
Szöllősi Tibor és Sáfrány Dávid szolgál az egyházközségben

„Caritas Christi urget nos”

Ők is harangszóval emlékeztek                                       Fotó: Engel

Szöllősi Tibor Sáfrány Dávid


