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Rozványi Dávid
HAMVAZÓSZERDA

Hamvazószerda,
lassan tipegő sor a templomban,

várom, hogy a pap
hamut szórjon arcomra,

emlékeztetve,
hogy porból vagyok és leszek.

Lassan lépdelek az oltár felé,
tudom, utam keresztedhez visz:
negyven nap és negyven éjjel,

a pusztában vársz rám,
hogy életem kietlenségéből
végül megérkezzek Hozzád.

Hogy hamuvá váljon minden,
miért élek,

a pénz, a siker, a megbecsülés,
hogy üres legyek előtted és meztelen,
mint orvosa előtt vetkőzik az ember,
hogy megérinthesd beteg lelkemet,
teljesüljön, mit a postcommunioban 

kérek,
a sok unt szó forduljon élőre végre:

„Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!”

„HAMVAZKODJÁL, HÍVŐ LÉLEK!”
Írta: Vencser László

Egyházunkban ebben az évben feb-
ruár 17-én, Hamvazószerdán kezdődik 
a negyvennapos nagyböjti idő, amely 
bűnbánati időszakot jelent és felké-
szülést kínál hitünk legnagyobb ün-
nepére, Húsvétra. Mint az év minden 
eseményén, úgy most is szimbolikus jel-
lel gondoskodik az Egyház arról, hogy 
jobban megértsük nagyböjt üzenetét: 
hamuval jelöl meg minket. Ezzel figyel-
meztet arra, hogy testi életünk mulandó, 
a lelkünk az, amely örök életre kapott 
meghívást. A Hozsanna című énekes-
könyvünkben található, 51-es számú, 
Hamvazkodjál, hívő lélek kezdetű éne-
künk segít minket abban, hogy elgon-
dolkodjunk életünk lényeges, az örök 
életet előkészítő mozzanatairól, és azok-
ról a dolgokról, amelyek nélkülözhetők, 
kevésbé lényegesek. Ma is emlékeim 
között őrzöm gyulafehérvári gimnazista 
és kispapi diákéveimből az említett ének 
szövegének és dallamának hatását. A so-
rok mély üzenete ráhangolt a nagyböj-
ti időre, hogy jól felkészüljünk Húsvét 
ünnepére. Már a negyvennapos böjti idő 
kezdetén figyelmünket felhívta és ma 
is felhívja ez az ének arra, hogy maga 
az élet is mulandó és porba tér vissza. 
Ugyanígy a gazdagság, a földi javak is 
úgymond cserben hagynak bennünket. 
Elmúlnak örömeink, de ha a hamu sza-
ván elindulunk járni a negyvennapos 
nagyböjti idő útján, felhasználva a Jézus 
által kínált három eszköz, az ima, a böj-

tölés és az alamizsna segítségét, akkor 
az előttünk álló időszak lelki életünk 
számára gyümölcsöző lesz.

Az imádság általános emberi és val-
lásos jelenség, alapvetően hozzátartozik 
az emberhez. A vallásosság megnyilat-
kozása, teljes nyitottság a minden értel-
met felülmúló, kifürkészhetetlen titok 
iránt. A gyakori és elmélyült imádság 
segít abban, hogy kapcsolatunkat Isten-
nel megerősítsük, életünket Vele egyre 
jobban összekapcsoljuk. A vallásos élet-
ben elengedhetetlen az ima. Nagyböjti 
időben a liturgia, a szentmise, a keresz-
túti ájtatosságok, az egyénileg végzett 
imák, majd a nagyhetet bevezető virág-
vasárnapi körmenet és a három szent 
nap mind-mind erősíti az Istennel való 
kapcsolatunkat.

A böjtölés az ember személyiségét és 
teremtmény voltát mutatja meg. Egész-
séges ember könnyen le tud mondani az 
étel nagyobb mennyiségéről, pénteken 
a hús fogyasztásáról, talán az édesség, 
alkohol fogyasztásáról, a szórakozásról, 
a dohányzásról. Nem magáért a böjtért 
kell lemondani, hanem Isten előtt kell 
megnyílni – és odafordulni az emberek 
felé. A böjtölésnél is Istenről van szó, 
aki maga az élet és életet ad, aki meg-
szabadít a bűn szolgaságától és bevezet 
a szabadságba, amelynek segítségével 
döntéseinket meghozhatjuk Istennek 
tetsző módon.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Az eseményen a koronavírus-járvány 
miatt csak a meghívottak lehettek jelen 
személyesen, a hívek otthonaikból, az 
EWTN Katolikus Televízió közvetítése 
révén vagy az egyházmegye online felü-
letein keresztül vehettek részt a szentmi-

sén. Az ünnep hangulatát fokozta, hogy 
Pécs városa 95 év után adott újra otthont 
püspökszentelésnek.  

Erdő Péter bíboros, prímás, eszter-
gom-budapesti érsek homíliájában  ki-                                                                                         
emelte: a püspök, különösen a me-
gyéspüspök, küldetést kap a pásztori 
kormányzásra is. Krisztus személyében 
kell cselekednie, nem független veze-
tőként, hanem mint Krisztus vikáriusa. 

„Maga Szent Pál mondja: »A meg-
bízottól pedig nem kívánnak mást, mint 
hogy hűséges legyen« (1Kor 4,2). A püs-
pök tehát nem arra hivatott, hogy hatal-
maskodjon a rábízottak fölött, de nem is 
húzódhat vissza a vezetés szolgálatától, 
nem háríthatja ezt másokra” – fogalma-
zott a szentelő főpásztor. Így folytatta: 
„Kedves szentelendő testvérem! Jel-
mondatod így hangzik: »Megismertük 
a szeretetet!« Eddigi munkádból, papi 
szolgálatodból sokan megérezhették, 
hogy találkoztál Krisztus szeretetével. 
Itt, a Pécsi Egyházmegyében papok és 
hívek egyaránt várják, hogy továbbadd 
ezt a szeretetet, hogy a te személyedben 
találkozzanak Krisztussal, aki főpapunk, 
pásztorunk és tanítónk. A püspökökről 
hittel valljuk, hogy testületet alkotnak, 
mint hajdan az apostolok. 

PÜSPÖKKÉ SZENTELTÉK FELFÖLDI LÁSZLÓ 
ÚJ PÉCSI FŐPÁSZTORT

Ferenc pápa 2020. november 18-án nevezte ki Felföldi Lászlót, a Debre-
cen-Nyíregyházi Egyházmegye általános helynökét a Pécsi Egyházmegye me-
gyéspüspökévé. Az új főpásztort 2021. január 6-án, Urunk megjelenése (Vízke-
reszt) ünnepén szentelte püspökké és iktatta hivatalába a pécsi székesegyházban 
Erdő Péter bíboros. A két társszentelő Udvardy György veszprémi érsek és            
Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök volt.

Robert Sarah bíboros, az Istentisz-
teleti és Szentségfegyelmi Kongregá-
ció prefektusa aláírásával január 12-én 
megjelent jegyzék (nota) a pandémia 
idejére átmenetileg módosítja a nagyböjt 
kezdetén szokásos hamvazkodás szer-
tartásrendjét. „Miután a pap imádság-
gal megáldotta a hamut és meghintette 
szenteltvízzel, szó nélkül a templomban 
jelenlevő hívekhez fordul és mindössze 
egyetlenegyszer mondja el mindenkinek 
a Római Misekönyv formuláját: »Tér-
jetek meg és higgyetek az evangélium-
ban« vagy pedig »Emlékezzél, ember, 
hogy porból vagy és porrá leszel!« Ezt 
követően a pap lemossa a kezét, felölti a 
szájat és az orrot eltakaró szájmaszkot, 
majd mindenkit meghamvaz, aki eléje já-
rul, vagy pedig ő maga megy a helyükön 
maradó hívekhez. A pap ujjai közé veszi 
a hamut és minden hívő fejére hint belő-
le, anélkül, hogy bármit is szólna” (Va-
tikán, Istentiszteleti és Szentségfegyelmi 
Kongregáció, 2021. január 12., Robert 
Sarah bíboros-prefektus és Arthur Roche 
érsek-titkár). A jegyzék tehát valójában 
egyetlen ponton változtat a szertartáson, 
mégpedig a hamvazószerdai liturgikus 
felszólítás egyszeri, a közösség előtti el-
mondásával, amit aztán nem ismétel meg 
külön minden hívő esetében. 

A szertartás kezdetén a hamu fölött 
elmondott imádság változatlan marad: 
„Kedves Testvéreim! Alázattal könyörög-
jünk Istenünkhöz, Mennyei Atyánkhoz, 
hogy árassza jóságosan bőséges kegyel-
mét erre a hamura, amelyet a bűnbánat 
jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged 
az alázatosság könyörületre indít, a bűn-
bánat pedig megengesztel. Hallgass ke-
gyesen könyörgésünkre, és amikor híveid 
fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent 
† áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a 
nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, Szent 
Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lé-
lekkel ünnepeljék. Krisztus, a mi Urunk 
által.”                 (Forrás: Vatikáni Rádió)

ÁTMENETILEG 
MÓDOSUL

A SZERTARTÁSREND

A budapesti pápalátogatás esélyeiről, 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus előkészületeiről is beszélt Erdő 
Péter bíboros, prímás a napokban egy 
interjúban. „Bízunk benne, hogy őszre 
azért fellélegezhetünk már – és nem csak 
online lesz erre mód –, de hogy milyen 
formában valósul meg, ez tényleg függ a 
járványhelyzettől” – mondta Erdő Péter. 
A bíboros, prímás beszélt arról is, hogy 
vajon Ferenc pápa ellátogat-e Budapest-
re. A főpásztor úgy fogalmazott: „Biz-

tató jelek érkeznek.” Hozzátette, hogy 
a napokban beszélt Marini érsekkel, az 
Eucharisztikus Kongresszusok Nemzet-
közi Bizottságának elnökével, aki jelez-
te: érdemes újra napirendre tűzni a kér-
dést. Erdő Péter kijelentette: „Alappal 
bizakodunk tehát. Ha a Szentatya van 
olyan bátor, hogy márciusban elmenjen 
Irakba – márpedig azt már bejelentette 
–, akkor Budapest sem lehet számára 
akadály szeptemberben.” 

(Forrás: NEK)

BIZTATÓ JELEK
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A nők elleni erőszak megszűnéséért. 
Imádkozzunk az erőszak áldozatául 
esett nőkért, hogy a társadalom vegye 
észre a szenvedéseiket, törődjön velük 
és védje meg őket.

 „Asszonytól születtünk. Az embe-
riség ujjászületése egy nő által történt.                  
A nők az élet forrásai. Mégis folyamato-
san bántják, ütik, megerőszakolják őket, 
arra kényszerítik, hogy prostitúciót foly-
tassanak és hogy elpusztítsák a méhük-
ben fogant életet. A nők ellen irányuló 
erőszak minden formája Isten elleni 
bűntett, aki maga is asszonytól született. 
Az emberiség megváltója asszony testé-
ben fogant. Azt, hogy emberségünknek 
milyen fokán állunk, az árulja el, ahogy 
a nőkkel bánunk. Milyen gyakran ál-
dozzuk fel őket, a testüket a reklámok, 
a profit és a pornográfia világi oltárán! 
Úgy zsákmányoljuk ki őket, mintha 
csak eldobható áruk lennének. Meg kell 
menteni a nőket attól, hogy testüket fo-
gyasztócikként használják. Tisztelni és 
becsülni kell őket. Ők a legnemesebb 
formái a megváltásnak, hiszen a világ 
megváltója asszonytól született! Asszo-
nyon keresztül váltott meg bennünket! 
Az anyaságot ma is sokszor megvetik, 
mivel egyetlen érdek számít: a gazda-
ságé, aminek növekednie kell. Vannak 
anyák, akik veszélyes utazással, elkese-
redettségből kockáztatják életüket azért, 
hogy leendő gyermeküknek, akit a szí-
vük alatt hordoznak, jobb jövőt tudjanak 
biztosítani. És mégis számtalan jólétben 
élő ember megveti őket ezért. Nekik 
tele van a  gyomruk, de a szívük üres.” 
(Részlet Ferenc pápa homíliájából Má-
ria, Isten anyja ünnepén, 2020. január 1.)

Hiba György SJ

IMASZÁNDÉK
Februárra

GÖRÖGKATOLIKUSOK 
GYÁSZA

HAMVAZKODJÁL...
(folytatás az 1. oldalról)

Adja Isten, hogy szolgálatod erősítse 
a püspökök egész közösségét és megta-
pasztalhasd küldetésed során a testvéri 
szeretetet és segítséget püspöktársaid ré-
széről is.” 

Erdő Péter végül Szent Péter apostol, 
a Pécsi Egyházmegye védőszentjének 
közbenjárását kérte az új püspökért, az 
egyházmegye egész közösségéért és 
egész egyházunkért.

Veres András győri megyéspüspök a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
elnökeként köszöntötte a testület új tag-
ját. Párhuzamot vont a Jézus látására in-
duló háromkirályok és az új hivatás útját 
kezdő püspök között. Azt kívánta püs-
pöktársának: ahogy a bölcsek megtalál-
ták, aki után vágyakoztak, úgy töltse be 
László püspököt az Isten utáni állandó 
vágyakozás és kísérje ebben a szeretet-
ben való megmaradás.

Kvanduk Frigyes általános helynök 
köszöntőbeszédében rámutatott: László 
atya az ország távoli részéből érkezett: 
gyermekként egy ősi kegyhely, Má-
riapócs közelében formálódott, most 
pedig egy másik kegyhely, Máriagyűd 
közelében veszi át az egyházmegye ve-
zetését. Sokfelekezetű világból jön egy 
soknemzetiségű egyházmegyébe. Ez 
feladatot is jelent: szívből megérteni a 
másikat, felfogni a különböző kultúrájú 
rétegek értékeit. „Bizonyosan nagy ta-
pasztalata van e téren, s erre a segítségé-
re szüksége is van az itt élő hívek közös-
ségének, szükséges, hogy erőteljesebben 
egymásra találjunk Jézus Krisztusban a 
Szentlélek révén” – hangsúlyozta Kvan-
duk Frigyes. Emlékeztetett: László atya 
életét hosszú időn keresztül egyházme-
gyéje hivatali szolgálatával együtt a plé-
bániavezetés feladata is formálta, amely 
megmutatkozott a közösségek, családok 
lelkiéletének segítésében. Abbéli meg- 
győződésében, miszerint a családnak 
nincs alternatívája, azt is felfedezhetjük, 
hogy a Jó Isten szeretete sem váltha-
tó le semmivel – fejtette ki az általános 
helynök, és arra kérte a főpásztort, hogy 
segítse új közösségét is ezen az úton.

Czopf László családapa, orvos, egye-
temi oktató az egyházmegye világi hívei 
nevében elmondott köszöntőjét azzal 
kezdte, hogy az itt élők szeretettel, bi-
zalommal és örömmel fogadják az új 
püspököt. „Hálásak vagyunk a Szentlé-
leknek, a Szentatyának a döntésért, és 
imádkozunk a Debrecenben, Nyíregyhá-
zán és Józsán hagyott testvérekért. Tud-
juk, hogy a Szentlélek ott fúj, ahol akar, 
ennek ellenére nem kapkodó, nem irraci-
onális. Ha történik is elszakadás, vesz-
teség, fájdalom, történnie kell áldásnak, 
ajándékozásnak, kárpótlásnak is. Imád-
kozunk László püspök atya Geszteréden 
és máshol élő családjáért, hogy ez az új 
feladat, költözés a távolság, elszakadás 
ellenére új áldást is jelenthessen szá-
mukra. Köszönjük Istennek, hogy meg-
alapozták László püspök atya Istenbe 
vetett hitét és emberi életünk iránti opti-
mizmusát, amelyre épülhetett papi hiva-
tása, emberekhez küldetése és a mai nap 
is” – hangzott a köszöntőben. Herzlich 
willkommen! Dobrodošli! Isten hozta kö-
zöttünk! – zárta szavait Czopf László.

A püspökszentelési szentmise alkal-
mával Udvardy György érsek, aki 2011. 

Húsvéthétfője óta közel tíz éven át hir-
dette a Feltámadott Krisztus reménysé-
gével és bátorságával az Evangéliumot, 
most elköszönt a Pécsi Egyházmegyé-
től. „Boldog voltam itt, köszönöm egy-
házamnak, hogy itt lehettem” – mondta, 
és kifejezte háláját a papok és hívek, 
munkatársai, a katolikus intézmények, 
szerzetesközösségek, Pécs városa, a 
települések önkormányzatai, az állami 
szervek és hatóságok, az egyetem és a 
hittudományi főiskola felé. „Nagyon 
hálás vagyok, hogy a két jelentős ősi 
kegyhelyet – Máriagyűd, Báta – sikerült 
felújítani és a hívek, zarándokok lelki-
pásztori szolgálatába állítani” – tette 
hozzá az elköszönő érsek. Kitért arra is, 
hogy készséges akarattal fogadta Ferenc 
pápa döntését, a Veszprémi Főegyház-
megye élére történő kinevezését. László 
püspökhöz többek között ezekkel a gon-
dolatokkal fordult: „Krisztus a maga 
életére, teljes életére hívott meg Téged. 
Legyél boldog, jópásztor püspök! A ma-
gad karizmáival, a derűddel, az Isten- és 
emberszereteteddel legyél áldása ennek 
a földnek és ennek a népnek itt, Isten 
pécsi szentegyházában. Áldásos szol-
gálatod révén a jó föld teremjen sok jó 
gyümölcsöt, amiben a papság, a hívek 
és Te is örömödet leled. Áldást kérni, ál-
dást adni, áldássá lenni áldozattal jár, a 
Te személyes áldozatoddal, de csak eb-
ből fakad remény és jövő. Isten áldjon 
püspöki szolgálatodban! Isten áldja az 
egyházmegyét!”

A szentmise végén Felföldi László 
felszentelt püspök köszöntötte a Pécsi 
Egyházmegye és a Debrecen-Nyíregy-
házi Egyházmegye híveit, akik a média 
segítségével kapcsolódtak az ünnephez. 
Külön köszöntötte szülőfaluja, Geszte-
réd hívőközösségét, illetve a Nyíregy-
házán és Debrecenben élőket, akiket az 
előző évtizedekben szolgált. Kifejezte 
köszönetét Udvardy György veszprémi 
érseknek, aki bizalommal és baráti se-
gítséggel adta át neki az egyházmegye 
vezetését. „Köszönöm a közel tíz év 
áldozatos munkáját, és ígérem, igyek-
szem minden erőmmel és tudásommal 
méltón folytatni a munkát, dolgozni az 
Úr szőlőskertjében. Kívánom, hogy a 
Veszprémi Egyházmegyében szolgála-
tod gyümölcsei örömmel erősítsék szí-
vedet. […] Ebben a hivatásban én ma 
ültem be az iskolapadba. Még minden 
ismeretlen, még nagyon sok kérdésem 
van. Még segítségre szorulok itt, a Pécsi 
Egyházmegyében, a Te segítségedre is.”

Az elindulás, az építkezés irányát az 
új főpásztor így határozta meg: „Kül-
detésünk itt és most csak egy egymást 
segítő, erősítő barátságban valósítha-
tó meg, amelyben építőkövünk a há-
rom kulcsszó: barátság, kenyér, béke 
kell hogy legyen.” Mint mondta, a ke-
resztény ember feladata, hogy éltető 
kenyérré váljon, táplálva az összetar-
tozást egymással és Krisztussal, mert a 
„legfélelmetesebb éhség a lelki éhség, 
a szeretetéhség önmagunkban és a mel-
lettünk élőben”. Jézus pedig arra kér 
minket, a nála megélt szeretetkenyérből 
juttassunk egymásnak, közvetítsük a 
közösség meghívó és megtartó sze-
retetét. A karantén alatt széles körben 
elterjedt kenyérsütés szokására is utalt: 
„Ahogy az édesanyák egymásnak adták 
a kovászt, úgy hoztam én is magammal 
kovászt, ezt egyesítve az itteni kovásszal 
sütöttünk finom kenyeret” – és felmutat-

ta valóságosan is a két kovászból sütött 
kenyeret. „Kicsit úgy érzem most ma-
gam, mint a messze földről jött kovász, 
mert egyedül nem lesz belőle kenyér, 
csak ha hozzáadják a hívek, a családok, 
a paptestvérek a saját részüket” – hívta 
közös munkára a valóságosan és virtuá-                                   
lisan jelenlévőket a püspök. Szolgatár-
saihoz így szólt: „Kezdjük el, barátság-
gal, Isten, önmagunk és egymás felé. 
Legyen a szívünkben mindig egy szelet 
tápláló kenyér és legyünk nagyon erő-
sen felvértezve a küzdelemre, hogy a go-
nosz erők vírusai ne tudjanak legyőzni 
bennünket.”

A püspökszentelésen mások mellett 
Balogh Zoltán, a Magyar Református 
Egyház Dunamelléki egyházkerületének 
püspöke, Kondor Péter, a Magyar Evan-
gélikus Egyház püspöke, továbbá Kövér 
László házelnök, Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, Péterffy Attila, Pécs 
polgármestere, Soltész Miklós egyhá-
zi és nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkár, Fülöp Attila szociális 
ügyekért felelős államtitkár, Potápi 
Árpád nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár, Bacskai József gazdasági ügye-
kért felelős helyettes államtitkár, Bódis 
József, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium felsőoktatásért, innová-
cióért és szakképzésért felelős állam-
titkára, valamint Rákossy Balázs euró- 
pai uniós források felhasználásáért 
felelős államtitkár is jelen volt.

A szertartást követően az új főpásztor 
a Magtár épületében találkozott a média 
képviselőivel. „Öröm és szomorúság 
van bennem. Öröm, mert beteljesedett, 
amire készültem, vártam, és szomorú-
ság, mert a hívek nem tudtak szemé-
lyesen az ünnep tanúi lenni.” Felföldi 
László megerősítette: nyitott a szemé-
lyes találkozásokra. „Kezdjük barátság-
gal!” – biztatta őket.

*
Felföldi László Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyében, Geszteréden született 
1961. február 4-én háromgyermekes 
család fiaként. Az általános iskolai tanul-
mányait követően a piaristák kecskeméti 
gimnáziumába járt (1975–1979), majd 
elektroműszerészi végzettséget szerzett 
Nyíregyházán (1979–1981). Ezután fel-
vételt nyert az Egri Főegyházmegye pap-
növendékei közé, 1981 és 1986 között 
Egerben végezte filozófiai és teológiai 
tanulmányait. 1986. június 21-én szen-
telték pappá az Egri Főegyházmegye 
szolgálatára. Újfehértón (1986–1988) és 
Egerben (1988–1990) szolgált segédlel-
készként, majd a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye létrehozása után Nyíregy-
házán volt segédlelkész (1990–1996), 
püspöki titkár (1996–1998), irodaigaz-
gató-helyettes (1998–2009), plébános 
a Debreceni Megtestesülés Plébáni-
án (2003–2017), pasztorális helynök 
(2003–2015), a debreceni esperesi ke-
rület esperese (2007–2017). 2015-től a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 
általános helynöke, 2017-től az Egyház-
megyei Lelkipásztori Intézet vezetője, a 
hitoktatás feladatának és az akolitusok 
csoportjának koordinátora, valamint 
a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszo-
nya-társszékesegyház plébánosa volt. 
Díjai, kitüntetései: pápai káplán (2000), 
címzetes prépost (2011). A debreceni 
városvezetés 2013-ban Pro Urbe-díjban 
részesítette, 2016-ban pedig szülőfaluja 
díszpolgári címet adományozott számára.

Az alamizsnálkodásnál jótékonyság-
ról van szó, arról a segítségnyújtásról, 
amely által a szegények is hozzájuthat-
nak bizonyos javakhoz és ilyen értelem-
ben az élethez. Ez a felebaráti szeretet 
gyakorlása a mindennapokban. Amikor 

természeti katasztrófa esetén ember-
társaink segítségére sietünk, elvesztett 
javaik pótlásában adományainkkal se-
gítünk nekik, nagyböjti időben az ala-
mizsnálkodás tettének példájával járunk 
elöl, ezzel hozzájárulunk húsvéti előké-
születünk lelki-szellemi gazdagításához.

Az imádság, a böjt és az alamizsnál-
kodás elválaszthatatlan egymástól és 
belső egységet alkot, ezért a nagyböjti 
időben ezeket egymással összekapcsol-

va mindig Istent helyezhetjük a közép-
pontba, odafordulva embertársunkhoz 
és segítve önmagunkat lelki életünk fej-
lődésében. Ezen eszközök segítségével 
növekszik bennünk az Isten és ember 
iránti szeretet és megerősödik a vágya-
kozás az örök élet iránt, amelynek eléré-
sére földi életünkben, most, a nagyböjti 
időben is készülünk. Engedjük, hogy az 
előttünk álló negyvennapi bűnbánati idő 
megteremje bennünk gyümölcseit.

PÜSPÖKKÉ...
(folytatás az 1. oldalról)

A kolozsvár-szamosújvári görögkato-
likus egyházmegye megbecsült, nagytu-
dású főpásztora, Florentin Crihălmeanu 
püspök január 12-én, életének 62. évében 
Kolozsváron elhunyt. Év elejétől korona-
vírus-fertőzésben szenvedett, már az el-
különítési időszaka végéhez közeledett, 
egészségi állapota javulni látszott, de 
hirtelen rosszul lett és már nem lehetett 
segíteni rajta. „Olyan püspök volt, aki 
szeretett az emberek között lenni, és akit 
sokan kedveltek egyszerűsége, szerény-
sége, kedvessége, bölcsessége miatt” – 
mondta róla Böcskei László, a nagyvára-
di egyházmegye főpásztora a püspökség 
munkatársainak imádságos jelenlétében 
január 13-án reggel a hirtelen elhunyt 
görögkatolikus főpásztor lelki üdvéért 
bemutatott gyászmisén a váradi székes-
egyházban. „A püspöki konferenciában 
is ő volt az, aki mérsékelt hozzáállásra 

bátorí tot ta 
püspöktár-                         
sait, arra 
biztatva őket, 
hogy fon-
tolják meg 
újra a vitás 
kérdéseket.                         
A Jó Tanító-                                 
hoz hason-                                
lóan úgy 
tudott szól-                                                                             

ni az emberekhez, hogy mindenki meg-                                                                                      
fontolta azt, amit mondott.  Az ő társa-
sága mindenkit jó érzéssel töltött el. 
Benne volt a főpásztori tulajdonságoknak 
a gazdagsága, ugyanakkor az emberi 
vonásai voltak azok, amelyek őt igazán 
naggyá tették. Tudott nemcsak püspök 
lenni, hanem ember is” – emlékezett 
Böcskei László.

Legyen csendes Florentin Crihălmea-
nu püspök pihenése!    (Szerkesztőségünk)



Dr. Jakubinyi György Miklós nyugal-
mazott gyulafehérvári érsek, a romániai 
örmény katolikus ordináriátus nyugal-
mazott apostoli kormányzója ez év feb-
ruárjában 75. születésnapját ünnepli. Má-
ramarosszigeten született 1946. február 
13-án. Teológiai tanulmányait 1963 és 
1969 között végezte Gyulafehérváron, 
pappá is az ottani székesegyházban szen-
telte Isten Szolgája Márton Áron püspök 
1969. április 13-án. Pappá szentelését kö-
vetően Szatmárnémetiben Sipos Ferenc 
kormányzó titkáraként tevékenykedett. 
1970–1972 között Rómában 
a Gregoriana Pápai Egyete-
men folytatta tanulmányait, 
majd 1972–1974-ben a Pápai 
Biblikus Intézetben tanult, 
teológiai és biblikus licenci-
átust szerzett. 1978-ban Bu-
dapesten a teológia doktorá-
vá avatták. A gyulafehérvári 
hittudományi főiskolán 1974 
és 1992 között szentírástudo-
mányt, szentírásmagyaráza-
tot, görög és héber nyelvet tanított.

Aquae Regiae-i címzetes püspökké 
1990. április 29-én szentelte Csíksom-
lyón Francesco Colasuonno érsek, pápai 
nuncius, a leköszönő Jakab Antal és Bá-
lint Lajos társszentelő gyulafehérvári fő-
pásztorokkal együtt. Papi és püspöki jel-
mondata: „Magasztalja lelkem az Urat”                                                      
(Lk 1,46). Rögtön a felszentelésétől 
kezdve segédpüspökként szolgált 1994. 
április 8-ig, Szent II. János Pál pápa ek-
kortól kinevezte a főegyházmegye érse-
kévé. Gyulafehérváron iktatták be 1994. 
április 21-én. Érseki szolgálatát több mint 
huszonöt éven keresztül, 2019. december 

24-ig teljesítette. A Szentatya időközben 
1992. március 1-jétől az örmény szertartá-
sú katolikusok apostoli kormányzójává is 
kinevezte, ezt a tisztséget 2020. szeptem-
ber 2-ig töltötte be.

Teológiai tudományos munkássága 
jelentős, számos könyv szerzője. 2001-
ben a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem 
díszdoktorává avatták. 2002-ben Stepha-
nus-díjat, 2003-ban Fraknói Vilmos- és 
Bethlen Gábor-díjat, 2006-ban Schreibert 
Sándor-díjat, 2010-ben pedig Gnilka-dí-
jat vett át. A magyar állam 2010-ben a 

Magyar Köztársasági Érdem-
rend nagykeresztje elismerés-
sel is kitüntette.

Egészségi állapotára való 
tekintettel lemondása elfoga-
dását kérte Ferenc pápától, 
aki 2019. december 24-én 
elfogadta azt. Ezt követően 
utóda, Kovács Gergely szen-
telésének és beiktatásának 
napjáig, 2020. február 22-ig 
apostoli kormányzóként ve-

zette a Gyulafehérvári Főegyházmegyét. 
Jelenleg az érseki palotában tölti nyugdí-
jas éveit.

Elköszönő körlevelében ezt írta: „Elő-
ször is a jó Istennek köszönöm a papi 
hivatást és hogy megtartott mindvégig 
kegyelmében. Köszönöm a Szűzanyának, 
hogy mindig támogatta papfiát. Köszö-
nöm védszentjeimnek és Kis Szent Teréz-
nek, hogy mindig megtapasztalhattam 
oltalmukat.”

Szerkesztőségünk szeretettel köszönti 
Érsek atyát születésnapja alkalmából és 
további életére Isten bőséges kegyelmeit 
kéri imáiban. Ad multos annos!
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KÖSZÖNTJÜK ŐKET!

Dr. Jakubinyi György 75 éves

Szabó Ferenc SJ 90 éves

Ilk Antal József 70 éves
Ilk Antal József 1951. február 8-án 

született a Máramaros megyei Felső-
visón. A középiskolát a gyulafehérvári 
kántoriskolában, teológiai tanulmányait 
a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán 
végezte. A Szatmári Egyházmegye szol-
gálatára Jakab Antal püspök szentelte 
pappá 1977. június 19-én a gyulafehér-
vári székesegyházban; a szentelésen je-
len volt a már betegeskedő Márton Áron 
püspök is. Tóni atya segédlelkészként 
1977–1984 között a szatmárnémeti szé-
kesegyházban tevékenykedett és a német 
anyanyelvű hívek lelkipásztora is volt. 
Innen 1984-ben a nagybányai Krisz-
tus Király-plébániára vezette az útja, 
ahol 1998-ig vezette az egyházközséget.                                                             
A templomot és a teljes plébániépületet 
felújíttatta, és új kultúr-, valamint hittan-
termet építtetett. A költségek nagy részét 
külföldi adományokból fedezte. Közben 
1992–1996 között szentírástudományt ta-
nított a szatmárnémeti hitoktatóképzőn és 
1992-tól 1998-ig az Európai Papi Tanács-
ban (CCPE) a Romániai Püspöki Konfe-
rencia megbízottja volt.

1998-ban kivándorolt ősei hazájába, 
Ausztriába, azóta Felső-Ausztriában él, 
a Linzi Egyházmegye Alkoven nevű köz-
ségének plébániáján teljesít szolgálatot, 
jelenleg immár nyugdíjasként. A Kri-
seninterventions-Team (a Vöröskereszt 
krízisbevetés csoportjának) tagjaként hi-
vatásszerűen foglalkozik a balesetek kö-
vetkeztében elhunytak hozzátartozóinak 
lelkigondozásával.

„Osztrák plébánián dolgozom, de ma-
gyar hívekkel is van lelkipásztori kap-
csolatom. Akik tudnak rólam, gyakran 
eljönnek hozzám szentgyónásra, lelki-

beszélgetésre. Kereszteltem és eskettem 
is már magyar nyelven. Alkovenben sok 
magyar ápolónő van Felvidékről, Kas-
sa környékéről, és amikor meghallják, 
hogy megszólalok magyarul, ez nekik 
nagyon sokat jelent, mert a felől is biz-
tosítom őket mindig, hogy ők nem a 
nyugati országok szolgálói, hanem mi 
egymásra rászorulunk: mi rászorulunk 
szaktudásukra és ápolókészségükre, ők 
pedig rászorulnak anyagi támogatásunk-
ra. Az általuk gondozott személyek teme-

tésén az ápolónők anyanyelvén köszönöm 
meg mindig lelkiismeretes munkájukat, 
amit az egyházközség nagyon értékel” – 
mondja Tóni atya.

A lelkipásztorkodás mellett három év-
tizede a néprajzkutatás is szakterületévé 
vált: elsősorban szülővárosa, Felsővisó 
és környéke néprajzát kutatja. Egyházi 
és néprajzi témában több mint kétszáz 
tanulmánya jelent meg romániai és kül-
földi – ausztriai, magyarországi és német-

országi – román, magyar és német nyel-
vű lapokban. Több kötete is napvilágot 
látott német nyelven. Képesalbumok, 
könyvborítótervek is fűződnek a nevéhez.                             
A Szatmári Irgalmas Nővérek 150. év-
fordulójára készült, Krisztussal élve a 
világ felé fordulva (Kolozsvár, 1992) 
című kiadványban, valamint Bura László                                                                                 
A szatmári székesegyház című könyvében 
is (Szatmárnémeti, 1997) Ilk Antal fény-
képfelvételeit láthatjuk. 2005-ben Ardai 
Attila szatmári püspöki vikáriussal közö-
sen ...és ti is élni fogtok címmel százhúsz 
temetési prédikációt tartalmazó könyvet 
jelenttettek meg a budapesti Szent Ma-
ximilian Kiadónál. Jelenleg a felsővisói 
cipszerek tájszólási szótárán dolgozik, 
amely kb. 12 ezer szót, szófordulatot és 
közmondást fog tartalmazni.

Tóni atya 2009-ben summa cum laude 
minősítéssel doktori címet szerzett a Bécsi 
Egyetemen az Európai Néprajztudomány 
szakon; 400 oldalas doktori értekezése  
eddig két kiadást ért meg Ausztriában. 
Több tudományos társaságnak, többek   
között a Német Néprajzosok Társaságá-                                                                                                                             
nak (Deutsche Gesellschaft für Volks-
kunde) és a Kárpát-német Írók Körének 
(Arbeitkreis Karpatendeutscher Schrift-
steller) is tagja.

„Amióta Felső-Ausztriában élek – im-
már huszonharmadik éve –, törekszem 
arra, hogy az osztrák híveim is megis-
merjék a magyar kultúrát és Magyar-
országot. Már jó néhány zarándoklatot 
szerveztem Pannonhalmára, Nyíregyhá-
zára, Máriapócsra, és ilyenkor a prog-
ramban mindig nagy hangsúlyt kap a 
magyar zene, a magyar történelem, a 
magyar konyha. Hazatérésünk után né-

hányszor még találkozunk egy-egy estére, 
és még egyszer visszaidézzük az élménye-
ket a fényképek alapján. Jó látni, hogy 
akik részt vesznek ezeken a zarándokla-
tokon, egészen megváltozik a véleményük 
Magyarországról” – magyarázza Tóni 
atya. Megtudtuk tőle azt is, hogy számos 
magyar honfitársát segítette Felső-Auszt-
riában munkahelyhez és hosszú időn 
keresztül évente legalább két jelentős 
segélyszállítmányt közvetített elsősorban 
Kelet-Magyarországra, de a Kárpát-me-
dence más magyarok lakta területeire is.

Minden évben részt vesz Kismartonban 
az ausztriai magyar és magyarul beszé-
lő papok január eleji találkozóján. „Szí-
vesen megyek, mert ez jó alkalom arra, 
hogy találkozzam a kollégákkal és újra 
megtapasztaljam, hogy vagyunk egymás-
nak. A közösség nagyon sokat nyújt ne-
kem. Őszintén beszélgetünk egymással, és 
mindig van kulturális része is a program-
nak, ami szintén gazdagító. Sokat tanulok 
ebből, ugyanakkor ki is kapcsolódom az 
ünnepek után” – vázolja a paptársaival 
töltött napok élményét. A találkozó éppen 
idén jubilált volna, Kismartonban 2021-
ben lett volna a tizedik ilyen alkalom, de a 
járványhelyzet miatt elmaradt, így a részt-
vevők még inkább várják a következő vi-
szontlátás örömét. De addig még sok szép 
esemény elé néznek. Tóni atya hetvenedik 
születésnapja is közeleg… 

Ő most is a világ békéjéért és a jóakara-
tú emberekért imádkozik, valamint azért, 
hogy Isten vezesse az emberiséget az                  
Ő kegyelme által és szent akarata szerint. 
Mi pedig azt kérjük az Úrtól, hogy éltesse 
őt sokáig jó erőben, jó egészségben!  

Varga Gabriella

Kedves Feri! Mint az Életünk újság fe-
lelős szerkesztője e lap hasábjain köszön-
telek 90. születésnapodon! Teszem ezt a 
szerkesztőség, az olvasók, a diaszpórá-
ban, a Kárpát-medencében és az anyaor-
szágban élő összmagyarság nevében, mert 
Te mindannyiunké vagy. Téged mindenki 
tisztel, becsül, csodál, szeret, munkássá-
godért, írásaidért, véleményedért Neked 
ma is hálás.

Üzeneted az éter hullámain, a Vatikáni 
Rádió által évtizedeken keresztül eljutott 
az anyaországi, erdélyi, felvidéki, délvi-
déki, kárpátaljai, burgenlandi és a világon 
szétszóródott magyarokhoz. Írásaidat ol-
vastuk-olvassuk ma is. Te zalai gyökereid 
tudatával, a jezsuita szerzetespap lelkisé-
gével, a tudós okosságával és bölcsessé-
gével, szerzett tapasztalataid 
felhasználásával és széleskörű 
világlátásoddal, a költő lelkü-
letével és empátiájával fontos 
vagy mindannyiunk számára. 
Írásaidban, filozófiai eszme-
futtatásaidban mindig az adott 
élethelyzetre tudtál/tudsz ref- 
lektálni és az embereknek 
eligazítást adni. Az elmúlt 
évtizedben is, amikor egyhá-
zunk, korunk égető kérdései, 
így a család és a házasság 
problémái terítékre kerültek, Te tetemes 
terjedelmű kötettel jelentkeztél és siettél 
a segítségünkre. Köszönöm, hogy ezen 
műved lektorai közé engem is meghívtál.

Első alkalommal 1969. augusztus 15-
én, Nagyboldogasszony ünnepén, szü-
lőfalumban, Ditróban, szeminaristaként 
a bérmálás estéjén láttalak személyesen, 
amikor az akkor 41 éves P. András Imre, a 
Bécsi Magyar Egyházszociológiai Intézet 
vezetője és Te, a 38 éves fiatal szerzetes, 
a Vatikáni Rádió magyar adásának szer-
kesztője Erdély nagy püspökét, Márton 
Áront meglátogattátok. Két évvel később, 
római tanulmányaim idején találkoztam 

Veled újra: a Collegium Germanicum et 
Hungaricumban az ottani magyarokkal 
együtt köszöntöttünk Téged 40. szüle-
tésnapodon. Azóta eltelt ötven év és köz-
ben az ismeretségünk barátsággá fejlő-
dött. Szívesen emlékszem vissza Jakab 
Antal püspökké szentelésére (1972), a 
Triznya-kocsmabeli találkozásainkra, a 
Róma-közeli Albano-tónál tett kirándu-
lásunkra, bécsi találkozásainkra, linzi ká-
vézásunkra és számos más közös progra-
munkra.

Mindig érezni lehetett, hogy Te a mi-
énk vagy és ragaszkodsz hozzánk, amint 
mi is ragaszkodunk Hozzád. Te mindig 
kész voltál szolgálni, másokon segíteni. 
Emlékszem, amikor a politikai változás 
után Csíksomlyón elkészült a Jakab Antal 

Tanulmányi Ház, Te már az 
első évben, 1997-ben az első 
meghívásnak eleget tettél és 
eljöttél továbbképzést tartani 
a pedagógusoknak a keresz-
tény szemléletű nevelésről. 
A résztvevők közül többen 
megjegyezték, nem is tudták 
elképzelni, hogy egy jezsuita 
szerzetes ennyire közvetlen 
tud lenni. Ez voltál, ez vagy 
Te. Amikor pedig az 52 esz-
tendős Életünk újságot bő egy 

éve új kiadó és szerkesztőség vette át, a 
felkérésre, hogy szerzőtárs légy, azonnal 
igent mondtál és a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus előkészületéhez kap-
csolódva az Oltáriszentségről nyolcrészes 
cikksorozatot írtál. Köszönöm, köszönjük 
Neked ezt, az olvasók nevében is, akiknek 
soraiddal nagy örömet szereztél.

Kedves Feri, Kedves Feri bá! Kilenc-
venedik születésnapod (február 4.) a bu-
dapesti NEK évére esik. Tekintsd ezt a 
Gondviselés ajándékának, tekintsd a ke-
rek évfordulódat e nagy esemény részének!

Veled együtt hálát adunk Istennek a ki-
lenc évtizedért. Imádkozunk érted, hogy 

adjon a Mindenható Neked jó egészséget 
és még tartson meg sokáig körünkben, 
mert szükségünk van Rád. Szükségünk 
van Feri bára, a szerzetespap teológusra, a 

költőre, az emberre. Isten éltessen sokáig! 
Ad multos annos!

Barátsággal:
Vencser Laci



Simpf János erdélyi magyar katolikus 
pap, tanár és költő a Szatmár megyei 
Józsefházán született 1951. február 26-
án. A középiskolát Nagybányán végezte, 

érettségi után pedig Gyulafehérváron a 
Római Katolikus Hittudományi Főis-
kolán teológiai tanulmányokat folyta-
tott. 1976. június 20-án a gyulafehér-
vári székesegyházban szentelte pappá 
Isten Szolgája Márton Áron püspök 
a Szatmári Egyházmegye szolgálatá-
ra. 1976-tól Mezőpetriben volt káplán, 
1977-től Tiszahosszúmezőn szolgált plé-
bánosként. 1981-től Gyulafehérváron a 
kántoriskolában irodalmat és történelmet 
tanított.

Verseiben örömeit, gyötrődéseit örö-
kítette meg, élménye a hit, a hivatás, a 
magány, a család, a felé áradó szeretet. 
Verseinek fennmaradását a Ceaușes-
cu-diktatúra idején úgy látta biztosított-
nak, ha azokat tanítványaira bízza. Ha-
lála után mintegy 150 versét gyűjtötték 
össze és rendezték sajtó alá volt diákjai. 
Még mindig maradtak kéziratban mun-
kái, köztük a Példatár (1973), az Isten 
a magyar költészetben (1974), az Isten a 
világirodalomban (1975).

„Érzékeny lelke olyan misztikus mély-
ségekben és magasságokban szárnyalt, 
hogy arról csak azok kaphatnak ízelítőt, 
akik verseit átimádkozott, Istentől »meg-
sebzett« életszilánkokként olvassák, és 
hagyják, hogy hasson befelé. A túlcsor-
duló Istenszeretet tette őt érzékennyé az 

emberi bajokra, a lét nagy kérdéseire, 
ezért tudott ilyen gyermeki szent naivi-
tással, empátiával fordulni tanítványai, 
paptestvérei, volt hívei felé is” – írta róla 
Létra lenni… című megemlékező írásá-
ban Sebestyén Péter.

Simpf János 1989. május 28-án bú-
csúzott el a földi világtól Gyulafehér-
váron, 38 évesen. Halála után megjelent 
kötetei: A józsefházi sírhalom (Gyéké-
nyes 1996); Versek (Nagyvárad, 2004). 
Mária-költészetünk címmel összeállított 
gyűjteményét az Ady Endre Társaság 
jelentette meg (Szatmárnémeti, 2008).

Harc az idővel című költeményével  
és Lukács József Kedvenc tanáromra 
emlékezve című írásával idézzük fel a fi-
atalon távozott Simpf János emlékét.
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Minden évben van két olyan időszak, 
amikor néhány héten keresztül különö- 
sen is készülünk egy ünnepre. Két hónap-
ja, november végén kezdődött el advent, 
amikor Jézus születésének ünnepére, 
karácsonyra várakoztunk. Most pedig, 
február közepén, hamvazószerdával 
elkezdődik a nagyböjt, amikor leg-
nagyobb ünnepünkre, Krisztus feltá-
madására készülünk, testben és lélekben 
egyaránt.

Várakozni jó – hiszen előttünk lebeg 
az áhított cél, amit el akarunk érni, 
vagy szeretnénk, hogy megvalósuljon. 
Elég, ha mindennapjaink apróságaira 
gondolunk: milyen jó érzés várni a 
hétvégét, amikor a dolgos hétköz-
napokat, a sok tanulást leküzdve kikap-
csolódhatunk, kirándulhatunk, egész 
nap együtt lehetünk a családunkkal és 
mindenekelőtt együtt lehetünk Jézussal 
a szentmisében. Milyen jó várni húsvét 
ünnepét, milyen jó tudni, hogy Krisztus 
a feltámadásával a mi feltámadásunkat  
is előkészítette. Milyen jó várni a húsvéti 
ünnepi szentmisét, amikor közösen 
ujjonghatunk egymás és a világ előtt, 
hogy „Krisztus feltámadt! Valóban 
feltámadt!”

Várakozni rossz – hiszen nehéz 
kivárni, amíg elérjük az áhított célt. 
S ezen célok elérése sokszor komoly 
akadályokba is ütközik. Milyen nehéz 
a hétköznapokban megtenni minden 
egyes kötelességünket: megfelelni a 
munkahelyen, szorgalmasan tanulni 

az iskolában, helytállni az otthoni 
feladatokban. Milyen nehéz ellenállni 
a kísértéseknek, amelyek a húsvéti 
várakozást, a böjti időszakot szegélyezik: 
„erről a kis csokiról nem is muszáj 
lemondani; nem is olyan nagy bűn, ha 
megeszem ezt a kolbászos szendvicset; 
mindig szoktam imádkozni, miért kéne 
nagyböjtben még többet?...”

Te mit gondolsz: jó vagy rossz 
várakozni? Hogy döntesz: jó vagy rossz 
várakozni? Igen, ez lehet egy tudatos 
döntés is. Ne csak hagyd, hogy sodorjon 
az ár és elragadjanak a kísértések! 
Döntsd el határozottan: nagyböjtben 
– s majd azután is – örömmel vállalod 
a lemondásokat, többet segítesz 
szüleidnek, barátaidnak, gyakrabban 
imádkozol, felajánlod a zsebpénzedet 
valamilyen értelmes célra. És ha 
állhatatosan kitartasz e döntésed mellett, 
meglátod, érezni fogod, hogy várakozni 
milyen jó…                        

Kovács Péter

VÁRAKOZÁS BOLDOGASSZONY KÖPENYÉN

HETVEN ÉVE SZÜLETETT SIMPF JÁNOS KEDVENC TANÁROMRA EMLÉKEZVE

Gyermekeknek Ajánló

A ’80-as évek közepén találkoztam 
először Simpf Jánossal, a gyulafehérvári 
kántoriskolában. A szatmári egyházme-
gyés paptanár személye már a felvételi 
vizsgán nagyon megragadott. Atyai jó-
sággal, nagy-nagy empátiával szólított 
meg és biztatott bennünket a szóbeli 
megmérettetés előtt. A Gondviselés úgy 
látta jónak, hogy felvételt nyerhettem az 
egyházmegye akkori egyetlen gimnáziu-
mába. Simpf tanár úr lett az osztályfőnö-
künk, akinek nagyon sokat köszönhetek 
értelmem, jellemem csiszolásában. Ma-
gyar irodalmat, világirodalmat és világ-
történelmet tanított nekünk.

Rendkívüli módon tudott a diákjai 
nyelvén beszélni, tudta megszólítani 
őket. Boldog volt, amikor látta, hogy 
lelkesedünk tantárgya iránt és érdekel 
bennünket, amit tanít. A kommunista 
diktatúra egyre erősödő szorításában 
is igyekezett kapcsolatot, jó barátságot 
ápolni az erdélyi irodalom nagyjaival, 
mint például Kányádi Sándor, Gellért 
Sándor, Bajor Andor vagy Beke György.

Joggal állítható, hogy a XX. század 
második felében élt erdélyi papok közül 
alig akadt olyan, aki az ő irodalmi mű-
veltségével versenyezhetett volna. Vala-
hányszor magyarórára érkezett, kopott 
bőrtáskája duzzadt a privátkönyvtárából 
magával hozott művekkel, amelyeket 
szívesen felkínált olvasásra. Öröm csil-
logott a szemében, amikor látta, hogy 
egyik-másik könyvét kölcsönkérjük, el-
olvassuk. Személyisége, tudása és tan-
tárgya iránti szeretete nekünk is szárnya-
kat adott, s arra késztetett, hogy ne csak 
a füzeteinkben örökítsük meg a hallot-
takat, hanem le is gépeljük és sokszoro-
sítsuk a magyar- és világirodalom-órán 
elmondott előadásait.

Élményszámba menő irodalomórái-
ból a mai napig nagyon sokat merítek.

Egyszer egy önkéntes munkára se-
gítőket keresett az osztályban, iskolánk 
könyvtárát kellett volna rendszerezni és 
kartotékozni. Hetekig emlegette a fela-
datot, de nemigen akart jelentkezni senki 
sem. Aztán csak ennyit mondott: „Fiuk, 

csiholjátok meg már magatokat!” Kis-
sé bátortalanul, elpirult arccal, de aztán 
mégis vállaltam a feladatot egyik osz-
tálytársammal. Azt az örömet, lelkese-
dést látni kellett volna az arcán. A köny-
vek szeretetét, tiszteletét – amit magából 
sugárzott – ekkor értettem meg igazán, 
s a hosszú hetekig tartó rendszerező te-
vékenység velem is még jobban megsze-
rettette a lapokra írt gondolatokat, törté-
neteket és magát az irodalmat.

Simpf tanár úr nem sajnált se időt, se 
energiát, hogy szellemiekkel gazdagít-
sa embertársait. Az akkori rendszerben 
azonban – amikor a publikálás lehetet-
len volt – csak a kántoriskola „színpada” 
adott neki némi lehetőséget: a Miku-
lás-ünnepségek, karácsonyestek, farsan-
gi műsorok forgatókönyvét ő készítette 
gondosan elő, megcsillantva bennük szi-
porkázó tudását és felejthetetlen élményt 
nyújtva számunkra. Kitűnő verseiből – 
amelyeket az akkori rendszer miatt nem 
jelentethetett meg – néhányat az iskolai 
ünnepségeken elszavalhattunk, de csak 
később tudtuk meg, hogy számtalan al-
kotása sokáig az asztalfiókban lapult.

Próbált erősnek mutatkozni, de bense-
jében nagyon szenvedett a rendszer szo-
rítása miatt. E sorok írója gyakran látta 
őt könnyekkel a szemében, amikor vívó-
dásait, töprengéseit megosztotta néhány 
diákjával.

Irodalmi munkásságának méltatását 
szakemberekre bízom, jómagam hálás 
szívvel emlékezem meg róla és megkö-
szönöm a jó Istennek, hogy 1985 és 1987 
között tanárom, nevelőm lehetett, akire 
nemcsak nagy tudása, de mély embersé-
ge miatt is mindig felnéztem.

Simpf tanár úr már 1972-ben papírra 
vetette, amit egy éjjel megsejtett, hogy 
földi útja hamar véget fog érni s álmai 
minden határt és törvényt leráznak ma-
gukról. A rendszerváltozás évében, 1989 
májusában, nagyon korán, 38 évesen 
lépte át az örökkévalóság kapuját. Hi-
szem, hogy megjutalmazta őt az Úr az 
örök boldogsággal.

Lukács József

Simpf János
HARC AZ IDŐVEL

Kíváncsi álmaim megszöknek mellőlem,
medrükből kilépve messze elsuhannak.

Úgy látszik, megunták kísérői lenni
hamar véget érő szeszélyes utamnak.

Minden határt, törvényt leráztak magukról.
Ködös végtelenbe magukkal ragadtak,

s én boldogan szálltam magam mögött hagyva
szűkös ketreceit kegyetlen falaknak.

Ámulva hallgattam a szférák zenéjét,
erősen csábított a végtelen hangja,
kitárult kapuja a végső Titoknak,

s valaki biztatott, hogy lépjek be rajta.

Lábam már a kapu küszöbére tettem,
amikor valami durván visszarántott;

órám ketyegése hasított fülembe,
szétmarcangolva a legmerészebb álmot.

Jaj, minden hiába, mert a komisz óra
belopja az időt legszebb álmaimba.

Ha százszor indulok, százszor esem vissza,
mert nincs, ki e gátat egyszer átszakítsa…!

(s nincs, ki a mutatót egyszer megállítsa…!)

(1972)

A Szűzanya életét, a magyarok 
Babba Mária-kultuszát és -tiszteletét 
40 dalban, 7 versben, 170 percben, 20 
zenész közreműködésével fogalmazta 
meg és tárta elénk Kovács Nóri. Az előa-
dóművész Boldogasszony köpenyén című 
CD-trilógiája karácsony előtt jelent meg.

– Másfél évig gyűjtöttem, kutattam 
a témában, és ahogy nőtt a feldolgozott                                                                                   
anyag, úgy bővült dupla-, majd 
triplaalbummá a Boldogasszony kö-                                                                                       
penyén. A szövegeket a Szentírásból, 
imádságokból, papköltők műveiből, 
archaikus népi forrásokból merítettem; 
a zene pedig, hogy minden 
korosztályhoz utat találjon, 
változatos hangszerelésű. Az 
első lemez egy bevezető reg-                                                                            
geli ima után a világ 
teremtésével és a Világossá- 
got Szülő Boldogasszony 
megfogantatásával kezdő- 
dik, majd Mária gyermek- 
és fiatalkorának történetével 
folytatódik. A hírt, hogy az 
Úr férjet ad neki, népi dallamok 
követik az esküvőről, a boldogságról, 
majd az angyali üdvözletből értesülünk 
Mária áldott állapotáról. Az album a 
Szűzanya és Fia kapcsolatát is bemutatja 
a betlehemi kis Jézus születésétől 
kezdődően. Ez a rész Istenszülő Bol-                     
dogasszonyunk Fiának énekelt alta-       
tódalaival zárul. A második lemezen 
a Gyertyaszentelő Boldogasszonyunk-
ról szóló könnyed átvezetést követi 

Jézus bemutatása a templomban, majd 
egy népmesét feldolgozó dalt hall-
hatunk a Szent Család Heródes előli 
meneküléséről. Megismerhetjük, hogy 
Fájdalmas Boldogasszonyunk hogyan éli 
meg Jézus szenvedéstörténetét, miként 
bolyong, keresi elfogott Fiát, hogyan 
sajdul a szíve, látva Fia kínszenvedését 
és halálát, hogyan búcsúzik el tőle, 
hogyan siratja és vágyik ő is a halálba az 
Ómagyar Mária-siralomban. Aztán jön a 
feltámadás, majd hosszú élete után Mária 
elszenderedése és mennybevétele. Megdi-                                                                                                                   
csőült Boldogasszonyunknak Szent 

István felajánlja a Szent Koronát 
és ezzel együtt az országot.                                

A Boldogasszony Anyánk is 
felcsendül a teljes szöveggel, 
orgonakísérettel. A  harma-                                                                                                                                           
dik lemez a magyarok Bol-
dogságos Szűz Máriához 
fűződő szoros kötődését, 
különleges és egyedülálló 

viszonyát mutatja be. Saját 
feldolgozások is elhangzanak a 

lemezen, köztük a magyarságtu-
datot erősítő, keresztény értékeinket 
kidomborító, összetartozásra hango-
ló saját szerzemények is. Végül lezá-
rásképpen esti imákat énekelek. Az album 
a Szűzanya ihletésével és kézzelfogható 
segítségével született – mesélte az 
albumról az énekesnő, aki reméli, 
hogy a zenei anyagot idén színpadon is 
bemutathatja. 

(VG)
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ÉVFORDULÓK

1912. február 14-én született
Túrmezei Erzsébet
tanár, költő, műfordító

„Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten 
nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, 
hogy a »madárka tolla se hull ki« az Ő akarata nél-
kül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő 
kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és 
igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a felada-
tot, akkor segít.” 

(Márai Sándor)

1989. február 21-én halt meg
Márai Sándor
író, költő, újságíró

„Természetesen azt nem is sejtettem, hogy mi 
lesz belőlem, milyen festő leszek. Csak festő 
akartam lenni, aki dolgozhat. Ez volt egyetlen 
kívánságom.” „Sosem próbáltam isteni sze-
mélyt festeni, mivel ami isteni, azt az ember 
nem képes megfesteni. Én az emberi alakban 
megjelent Istent akartam ábrázolni.” 

(Munkácsy Mihály)

1844. február 20-án 
született
Munkácsy Mihály
festőművész

„Teher a kereszt, a Krisztus keresztje?
lehet, gyenge vállad már felsebezte.
De olyan teher, mint a madár szárnya.
Nélküle magasság hiába várna.
Nélküle a célt soha el nem éred.
A kereszt emel egyre feljebb téged.
Repülsz fényében aranynapsugárnak.
Por rabja volnál, ha nem lenne szárnyad.” 

(Részlet a Mint a madár szárnya című versből)

Oberammergau, a németországi Alpok 
egyik festői völgyében elterülő, alig öt 
és fél ezer lakosú település a tízeszten-
dőnként előadott passiójátékáról vált vi-
lághírűvé. A koronavírus okozta járvány 
azonban keresztülhúzta a 2020-ra terve-
zett előadásokat, noha még az év elején 
is folytak a próbák a település csaknem 
minden lakójának részvételével. Eredeti-
leg ugyan férjes asszonyoknak nem volt 
megengedve a fellépés, de 1990-ben az 
új vezetőség friss levegőt lehelt a passió-
játékokba és a szereplőket illetően is be-
vezette az egyenjogúságot.

Lényegében ez volt a legutóbbi változ-
tatás az oberammergaui misztériumjáték 
immár közel 400 éves történetében. Noha 
a műfaj fénykora a későközépkorban volt, 
Oberammergauban a lakosság fogadalma 
nyomán 1634-ben kelt életre először a Jé-
zus szenvedését, halálát és feltámadását 
dramatizáló színjáték. Ekkor már másfél 
évtizede dúlt a harmincéves háború és a 
zsoldos hadak pusztításai az alpesi falva-
kat sem kímélték. A lakosság szenvedését 
csak tetézte a gyorsan terjedő pestisjár-
vány. Oberammergau plébánosa, híveivel 
együtt fogadalmat tett, hogy ha az Úr el-
hárítja felőlük a szörnyű kórt, minden tíz 
esztendőben misztériumjáték keretében 
elevenítik fel Jézus Krisztus keresztútját, 
halálát és feltámadását.

Az első előadást 1634-ben a plébánia- 
templom melletti temetőben tartották 
mintegy 60 résztvevővel. Ezt követően 
1640-ben rendezték a második előadást 

és attól kezdve tízévenként mutatták be 
a passiójátékot. Azóta csupán két alka-
lommal maradt üres a színpad és a né-
zőtér: 1770-ben, amikor az akkori bajor 
választófejedelem, III. Miksa betiltotta 
az úgymond színpadra sem-
miképpen nem illő vallá-
sos hitbeli témát. Az akkor 
már közel másfél évszázada 
rendszeresen előadott pas-
siójáték híre messze földön 
ismert volt és jámbor hívők 
nagy számban érkeztek az 
előadásokra Oberammergau-
ba, ami a községnek komoly 
bevételi forrást is biztosított, 
ezért nem meglepő, hogy 
mindent elkövettek a tilalom 
feloldására. Segítséget vé-
gül is a közeli Ettal kolostor 
egyik ferences szerzetesétől, 
Magnus Knipfelbergertől 
kaptak, aki az eredeti szövegeket átdol-
gozta és még zenés betétekkel is lazított 
az addig igencsak naturalista előadásmó-
don. És mivel a trónon is változás tör-
tént, az új bajor uralkodó, Károly Teodor 
ismét engedélyezte a passió tízévenként 
történő színre vitelét.

A következő „felsőbb beleszólás” az 
1940-re tervezett előadást hiúsította meg, 
mert a náci birodalom vezetői nem néz-
ték jó szemmel a hit erősítését is szolgáló 
misztériumjáték bemutatását. A második 
világháborút követően a bajor tartomá-
nyi kormány is jelentősen közreműkö-

dött abban, hogy 1950 nyarán a naponta 
színre vitt előadásokat csaknem félmil-
lióan láthatták. Oberammergau vasú-
tállomását ugyanis kiépítették, a közeli 
Garmisch-Partenkirchenből rendszeres-

sé tették az autóbuszjáratokat, valamint 
állami támogatásból korszerűsíthették a 
színházépületet is. Egyhez azonban vál-
tozatlanul ragaszkodtak – mint teszik ma 
is – a passiójáték rendezői: csakis helyiek, 
tehát laikus szereplők részvételével állít-
ják színpadra a darabot. Magyarorszá-
gon ugyanis az első modernkori passió-                                                                                 
játékon, amelyet 1922-ben Mikófalván 
tartottak, a szereplők jó része ugyan hely-
béli lakos volt, de a fontosabb szerepeket 
budapesti színészek alakították azon a 25 
előadáson, amelyet közel 30 ezren tekin-
tettek meg. Ugyanígy hivatásos színé-

szekkel kelt életre a Csíksomlyói Passió, 
amelyet a XVIII. században eredetileg a 
helyi ferences gimnázium nagytermében, 
majd külön erre a célra fából épült szín-
házban adtak elő, de II. József császár 

tiltó intézkedései nyomán 
közel két évszázadon át a 
feledés homálya fedett egé-
szen 1981-ig, amikor is a 
budapesti Nemzeti Színház 
– mintegy dacolva a kom-
munista rendszer kulturális 
irányelveivel – óriási siker-
rel mutatott be. A több éven 
át műsoron tartott előadást 
talán a Nemzeti Színház-
ban is látták annyian, mint 
csupán egy nyár folyamán 
az oberammergaui passió-
játékot, és részben éppen ez 
az óriási érdeklődés volt az 
oka annak, hogy a korona-

vírus-járvány miatt 2020-ban lemondott 
programot csak a jövő évben, 2022 nya-
rán tudják bepótolni, ugyanis csaknem 
félmillió jegyet kellett visszaváltani, il-
letve a tulajdonossal egyeztetve későbbi 
időpontra érvényesíteni. Rochus Rückel, 
aki a szintén oberammergaui Frederik 
Mayettel együtt 2022-ben ismét Jézus 
szerepében lép fel a misztériumjátékon, 
nem titkolja, hogy az előadásokon jövőre 
nagyobb hangsúlyt fog kapni a gyógyító, 
sőt még a halott Lázárt is feltámasztó Jé-
zus Krisztus. 

Vincze András

A JÁRVÁNY ÉS A PASSIÓJÁTÉK

Szent II. János Pál pápa huszonöt év-
vel ezelőtt, 1996. január 6-án szentelte 
püspökké Rómában Majnek Antalt, a 
Munkácsi Egyházmegye főpásztorát, 
azután, hogy 1995. december 9-én kine-
vezte őt febianai címzetes püspökké és a 
Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság se-
gédpüspökévé, 1995. december 17-étől 
pedig ő lett az általános helynök. Ettől 
kezdve Antonio Franco kijevi nuncius 
kárpátaljai segédpüspökeként végezte 
feladatait. 1997. október 7-én Szent II. 
János Pál pápa kinevezte a Kárpátaljai 
Apostoli Kormányzóság ordináriusává, 
2002. március 27-én pedig a munká-
csi latin szertartású egyházmegye első 
megyéspüspökévé. Ünnepi beiktatá-
sát 2002. szeptember 27-én a munkácsi 
Tours-i Szent Márton székesegyházban 
Marian Jaworski bíboros érsek és Nikola 
Eterović pápai nuncius végezte. 

Püspökké szentelésének huszonötödik 
évfordulóján, 2021. január 6-án Maj-
nek Antal püspök a TV21 Ungvár által 
készített videóüzenetében ezeket a gon-
dolatokat fogalmazta meg: „Hálát adok 
az Úristennek azért, hogy huszonöt évvel 
ezelőtt Szent II. János Pál pápa püspök-
ké szentelt Rómában tizenhárom más 

püspökkel együtt, akik az egész világ-
ban missziót végeznek. Hálát adok azért 
a sok szeretetért, türelemért, az Úristen 
irgalmas jóságáért, amit mutatott nekem 

ez alatt a negyedévszázad alatt. Hálát 
adok neki, hogy az én szerény közremű-
ködésem mellett olyan sok-sok örömöt tu-
dott osztani az embereknek. Hálát adok a 
sok hivatásért, a sok hívőért, akik a temp-
lomba jártak-járnak. Hálát adok az Ő 
szentségi jelenlétéért, különösen, amit én 
mint püspök tudtam továbbadni bérmá-
láskor sok-sok faluban; közel száz helyen 
szolgáltam itt Kárpátalján. Hálát adok 
neki mindazért a szeretetért, amit kaptam 
az embereken keresztül is az Úristentől, a 
sok türelemért, a sok jó segítőért. Hálát 
adok azért a sok jótevőért, akik itt és a 
határon túlról küldték a mi rászoruló-
inknak, különösen a két árvíz idején azt 
a rengeteg segítséget. Szoktam viccesen 
mondani, hogy a vízözönhöz hasonlóan 
itt kamionözön jött ránk és szeretetözön. 
Azóta is folyamatosan segítenek minket 
Magyarországról, a környező országok-
ból, különösen Németországból kaptunk 
nagyon sok segítséget, de még Ameriká-
ból is. Az Úristen fizesse meg a sok jó-
tevőnek a segítségét, áldozatát. Minden 
szerdán értük imádkoztam, imádkozom 
ezután is, hogy adjon az Úristen minden-
kinek sok-sok erőt, egészséget, aki külö-
nösen akarja a szebb, a jobb világot, aki 

ezért tevékeny, aki ezért áldozatot hoz. 
Ma, éppen Vízkereszt napján, amikor 
a három napkeleti bölcs rátalált az Úr                        
Jézusra, rátalált a Világ Urára, aki előtt 
letérdeltek, leborultak és hozták ajándé-
kaikat, örülök, hogy mi is szolgálhatjuk 
Őt, örülök, hogy mi is a világ nagy egy-
házában, itt, Kárpátalján imádhatjuk az 
Urat, nemcsak szóval, hanem igazsággal 
és tettekkel.”

Ugyanezen a napon az egyházmegye 
honlapján a következő köszöntőszavakat 
olvashattuk: „Köszönjük a szent pápának 
ezt a kinevezést és hogy ő maga szentel-
te fel az új kárpátaljai püspököt. Köszö-
netet mondunk Antal püspök atyának is 
hűséges és áldozatos szolgálatáért, hogy 
egészen átadja magát arra a feladatra, 
amelyre az Úristen hívta el őt, és mindent 
háttérbe tud helyezni azért, hogy hívei 
üdvösségét szolgálja. Sok erőt, kitartást, 
örömöt kívánunk neki a továbbiakban is 
és imádságainkkal kísérjük további püs-
pöki szolgálatát. Isten éltesse sokáig!”

A köszöntőszavakhoz mi is csatlako-
zunk, és Majnek Antal püspök atya életé-
re és szolgálatára a Jóisten bőséges áldá-
sát kívánjuk!                     

(Szerkesztőség)

HUSZONÖT ÉVE SZENTELTÉK PÜSPÖKKÉ MAJNEK ANTALT

A kép illusztráció
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ÁLDUNK, ISTEN JÓ SZOLGÁJA, JÓZSEF, ÉLETNEK PÉLDÁJA! (1.)

Gyógyító imaszavak
a montreali dombtetőn

Montréal fölött magasan fekszik a 
Szent József-oratórium monolittömbje, 
Kanada második legnagyobb városának 
egyik nevezetessége, a hit és kitartás 
jelképe, az észak-amerikai földrész leg-
nagyobb temploma. 1924-ben kezdték 
építeni és több mint negyven éven át, 
1967-ig épült. A székesegyház a Qué-
bec-i metropolisz legkedveltebb idegen-
forgalmi látványossága: évente több mint 
kétmillió látogató keresi fel.

A várost uraló Mont Royal-domb nyu-
gati oldalán kanyargó szerpentin emelke-
dik a bazilika földszinti főbejáratához; itt 
a zarándokok gyakran a hosszú lépcsőso-
ron térdepelve mennek fel a templomhoz. 
A főbejárattól meredek, többszörösen 

ívelt lépcsősoron lehet feljutni a legfel-
ső szintre, a látogatók többsége viszont 
a két emelet közötti belső mozgólépcsőt 
választja, amely félúton elvezet a temp-
lommúzeumba is. Legfelül helyezkedik 
el a tulajdonképpeni főhajó, tetején az 
épületet megkoronázó, félgömb alakú 
rézkupolával, amely a római Szent Pé-
ter-bazilika kupolája után a második leg-
nagyobb a világon. A tetején lévő kereszt 
– 285 méterrel a tengerszint fölött – a 
város legmagasabb pontja. A székesegy-
ház magán viseli a klasszikus templomi 
építészeti megoldások és belső díszítések 
erőteljesen modernizált, olykor stilizált 
változatait. Itt működik a világ egyik leg-
nagyobb, 5811 sípból álló orgonája is. Az 
ország nemzeti kegyhelyét a hozzá kap-
csolódó csodás gyógyulások okán kana-
dai Lourdes-nak is nevezik.

A székesegyházat Montreali Szent 
András sírja fölé emelték. 

André testvér Alfred Bessette néven 
született 1845-ben, egyszerű, francia-ka-
nadai munkáscsaládban; édesapja ács 
volt, akinek nyolc gyermekről kellett 
gondoskodnia (tizenkét gyermeke közül 
négyen nem érték meg a felnőttkort). 
Születése után Alfrednak sem jósoltak 
hosszú életet; olyan gyengének tűnt, 
hogy még aznap megkeresztelték. S bár 
egészsége egész életében törékeny ma-
radt, mégis 91 évig élt.

Gyenge egészsége és családja sze-
génysége miatt nemigen haladt előre a 
tanulmányokban, édesanyja tanította ott-
hon. Kilencéves volt, amikor elvesztette 
édesapját; a családfőt favágáskor egy 
fatörzs zúzta halálra. Édesanyja nem bír-

ta sokáig egyedül az immár tíz gyermek 
nevelését és három év múlva meghalt. 
Az akkor tizenkét esztendős André árva-
ként egy farmra került cselédnek, gyenge 
egészsége miatt azonban elküldték. Azu-
tán volt cipész, pék, kovács, gyári mun-
kás, de sehol nem voltak vele megeléged-
ve. A még gyermek, törékeny egészségű 
árva azonban továbbnövekedett a hitben 
és szerzetes szeretett volna lenni.

Megismerkedett a Keresztes Kongre-
gációval, és huszonöt évesen, plébánosa 
rövid levelével, amelyben ez állt: „Egy 
szentet küldök nektek”, felvételét kérte 
a rendbe mint laikus testvér. Ekkor vet-
te fel az André nevet. Tudták róla, hogy 
nem elhivatottságból jelentkezett – a Ke-
resztes Kongregáció alapvetően tanító 
rend, ő pedig még írni-olvasni sem tudott 
–, ugyanakkor mély imádságos lelkület-
ről és őszinte Isten felé fordulásról tett 

tanúságot.
Gyenge egészsége miatt a rendből is 

eltanácsolták, ám ő fellebbezett a püs-
pöknél. Végül 1874-ben, huszonnyolc 
esztendősen letette az örökfogadalmat 
és ezzel teljesült az álma: szerzetes lett.   
Időskorában sokszor megjegyezte vicce-
sen: „A noviciátus végén az elöljáróim 
ajtót mutattak nekem és én ott maradtam 
negyven évig.”

A rend által fenntartott montreali Not-
re Dame College-ba került. Portásként 
szolgált, rendben tartotta az iskola ka-
pujának környékét, szeretettel fogadta 
az érkező tanárokat és diákokat. Közben 
az iskolaépülettel szemközti domboldalt 
csodálta, és arról álmodozott, hogy ott 
egy napon egy Szent József tiszteletére 
épült kápolna áll majd. Édesapja emléke 
miatt különösen szerette és tisztelte az 
ács Szent Józsefet. Számára Jézus ne-
velőapja a férfiasság, a bátorság és az            
Isten fia iránti szeretet példaképe volt. 
Úgy érezte, Szent József nem részesül 
elég figyelemben és tiszteletben, a Szent 
Család iránti tiszteletet jobban ki kellene 
őrá is terjeszteni.

Gyermekkorában megtapasztalta, mi-
lyen érzés betegként kiszolgáltatottnak 
lenni, ezért André testvér különös szere-
tettel fordult a szenvedők felé. Ha valaki 
megbetegedett az iskolában, megláto-
gatta, ápolta, virrasztott és imádkozott 
mellette. Amikor hallott a diákok és a 
tanárok problémáiról, betegségekről, ne-
hézségekről, családi bajokról, imádko-
zott értük, és biztatta őket, hogy kérjék 
Szent József közbenjárását. Az emberek 
észrevették, hogy akiért André testvér 

imádkozik, és akit Szent Józsefhez küld, 
az jobban lesz. Ennek híre ment és egyre 
többen mentek hozzá. Egyszer járvány 
tört ki a városban és ő önként jelentkezett 
ápolónak. Egy betege sem halt meg. Et-
től kezdve elterjedt róla, hogy gyógyító 
hatalmat kapott Istentől, és egy idő után 
tömegével érkeztek hozzá a segítséget 
kérők. Elöljárói kérdőre vonták, de azzal 

védekezett, hogy ő csupán imádkozik a 
betegekért és Szent József közbenjárását 
kéri értük. Végül megengedték, hogy fo-
gadóórákat tartson; ezeken a segítségre 
szorulók felkereshették, imát és tanácsot 
kérhettek tőle.

Mindig elutasította, hogy csodatévő 
ereje lenne, ugyanakkor hűségesen ki-
tartott a betegek szolgálatában: látogatta 
őket otthonaikban, és mindenkiért imád-
kozott, aki csak kérte. Évente hozzávető-
legesen nyolcvanezer levél érkezett hoz-
zá ilyen jellegű kérésekkel.

Idővel sikerült meggyőznie a tarto-
mányfőnököt, hogy vásárolják meg a 
szemközti telket. 1904-ben Montreal ér-
sekét is felkereste, hogy szeretne temp-
lomot építeni Szent József tiszteletére a 
Mont Royal nyugati lejtőjén. Az érsek 
engedélyt ugyan adott, de pénzt nem. 
André testvér ekkor gyűjtésbe kezdett: 
hajvágást vállalt az iskola diákjainál és 
cserébe adományokat kért. Egy év alatt 
mindössze kétszáz dollár jött össze, 
de ez nem szegte kedvét, és felépítette 
azt, ami futotta a pénzből: egy szerény 

fakápolnát. Ezzel azonban hosszú távon 
nem elégedett meg André testvér. Újabb 
adománygyűjtésbe fogott, az adományok 
pedig megsokszorozódtak, hiszen a gyó-
gyulást kérők is segítettek. Ennek kö-
szönhetően felépült egy nagyobb temp-
lom, majd 1924-ben elkezdődött a ma 
ismert Szent József-oratórium építése. 
Minden évben több ezer zarándok érke-
zett a helyszínre, hogy kifejezze Szent 
József iránti tiszteletét és közbenjárását 
kérje. Sokan azért látogattak el oda, hogy 
találkozhassanak a portás szerzetessel – 
mert addigra André testvér már csodaté-
vő ember hírében állt. 

Kanada legnagyobb temploma 1967-
ben készült el. A mai napig mankók és 
hálát megörökítő márványtáblák szá-
zai állnak a Szent József-oratóriumban, 
amelyeket azok hagytak ott, akik André 
testvér imájára és Szent József közben-
járására meggyógyultak. A kegyhelyről                        
Szent II. János Pál pápa is elismerte, hogy 
számos csodás gyógyulás történt ott.

Amikor André testvér 91 éves korá-
ban elhunyt, a zord téli idő ellenére is 
több mint egymillióan zarándokoltak az 
oratóriumba tiszteletüket tenni, és álltak                                                                               
sorban órákon át, hogy még néhány 
pillanatig a szent ember teste mellett le-
hessenek. Földi maradványait az orató- 
rium alsó templomában helyezték nyu-
govóra, ahol azóta is számtalan zarándok 
keresi fel és kéri közbenjárását. Szent 
II. János Pál pápa 1982-ben boldog-
gá, 2010-ben pedig XVI. Benedek pápa 
szentté avatta. André Bessette a Keresz-
tes Kongregáció első szentje.

A montreali dombtetőről ma is üzeni 
az énekek szavaival: „Áldunk, Isten jó 
szolgája, Szent Családnak hű sáfárja”, 
„József, életnek példája, Tisztaság égő 
fáklyája”, „Imáinkban hozzád szállunk, 
Dávid nemes sarja, légy te biztos vá-
runk!”

(Készült kanadai és magyar
források alapján)

A Québec-i kegyhelyet kanadai Lourdes-nak is nevezik

André testvér hűségesen kitartott a 
betegek szolgálatában

Reményik Sándor
JÓZSEF, AZ ÁCS,

AZ ISTENNEL BESZÉL
 

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,

Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,

Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.

Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...

Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,

Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?

Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni

S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,

Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,

Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.

S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.

Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,

De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, – én senki vagyok,

Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

 

Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumában Boldog IX. Piusz pápa 1870. 
december 8-án nyilvánította Szent Józsefet az egyetemes katolikus egyház vé-
dőszentjévé. Ennek 150. évfordulóján, 2020. december 8-án Ferenc pápa a                      
Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelével Szent József-évet hirdetett. 
A 2021. december 8-ig tartó szentévhez egy olyan cikksorozattal is kapcsoló-
dunk, amelyben havonta egy-egy, Mária jegyesének nevét viselő templomot,                
intézményt mutatunk be. Elsőként Kanada legnagyobb székesegyházát, a mont-
reali Szent József-oratóriumot és történetét ismerhetik meg olvasóink.

Várjuk jelentkezéseiket
a Józseffel a Mária-úton felhívásra.

Részletek: www.eletunk.net
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Lapunk megjelenése 2020-ban
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: szerkesztoseg@eletunk.net 
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:
Hiba György SJ, Horváth Enikő, 

Kovács Péter, Puss Sándor SJ, Schenk Angyalka,
Sebestyén Péter, Szabó Ferenc SJ, Vincze András

ELŐFIZETÉS:
közvetlenül a kiadónál vagy

az európai magyar lelkészségeken keresztül

Előfizetés a 2021. évre közvetlenül a kiadónál: 
35 EUR/év, 7000 HUF/év

Digitális változat: 
20 EUR/év vagy 6000 HUF/év.

Bankszámlaszámunk:

MISSZIÓ MÉDIA KFT.

Magyarországon:
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 PR-cikk:
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.

Kövessen minket a világhálón is:
www.eletunk.net

www.facebook.com/eletunkujsag

Köszönjük, hogy éves újságelőfizetést
ajándékozott:

• Zsúnyi György Bremenből édesanyja, Özv. Zsú-
nyiné (Borsos) Franciska részésze Temerinbe.

Jócselekedét a magunk és a megajándékozott nevé-
ben is nagyon szépen köszönjük!

Köszönjük a támogatást:
•   Fehér Klára: 65 EUR.

Hozzánk való jóságát Isten fizesse!

ANGLIA
London: Hungarian R.C. Chaplaincy / Szent István 
Ház, Ft. Csicsó János főlelkész; W5 4EA London, 62 
Little Ealing Lane; Tel./Fax: +44-20/8566-0271; E-ma-
il: hungarian.chaplaincy@btinternet.com; Web: www.
szentistvanhaz.org és www.facebook.com/szentistvan-
haz.london. Szentmise minden hónap 1. és 3. vasárnap-
ján 11.30-kor. További misézőhelyek: Bristol, Camb-
ridge, Luton, Manchester, South Croydon. 
AUSZTRIA
Bécs: Wiener Ungarische Katholische Gemeinde / 
Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség, Ft. Simon 
Ferenc esperes, főlelkész; A-1070 Wien, Döblergasse 
2/30b; Tel.: +43-1/526-4972; E-mail: bmke@katoli-
kus.at; Web: www.katolikus.at és www.facebook.com/
KMEMWien. Új, ideiglenes szentmisehelyszín: Am 
Tabor-plébánia, 1020 Wien, Alliiertenstr. 2. További 
misézőhelyek: Baden, Leesdorfer Hauptstr. 74., minden 
hónap második vasárnapján 16.30-kor és Bécsújhely, 
Szent Katalin-kápolna, Domplatz 1., minden hónap 
utolsó vasárnapján 17.00-kor.
Collegium Pázmáneum: Ft. Varga János rektor; 
A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14; Tel.: +43-1/319-
1403; E-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com; 
Web: www.pazmaneum.katolikus.hu. Előesti szentmise 
szombatonként 17.00-kor.
Burgenland, Kismarton: Vikariat für ungarische Be-
lange, Ft. Pál László, Diözese Eisenstadt; A-7000 Ei-
senstadt, St. Rochus-Straße 21; Tel.: +40/676-880-708-
346, +40/2682-777-346; E-mail: laszlo.pal@martinus.
at; Web: www.martinus.at. Szentmise hónap 3. vasár-
napján 11.00-kor, Franziskaner Kirche, A-7000 Eisen- 
stadt, Josef Haydngasse 31. 
Burgenland, Alsóőr: Katholische Pfarramt, Ft. Gáspár 
Adalbert; A-7501 Unterwart 226; Tel.: +43-33/523-
4108; vasárnaponként 9.45-kor.
Burgenland, Felsőőr: Ft. Gáspár Adalbert; A-7400 
Oberwart, Stenamangerstraße 13; vasárnaponként 8.30-
kor.
Burgenland, Felsőpulya: Ft. Lehrner Hannes; A-7350 
Oberpullendorf, Hauptstr. 66; hónap 1. vasárnapján 
8.45-kor.
Burgenland, Középpulya: Ft. Ghinari Johann; A-7350 
Mittelpullendorf, Ungargasse 62; hónap 1. és 3. vasár-
napján 18/19 órakor.
Graz: Msgr. Molnár Ottó; Tel.: +43-316/6821-242; 
E-mail: otto.molnar@laposte.net. Ft. Holló István; Tel.: 
+43-676/8742-6711; E-mail: istvan.hollo@graz-sec-
kau.at. Szentmise minden vasárnap 17.00-kor, Kalva-
rienberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz. 
Innsbruck: Innsbrucki Magyar Katolikus Egyházköz-
ség, Magyar Ház, A-6020 Innsbruck, Richard Wagner 
Str. 3., Facebook: www.facebook.com/ Innsbrucki-Ma-
gyar-Katolikus-Egyházközség-1270405526418632/. 
Szentmise minden hónap 2. vasárnapján. Érdeklődni: 
Schenk Angyalka világi elnök, Tel.: +43-699-1151-
6190; E-mail: djas@inode.at.
Linz/Wels: Ungarnseelsorgezentrum der Diözese Linz, 
Ft. Szabó Ernő; A-4600 Wels, Herrenstr. 2.; Tel.: +43-
732/341-175; E-mail: ernest.szabo@dioezese-linz.at. 
Misehelyszínek: Linz, Guter Hirte (Jó Pásztor-) temp-
lom, Am Steinbühel 31, A-4030 Linz, minden hónap 
1., 3. és 5. vasárnapján és Wels, St. Stephan/Lichtenegg 
(Szent István-) templom, Königsederstr. 20, A-4600 
Wels, minden hónap 2. és 4. vasárnapján.
Klagenfurt: Kapuziner Kirche; A-9020 Klagenfurt, 
Waaggasse 15., szentmise minden hónap utolsó vasár-
napján 14.00-kor.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3. szombaton 
17.00-kor az orsolyita templomban, A-5061 Salzburg, 
Aigner Str. 135. Érdeklődni: Bohuny István, tel.: +43-
699/8172-1232.
BELGIUM 
Brüsszel: Mission Catholique Hongroise, Magyar Ház, 
P. Havas István Sch.P.; 1050 Bruxelles, rue de l’Arbre 
Bénit 123; Tel.: +32-2/64-96-188, mobil: +32-487/614-
063; E-mail: havas.istvan@piarista.hu; aumonerie-
desetrangers@skynet.be; Web: www.bmkk.be. Szent-
mise minden vasárnap 10.30-kor és 18.00-kor, 123 rue 
de l’Arbre Bénit, 1050 Ixelles és Église Sainte-Famille, 
Place de la Sainte-Famille, 1200 Woluw-Saint-Lambert. 
További misézőhelyek: Leuven; Liège, Abbaye Paix 
Notre-Dame des Soeurs Bénédictines, 54 boulevard 
d’Avroy, 4000 Liège, havonta egy alkalommal (szom-
bat, 15 órakor) a Bencés Nővérek templomában.
CSEHORSZÁG 
Prága: Prágai Magyar Katolikus Plébánia, Ft. Bal-
ga Zoltán; Telefon: +420-734-688-656; E-mail: 
info@katolikus.cz; Web: www.katolikus.cz és www.
facebook.com/Prágai-Magyar-Katolikus-Plébá-
nia-1769510549979963/. Misehelyszín: Belvárosi Szent 
Henrik Templom, 110 00 Prága 1., Jindrisska 30. 
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Mission Catholique Hongroise / Párizsi Ma-
gyar Katolikus Misszió; F-75010 Paris, 42, rue Albert 
Thomas; Tel.: +33-1/42-086-170, E-mail: missioncat-
holique@orange.fr; Web: www.magyarmisszio.info és 
www.facebook.com/Parizsi.Magyar.Katolikus.Misszio.
HOLLANDIA
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközsé-
gi Tanács; E-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.
com; Web: http://fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag 
és www.facebook.com/EKT-hollandiai-magyar-katoli-
kusok-119459806451156.
Amszterdam: Obrechtkerk, Obrechtstraat 30. NL-1071 
KM Amszterdam.
Eindhoven: Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, NL-5614 
AA Eindhoven.
Hága: Hágai Magyar Katolikusok, Onbevlekt Hart 
van Maria Kerk (Marlotkerk); NL-2594 CK Den Haag, 
Bloklandenplein 15. Facebook: www.facebook.com/
HagaiMagyarKatolikusok.
Helmond: Pauluskerk, Paulus Potterstraat 2., NL-5702 
CW Helmond.
Vianen: Vianeni Magyar Otthon, Panoven 17A, NL-
4133 NG Langeweg, 145. sz. házzal szemben van a 
bejárat.
Wassenaar: Sint Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31. 
NL-2241 PJ Wassenaar (Parklaan 28 (kerk) / van Cran-
enburchlaan 31 (Pastorie); Tel.: 070-511-4262; E-mail: 
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján 15.00-kor, 
Az Úr Mennybemenetele-templom (Kościół Wnie-
bowstąpienia Pańskiego), Ursynów, al. Komisji Edu-
kacji Narodowej 101. Metróval a Stokłosy állomásig, 
majd Varsó központja felé sétálni kb. 350 m-t.
LUXEMBURG
Ft. Lukács József és Havas István Sch.P., 8032 Strassen, 
2 place des Martyrs. Havonta egy alkalommal.
MÁLTA 
Naxxar, Santwarju Gesu Hniena Divina-templom. 
Évente háromszor van magyar szentmise (vasárnap 
17.30-kor).
NÉMETORSZÁG 
Augsburgi Egyházmegye: Ungarische Katholische 
Mission / Augsburgi Szent László Magyar Katolikus 
Misszió, Ft. Csibi Sándor; D-86152 Augsburg, Henisi-
usstr. 1.; Tel.: +49-821/3166-8960 vagy +49-821/3166-
8961; E-mail: iroda@augmis.de; Web: www.augmis.
de, www.augsburgimisszio.de, augsburgi-katolikusok.

de.  Misézőhelyek: Augsburg, St. MAX-templom, Fran-
ziskanergasse. 4.; Kempten, St. Mang, Mariä Himmel-
fahrt-templom, Friedrich-Ebertstr. 1., Neuburg an der 
Donau.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye: 
Stemper Ferenc lisbergi plébános és Dankó István atya 
(Amberg). Szentmisék: Caritas Seniorenheim St. Jo-
sef-kápolnája, Giesbertstr. 65., Nürnberg, kéthetente. 
Érdeklődni lehet: Lipecz Josef, tel.: +49-1/763-803-
3699.
Freiburgi érsekség: Ft. Lovász Reinholdt plankstadti 
kooperator; D-68723 Plankstadt, Schwetzinger Str. 32. 
Havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.
Berlini és Hamburgi Főegyházmegye, Hildesheimi 
és Osnabrücki Egyházmegye: Ungarische Katho-
lische Mission, Ft. Rasztovácz Pál; D-20535 Hamburg, 
Bürgerweide 35; Tel.: +49-40/250-7783. Misézőhelyek: 
Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck, Braun-
schweig, Bremen. 
Kölni Főegyházmegye, Esseni és Aacheni egyházme-
gyék: Katholische Ungarische Gemeinde im Erzbistum 
Köln / A Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lel-
készsége, Ft. Lukács József; D-50676 Köln, Am Rin-
kenpfuhl 10; Tel.: +49-221/3377-8517; E-mail: info@
ungarnzentrum.de és unganzentrum.koeln@gmail.com; 
Web: www.ungarnzentrum.de és www.facebook.com/
Ungarische.Gemeinde. További misézőhelyek: Ber-
gisch-Gladbach, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Herzogenrath, Köln, Köln, Wuppertal. 
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye: Katho-
lische Ungarische Gemeinde / Szent Erzsébet Ma-
gyar Katolikus Egyházközség Frankfurt; Dr. Johannes 
zu Eltz, Stadtdekan plébániai ügyvezető; D-60487 
Frankfurt am Main, Ludwig-Landmann-Str. 365; Új 
postacím: D-61440 Oberursel, Altenhöfer Weg 61; Te-
lefon: +49/1515-871-9831. Lelkipásztori munkatárs: 
Bodrogi Szilvia, s.bodrogi@erzsebet-frankfurt.de; 
Egyházközségi titkárnő: Barcsay Andrea, pfarrbuero@
erzsebet-frankfurt.de. Web: www.magyar-katoliku-
sok-frankfurt.de és  www.facebook.com/MagyarKa-
tolikusEgyhazkozseg. Szentmise minden hónap 2. és 
4. vasárnapján 15.30-kor, Frankfurt am Main, Herz-               
Marien-Kirche, Auf dem Mühlberg 14. További mi-
sézőhelyek: Griesheim (Darmstadt), Gießen, Mainz,              
Wiesbaden-Delkenheim.
München-Freisingi Főegyházmegye: Ungarische Kat-
holische Gemeinde / Magyar Katolikus Egyházközség, 
Ft. Merka János; D-81925 München, Oberföhringer Str. 
40.; Tel.: +49-89/2137-4230 (Titkárság: Varga Katalin 
titkárnő) és +49-89-2137-4233 (Lukács Tibor lelki-
pásztori munkatárs); Fax: +49-89/2137-4234; E-mail: 
info@ungarische-mission.de, Ungarische-Gemeinde.
muenchen@eomuc.de; Web: www.ungarische-mission.
de. Nyugdíjas kisegítő: Ft. Buchmüller István ny. plé-
bános. Misézőhelyek: München, Rosenheim, Erding, 
Landshut, Bad Tölz, Waldkraiburg.
Münster-Paderborn-Osnabrücki Egyházmegyék: 
Münster Magyar Katolikus Misszió / Münsteri, Osnab-
rücki és Paderborni Egyházmegyék magyar közösségei, 
Ft. Simon Péter; D-48157 Münster, Middelfeld 24; Tel.: 
+49-251/932-57-288; E-mail: ungarische-mission@
bistum-muenster.de; Web: sites.google.com/view/un-
garisch és www.facebook.com/ungmis. Misézőhelyek: 
Bielefeld, Bocholt, Hagen, Marl, Menden, Münster, 
Neukirchen-Vluyn, Osnabrück.
Passaui Egyházmegye: Ungarishe Mission Passau / 
Passaui Magyar Misszió, Ft. Kovács János; D-84375 
Kirchdorf am Inn; D-94036 Passau, Breslauer Str. 
2.; Tel.: +49-85/712-332; E-mail: info@magyar-mis-
sio-passau.de. sites.google.com/site/magyarmissiopas-
sau és www.facebook.com/magyarmissio.passau.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Ungarische 
Katholische Gemeinde / Szent Gellért Magyar Kato-
likus Egyházközség, Ft. Merlás Tibor; D-70186 Stutt-
gart, Albert-Schäffle Str. 30.; Tel.: +49-711/236-9190, 
fax: +49-711/ 236-7393; E-mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de, mtibor1960@gmail.com; Web: 
www.stuttgarti-katolikusok.de és www.facebook.com/
stuttgarti.katolikusok; D-89073 Ulm, Walfischgasse 
17.; Tel.: +49-731/3996-6306, mobil: +49-1575- 370-
1412. Misézőhelyek: Balingen-Frommern, Biberach an 
der Riss, Böblingen, Eislingen, Friedrichshafen-Berg, 
Heidenheim an der Brenz, Heilbronn-Horkheim, Lud-
wigsburg-Hoheneck, Munderkingen, Reutlingen-Or-
schel-Hagen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Ulm, Tutt-
lingen, Weingarten.
Würzburgi Egyházmegye: Ft. Dr. Koncsik Endre; 
D-97070 Würzburg, Domerschulstr. 2.; Tel.: +49-
931/3866-2530, fax: +49-931/3866- 2599.
NORVÉGIA 
www.nufo.no/makao. Húsvétkor, augusztus 20-án és 
karácsonykor ünnepelnek magyar nyelven szentmisét, 
más-más, az alkalomra odautazó lelkipásztorok szolgá-
lata által.
OLASZORSZÁG 
Róma: Olaszországi Katolikus Missziós Központ, Via 
del Casaletto, 481., 00151 ROMA (RM); E-mail: pmi@
katolikus.hu; Tel.+39 06 68.42.620; Lelkész: Dr. Né-
meth Norbert rektor. A római magyar közösség szent-
miséjét a hónap utolsó vasárnapján tartják 11 órakor a 
Celio dombon a Szent István vértanú-körtemplomban 
(Santo Stefano Rotondo). Rómában minden kedden 8 
órakor magyar nyelvű szentmisét ünnepelnek a Szent 
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában. 
További misézőhelyek: Bologna, Catania, Firenze, Lo-
reto, Milánó, Padova, Palermo, Parma, Torino.
SVÁJC
Bázel: Röm. Kath. Ungarnmission / Bázeli Magyar 
Katolikus Misszió, Ft. Pál István; CH-4123 Allschwil, 
Binninger Str. 45.; Tel.: +41-76/518-5440; Web: www.
ungarnmission.ch. Misehelyszín: Sacré Couer-temp-
lom, Feierabendstr. 68., CH-4051 Basel, minden vasár-
nap 8.50-kor.
Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Ft. Pál István; CH-
3073 Gümligen, Pf. 102.; Web: www.ungarnmission.ch. 
Misehelyszín: Viktoriaheim-kápolna, havonta kétszer 
11.45-kor.
Genf: Genfi Magyar Katolikus Misszió, CH-1216 
Cointrin GE, Chemin du Ruisseau 36.; Tel.: +41-
22/791-0458; Web: www.katolikus.ch. Misehelyszín: 
Cointrin-kápolna, minden hónap első és harmadik va-
sárnapján 10.30-kor.
Lausanne: Tel.: +41-76/483-7394. Misehelyszín: 
Servan-kápolna (Chapelle de Servan), Chemin Euge-
ne-Grasset 12, CH-1006 Lausanne, a genfi vasárnapi 
szentmiséket megelőző szombatokon 18.00-kor.
Tägerwilen: Bruder Klaus-templom, Ernst-Kreidol-
fstrasse, CH-8274 Tägerwilen, minden hónap első va-
sárnapján 17.00-kor.
Zürich: Szent István Magyar Katolikus Misszió 
Zürich, Ft. Varga Péter; CH-8057 Zürich, Winterthu-
rerstr. 135.; Tel.: +41-44/362-3303; E-mail: peter.var-
ga@mail.ch iroda@magyar-misszio.ch; Web: http://
magyar-misszio.ch. Szentmise minden vasárnap 12.00-
kor és minden első pénteken este 17.30-kor, Bruder 
Klaus-templom, Milchbuckstrasse 73, CH-8057 Zü-    
rich. További misézőhelyek: Frauenfeld, Schaffhausen,                
Uster, Winterthur.

MAGYAR SZENTMISÉK AZ EURÓPAI DIASZPÓRÁBAN

Részletes adatbázisunkat keresse honlapunkon: 
www.eletunk.net/miserend

Az éves előfizetés összege a 2021. évre
Lapunk nyomtatott kiadása egyénileg közvetlenül a kiadónál, 

valamint a nyugat-európai helyi magyar lelkészségeken keresztül is előfizethető.

A nyomtatott kiadás éves előfizetési díja közvetlenül a kiadónál történő
egyéni megrendelés esetén:

Magyarországon kívül 35 EUR/év, Romániában 25 EUR/év
(az eddigi 20 EUR + a postaköltség egy része);

Magyarországon belül 7000 HUF/év 
(az eddigi 6000 HUF + a postaköltség egy része).

Az online kiadás naptári évre szóló előfizetési díja a 2021. évre: 
20 EUR/év vagy 6000 HUF/év.

Lelkészségeken keresztül történő megrendelés esetén
 a nyomtatott kiadás éves előfizetésének összegét az adott missziók határozzák meg

a helyi terjesztési költségek figyelembevételével.

Ajándékozzon újságmegrendelést!

Ajándékozzon nyomtatott vagy online éves Életünk-előfizetést rokonainak,            
barátainak, ismerőseinek, egykori plébániájának, iskolájának, bármilyen intéz-
ménynek vagy civil szervezetnek, amely közel áll Önhöz.

Bankszámlaszámunk:

MISSZIÓ MÉDIA KFT.
OTP BANK 11716008-22527699

Külföldről utalás esetén:

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

Az OTP Bank székhelye:
H-1051 Budapest, Nádor utca 16.

E-mailcím, amelyre a megajándékozott személy
vagy intézmény nevét és postacímét várjuk: 
szerkesztoseg@eletunk.net

Legyen a segítségünkre abban, hogy a nagy múltú, az 53. évfolyamába            
lépett Életünk a diaszpóra egyetlen nyomtatott magyar katolikus lapjaként                    
információforrásunk maradjon, erősítsen bennünket és képviselje keresztény 
értékeinket szerte a világban!

FelhívásFelhívás: Sírok gondozását vállalom Budapesten a Farkasréti és az Óbudai 
temetőben, valamint segédkezek más egyéb ügyintézésben is. Keressenek 
bizalommal! E-mail: foto@thaler.hu. Minden levélre válaszolok!
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FELHÍVÁS A MAROSILLYEI TEMPLOMÉRT A KARITÁSZ IS SEGÍT HORVÁTORSZÁGNAK

SZŰZ MÁRIA ELSŐ LOURDES-I JELENÉSE
A BETEGEK VILÁGNAPJA

1858. február 11-én a Lourdes mel-
letti Massabielle-barlangban a szegény, 
tanulatlan, tizennégy éves Bernadette 
Soubirous-nak megjelent a Szűzanya.  
A „Hölgy” hófehér ruhát és vakító fehér 
köpenyt viselt, égszínkék öv volt dere-
kán, lábát aranyrózsa díszítette, kezében 
rózsafüzért tartott. Összesen tizennyolc 
alkalommal jelent meg július 16-áig, 
bűnbánatot és engesztelést kérve. Feb-
ruár 25-én felszólította Bernadette-et, fa-
kasszon forrást a barlang meghatározott 
pontján, igyon belőle és mosdjon meg 
benne. Március 2-án megbízta a kislányt, 
„mondja meg a papságnak, hogy építse-
nek kápolnát és jöjjenek körmenetben” 
a jelenések helyére. Március 4-én már 
több mint tízezren kísérték el Bernadet-
te-et a barlanghoz, de a látomásokban 
csak a kislány részesült. Március 25-én 
a „Hölgy” lourdes-i dialektusban a nevét 
is elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fo-
gantatás.”

Franciaországban a jelenések híre 
gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek 
látogattak Lourdes-ba, a Pireneusok kö-
zött, a Pau patak partján fekvő városkába 
és a jelenések helyén fakadt forráshoz, 
amely 120 ezer liter vizet ad naponta. 
A forrásnál kezdettől fogva tapasztal-
tak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket 
egyházi és világi hatóságok vizsgálták. 

Azok természetfeletti jellegét 1862-ben 
a tarbes-i püspök (Lourdes a tarbes-i 
egyházmegye területén fekszik), majd 
1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is 
elismerte.

1862-ben kezdtek templomot építeni 
a forrás feletti sziklára, amely 1876-ra 
elkészült és amelynek Boldog IX. Pi-
usz pápa bazilika címet és előjogokat 
adományozott. A barlangban Bernadette 
útmutatásával elkészült a Szűzanya már-
ványszobra. A forrás mellett fürdő épült.

A Szűzanya lourdes-i megjelenését 
először a tarbes-i egyházmegyében ün-
nepelték, 1890-től. 1908-tól, a jelenések 
50. évfordulójától kezdve Szent X. Piusz 
pápa az ünneplést az egész egyházra ki-
terjesztette.

A jelenés helyén a sok csodálatos 
gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott 
hatalmát. Lourdes világhírű zarándok-
hely lett, ahova milliók zarándokolnak el 
engesztelni és gyógyulásért vagy meg-
nyugvásért imádkozni. A megmagyaráz-
hatatlan gyógyulások száma sok ezer, 
ebből hetvenet ismer el az Egyház cso-
dás gyógyulásnak. A lelki gyógyulások 
száma felmérhetetlen.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben 
kezdeményezte, hogy február 11., a 
Szűzanya első lourdes-i jelenésének 
napja legyen a betegek világnapja. A vi-

lágnap célja, hogy „Isten egész népe kel-
lő figyelmet szenteljen a betegeknek, se-
gítse elő a szenvedés megértését”. Ezen 
a napon egyre több templomban kiszol-
gáltatják a betegek szentségét. A pápa 
február 11-én hagyományosan üzenetet 
intéz a betegekhez. (Magyar katolikus 
lexikon)

Kedves Jókedvű Adakozók! A Gyu-
lafehérvári Római Katolikus Főegyház-
megye 2018-ban Kolozsváron kiadott 
név- és címtára szerint Déva I. ferences 
plébánia és kolostor filiája Marosillye.                                                                                 
A Dévától 25 kilométerre észak-
nyugatra, a Maros jobb partján fekvő 
Marosillyén az 1412-ből származó írásos 
emlék szerint már állt egy kőtemplom.                                                                
A templomot a XVI. század második fe-
lében – a falu lakosságának a reformá-
tus hitre való áttérésével – reformátusok 
vették használatba. 1749-ben két feren-
ces szerzetes vezette katolikus székelyek 
szervezték újjá az egyházközséget, a 
templom ekkor került vissza a katolikus 
hívek tulajdonába.

A marosillyei Sarlós Boldogasszony 
tiszteletére szentelt plébániatemplom 
szentélye a reformációt megelőző kor-
szakból maradt fenn. A sekrestyeajtó 
faragott kőkerete XVI. századi, vala-
mint ebből az időszakból származik a 
sekrestye kőablakkerete és 
a hajó déli falába beépített 
1581-es feliratos kőtábla is.                                                                       
A templomban található a 
könnyező pócsi kegykép 
egyik erdélyi másolata is. 
Terdik Szilveszter kutatá-
sa szerint nem a Pócson, 
hanem a Bécsben őrzött 
eredeti kegykép alapján 
készült az a másolat, amely 
a marosillyei plébánia-
templom főoltárát díszíti, 
üvegszekrénybe helyezve, 
díszes fémkoronákkal éke-
sítve. A főoltár felett egy-
kor olvasható felirat sze-
rint a képet annak emlékére helyezte ide 
báró Bornemissza János és József, hogy   
1803-ban a falura örökös birtokadományt 
nyertek az uralkodótól 1803. július 3-án. 
Ez a másolat nagyon finom kidolgozású, 
minden bizonnyal közvetlenül Bécsben 
készíttették a megrendelők.

Marosillyén született 1580. november 
15-én Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. 
Szülőházát a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány tíz évvel ezelőtt megvásárolta és 
felújította. 2017-ben a Magyar Állam a 
Teleki Alapítvány, illetve a Rómer Flóris 
Terv támogatásával a templom tetőzetén 

elvégezte a legfontosabb állagmegóvási 
munkákat, új cseréplécezést építettek be 
a cserepek átforgatásakor, kicserélték a 
horganyzott lemezeket és új vápákat ala-
kítottak ki. A régi eresz mintájára a hé-
jazatra, a templomhajóra és a szentélyre 
két kettős kereszt készült, valamint új 
ereszcsatornát és lefolyókat szereltek 
fel, valamint elkészült a villámhárító fel-
szerelése is.

Egyik alkalommal szerettük volna a 
templomot belülről is megnézni. Meg-
döbbentő, szívszorító kép fogadott: a 
templom ajtaját bedeszkázták, a temp-
lomkert pedig teljesen elhanyagolt és 
lehangoló állapotban volt. Jeleztem 
Böjte Csaba testvérnek is, hogy filiája 
milyen kétségbeejtően elhanyagolt álla-
potban van. Említettem neki azt is, hogy 
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge (KÉSZ) a ferences öregdiákokkal 
karöltve – miután a Magyar Állam 
már megtette kötelességét veszendő 

templomaink megmenté-
sére – szeretnénk annyi 
pénzt összegyűjteni, hogy 
a templom látogatható le-
gyen, s ott évente néhány-
szor az ottani híveknek 
ferences atyák szentmisét 
mutathassanak be, legfő-
képpen pedig a templom 
titulusának ünnepén, július 
2-án Sarlós Boldogasszony 
napján.

Kérjük, hogy e nemes cél 
érdekében lehetőségeikhez 
mérten járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy a 607 éves, a 
ferences rendhez kötődő 

épített örökségünkben legkésőbb 2021. 
július 2-án ismét felhangozzon Szent 
Ferenc himnusza. Az adományok utalá-
sához szükséges adatok: Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége, 1016 Budapest, 
Aladár u. 17., CIB Bank Zrt., H–1027 
Budapest, Medve u. 4–14., 11100104-
19719548-36000001, IBAN-szám: 
HU71 1110 0104 1971 9548 3600 0001, 
SWIFT-kód: CIBHHUHB, „adomány a 
marosillyei templom felújítására” közle-
mény feltüntetésével. Pax et bonum!

Udvarhelyi Olivér, a KÉSZ
 Veszprémi Csoportjának elnöke

Számos áldozata van a 2020. utolsó 
napjaiban bekövetkezett horvátországi 
földrengésnek, sok család került nehéz 
helyzetbe a természeti katasztrófa miatt. 
Sisak (magyar nevén: Sziszek) és Glina 
települések is nagymértékben károsod-
tak. Az első felmérések alapján mintegy 
5 ezer gyermek maradt iskola nélkül, 
mivel 5 iskolaépület teljesen megrongá-
lódott, 9 jelentős felújítással még rendbe-
hozható és csak 13 maradt működőképes.

A Katolikus Karitász kötelességének 
érezte az azonnali segítségnyújtást, és a 
Szombathelyi Egyházmegyei Karitászon 
keresztül rögtön adománygyűjtésbe kez-
dett, valamint 1,6 millió forint értékben 
szerzett be létfontosságú eszközöket és 
élelmiszereket. A szilveszter napjának 
délelőttjén útnak indított szállítmányba 
több ezer műanyag evőeszköz (tányér, 
kanál, pohár), takarók és plédek, ben-
zinmotoros áramfejlesztők, Siesta gáz-
kályhák, infra hősugárzók, készételek, 
konzervek, instant levesek kerültek.                        
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
szállítmánya újév napján meg is érke-
zett Horvátországba. „Megrendítő volt 
látni az összedőlt házakat” – számolt 
be a tapasztalatokról Horváth Sándor, a 
Karitász munkatársa, aki az év eleji úton 
munkájával és horvát nyelvtudásával se-
gítette a csapatot. 

A segélyszervezet a sziszeki Karitás-
szal napi kapcsolatban van, így a Karitász 
naprakész információkat kap arról, mire 
van a helyszínen a legnagyobb szükség.

Január 12-én újabb, több millió forint 
értékű segélyszállítmányt indított útnak 
a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 
Horvátország földrengés sújtotta 
térségébe, amelyben a Győri Egy-
házmegyei Karitász adományait is 
elvitték. Az év vége óta tartó fo-
lyamatos adománygyűjtés ered-
ményeként újabb négy kisbusz 
telt meg, amelyek 6,5 millió forint 
értékű segélyszállítmányt vittek 
Horvátországba, mondta Tuczainé 
Régvári Marietta, a Szombathelyi 
Egyházmegyei Karitász igazgató-
ja. A gyűjtést a plébániai Karitászo-
kon keresztül is végezték, emellett 
a szentmiséken is a bajba jutottak 
megsegítésére gyűjtöttek. Érkeztek 

egyéb civil felajánlások és cégek is tá-
mogatták a kezdeményezést. Így a kis-
buszokba konzervek, takarók, evőesz-
közök, mosószerek, számos aggregátor, 
kályha került. Emellett a Karitász már a 
felújításokra is gondolt: a felajánlások 
egy részéből az újjáépítéshez szükséges 
anyagokat vásároltak több mint egymil-
lió forint értékben, amelyeket egy vépi 
cég ingyen szállított a térségbe.

Székely János szombathelyi megyés-
püspök áldotta meg a segélyszállítmányt, 
amely január 12-én indult útnak. A fő-
pásztor kiemelte: a keresztényeket kez-
dettől fogva az jellemezte, hogy segí-
tettek a bajba jutott embereknek. Sokan 
megmozdultak most is, hogy segítsenek, 
az emberek átérezték, hogy milyen len-
ne, ha itt történne hasonló eset. A gyűj-
téssel nem áll le a Karitász, hangsúlyozta 
Tuczainé Régvári Marietta, de a jövőben 
már az újjáépítésben szeretnének segíteni 
és ehhez kérik az emberek támogatását.

A Katolikus Karitász által indított 
gyűjtés célja a krízishelyzetbe került 
családok támogatása, otthonaik helyre-
állítása, újjáépítése, amit a segélyszerve-
zet pénzadománnyal és építőanyagokkal 
támogat. Az adományokat átutalással a 
Raiffeisen Bank 12011148-00124534-
00100008 / IBAN HU17 120 111 480012 
4534 00100008, SWIFT: UBRTHUHB 
számlaszámra, „földrengés” közlemény-
nyel; az 1356-os adományvonal hívásá-
val (hívásonként 500 Ft-tal); valamint a 
www.karitasz.hu oldalon online adomá-
nyozással lehet eljuttatni a segélyszerve-
zethez. 

(Fotó: Vatican News)

FOHÁSZ
JÁRVÁNY IDEJÉN
Mindenható, örök Isten, Te vagy az, 

aki a világmindenséget fenntartod és aki-
től minden élet fakad. Hozzád járulunk és 
kegyelmedért esedezünk, mert nagy ve-
szély fenyegeti törékeny emberi létünket 
egy új vírusjárvány idején.

Hisszük, hogy Te vagy a történelem 
Ura, és hisszük azt is, hogy ha a Te szere-
tetedre hagyatkozunk, akkor a legjobbat 
fogod kihozni minden élethelyzetből. Eb-
ben a reményben helyezzük oltalmad alá 
betegeinket és családjaikat: Szent Fiad 
húsvéti misztériuma adjon üdvös enyhü-
lést a testüknek és lelküknek.

Segíts mindannyiunknak, hogy min-
denki megcselekedje a rábízott felada-
tokat, felszítva magában a kölcsönös 
testvériség lelkületét. Támogasd az or-
vosokat és az egészségügyi dolgozókat, 
tanítókat és szociális munkásokat, hogy 
állhatatosan végezzék munkájukat.

Te vagy a fáradtak menedéke és a 
gyöngék támasza, kérünk Téged, hogy a 
Boldogságos Szűz Mária és különösen az 
orvos, gyógyító szentek közbenjárására 
tarts távol tőlünk minden ártalmat.

Szabadíts meg a minket sújtó jár-
ványtól, hogy békében folytathassuk az 
életünket és megújult szívvel dicsérve 
adhassunk hálát Neked! Bízunk Benned 
és Hozzád könyörgünk a mi Urunk, Jézus 
Krisztus nevében. Ámen.


