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Szent István királyunk főünnepe nemzeti 
ünnepnap, egész magyar kereszténységünk 
napja. „Mivel minden nép saját törvényei 
szerint él, ezért mi is, Isten akaratából or-
szágunkat igazgatván […] törvényhozó el-
mélkedéssel meghatároztuk népünk számára, 
miképpen éljen tisztességes és békés életet” 
– áll az Intelmekben, amelyet Szent István 
királyunk fiához, Imre herceghez címezett 
szent hagyatékában. Ebben benne van po-
litikai programja, az európai beilleszkedés 
és keresztény társadalmi életformaváltás 
szándéka. Benne van a nemzeti elv mint a 
nemzetekfelettiség, a nemzeti hagyományok 
megőrzése és a politikai önállóság. A II. Szil-
veszter pápától kapott apostoli királyavató 
Szent Korona pedig erősítette függetlenségét 
a Német-Római Birodalommal és Csehor-
szággal szemben. Ugyanakkor a legendaíró 
valós történeti hagyományt rögzített, misze-
rint országa felajánlása a Szűzanyának egy 
sajátosan magyar államelméletnek, a Reg-
num Marianumnak, Mária országának az 
alapját vetette meg. E mögött az a mélységes 
meggyőződés és hivatástudat állt, miszerint 
a király Isten felkentje, hogy népe földi és 
örök jólétét szolgálja, elősegítse.

Szent István rájött, hogy királyságát 
Krisztus királysága megnemesíti, sőt a Meg-
váltó ad igazi támpontot ehhez a szolgálat-
hoz. Nem féltette népe ősi történelmét és 
kultúráját a kereszténységtől, nem krisztus-
talanított ősmagyar hitet akart konzerválni, 
hanem ellenkezőleg: megérezte, hogy Krisz-
tus felemel minden nemzetet, a magyart is. 
A kereszténység inkább erőssé, teljessé teszi 
a népeket és örök célt ad nekik. Ezt törté-
nelmünk mindvégig igazolta is. Szent Ist-
ván király Krisztusban találta meg a hiteles 
nemzeti felemelkedés forrását. Ezért építette 
népe jövőjét erre a sziklára. Pedig a magya-
rok nyilaitól évszázadok óta féltek, rettegtek 
a nyugati európai nemzetek. A magyarok 
nyilai sokkal hatékonyabbak voltak a ha-
sonló nyugati harceszközöknél. Háromszáz 
méterre is elrepültek és sebesítettek. Ötven 
méterről a páncélt is átütötték. A kengyel is 

magyar találmány volt, amely azt tette le-
hetővé, hogy a lovon száguldó katona hátra 
tudott fordulni lován és viszonylag biztosan 
tudott nyilazni. És ismerték a földművelést 
is. Nem éltek nomádok módjára. A sírjaik-
ban megtalált ékszerek ötvösművészetük 
fejlettségét és szépérzéküket bizonyítja.                                                                                         
A kardokhoz, nyílfejekhez magasfokon kel-
lett ismerniük a vasolvasztás, a vas meg-
munkálásának a technikáját. Ezer lovas fel-
szereléséhez legalább egy tonna vasra volt 
szükség és azt meg kellett munkálni. És ak-
kor még nem beszéltünk a vallásos monda-
világról, a sokistenhitről, a sámánizmusról, 
amely mégiscsak az egyistenhitben kötött 
ki, hiszen az Árpádok családi emlékeze-
te századokat ölelt át. Küldetésük Istenhez 
kapcsolta őket. Tengrihez, a magyarok Iste-
néhez, az Öregistenhez, aki nem más, mint 
maga a Mindenható Isten. Szent István király 
a nyugati kereszténységben megtalálta a föl-
di és égi hivatásának harmóniáját. Gondol-
junk csak bele, nincs a földön még egy az 
Árpád-házhoz fogható család, amely három 
tucatnál több szentet, boldogot és boldog 
emlékezetű személyt adott volna.

Szent István királyunk népe karizmati-
kus vezetője volt, aki összekötötte az eget a 
földdel. Ő úgy volt reálpolitikus, hogy nem 
térített sunyiságból; nemcsak politikai szá-
mításból, egyezkedésből akarta a magyar-
ságot a nyugati kereszténységhez csatolni, 
hanem küldetésből. Mert az ő géniusza, zse-
nialitása életszentségében testesült meg. Ez 
az igazi hagyatéka. És a siker nem az ő sze-
mélyéé lett, hanem az országé és a népé.

Szent István király számára a spirituális 
kapocs a karizmák ajándékozójával, a Min-
denható Istennel, Jézus Krisztussal volt. 

Augusztus 20-a minden magyarok ün-
nepe. A Magyarok Nagyasszonya és Szent 
István ma is nyomon követi a magyarok élni 
akarását. Az anyanemzet feltámadását is a 
sok csendes imának köszönhetjük. Szent Ist-
ván királyunk és a magyar szentek, a szent 
magyarok égi családja ma is drukkolnak ér-
tünk és kijárják számunkra az égi áldást.

ÖSSZEKÖTÖTTE AZ EGET A FÖLDDEL
Írta: Sebestyén Péter

István arca fehér, fehér, mint a márvány;
sejti, érzi, tudja, milyen nagy az ármány,

amely népére tör szomszédai által –
aki ma még barát, segíteni átall.

Üveges szemei a jövőbe néznek,
majd a tekintetét fordítván az égnek,

látja a mennyország tágra nyílt ajtaját;
a mellette lévők hallgatják a szavát:

„Uram, Jézus Krisztus, és Mária, Anyám,
én hozzátok térek, rátok bízom hazám,
ezt a melegszívű, keménynyakú népet,
amelyet mostanig erős karom védett.

Ha nem leszek már itt, ezer veszély várja;
nincsen jó testvére, elhagyatott árva.

Amit tőlem kapott, mostohán elhagyja,
eltűnik az égről tündöklő szép napja.

Elfordul a hittől, maga ellen támad,
az önpusztításba végül belefárad,

miközben az ország harmadára csökken,
más nyelven beszélnek egyre többen s többen.

És ami megmarad, az is hűtlenné lesz
hitéhez, nyelvéhez és a nemzetéhez:

nem kell majd a kereszt, nem kell a korona –
nem is lesz népemnek ez ország már hona.

Akkor, Uram, akkor vedd őt oltalmadba;
ne vesszen népemnek soha ki a magja,
hosszú századokig békességben éljen,

az egy igaz útról soha le ne térjen.

Menjen egyenesen mindig csak előre,
ha olykor elcsügged, kapjon új erőre!

Szeresse önmagát, tiszteljen más népet,
minden körülmény közt magasztaljon

Téged!...”

István arca sápadt, holdvilág a párja,
szelíd tekintete az ég útját járja,

mennynek országában égiek közt kutat,
és a jövendőnek készíti az utat.

Jobb kézzel megfogja a kettős keresztet,
erőtlen a karja, remeg, szinte reszket,

magához öleli, fejét reá hajtja;
nem ő a keresztet – a kereszt őt tartja.

Baricz Lajos
SZENT ISTVÁN

ELKÖSZÖN

Bacsfa-Szentantal 
a Csallóközben, a Du-
na-csatorna bal part-
ján, Somorjától hat ki-
lométerre dél-keletre, 
Pozsony és Dunaszer-
dahely között félúton 
fekszik. Híres kegy-                                          
hellyé egy háromszáz-
hat évvel ezelőtti eset 
tette. A Páduai Szent 
Antal tiszteletére szen-
telt ferences templom-
ban 1715. június 19-én 
reggel először Rókus 
Franz novícius testvér, 
majd Jancsikovics Ke-
lemen ferences szer-
zetes is észlelte, hogy a Szűz Mária-képen 
– amelyet gyógyulásának hálájából festetett 
egy Liszkay Márton nevű doborgazi ifjú 
1705-ben – a Szűzanya két szeméből elő-

ször víz, azután vér tör elő. A kegykép 1715. 
június 19. és június 23. között négy alkalom-
mal könnyezett. 

ÖTNAPOS BÚCSÚ ÉS HÓDOLAT A MISSZIÓS 
KERESZT ELŐTT BACSFA-SZENTANTALON

NAGYSZÜLŐK ÉS
IDŐSEK VILÁGNAPJA

Ferenc pápa ez év januárjában meg-
alapította a Nagyszülők és Idősek Vi-
lágnapját, amelyet az egész egyházban 
július 26-a, Szent Joachim és Anna litur-
gikus emléknapja táján tartanak, a hó-
nap negyedik vasárnapján. 

A világnap bejelentésekor Ferenc pápa 
hangsúlyozta: a Szentlélek az idősekben 
ma is a bölcsesség gondolatait és szavait 
éleszti fel, hangjuk azért értékes, mert Isten 
dicsőségét énekli és őrzi a népek gyökereit. 
„Az idősek arra emlékeztetnek minket, hogy 
az öregség ajándék és hogy a nagyszülők a 
nemzedékeket összekötő láncszemek, akik 
átadják a fiataloknak az élet és a hit tapasz-
talatait. A nagyszülőkről olykor elfeledkez-
nek, mi pedig elfelejtjük a gyökerek megőr-
zésének és továbbadásának gazdagságát” 
– mondta a pápa, majd így fogalmazott: 
„Elhatároztam, hogy megalapítom a Nagy-
szülők és Idősek Világnapját, amelyet az 
egész egyházban minden évben július ne-
gyedik vasárnapján tartunk, közel Szent 
Joachim és Szent Anna, Jézus »nagyszü-
lei« liturgikus emléknapjához (július 26.). 
Fontos, hogy a nagyszülők találkozzanak 
az unokákkal és az unokák találkozzanak 
a nagyszülőkkel, mert ahogy Joel próféta 
mondja, a nagyszülők unokáik előtt fognak 
álmodni, nagy kívánságaik lesznek, a fiata-
lok pedig erőt merítenek a nagyszülőkből, 
profetizálva haladnak előre” – hangzott a 
pápa bejelentése január 31-én, az Úrangya-
la elimádkozása után.

(Forrás: Vatikáni Rádió)

XVI. BENEDEK
KÖSZÖNTÉSE

XVI. Benedek pappá szentelésének 
70. évfordulója alkalmából Ferenc pápa 
háláját, közelségét és szeretetét fejezte 
ki az emeritus pápának, akire „atyaként 
és fivérként” tekint. A jeles évfordulón 
életrajzi kötet jelent meg Joseph Ratzin-
gerről és személyes tárgyaiból kiállítás is 
nyílt a Vatikán közelében.

„Ez az évforduló mindannyiunk szívét 
megérinti” – állapította meg Ferenc pápa a 
Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat 
köszöntve az apostolfejedelmek ünnepén az 
Úrangyala imádságot követően. „Benedek, 
te, aki atya és fivér vagy, szeretettel, hálával 
gondolunk Rád és lélekben közel vagyunk 
hozzád. XVI. Benedek egy kolostorban él, 
ahol a mellette élő szemlélődő közösséggel 
az egyházért imádkozik. Benedek emeri-
tus pápa a Vatikán szemlélődője, aki életét 
arra áldozza, hogy az egyházért és Rómáért 
imádkozzon” – tájékoztatott a Szentatya, és 
köszönetet mondott Benedeknek folytonos 
tanúságtételéért, s azért, hogy tekintetét 
szüntelenül Isten horizontja felé emeli.

Joseph Ratzingert több mint negyven tár- 
sával együtt München és Freising érseke, 
Michael von Faulhaber főpásztor szentelte 
pappá 1951. június 29-én a freisingi székes-
egyházban. Benedek pápa gyönyörű nyári 
napként emlékszik vissza az eseményre, 
amely életének legfontosabb, felejthetet-
len pillanata volt. A kézrátétel pillanatában 
egy kismadár szállt fel a dóm főoltáráról és 
csiripelésbe kezdett, ami számára jelként 
hatott és döntését igazolta.

Első szentmiséjén, 1951. július 8-án, 
Traunsteinben megtapasztalta az Úrnak 
szentelt élet gazdagságát, a hívek várakozá-
sait a pap iránt, valamint azt, hogy várják 
áldását. 

A csallóközi Vérkönnyező Boldogasszony-búcsújáróhelyre, Bacsfa-Szentantalra 
érkezett 2021. június 18-án az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbó-
luma, a missziós kereszt. Az ötnapos Könnyező Szűzanya-búcsú ideje alatt mindvégig 
hódolhattak előtte a helybéliek és a zarándokok. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter 
bíboros, prímás mutatta be, aki jelenlétével és szavaival megerősítette Felvidéken élő 
magyar testvéreit a hitben és a Boldogságos Szűz, a Magyarok Nagyasszonya iránti 
odaadásban.

Erdő Péter: Szűz Mária anyai szeretete erőforrás számunkra

Strobl Alajos márványszobra
a Szent István-bazilikában. 

Fotó: Thaler Tamás 

(folytatás a 2. oldalon)



Amikor a kehelykendőbe felitatták a kép alá 
helyezett kehelytányérkákra lecsorduló vé-
res könnyeket, a ferencesek, egy-két vendé-
gük és néhányan a hívek közül voltak jelen. 
A nagy körmenetek ezután, a könnyezést kö-
vető évben, 1716-ban kezdődtek, attól kezd-
ve rendszeresen érkeztek zarándokok Győr-
ből, Nagyszombatból, Pozsonyból és más-
honnét – a templom a csallóköziek búcsújá-
róhelyévé vált. „Írásos emlék kevés maradt 
fent, noha a könnyezés után a ferencesek 
feljegyezték a csodás gyógyulásokat, azon-
ban ezek a feljegyzések később elvesztek. Az 
első kiadvány 1865-ben jelent meg a köny-
nyezés 150. évfordulójára, az akkori házfő-
nök, Hermán Jármos tollából. Ő feljegyezte 
a csodás gyógyulásokat, a forrásanyagként 
feltüntetett írások azonban már nincse-
nek meg. A második kiadványt 1930-ban                                                                                 
Bölcskey Ödön adta ki a kegyhelyről” – fog-
lalta össze korábban egy helyütt Schrankó 
László plébános, aki 2008. július 2. óta látja 
el a kegyhely szolgálatát. Tőle tudjuk azt is, 
hogy a műkincsekkel és egyéb kegytárgyak-
kal együtt elveszett a templom krónikája is, 
az esztergomi levéltárban azonban található 
a kegyhelyről egy nyolcvanoldalnyi kéz-
zel írt latin szöveg. A sűrűn írott, más-más 
kézírással papírra vetett írás megörökíti a 
könnyezés egész jegyzőkönyvét, ennek digi-   
talizálása és magyar nyelvre fordítása nyújt 
majd pontos képet az egykori eseményekről.

A ferencesek mindvégig igyekeztek Szen-
tantalon hathatósan elterjeszteni Szűz Mária 
tiszteletét. Elűzésüket követően (1951) a ko-
lostor papi internálótábor volt. A templom 
máig őrzi Gojdics Péter Pál eperjesi görög-
katolikus püspök, Hopko Vazul eperjesi gö-
rögkatolikus segédpüspök és Trčka Domon-
kos Metód morva redemptorista szerzetes 
emlékét, akiket ide internáltak, majd innen 
börtönbe vittek, ahol hitük miatt vértanúha-
lált haltak és akiket Szent II. János Pál pápa 
később boldoggá avatott. Az államhatalom 
évtizedekig akadályozta a szentantali bú-
csúk megtartását. A búcsújárások az 1980-as 
évek végén újultak meg és a rendszerválto-
zás óta élnek a mai formájukban.

2021. június 18-án, a missziós kereszt 
fogadása után Schrankó László plébános a 
Mindenszentek litániájával nyitotta meg az 
ötnapos Könnyező Szűzanya-búcsút, majd 
szentmisét mutatott be a Szent Kereszt tisz-
teletére. A program este a fájdalmas rózsa-
füzér imádkozásával, a magyar szentek tisz-
teletére bemutatott ünnepi szentmisével és a 
Szent Kereszt-ereklye előtti hódolat jeleként 
keresztútjárással folytatódott. Június 19-én 
szlovák nyelvű liturgiák voltak. Az ünnepi 
szentmisét Stanislav Zvolenský pozsonyi ér-
sek celebrálta, aki egyúttal megáldotta az új 
keresztelőkutat.

Június 20-án délután a gyóntatás, az ir-
galmasság órája, a keresztút és a dicsősé-
ges rózsafüzér elimádkozása alatt egészen 
megtelt a tágas templomkert: a helyi hívek 

mellett Felvidék minden pontjáról érkeztek 
zarándokok a lelki megtisztulás és megúju-
lás reményében. A Boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére bemutatott szabadtéri ünnepi 
szentmise főcelebránsával, Erdő Péter bíbo-
ros, prímás, esztergom-budapesti érsekkel 
koncelebrált Orosch János nagyszombati 
érsek, Haľko József pozsonyi segédpüspök, 
Kiss Róbert kanonok, valamint a különbö-
ző egyházmegyékből és plébániákról nagy 
számban érkező papok és szerzetesek.

„Nagy tisztelettel, szeretettel és túlcsor-
duló örömmel köszöntöm e kegyhelyen Erdő 

Péter bíboros urat, prímást, esztergom-bu-
dapesti érseket. Eminenciás bíboros úr,                                                                                       
Isten hozta ismét a csallóközi, vérrel köny-
nyező Boldogasszony kegyhelyén, amelyet 
felvidéki Csíksomlyónak is nevezhetünk. 
2010-ben, a papság évében eminenciád az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pap-
jait hozta ide zarándoklatra. 2015 júniusá-
ban az a megtiszteltetés jutott nekünk osz-
tályrészül, hogy a kegykép könnyezésének 
háromszázadik jubileuma alkalmából az 
ünnepi szentmisét a bíboros úr mutatta be 
a pozsonyi és a nagyszombati érsek atyák-
kal, számos áldozópap és hívő jelenlétében. 
Nagy kegyelem számunkra, hogy a budapes-
ti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus évében a bíboros úr sokrétű áldozatos 
szolgálata ellenére is időt szakított arra, 
hogy meglátogassa itt egybegyűlt magyar 
testvéreit és immár harmadszor fogadhatjuk 
vendégül. Bíboros úr, engedje meg, hogy tol-
mácsoljam Önnek az itt jelenlévők, a Mária 
Rádió hallgatói és mindazon hívek szerete-
tét és örömét, akik e jeles ünnepi szentmisén 
nem tudnak részt venni. Ünneplésünk dicső-
ségét az eucharisztikus kongresszus misz-
sziós keresztjének jelenléte csak fokozza” 
– fogalmazott köszöntőszavaiban Schrankó 
László plébános, és hozzátette, hogy Boldog 
Gojdics Péter Pál és Boldog Hopkó Vazul 
görögkatolikus vértanú püspökök a misszi-
ós kereszten lévő ereklyéik által tisztelettől 
övezve tértek vissza oda, ahová internálta 
őket a kommunista államhatalom, miután a 
bacsfai kolostorból fegyházat létesítettek.

Homíliájában Erdő Péter bíboros az idei 
család-évre és a Szent József-évre is utal-
va kiemelte: „Szűz Mária megtalálta éle-
tének, küldetésének értelmét, ezért vállalta 
az anyaságot, ezért fogadta el, hogy részt 
vegyen Isten nagyszerű tervében.” Hozzá-
tette: „A gyermekvállalás ma is szorosan 
összefügg a hittel. Ha az egyéni életünk, ha 
a népek és az egész emberiség élete részét 
alkotja egy nagyszerű isteni tervnek, akkor 
van értelme gyermeket vállalni, nevelni, 
felelősen gondolkodni, dolgozni és áldoza-
tot hozni a jövő nemzedékekért. Nem vélet-
len, hogy a hívő családok ma is készséggel 
és öntudattal fogadják el a gyermekeket és 
szeretettel igyekeznek átadni nekik, ami éle-
tükben a legnagyobb érték: a Krisztusba ve-
tett hitet és a reményt.” Erdő Péter egyúttal 
hívta a jelenlévőket a szeptemberi budapesti                      
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra, amelyre a helyszínen regisztrálni is 
lehetett. Az ünnepi szertartást a felvidéki 
Mária Rádió (Mirjam Rádió) is közvetítette.

Szentmise után a hagyományos körmenet 
ugyan elmaradt, de szűkebb körmenetben 
körbevitték az Oltáriszentséget a templom-
kertben és a kálvárián, és közben a főpásztor 
megáldotta a híveket. A kegykép könnye-
reklyéjét a szentmisére és a körmenetben a 
Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjai 
vitték és őrizték. A szentségi körmenetet kö-
vetően Erdő Péter megáldotta a templomban 
a restaurált tabernákulumot. Ugyanitt egy 
kislány megköszönte a bíboros szolgálatát, 
és kérte, hogy találkozzanak Budapesten az 

eucharisztikus kongresszuson, 
ahol ő először járul majd szen-
táldozáshoz.

Mint ismeretes, a missziós 
kereszt húsznál is több magyar 
és a magyarsághoz közel álló 
szent és boldog ereklyéjét tar-
talmazza. Az ő élettörténetük-
ből kiemelt részleteket mutatott 
be az az impozáns roll-up-kiál-
lítás, amelyet a templomban a 
főhajó két oldalán helyeztek el.

A vasárnapi program a lo-
rettói litániával és Mária-kö-
szöntővel folytatódott, majd 
szentségimádással és szentségi 
áldással ért véget.

Az ötnapos ünnepségsoro-
zat negyedik napján, június 

21-én este a hívek a világosság rózsafüzére 
imádságra gyűltek össze, ünnepi szentmisén 
vettek részt és szentségimádást tartottak a 
szeptemberi budapesti eucharisztikus kong-
resszusért. A zárónap, 2021. június 22. reg-
gelén a fájdalmas rózsafüzért imádkozták, 
Krisztus Vére tiszteletére szentmisét ünne-
peltek, majd délelőtt tíz órakor elbúcsúztak 
a missziós kereszttől.

A fohász sokak szívében és ajkán tovább-
szól: „306 éve Vérkönnyező Boldogasszony, 
könyörögj érettünk Szent Fiadnál!”

Varga Gabriella / NEK
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Júliusra

A közélet békéjéért. Imádkozzunk, hogy 
a különböző társadalmi, gazdasági vagy 
politikai konfliktussal terhelt helyzetekben 
legyen bátorságunk a párbeszéd és a békés 
kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdí-
tóivá válni.

(…) Arra kérem a fiatalokat, hogy lép-
jenek ki a szűk baráti körükből, kössenek 
barátságokat a  nagyobb közösségükben is 
és tegyenek a közjóért. A társadalmi szintű 
gyűlölet pusztító. A gyűlölet szétszedi a csa-
ládokat. Az országokat tönkreteszi az ellen-
ségeskedés. A világot szétzúzza a viszályko-
dás. A legnagyobb ellenségeskedést pedig a 
háború jelenti. Ma azt látjuk, hogy a világ 
saját magát teszi tönkre a háborúval… te-
hát keressétek meg azokat a lehetőségeket, 
módokat, amelyekkel barátságokat tudtok 
felépíteni a társadalomban! Ez nem könnyű, 
mivel ehhez mindig fel kell adni valamit, és 
le kell ülni tárgyalni, de hogyha azért tesz-
szük, hogy segíteni tudjunk a másiknak, ak-
kor valami csodálatosat tapasztalunk meg: 
félre tudjuk tenni a különbözőségeinket és 
képesek leszünk együtt dolgozni valami na-
gyobbért. Ha vállaljuk, hogy a konfliktusok 
közepette hidakat építünk és békét hozunk 
a másik ember életébe, akkor a találkozás 
kultúrájának csodáját éljük majd meg. Ez 
olyasvalami, amire a fiatalok bátran és szen-
vedéllyel képesek törekedni.

Kedves Fiatal Barátaim! Ne engedjétek, 
hogy  a felszínes, sekélyes életforma kizsák-
mányolja a fiatalságotokat! Az a felületes 
élet, amit ma kínálnak nektek, összekeveri 
a külsőséget a valódi szépséggel. Azokat a 
férfiakat és nőket, akik élethivatásukat sze-
retettel gyakorolják, ez a szépség járja át. Ez 
független a külső megjelenéstől, vagy attól, 
hogy mennyire divatos az a ruha, ami raj-
tam van. A közösség vagy a nemzet önzetlen 
szolgálata, egy boldog családi élet megva-
lósítása az, ami során kialakul ez a belső 
szépség. Ennek során lassanként lemondok 
önmagamról és elkezdek áldozatot hozni a 
másikért. Ebben az életformában Jézus tük-
röződik vissza, az Ő szeretetből elvállalt 
kereszthalála. Ez a belső hozzáállás teszi 
le a tiszta őszinte társadalmi szolidaritás és 
a találkozás kultúrájának alapjait. (Ferenc 
pápa, Christus Vivit)

 Hiba György SJ

ÖTNAPOS BÚCSÚ...
(folytatás az 1. oldalról)

XVI. BENEDEK
KÖSZÖNTÉSE...

(folytatás az 1. oldalról)

Augusztusra

Az Egyház megújulásáért. Imádkoz-
zunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől 
megkapja a kegyelmet és az erőt az Evan-
gélium fényében való megújuláshoz.

VI. Pál az egész Egyházat meghívta a 
megújulásra, hogy kifejezze, nem csak az 
egyes emberekhez szól a felhívása. Idézzük 
fel ezt a szöveget, amely ma sem vesztett 
semmit provokatív erejéből: „Az Egyház-
nak átható, figyelmes tekintettel kell ön-
magába néznie és elmélkednie saját léte-
zésének misztériumán. [...] Ez az eleven és 
dinamikus öntudatosság elkerülhetetlenül 
odavezet, hogy összehasonlítsa az ideá-
lis Egyháznak, Jézus szent és szeplőtelen 
jegyesének (Ef 5,27) a képét – ahogy azt 
Krisztus látta, akarta és szerette –, azzal a 
jelenlegi állapottal, amit ma mutat az Egy-
ház. Ez a forrása az Egyház hősies és tü-
relmetlen küzdelmének, amelyet a megúju-
lásért folytat: a küzdelem, hogy befoltozza 
azokat a szakadásokat, amelyeket a tagjai 
okoztak rajta, és amelyekre saját lelkiisme-
retvizsgálata során – példaképére, Krisz-
tusra tekintve – rámutat és elutasít. [...] 
A II. Vatikáni Zsinat úgy határozta meg az 
egyházi megtérést, mint egy nyitottságot sa-
ját magának az állandó megreformálására, 
ami a Jézus Krisztushoz való hűségből szü-
letik meg. Az Egyház minden megújulása 
lényegében abban áll, hogy folyamatosan 
növekszik a hivatásához való hűségében. 
[...] Krisztus erre a folyamatos megúju-
lásra hívja a zarándokegyházat, amelyre 
emberi és földi intézményként mindig rá-
szorul. Vannak olyan egyházi struktúrák, 
amelyek meg tudják akadályozni az evan-
gelizációs lendületetet, de a jó struktúrák is 
csak akkor tudnak igazán segítőek lenni, ha 
olyan élet van mögöttük, amely lendületben 
tartja, támogatja és értékeli azt. Ha hiány-
zik az új élet és egy hiteles evangelizáló lel-
kület, ha megroppan az Egyháznak a »hiva-
tásához való hűsége«, akkor bármilyen új 
struktúra nagyon rövid idő alatt elveszti a 
hatékonyságát.”

Olyan misszionáriusi lendületről álmo-
dom, amely mindent képes átalakítani: az 
Egyház szokásait, megszokott eljárásmód-
jait, nyelvezetét, felépítését, amely megfe-
lelően tudja kanalizálni mindezt a mai világ 
evangelizációjának szüksége szerint, hát-
térbe szorítva önmagáért való aggódását. 
A struktúrák reformját, ami a lelkipásztori 
megtérést igényli, csak ebben a fényben 
lehet értelmezni: a struktúráknak sokkal 
inkább misszionáriusivá, a pasztorációnak 
pedig jóval nyitottabbá kell válnia, ami a 
lelkipásztorokat arra ösztönzi, hogy újra 
és újra »kimenjenek« és így segítsék azo-
kat az embereket, akiknek Jézus a barátsá-
gát kínálja fel. Ahogy II. János Pál mondta 
Óceánia püspökeinek: „Az Egyház minden 
megújulásának a misszió kell hogy legyen a 
célja, hogy ne essünk bele egyfajta egyhá-
zi bezárkózásba.” (Ferenc pápa, Evangelii 
Gaudium)

Hiba György SJ

IMASZÁNDÉK

A papban a hívek olyan személyt látnak, 
akire Krisztus azt a feladatot bízta, hogy el-
vigye az emberek közé jelenlétét – mondta 
korábban az emeritus pápa.

A 70 éves évforduló alkalmából élet-
rajzi kötet jelent meg és egy kiállítást is 
rendeztek a Vatikán közelében a pápa sze-
mélyes tárgyaiból. Georg Gänswein érsek,                    
XVI. Benedek pápa személyi titkára, a Pá-
pai Ház prefektusa elmondta, hogy Joseph 
Ratzinger számára a papság egész életének 
elsődleges forrása mindmáig. Adomány, 
amelyért sokszor küzdenie kellett és amely-
hez mindig hű maradt teológusként, püs-
pökként, bíborosként és pápaként. Az eme-
ritus pápa jelenlegi életéről személyi titkára 
azt nyilatkozta, hogy papságát „egyszerű” 
módon éli meg, imádkozik, elmélkedik, 
követi az eseményeket. Ami igazán fontos 
számára, az, hogy közel tudjon maradni az 
Úrhoz, mert a papság életének középpontja, 
elsődleges forrása és célja.

(Forrás: Vatikáni Rádió)

Találkozzunk szeptemberben Budapesten!

ZSINAT
NAGYBECSKEREKEN
Az egyházmegye első zsinatát tartották 

2021. május 28. és május 30. között, május 
30. és június 1. között pedig a Szent Cirill 
és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia 
zajlott Nagybecskereken.

A zsinat nyitószentmiséjén Német Lász-
ló SVD nagybecskereki megyéspüspökkel 
együtt misézett az egyházmegye papsága. 
A szentmise elején köszöntötték a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus missziós 
keresztjét, amely erre az alkalomra érkezett 
Budapestről a nagybecskereki székesegyház-
ba és ott is maradt a zsinat lezárultáig.

A második napon, május 29-én a temati-
kus zsinati dokumentumok módosító javas-
latainak összegzése, megbeszélése, illetve a 
módosítások megszavazása zajlott.

Az ünnepi zárószentmisét május 30-án 
a nagybecskereki székesegyházban Német 
László SVD püspök mutatta be a Szent Cirill 
és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia 
tagjaival; Erdő Péter bíboros érsekkel és 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
tagjaival és azok képviselőivel. Az eseményt 
számos egyházi és világi elöljáró, közéle-
ti személyiség is megtisztelte jelenlétével.                 
A szentmisén Csiszér László előadásában 
felcsendült a Zsinati himnusz, amelyet a ze-
nész erre az alkalomra írt.

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püs-
pöki Konferencia május 31-én kezdődő 
XXXVIII. plenáris ülésén a szerbiai püspö-
kök megtárgyalták a Család éve püspökségi 
szintű ünneplését a bejelentett püspöki szinó-
dus keretében a következő témával: „Egy szi-
nodális egyházért: szeretetközösség, részvétel 
és küldetés.” A második napon megvitatták 
az iskolai hitoktatás témáját, valamint az el-
hagyatott és romos templomok helyzetének 
megoldásával is foglalkoztak, amely elsősor-
ban Vajdaságot érinti.       (Vö.: nyirgorkat.hu)



A nevem Pál István. Gyergyóújfaluban 
születtem 1968. szeptember 12-én. Ugyan-
csak itt szentelt pappá 27 évvel később 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tempfli 
József nagyváradi megyéspüspök 1996. jú-
lius 2-án.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megyében, Monospetriben volt az első szol-
gálati helyem, amit öt év után szintén egy 
ötéves időszak követett Németországban, 
Illertissenben, a Keresztény Iskolatestvérek 
Katolikus Szerzetesrend szolgálatában.

2007-ben a Bázeli Katolikus Magyar 
Misszió meghívására és felkérése nyomán, 
püspöki beleegyezéssel és 
engedéllyel három évre 
megbízatást kaptam a ma-
gyar közösség lelkipászto-
ri szolgálatára, ami előbb 
Bázelre, majd később Bern-                                                                 
re is kiterjedt.  

Mivel a 25 éves papi 
szolgálatom javarészt (56 
százalékban) az említett 
közösségekhez fűz, így 
nehéz, sőt egyenesen értel-
metlen lenne önmagamat 
mindettől elvonatkoztatva 
értékelni. Ezért is szüle-
tett meg bennem a döntés, 
hogy folyó év június 13-án, Páduai Szent 
Antal napján Bázelben tartom a hálaadó 
szentmisémet.

„Az Élet él és élni akar” – írja Ady End-
re. Önkéntelenül is ez jutott eszembe, ami-
kor az első alkalommal kapcsolatba kerül-
tem a közösség vezetőivel, és azzal a lelkes 
csapattal, akik nem adták fel a jövőbe vetett 
reményt, sőt igazi kihívást láttak a történé-
sekben pontosan akkor, amikor 2006-ban 
sajnálatos módon és váratlanul pap nélkül 
maradtak. A misszió vezetősége több mint 
egy éven át csak komoly és következetes 
szervezés és erőfeszítések árán tudta bizto-
sítani annak lehetőségét, hogy vasárnapon-
ként a templom ajtaja nyitva lehessen azok 
számára is, akik magyar nyelvű szentmisén 
szeretnének részt venni, az egyházi szol-
gáltatásokat is beleértve. Fáradságot és időt 
nem sajnálva dolgoztak a feltételek megte-
remtésén, töretlen hittel és bízva az Isteni 
gondviselésben, hogy a Misszió a jelenlegi 
formában fennmarad!

Ebben a nehéz időszakban nagy erköl-
csi segítséget jelentett Cserháti Ferenc, a 
külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával 
megbízott esztergom-budapesti segédpüs-
pök 2007-ben tett személyes látogatása és 
jelenléte az Árpád-házi Szent Erzsébet égi 
védnöksége alatt álló bázeli közösség bú-
csúünnepe kapcsán. Ez alkalommal közel 
kétszáz katolikus hívő előtt Gächter Martin                           
bázel-solothurni segédpüspök, valamint 
Kiss-Maly László esperes, Szász János plé-
bános és jómagam celebrálhattunk szentmi-
sét, kérve Isten áldását a közösségeinkre.

Számos alkalommal tartottam lelkigya-
korlatot, házassági előkészí-
tőt, keresztelőt, elsőáldozást és 
egyszer Cserháti Ferenc püspök 
atya kiszolgáltatta a bérmálás 
szentségét is közösségünkben. 
Háromszor szerveztünk zarán-
doklatot Csíksomlyóra, és sok-
szor ellátogattunk Pünkösdhét-
főn a svájci Siebeneichba, ahol 
a máriapócsi könnyező Szűza-
nya képének másolata található.

Árpád-házi Szent Erzsébet 
közbenjárását és pártfogását 
kérve, búcsúünnepünk alkal-
mával is minden évben példa-
képnek állítottuk magunk elé 

őt, aki gondját viselte azoknak, akiknek 
nem viselte gondját senki, és aki igazi női 
eszmény, kedves, szép, szerelmes, boldog 
hitves, aki az égi Boldogasszonyi sorsot 
reprodukálta a földön, amint írja Sík Sándor.

Közösségünkben nagy hangsúlyt fek-
tettünk minden évben nemzeti ünnepeink 
megszervezésére magyar önazonosságunk 
erősítése és megtartása érdekében.

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Böcs-
kei László nagyváradi megyéspüspök, akit 
2009. március 7-én szenteltek püspökké, a 
már meglévő megbízatásomat lelkipásztori 
feladatkörben meghosszabbította a Bázel-
ben, illetőleg Bernben és környéken élő ma-
gyar ajkú katolikus hívek szolgálatára.

Változatlanul Isten bőséges áldását ké-
rem közösségeinkre, szem előtt tartva a 127-
es zsoltár 1. versét: „Ha az Úr nem építi a 
házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az 
Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik 
fölötte.”                                           

Pál István

Ünnepélyes keretek között tartotta meg 
bemutatkozó szentmiséjét Belényesi József 
atya, a frankfurti Szent Erzsébet Magyar 
Katolikus Egyházközség új lelkipásztora. 
A 2021. május 9-én, vasárnap délután tar-
tott beiktatásán először Herbert Schmitt, a 
limburgi egyházmegye Más Anyanyelvű 
Katolikusok Közössége Hivatalának képvi-
selője köszöntötte meleg szavakkal az új 
plébános atyát és adta át a limburgi egyház-
megye szívélyes üdvözletét és a hivatalos ki-
nevezési dokumentumot. A szentmise elején 
tartott bevezetőben és később a meghívott 
vendégek beszédében is többször elhangzott, 
hogy József atya kinevezésével egy éveken 
keresztül húzódó, nehéz átmeneti helyzet ért 
véget a magyar egyházközség életében.

Belényesi atya megköszönte a kedves 
szavakat, és prédikációjában 
is kiemelte, hogy egy plébá-
nosnak a legfontosabb fel-
adata, hogy szeresse Istent, 
élete középpontjában legyen 
és rávezesse híveit megisme-
résére. A szentírási üzenetek 
olvasása és kifejtése által 
egyre jobban megismerjük és 
megértjük Őt és az evangéliu-
mi tanítások életre váltásához 
nagy szükségünk van a temp-
lomi közösségre. A lelkipász-
tori tanítás után a szentmise 
az Eucharisztia közös ünneplésével folytató-
dott, majd a liturgia végén az egyházközösség 
képviseletében Barcsay Ákos, a Szent Erzsé-
bet Katolikus Magyar Egyházközösségi Ta-
nács elnöke olvasta fel a közösség híveinek 
hálás köszöntését, amelyben kitért arra is, 
hogy új lelkipásztorunk beiktatásával éveken 
át tartó imáink meghallgatásra találtak. Egy 
szentírási idézettel zárta beszédét, amely jól 
jellemzi az előző évek útkeresését: „Amikor 
látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert 
olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok; el-
csigázott és kimerült. Az aratnivaló sok, de 
a munkás kevés – mondta akkor tanítványai- 

nak. – Kérjétek hát az aratás urát, küldjön 
munkásokat az aratáshoz” (Mt 9,36–38).

Az ünnepi szentmise zárásaként Hans 
Jürgen Dörr, a mainzi egyházmegye Lelki-
gondozói Ordináriusi Hivatalának igazgató-
ja tolmácsolta a püspök üzenetét, méltatva 
Belényesi József atya emberi és plébánosi 
erényeit, és Isten kegyelmét kérte további 
szolgálatára.

A magyar katolikus közösség ünnepségén 
Gökler Mária elnökhelyettes asszony kép-
viselte a frankfurti református gyülekezetet. 
Beszédében kifejezte reményét, hogy az új 
plébános segítségével tovább folytatódik a  
jó kapcsolat és együttműködés a két egyház-
közösség között.

A járványügyi előírások miatt Hittner 
Hanna Mária düsseldorfi főkonzul asszony 

személyesen sajnos nem tudott 
jelen lenni a beiktatási szent-
misén, de jókívánságait írás-
ban küldte el József atyának, 
és bizakodva írt arról, hogy a 
közeljövőben sor kerülhet egy 
találkozóra.

Természetesen nem hiá-
nyozhattak a köszöntők sorá-
ból az ifjúság képviselői sem.                          
A Frankfurtban és Mainzban 
régi hagyományokra visszate-
kintő és nagy népszerűségnek 
örvendő cserkészet nevében 

Klement Réka frankfurti és Barcsay Ádám 
mainzi cserkészvezetők ismertették az ifjúság 
munkáját az egyházközösségben és a cserké-
szetben, és kérték József atya támogatását. 

Az újonnan beiktatott plébános a szent-
mise végén köszönetet mondott a megjelen-
teknek, Isten áldását kérte életére, munkájára 
és kérte a hívek támogatását, imádságát saját 
szolgálatára.

Kísérje Isten gazdag áldása és megerősítő 
kegyelme Belényesi József atya munkálko-
dását!

A Szent Erzsébet Magyar Katolikus  
Egyházközség nevében: Király Krisztina
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ISTEN ÉLTESSE A 70 ÉVES
SAJGÓ SZABOLCS ATYÁT!

ARANYMISÉS HÁLAADÁS
Cserháti Ferenc püspököt ötven éve szentelték pappá

Ötven évvel ezelőtt, 1971. április 18-án Gyulafehérváron szentelte pappá Márton 
Áron püspök Cserháti Ferencet. A külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával meg-
bízott esztergom-budapesti segédpüspök 2021. április 18-án, Húsvét 3. vasárnapján a 
budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban, május 23-án, Pünkösd vasárnap-
ján a belvárosi Egyetemi Kisboldogasszony-templomban és június 6-án, Úrnapján 
a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban mutatott be hálaadó szentmisét.

„ISTEN BŐSÉGES ÁLDÁSÁT KÉREM
KÖZÖSSÉGEINKRE”

Pál István bázeli ezüstmisés pap ünnepi gondolatai

A jeles alkalomra Ferenc pápa is apostoli 
áldását küldte a jubilánsnak, ezt Mohos Gá-
bor püspök olvasta fel a gazdagréti szentmi-
sén: „Kedves Püspöktestvérem! Szeretném 
megköszönni áldozatos munkáját, pásztori 
szolgálatát, amelyet a külföldi 
magyarokért végez. Nagy öröm 
számomra, hogy aranymiséje al-
kalmából személyesen köszönt-
hetem… A Boldogságos Szűz 
Mária, az Apostolok Királynője, 
valamint Szent István, Magyar-
ország királya közbenjárására 
Krisztus Urunktól, a Jó Pásztor-
tól mi magunk is a legjobbakat 
kívánjuk, és a mennyei kegyel-
mek zálogaként apostoli áldá-
sunkat küldjük.”

Visszatekintésében az ünnepelt felidézte 
Erdő Péter bíboros korábbi szavait, ame-
lyek 2007-ben az esztergomi bazilikában,                                                             
Cserháti Ferenc püspökké szentelésekor 
hangzottak el: „XVI. Benedek pápa a szatmá-
ri egyházmegye egyik papját küldte hozzánk, 
aki a Kis-Túr partján, a szatmári-ugocsai 
végeken született, majd Münchenben szol-
gált és most Esztergomban lett segédpüspök: 
Romániában született, német állampol-                     
gár és most Magyarországon segédpüspök. 
Feltűnő jele ez az egész magyar katolikus 
közösség összetartozásának, az új Európa 
kibontakozásának. Üzenet ez számunkra, 
mert mutatja az emberi kapcsolatok sza-
badságát, és jele annak, hogy lelkileg 
önmagunkra találhatunk, magyar katoliku-
sok itt, Magyarországon, a határokon 
túl és szerte a nagyvilágban.  Adja Isten, 
hogy Esztergom, a magyar katolicizmus 
anyaegyháza a jövőben is minden magyar 
katolikus szerető édesanyjának bizonyuljon.”

A gazdagréti szentmisén a bíboros, prí-
más hálát adott Istennek Cserháti Ferenc 
ötven évi papi szolgálatáért, és ezúttal is 
kiemelte, hogy a külföldi magyarok lelki-
pásztori ellátásával megbízott segédpüspök 

személye jelképpé emelkedett: 
kifejezője annak a lelki egység-
nek, amely összeköti a magyar-
országi Egyházat, a határon túli 
magyarságot és a világ szór-
ványmagyarságát.

A jubiláns pedig ekként fo-
galmazta meg aranymisés kéré-
sét szentbeszéde végén: „Sze-
ressük Istent és az Ő közösségét, 
bárhol is éljünk a világon, mert 
az Úr ma is ebben az Egyházban 
kínálja fel minden embernek az 

Élet Igéjét és az Élet Kenyerét, az üdvösség 
egyetemes gyógyszerét. Higgyünk Istenben, 
bízzunk Benne és engedjük meg Neki, hogy 
megmentsen és üdvözítsen minket!”

Cserháti Ferenc püspök Pünkösd vasár-
napján a budapesti Egyetemi Kisboldo-
gasszony-templomban is hálaadó szent-
misét mutatott be pappá szentelésének 
50. évfordulója alkalmából és aranymisés 
áldásban részesítette a jelenlévőket. Jézus 
Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, 
Úrnapján pedig a terézvárosi Avilai Nagy 
Szent Teréz-templomban mutatta be az Úr-
nak az Eucharisztia, a köszönet és a hála 
áldozatát, valamint adta útravalóul papok-
nak és híveknek: „Építsétek az Isten Or-
szágát! Szorgoskodjatok a jóban! Krisztus 
éljen bennetek, mindig és mindenütt!”

Cserháti Ferenc püspöknek jó egészsé-
get és áldásokban gazdag további eszten-
dőket kívánunk!

Szerkesztőségünk

Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, író, 
költő, versfordító, a budapesti Párbeszéd 
Háza igazgatója 2021. augusztus 7-én 70 
éves! Kívánjuk, hogy a Jóisten halmozza 
el őt kegyelmeivel, ahogyan ő is elhalmoz 
mindenkit jóságával, szeretetével és segítő-
készségével!

Szabolcs atya 1951. augusztus 7-én szü-
letett Budapesten, hétgyermekes családban. 
1969-től a Regnum Marianum közösség 
tagja. 1974. június 15-én szentelték eszter-
gomi egyházmegyés pappá. Papi jelmon-
data: „Más juhaim is vannak, melyek nem 
ebből az akolból valók. Azokat is ve-
zetnem kell” (Jn 10,16a–b). Ezüst-
miséjére a folytatást választotta: 
„Hallgatni fognak szavamra” 
(Jn 10,16c). Mint mondja, Jézus 
alábbi ígérete is állandóan a fe-
jében jár, vagyis aranymiséjére 
majd minden bizonnyal a folyta-
tást nevezi meg: „És egy nyáj lesz és 
egy pásztor” (Jn 10,16d).

1982 óta jezsuita szerzetes, és hogy mit 
jelent számára jezsuitának lenni, azt így 
magyarázza: „Bár az egy több mint a kettő, 
mégis három, számomra vonzó okot nevezek 
meg, amiért világi papként 1982-ben kértem 
fölvételemet Leuvenben a magyar jezsuita 
provinciába. Az első, hogy a rend általános 
szellemiségéhez tartozik a magis szelleme, 
így a folyamatos továbbképzés és a Krisz-
tus fényében való maximális racionalitás 
is. A második, hogy a magyar jezsuiták a 
világon mindenfelé szétszórtan is elkötele-
zettek voltak magyar gyökereik szolgála-
tára. A harmadik: a belső nyugtalanságot, 
ami 1981-ben elindított Magyarországról, 

hogy fölleljem helyem a világban (és a sa-                                                                                  
ját bőrömben), békességgel telinek és szent-
nek láttam, ha jezsuitaként gondoltam ma-
gamra.”

A Szív havilap szerkesztője és kiadója 
1985–1994 között Kanadában és Magyar-
országon. Tizenöt évig a dobogókői Man-
réza Lelkigyakorlatos Ház és Konferencia-            
központ igazgatója. 2008–2013 között a 
torontói Szent Erzsébet-templom plébánosa 
és a Kanadai Magyar Papi Egység vezetője. 
2014-től a budapesti Párbeszéd Háza igaz-
gatója és a magyar jezsuita menekültszolgá-

lat vezetője. 
Hatodik önálló verseskötete 

2021 májusában jelent meg mez-
telen Isten címmel. „Sajgó Sza-
bolcs lemezteleníti versvilágát: 
lemond a forma ékességéről, 
szikár, tömény sorokba sűríti po-

ézisét. Lemond a látványos költői 
képekről, hogy a lényegről beszél-

hessen, hogy a felsajduló rövid kérdés, 
felismerés átüssön mindenen és az egekig 
törjön. Lemond írásjelről, nagy kezdőbe-
tűkről, központozásról, hogy mi magunk le-
gyünk, aki »értené a szót mezítelen«, ne pe-
dig ő értesse velünk önmagát. Ami marad: 
a csupasz szó mágiája, a költészet ősi jussa, 
hogy arról és azon keresztül szólhasson, 
aki nélkül »a semmi nem létezik« – ajánl-
ja a kötetet a Kortárs Könyvkiadó, amely 
a szerzetes költő hetven új versét Kákonyi 
Júlia színes illusztrációival és Lackfi János 
előszavával adta közre.

Szeretettel gratulálunk és boldog hetve-
nedik születésnapot kívánunk, kedves Sza-
bolcs atya!                         Szerkesztőségünk

BEIKTATTÁK FRANKFURTBAN
BELÉNYESI JÓZSEF ATYÁT



Ki hitte volna 2011 decemberében, ami-
kor újraindult a magyar szentmise a kismar-
toni ferences templomban, hogy egy napon 
magyar bérmálást is ünnepel a burgenlandi 
magyar közösség?

Hittel vallom, hogy: „Emberé a munka, 
Istené az áldás” (Zsolt 127). Istenben bízva 
tettük a dolgunkat a lehetőségek szerint.

2020. szeptember 20-án hat magyar ajkú 
gyermek járult első szentáldozáshoz Lajta-
szentgyörgyön, 2021. június 13-án pedig 
lelkiismeretes felkészülés után tizenegy 
személy részesült a bérmálás szentségében. 
Ünnepi hangulat volt a templomban és az 
ünnepre összegyűlt emberek szívében.

Hálát adunk Istennek kegyelmi ajándé-
kaiért és köszönjük a Szentlélek kiáradását 
a bérmálkozókra!                            Pál László
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ÉVFORDULÓK

1889. július 11-én halt meg
Reviczky Gyula
költő

„Az én lelkem már nem a Helikon és Parnasszus felé irá-
nyul. Az én lelkem a Tábor és a Golgota hegyére vágyik.” 

(Liszt Ferenc)

1886. július 31-én halt meg
Liszt Ferenc
zeneszerző, zongoraművész

„Ha az ember már megtalálta a Szentlélek örömét, akkor 
mindig van vigasztalás, nem válik tehetetlenné az élet ne-
hézségeivel szemben.” 

(Kovács Gábor)

1940. július 21-én született
Kovács Gábor
papköltő

„Az Úr imádságát ütöm fel / (Kísérőm a nehéz úton), / 
S vigasztalást vegyít a kínhoz / A te imád, ó, Jézusom! / 
Imádság kell a szenvedőnek, / Akit a sors árván hagyott. 
/ Úristen, én nem zúgolódom: / Legyen a te akaratod.” 

(részlet Reviczky Gyula Imakönyvem című verséből)

Szinte minden gyermekközösségben, 
óvodában, iskolában van egy-két „fekete bá-
rány”, akik nem fogadnak szót, mindig a csi-
bészségen törik a fejüket, és gyakran kivív-
ják nevelőik, tanáraik rosszallását. Ez nem 
feltétlenül mutatkozik meg az év végi bizo-
nyítványban: van olyan diák, akit éles ésszel 
áldott meg a Jóisten, könnyen magába szívja 
a tudást, a tananyagot, ám a magatartásával 
már akadnak gondok. A legnagyobb fájdal-
mat ilyen esetben nem is a pedagógusok 
élik át, hanem a nebuló szülei, hiszen úgy 
gondolhatják, hogy gyermekük élete rossz 
irányba halad. „Mi lesz ebből a gyerekből? 
– halljuk sokszor az elkeseredett édesanyák 
sóhajtását. – Itt már csak az ima segíthet…”

Sok-sok évszázaddal ezelőtt, az ókor 
végén hasonló gondolatok járhattak egy 
mélyen hívő keresztény édesanya fejében, 
ahogy látta felnövekvő fia magaviseletét. Az 
ifjú gyermek ugyan könnyen és jól tanult, 
ám igencsak temperamentumos természe-
te könnyelműséggel, fegyelmezetlenséggel 
párosult. „Mentségére” szól, hogy ezeket a 
rossz tulajdonságokat volt kitől örökölnie: 
apja nem volt keresztény (csak halála előtt 
keresztelkedett meg), féktelen természeté-
vel sok bánatot okozott feleségének. Ahogy 

az ifjú növekedett, az életútja az addigiak 
szerint haladt tovább. Kiemelkedő képessé-
geinek köszönhetően egyre műveltebb, ol-
vasottabb, nagy tudású tanár és szónok lett 
a világ akkori egyik központjában, Karthá-
góban, életvitele azonban továbbra is szöges 
ellentéte volt annak, amit édesanyja óhajtott 
volna neki. Mértéktelen életet élt, házassá-
gon kívüli kapcsolatából fia született, keresz-
tényellenes csoportokkal került kapcsolatba. 
Karrierje gyorsan ívelt felfelé, eljutott a Ró-
mai Birodalom virágzó városáig, Milánóig. 
Itt egyre többet hallotta a keresztény püspök, 
Ambrus prédikációit, amelyekből sugárzott 
az evangélium igaz szeretete. Fokozatosan 
bizonytalanodott el addigi életével kapcso-
latban s egyre közelebb került a Jóistenhez. 
Egy látomás hatására aztán végérvényesen 
megtért és mélyen hívő keresztényként tért 
vissza szülőföldjére. Az észak-afrikai Hippo 
város püspöke lett.

Szent Ágoston – hiszen róla szól a törté-
net – utolsóból első lett, édesanyjával, Móni-
kával együtt a szentek között tiszteljük. Au-
gusztus hónap utolsó napjaiban ünnepli őket 
Egyházunk. Életük arra is példa, hogy az 
anyai imádság mindig utat talál a Jóistenhez.

Kovács Péter

UTOLSÓBÓL ELSŐ
TÁBOROZTAK

A FRANKFURTI CSERKÉSZEK 

MAGYAR BÉRMÁLÁS LAJTASZENTGYÖRGYÖN

Gyermekeknek

Németországban is kezd 
javulni a járványhelyzet és 
ennek következtében lassan 
újraindul a magyar közösségi 
élet. Elsőként a frankfurti         
84 sz. Lehel Vezér Cserkész-
csapat ment ki táborozni a                                                            
Taunusba, öt napra, június 
2–6. között. Rendészeti hi-
vatali engedéllyel, szigorú 
kapcsolati buborékot képezve 
és a 60 fős korlátot betartva 
sikerült csodaszép napokat tölteni kint a ter-
mészetben. Mindenki feltöltődve és egész-
ségesen tért haza.

A fiatal vezetők által kidolgozott keret-
történet Szabó Magda Tündér Lala című 
könyvén alapult. Az új frankfurti magyar 

plébános, Belényesi József atya szintén 
kijött a táborba és szentmisét mutatott be a 
szabad ég alatt.

Jó munkát és minden németországi ma-
gyar közösségnek sikeres újraindulást kívá-
nunk!                                    Klement Kornél

SZENT ÁGOSTON IMÁJA
Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem!
Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe.
Adj erőt, hogy mindig és mindenütt Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek Hozzád.
Te ismered erőmet és gyengeségeimet, őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat!
Te juss eszembe mindenütt: szeretnélek megismerni és megszeretni!

FELSŐ-AUSZTRIAI MAGYAROK
PÖSTLINGBERGI ZARÁNDOKLATA 

Augusztus 15-én, vasárnap, Nagyboldogasszony Ünnepén, Szűz Mária Mennybevétele 
napján tartja hagyományos pöstlingbergi zarándoklatát a felső-ausztriai magyarok közössé-
ge. A linzi magyar katolikus lelkészség szervezésében, a kultúregyesület, a hétvégi óvoda-
iskola és a cserkészcsapat részvételével zajló ünnepség délelőtt 10 órakor keresztút-imádko-
zással kezdődik, amely a Petrinum püspöki gimnáziumtól a kegytemplomig tart. A 11.30-kor 
kezdődő ünnepi szentmisén megemlékeznek Szent István királyról, Magyarország fővédő-
szentjéről is. Sok szeretettel hívja magyar testvéreit erre a szép ünnepre Szabó Ernő atya.

Megélt éveim számának szaporodása egy-
re nagyobb vonzalmat ébreszt a különböző 
módon és alkalomból hozzám került folyó-
iratoknak, könyveknek, no meg reám testált 
írásoknak fellapozására és újraolvasására. 
Ezek közé tartozik egykori kollégám, a hat 
esztendővel ezelőtt, magas korban elhunyt 
Skultéty Csabának néhány hozzám került 
kézirata is. Skultéty Csabának megadatott, 
hogy közel négy évtizedes emigráció után 
hazatelepülhetett, történész munkásságát 
is folytathatta és röviddel halála elött még 
életrajzát is kiadták Budapesten. Habár jo-
got végzett, kenyerét leghosszabban újság-
íróként kereste. A ’40-es évek végén Nyu-
gatra menekült és megalakulásától tagja volt 
a Szabad Európa Rádió müncheni szerkesz-
tőségének. Ott ismerkedtem meg vele, és 
kapcsolatunk nyugdíjba vonulása után sem 
szakadt meg. A rendszerváltozást követően 
végleg Budapestre költözött. A Nap-hegy 
tövében lévő lakásában is többször voltam 
a vendége, így került hozzám néhány kéz-

irata is. Ezekből egyértelműen kitűnik, hogy 
szoros kapcsolat fűzte mind őt, mind pedig a 
szüleit Mécs László papköltőhöz.

Skultéty Csaba kereken száz esztendővel 
ezelőtt született a felvidéki Nagykaposon, 
ahol akkor a premontrei szerzetes, Mécs 
László is élt. Keresztnevének megválasz-
tásában jelentősen közrejátszott az a tény, 
hogy a trianoni szerződés értelmében Nagy-
kapos a frissen létrehozott államalakulat-
hoz, Csehszlovákiához került, és a szülök, 
alighanem Mécs Lászlóval teljes egyetértés-
ben – mintegy dacolva a polgári és egyházi 
közigazgatás buzgó szlovákosítási erőfeszí-
tésével – idegen nyelvben szinonima nélküli 
Csabának nevezték el az akkor született ne-
gyedik fiúkat. Az anyakönyvbe ugyan már 
szlovákos írásmóddal iktatták be, csakúgy, 
mint a keresztapát, de így legalább kiderül 
az is, hogy a papköltő eredeti neve Marton-
csik József volt és csupán irodalmi munkás-
sága során használta a Mécs László nevet. 

Skultéty Csaba szülei szoros barátságot 

ápoltak vele mindaddig, ameddig a pre-
montrei szerzetest elöljárói át nem helyez-
ték a Latorca folyó túloldalán fekvő Király-
helmecre. Ezek után nem meglepő, hogy a 
kisfiút is nem az otthonukhoz közeli isko-
lába iratták be, hanem a jóval távolabb eső 
katolikus elemibe, ahol Mécs László volt 
a hittantanár. Az osztályban természetesen 
tisztelendő úrnak szólította minden tanu-
ló, a költő azonban gyakori vendég volt a 
Skultéty családnál, csakúgy, mint a szülők 
gyermekeikkel együtt a papköltőnél, akinek 
a vele lakó édesanyja vezette a háztartását, 
és ilyen alkalmakkor a fiúk Mécs bácsinak 
nevezték. Az anyjához fűződő szoros kap-
csolatra utal A királyfi három bánata című 
költeménye is, amelyben egyértelműen tud-
tul adja, hogy számára az édesanya pótol-
hatatlansága a leginkább fájdalmas. De a 
gyermekek iránti szeretet is kisugárzik nem 
egy verséből. A Parancsolj, Fenség! című 
költeményében – ha érintőlegesen is, de – 
név szerint említi Skultéty Csabát. 

Amikor a költő már egyre nagyobb 
hírnévre tett szert, az akkoriban létesült 
budapesti rádió is gyakran hívta verseinek 
felolvasására. Ez természetesen igencsak 
izgatta a fiatalok fantáziáját, és Csaba meg-
kérte, hogy üzenjen neki, ha a stúdióban 
lesz. Mivel nem akarta kedvét szegni a 
kisfiúnak, ezért megígérte neki, hogy ha a 
versek felolvasása közben köhint, az neki 
szól majd. Miután egyszer-kétszer valóban 
rászorult torkának megköszörülésére, Csaba 
szinte ujjongva mondta szüleinek, hogy lám, 
üzent neki a keresztapja. Aztán teltek-múl-
tak az évek, Skultéty Csaba Münchenbe ke-
rült, Mécs Lászlót a kommunista rendszer 
az egyház elleni hadjárata során évekre bör-
tönbe zárta, így magától értetődött, hogy a 
Szabad Európa Rádió szerkesztőjeként már 
meg sem kockáztatta a kapcsolatfelvételt a 
kiszabadult szerzetessel, aki röviddel pappá 
szentelésének 60. évfordulója után, 1978 
novemberében Pannonhalmán hunyt el. 

Vincze András

MERENGÉS
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MEDZSUGORJE – A VILÁG JOBBÁ VÁLIK ÁLTALA

ÉVFORDULÓK

1790. augusztus 8-án született
Kölcsey Ferenc
költő, a magyar himnusz
szerzője

„Ne várj nagy dolgot életedbe, / Kis hópelyhek az örö-
mök, / Szitáló, halk szirom-csodák. / Rajtuk át Isten szól: 
jövök.” 

(Részlet Reményik Sándor
Csendes csodák című verséből)

1890. augusztus 30-án született
Reményik Sándor
költő

„A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem 
lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja 
azt, amiben hisz.” 

(Szent Ágoston)

430. augusztus 28-án halt meg
Szent Ágoston
hippói püspök, egyházatya, 
filozófus

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nem-
zet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez 
utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni 
nehezen fog.” 

(Kölcsey Ferenc)

A világjárvány kirobbanása óta a digitális 
világ szerepe jelentősen felerősödött. Fiata-
lok és idősebbek egyaránt rákényszerültek 
az internetes kommunikáció eszközeinek 
használatára. Akik eddig ellenezték vagy 
legalábbis kényszeredve ültek a digitális 
kütyük előtt, talán most átértékelték a mo-
dern eszközök használatát, amikor a karan-
tén ideje alatt azok a kapcsolattartás fontos 
vagy akár kizárólagos eszközeivé váltak. 
Mindenki próbált okosan élni a lehetősé-
gekkel és legalább digitálisan részt venni 
szerettei dolgaiban.

Talán sokan nem is gondolnak bele, hogy 
a virtuális életnek is vannak viselkedési 
normái. A netikett (Network etikett) vagy 
e-etikett a hálózaton történő kommunikáció 
illemszabályait tárja elénk. Hihetetlennek 
tűnik, hogy már több mint 25 éve, 1995-
ben jelent meg Sally Hambridge Netiquette 
Guidelines című írása, amelynek magyar 
fordítása 1998-ban látott napvilágot. 2010-
ben pedig elkészült a Magyar Telekom 

e-Etikett című gyűjteménye, amely a digi-
tális térben való kulturált viselkedéssel 
foglalkozik.

A Gonosz a szeretet hiánya című írá-
somban kitértem az Internet és a Facebook 
kommentelőinek sajnos gyakori virtuális 
gyűlölködésére, amikor 
mindenki csak a saját 
véleményét fújja és a vélt 
igazáért harcba szállva 
képes a másik vélemény 
képviselőjét porig alázni.

Vitathatatlan, hogy a 
virtuális világban való 
kommunikáció az infor-
mációtovábbadás eddigi 
leggyorsabb módja. De vajon én milyen for-
rásból, kinek és milyen információt továbbí-
tok? Szívügyemnek tekintem-e, hogy hitelt 
érdemlő legyen mind a forrás, mind a hozzá-
szólás, amely tőlem származik?

A szentmisében gyakran halljuk a máso-
dik eucharisztikus imát, ezért talán már fel 

sem tűnik, amikor a pap az egyházért imád-
kozik: „Viseld szíveden, Urunk, Egyházad 
sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a 
szeretetben Ferenc pápánkkal, püspökeink-
kel és az egész papsággal együtt.” Az el-
múlt vasárnap azonban – biztosan a német 

egyház jelenlegi helyzete 
miatt – érzékenyen felfi-
gyeltem erre a mondatra.

Gyönyörű szép a ma-
gyar kifejezés: szívén 
visel valamit. A magyar 
nyelv értelmező szótára 
így határozza meg: „szív-
ügyének tekinti, mint saját 
ügyéért fárad érte; eljár, 

cselekszik az érdekében. Valakinek a sorsát 
lelkén, szívén viseli: folytonosan gondja van 
valakire, segítségére van, minden dolgában 
részt vesz, mintha az ő dolga volna.”

Az Egyház elleni támadások világszerte 
egyre gyakoribbak, csak a módszerek kü-
lönböznek.  

A német egyházi vezetők lemondása, 
felfüggesztése, a klerikusok besározása, 
lejáratása sajnos ugyanennek a támadásso-
rozatnak a része. A digitális kommunikáció 
gyorsasága mindent leelőz: a nem megfele-
lő forrásból származó, téves vagy félinfor-
máció továbbadása a média birtokába jutva 
pusztító rombolást végez, teljesen nélkülöz-
ve az ártatlanság vélelmét. 

A bűnbánat, bocsánatkérés, megbocsátás 
és újrakezdés a katolikus egyházban szentség. 

A rágalmak és ítélkezések helyett még 
mulasztás esetén is nem kellene Istenre 
bíznunk az ítéletet, és esélyt adnunk, hogy 
Ő tegye tökéletessé Egyházát a szeretetben? 

Nagyon szép kezdeményezés a „Hívd 
meg a papodat egy sörre”. De talán még ak-
tuálisabb lenne bevezetni, hogy „Viseld szí-
veden papod sorsát!” – Legyen rá gondod 
és cselekedj az érdekében, ha másképp nem, 
legalább imáidban hordozva.

Mustos Edit,
2021. június 8.

VISELD SZÍVEDEN… 

Kegytárgyboltsorok között elvezető első 
utunk nem a szálláshelyünkre, hanem a Szent 
Jakab-templom előtti térre, a Szűzanya szob-
rához vezetett: „Köszönjünk neki” – mond-
ta Zita, kiscsapatunk tiszteletbeli lelki- és 
idegenvezetője, aki szinte a kezdetek óta 
rendszeres látogatója e különleges helynek. 
A Szűzanya szobra körül összefüggő kört al-
kottak a térden állva imádkozó zarándokok 
– azt hiszem, ez a látvány volt az első, ami 
a templom mögüli szabadtéri szentmiséről 
kizengő Ave, ave, ave Maria szavaival és 
dallamával együtt elgondolkodtatott: mi is ez 
valójában, amit itt látok és hallok?

Városszéli, magaslaton álló szállodánk 
ablakából gyönyörű panoráma nyílt a város-
részre, és nem csak arra: a közvetlen közeli, 
sűrűzöld lombok borította Krizsevác-hegyre 
is, amelynek 525 méter magas tetején mesz-
szire fehérlik, este pedig világlik a 12 méter 
magas betonkereszt.

Aki ezen a vidéken jár, a külső csillogás 
jeleit ne keresse s ne lepődjék meg az ország, 
a település egyszerűségén, itt-ott fejletlen-
ségén se: szűk három évtizeddel ezelőtt itt 
még esztendőkig tartó háború dúlt, a talpra 
állás abból nem könnyű és nem gyors. Mégis 
eljönnek ide, Mostartól 25 kilométernyire 
évente több mint egymillióan, Európából s 
azon kívülről is, a katolikusok mellett más 
vallásúak, sőt még hitetlenek is. Keresik a 
Béke Királynőjét. Beszélni akarnak vele, 
legtöbbször hálát és fohászt mondani neki, 
felajánlást tenni vágyott ügyeikért.

Mint mi is.
Délután lengyel szentmise a szabadtéri 

oltárnál. Tömegek a gyóntatófülkéknél. So-
rok a gyep szélén az áldást osztó papok előtt. 
Még hosszabb sor a Feltámadt Krisztus-szo-
bornál. A kálvária egyik stációja előtt tévés-
táb forgat. 

Medzsugorje él. Kezdem érteni mindazt, 
amit itt lépten-nyomon látok és hallok…

Nem hűvös a második éjszakánk, épphogy 
valamivel enyhébb a meleg a nappali hőség-
nél. Fél 4-kor kelünk, 4 órakor elindulunk. 

Sötét van, az úttesten mégis összetalálko-
zunk egy egyedül igyekvő lánnyal. A kezé-
ben rózsafüzér. Imádkozik, s közben szapo-
rán szedi a lépteit a felfelé vezető utcákon. 
A Krizsevác-hegy aljához érkezve elcso-
dálkozunk, mennyi ember – hány csoport – 
üldögél a sziklák alatt! Itt éjszakáztak? Most 
indulnak fel? Vagy most érkeztek le? Nem 
tudjuk. 4 óra 15-kor már állunk a keresztút 
első állomásánál és telefonnal világítva az 
imafüzetet, mondjuk: „Áldott a te méhednek 
gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökélete-
sítse…” Ilyen hatalmasköves, összefüggőkö-
ves terepet még sík változatban sem láttam, 
nemhogy meredekben. Szerencsére Ági talált 
egy rögtönzött botot a hegy alatt és nekem 
adta, ez hatalmas segítséget jelentett a fel-
felé kapaszkodásban. Ám még így sem 
bírtam: az ötödik-hatodik stációtól már 
kicsit hosszabb szüneteket igényeltem, 
azokat is egy-egy kőre leülve töltöttem 
el és kb. a hetedik-nyolcadik állomástól 
már az imát sem tudtam hangosan mon-
dani, csak magamban, annyira szuszog-
tam. Kortyolgattam mindegyre a vizemet, 
s csak arra tudtam gondolni: fel kell jus-
sak, mese nincs, fel kell jussak! Közben 
megpirkadt, s a feljövő nappal együtt a 
hegyre feljövő zarándokok száma is egyre 
gyarapodott. Egyik stációnál egyszer csak 
odalépett hozzánk egy kedves hölgy és bele-
tett egy apró Mária-érmet Krisztina kinyitott 
imakönyvébe…

Jöhetett a világ bármely tájáról, beszélhe-
ti a világ bármelyik nyelvét, itt a másiknak 
senki nem idegen. Itt mindenki ugyanazt 
keresi, ugyanazt találja, ugyanazt mondja 
és ugyanazt éli: a felfelé tekintést, a Kereszt 
felé kapaszkodást. Egyre mélyebben és mé-
lyebben terült el „alattunk” a város – és erős 
másfél óra múlva, lám, feljutottunk! Illetve, 
a társaimmal együtt feljutottam én is! Pont a 
harang reggel hat órai szavára ott álltunk a 
kereszt mellett – csordultig tele hálával, amit 
nem győztünk elégszer elmondani a Szűza-
nyának. Silentium – intett a tábla, és ott a ma-

gason, a fogadalmi kereszt körül, hiába vol-
tunk sokan, a hangjukat legfeljebb a madarak 
hallatták. Mi nem. Amit ott fent éreztünk, azt 
amúgy sem lehetett volna elmondani.

Ne higgye senki, hogy a lefele út köny-
nyebb. Cseppet sem az. Főleg rekkenő hő-
ségben nem.

Én a családtagjaimért és az eucharisztikus 
kongresszus sikeréért ajánlottam fel június 
26-i hajnali-reggeli majdnem négyórás küz-
delmes Krizsevác-hegyi Kereszt-utamat.

Délután felfrissülünk a mesés Kravica-ví-
zesés vizében és felkészülünk a másnapi 
újabb hegymenetre. Most egy órával később: 
hajnali fél 5-kor kelünk és 5-kor már kapta-
tunk fel a Jelenések-hegyére. Körülöttünk 
jó páran ezt mezítláb teszik. Egyik stációnál 
népes csoport éneke zeng. Egy ázsiai zarán-
dokhölgy minden állomásnál átöleli a keresz-
tet. Csend van, ima és elmélkedés. A terep itt 
is ugyanaz: kövesen emelkedős. De messze 
nem olyan magas és vannak könnyebb szaka-
szai. Megyünk. Kapaszkodunk. Szuszogunk. 
Imádkozunk. 

Hogy a tetejére érve megnyíljon előttünk 
mindaz, amiért az ember Medzsugorjéba 
jön: a tér, ahol a Béke Királynőjének hófehér 
szobra áll, és ahol negyven évvel ezelőtt 
– akkor is hófehérben – karján a kisdeddel 
tündökölt. A szobor körül térden állva 
hódoló zarándokok. Körös-körül csendben 
ülő, térdeplő többiek. A nap felkelt már – és 
megszólalnak hat órakor a Szent Jakab-temp-
lom harangjai. Mi ez, ha nem üzenet: hogy 
mindkét reggelen egyik és másik hegy tetején 
ér bennünket a napfelkeltét köszöntő harang-
szó? Imáinkba mélyedünk mi is. Családtag-
jaim védelme és az eucharisztikus kongresz-
szus sikere mellett itt valami mást is kérek 
a Szűzanyától. Azt kérem: avatkozzon be, 

térítse észhez a világ megtébolyodott tagjait, 
akik az emberiséget évezredeken át megtartó 
értékekre törtek, nem is akárhogyan: gőzerő-
vel… Kérem, hogy tegye óvó kezeit a csalá-
dokra: férfiakra és asszonyokra, édesapákra 
és édesanyákra, fiú- és leánygyermekeikre… 
Tegye óvó kezeit ránk, keresztényekre…

Odalent a kék kereszthez fiatal család ér-
kezik. Letérdelnek, imádkoznak. Végül az 
anyuka magasra emeli kicsinyét, hogy az el-
érhesse és megcsókolhassa a Béke Királynő-
jének itt is hófehér szobrát. Ezért a családért 
és a hasonlókért imádkozom.

Az egyik kisutcán román énekszóval kö-
zeleg egy kisebb csoport. Taxik sietnek el 
mellettünk, mindegyiknek a belső tükrén ró-
zsafüzér csüng. Az egyik üzletközpont folyo-
sóján emberek tömörülnek. Közelebb érve 
látjuk, hogy egy atya liturgikus viseletben 
éppen megáldja családja körében a kisgyer-
meket. Pár lépéssel odébb egy másik kisebb 
csoport: ott pedig egy másik atya a család ke-
rekesszékes tagjára kéri Isten áldását. 

Medzsugorje él. Szakrális cselekményei 
jelen vannak a templomon kívüli tere-
ken, utakon is.

„Došli smo ti, Majko draga” – köl-
tözik a fülembe a medzsugorjei him-
nusz, és már pontosan tudom, értem és 
érzem: mindegy is, hogy megjelent-e itt 
a Szűzanya vagy sem, s ha megjelent, azt 
az egyházunk elismeri-e vagy sem – ami 
ennek a városkának a templomában, ut-
cáin, terein és hegyein történik, az maga 
az egyén és az egyház megújulását elő-
mozdító erő. Nem csak az itt bekövetke-
ző megannyi megtérés, papihivatás-szü-
letés, csodás gyógyulás okán, hanem 

mert ez a hitsziget minőségében jobbá teszi 
az embert, tehát a világ is jobbá válik általa.

Mostar történelmi korokat és kultúrákat 
összekötő Öreg-hídján, a Neretva türkiz ka-
nyarulatain, a Szarajevót közelebb hozó, 
majd messzire vivő, égig érő hegyvonulato-
kon és a dicsőséges rózsafüzér végigmondá-
sán túl már az éneket is segítség nélkül is-
mételjük: „Szeretettel arra kérünk, / mentsd 
meg a mi magyar népünk! / Te tudod csak ezt 
megtenni, / könnyeiddel kiesdeni…”

Kérlek, bocsásd meg nekem, Medzsugorje 
Szűz Anyája, hogy öt nappal ezelőtt nem kis 
bizonytalanságfoszlányokkal érkeztem meg 
Tehozzád…                           

Varga Gabriella

Inkább nagyobb, mint kisebb fenntartásokkal érkeztem június 24-én egy csodaszép 
makarskai tengerparti séta után a mohamedán és a keresztény világ találkozási pont-
jához, a többségében horvátok lakta bosznia-hercegovinai hegyi kisvároskába, Med-
zsugorjéba. A negyven évvel ezelőttől mindmáig folyamatosnak mondott Mária-jele-
néseket körülvevő bizonytalanság engem is elbizonytalanított: Fátima után mit tud 
nyújtani nekem ez a hely? – tettem fel gondolatban a kérdést, és közben igyekeztem 
magamba szívni négy hölgyzarándoktársam lelkesedését.



A pápai Szent József-kápolna és közös-
ségi ház a város legfiatalabb temploma, 
2005-ben szentelték fel. A Szent Anna-plé-
bániához tartozó, háromszázötven fő be-
fogadására alkalmas istenháza a város déli 
részén elsősorban a volt Kilián, Bocsor és 
Igal lakótelepeken élő katolikusok köz-
pontja. A felszámolt szovjet katonai teme-
tő helyén, a Külső Veszprémi úton épült, 
alapkövét 2003-ban tették le. Az építkezés 
a Veszprémi Főegyházmegye és a pápai 
önkormányzat hozzájárulásából, valamint a 
hívek adományaiból valósult meg. Az építé-
si munkálatokban és a faburkolat festésénél 
önkéntes hívek segédkeztek. Két harangját – 
mindkettő Gombos Miklós munkája – 2004. 
október 17-én, az elkészült kápolnát 2005. 
október 30-án szentelte fel Márfi Gyula ak-
kori veszprémi érsek.

Salgó Ferenc címzetes esperes, kanonok, 
plébániai kormányzó korábban egy interjú-
ban azt mondta: Isten nagy ajándéka, hogy 
ez a kápolna felépülhetett, sok-sok adakozó, 

jó ember együttműködésének eredménye 
az, hogy most itt áll. A templom nemcsak 
misézési céllal jött létre, hanem azért is, 
hogy közösségi alkalmaknak helyet bizto-
sítson, mint amilyen a farsangi keresztény 
bál, az 1Úton zarándoklat zárószentmisé-
je, a nyári hittanos tábor, különböző előa-

dás-sorozatok. A Mária Rádió városi stúdió- 
ja is itt kapott helyet. A templom az évek 
során számos fejlesztésen, szépítésen ment 
keresztül, egy lakrész is elkészült benne és 
Szabó Zoltán személyében káplán is szolgál 
az oltáránál.

Felszentelésének tizedik évforduló-
ján, 2015. október 25-én a kápolnában új 
stációképeket áldott meg Márfi Gyula érsek. 
Az alkotásokat Molnár Lajos festő- és grafi-
kusművész készítette. 1990–1991-ben min-
tázta meg a terrakotta domborműveket, és 
2015 tavaszán Pápán a jubileumi kiállításán 
mutatta be először a közönségnek. A képek 
Hermann István kezdeményezésére kerültek 
a kápolna falára, amelyeket alkotójuk a tíz-
éves jubileumát ünneplő egyházközösség-
nek adományozott. A stációk faipari mun-
káit Nagy József asztalosmester végezte, a 
vörösréz feliratokat pedig Zsuppán István 
és Drabant András művésztanárok, valamint 
Piller Károly dekoratőr készítette.

A kápolna keresztje 2017 júniusában egy 
vihar következtében any-
nyira megsérült, hogy da-
ruval kellett a helyéről le-
emelni. Ideiglenesen egy 
kisebbel pótolták az ere-
deti, három tonna súlyú 
toronysisakot, amit a ki-
vitelező a kápolna mellett 
állított helyre. A kápolna 
két év után visszanyerte 
a kereszttel megszokott 
kinézetét. A közel négy-
millió forint összköltségű 

rekonstrukcióhoz a helyi önkormányzat és 
a Veszprémi Főegyházmegye egy-egy mil-
lió, a hívek pedig több mint egymillió forint 
adománnyal járultak hozzá.

Munkás Szent József ez évi ünnepén, 
2021. május 1-jén Mail József címzetes apát, 
főesperes, a pápai nagytemplom plébánosa 

az ünnepi szentmise keretében megáldotta 
a pápai Szent József-kápolna új oltárképét.       
A festmény a Székesfehérváron élő és alko- 
tó, csetényi születésű Simon M. Veronika 
grafikus- és festőművész alkotása. A Szent 
József Olvasókör kez-
deményezésére, a hívek 
adományaiból készült, és 
a műhelyében dolgozó 
Szent Józsefet ábrázolja, 
akit a gyermek Jézus ta-
nít. A szentmise főceleb-
ránsa homíliájában József 
álmairól szólva kiemelte: 
az álmok rosszat jelentet-
tek abban az időben, Jó-
zsef azonban megfogadta 
az álmaiban elhangzotta-
kat, így lett Jézus és Má-
ria őrzője. Az evangélium 
azért is hallgat Józsefről 
s vele együtt Jézusról is 
harmincéves koráig, mert 
addig szorgalmasan dol-
goztak mint ácsok.

P. Tófeji Valéria, a 
Szent József Olvasókör vezetője elmond-
ta: úgy találták, hogy a kápolnában látható 
oltárkép túl kicsi és sötét, ezért elhatároz-
ták, hogy lecseréltetik. „A művésznő jó is-
merősöm, hiszen több verseskötetemet is ő 
illusztrálta. Első szóra elfogadta a felkéré-
sünket, aminek nagyon örültünk. Boldogok 
vagyunk, hogy pár hónap alatt elkészült 
az alkotás, nagy köszönet ezért a művész-
nőnek” – nyilatkozta a Pápa és Vidéke 
hírportálnak P. Tófeji Valéria.

„Az oltárkép elkészítése fizikailag és 
művészetileg is nagy kihívást jelentett szá-
momra. A kép sokkal nagyobb, mint én, így 
létrára kellett állnom, amikor festettem. 
Művészetileg igyekeznem kellett világosan 
tartani a színeket, hiszen tisztában voltam 

azzal, hogy ahová kerül, ott nem lesznek túl 
jók a fényviszonyok. Tehát arra törekedtem, 
hogy megvilágítás nélkül is jól lássák majd 
a hívek a képet” – mondta az imént hivatko-
zott cikkben az alkotó.

„Mindenképpen azt 
szerettük volna, hogy a 
kép Szent Józsefet és a kis 
Jézust ábrázolja. Salgó 
Ferenc atya mutatott a 
csoportnak egy szentké-
pet, amelyet aztán a mű-
vésznő a kérésünkre meg-
festett. A régi oltárkép a 
kápolna felszentelése óta 
díszítette az oltárt, ám az 
egy kicsi és sötét kép volt, 
ezért gondoltuk, hogy egy 
nagyobbra, világosabbra 
cseréljük le. A festményen 
Szent József a műhelyé-
ben látható, akit a kis 
Jézus tanít. Szent József 
áhítattal és szeretettel 
figyeli a tanítását. Úgy 
gondolom, igazán szép 

oltárképpel gazdagodtunk” – tette hozzá 
Szabó Zoltán káplán.

Aki betér Pápa legifjabb, hitéleti és kul-
turális küldetésű templomába, falai között 
érezni fogja szívében az egykori ének sza- 
vainak üzenetét: „Szent József! A buzgó 
kebel / Nagy örömnapot ünnepel, Áldván 
Istent, ki tégedet / Oly fényesen kitüntetett. 
// Szentséged nagy jutalma lett, / Hogy a 
mennyei Szeretet / Téged rendelt ezrek kö-
zül / Isten Anyjának jegyesül. // Te karjaidon 
hordozád / Váltságunk drága zálogát, / Te 
ringatád a Kisdedet, / Ki a világnak üdve 
lett. // Kérjük hát pártfogásodat, / Hogy              
Jézus, ki halálodat / Megszentelé, legyen 
velünk. / Akkor boldog halált nyerünk.”

Varga Gabriella
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ÁLDUNK, ISTEN JÓ SZOLGÁJA, JÓZSEF, ÉLETNEK PÉLDÁJA! (6.)
Sorozatunk hatodik részében a pápai Szent József-kápolnát ismerhetik meg olvasóink

GONDOLATOK A JÁRVÁNY UTÁNI IDŐKRE
Csicsó János angliai magyar főlelkész előadása a 2021. május 18–19-én tartott online európai magyar papi konferencián

„Hogyan fogja érinteni a jelenlegi élete-
met?” A napokban Tony Travers, a londoni 
Közgazdasági Egyetem professzora előadást 
tartott az Egyház elöljáróinak ezzel a témá-
val. Azután ez a téma volt az utóbbi esperesi 
gyűlésünk főtémája.

Az előadó három főcímben foglalta össze 
mondandóját:

1. Értékelés és újraindítás; 
2. A Szentség elmélyítése; 
3. Újra átölelni és felfedezni a missziós 
küldetésünket. 

Értékelés és újraindítás
A jelenlegi járvány okozta fáradság és 

szorongás mindenki részéről nyilvánvaló. 
A papság és a plébániák részére elérkezett a 
gyógyulás ideje. Mit tehetnek a plébániave-
zetők ebben az időben, hogy az újraindítás 
stresszmentes legyen? Első megoldásként a 
Divine Renovation-t, vagyis a kegyelmi meg-
újulást említi meg. Mit is akar ez jelenteni? 
Először is a múltat át kell gondolni, meg-
vizsgálni, mi volt a plébániaközösség éle-
tében életadó cselekvés, és mi az, ami nem 
volt életadó és ezt nem érdemes újraindítani. 
Hogyan tudjuk a kettőt bölcsen és megfon-
tolton megkülönböztetni? 

Az elmúlt járványos időben sok plébánián 
láthatták azt a sürgető feladatot, hogy önkén-

teseket kell toborozni, akik már várták a jelt 
a missziós bevetésre. Ennek az akciónak az 
áldásos mivoltát fel kell ismerni és új meg-
világításba kell helyezni.

Az újraértékelésnek fontos része, plá-
ne a papság részére, hogy saját magunkat 
papként újraértékeljük. Bizonyos szem-
pontból láthattuk a sok lelkipásztori elfog-
laltság közepette, hogy a kommunikációs 
eszköztár bizonyos szempontból mennyire 
végtelen. A járvány ideje alatt viszont nem 
kellett utazni és több időnk jutott az olva-
sásra. Mennyire volt termékeny ez az idő? 
Itt érdemes óvatosnak lennünk, hogy a lé-
nyeget el ne veszítsük. Milyen mértékben 
használtuk fel az adott időt a kontempláció-
ra-szemlélődésre, imára és ez mit tudott ne-                                                                  
künk tanítani?

A Szentség elmélyítése
A lelkipásztori feladatok, mint például az 

elsőáldozásra, bérmálásra való felkészítés, a 
katekézis és ezen szentségeknek a megün-
neplése, a szociális aspektusa áttevődött lel-
ki térre.

A szentmisék megünneplésének a kö-
zösségi formája átment a magánszférába 
és ezáltal volt lehetőségünk visszatalálni a 
szentmise szívéhez. Miként fogjuk ezt hasz-
nosítani?

Közben azon izgultunk, hogy a múltbeli 
szokások, mint például a vasárnapi szent-
misére járás is, átalakul vagy eltűnik. Egy 
alkalommal egy hívő összefutott az utcán 
a plébánossal és beszámolt arról, hogy az-
előtt nem nagyon hiányzott neki a vasárnapi 
mise, de most már egyre jobban.

A szentmise online közvetítése sok hí-
vőt visszakapcsolt az Egyházba. A plé-
bániaközösség felismerte, hogy ezáltal is 
összetartozunk. Hogyan tudunk másokat is 
belekapcsolni? Mi legyen a kapcsolódási 
pont? Hogyan tudjuk ennek a távkapcsola-
ti kegyelemnek a mivoltát hasznossá tenni 
és hogyan folytassuk a virtuális plébánia 
életét?

A gyóntató atyák is megtapasztalták azt, 
hogy a kiengesztelődés szentsége sokkal je-
lenvalóbb és mélyebb lett. Nagyobb lett az 
igény arra, hogy a hívek felkeressék a pap-
jukat és megosszák a problémáikat. A hívek 
az őszinte párbeszédet szomjazták és nem 
valami ítéletet akartak hallani, ami sajnos 
társadalmi szinten már bennünk van.

Keserű tapasztalatok: a halál valósága, a 
gyász megcsonkítása sok embert arra kész-
tetett, hogy a gyász érzelmi mivoltát nem 
tudta megélni. Ezeket a sebeket hogyan tud-
juk begyógyítani? 

Újra átölelni és felfedezni a missziós 
küldetésünket

Az elköteleződés mindkét részről: klérus 
és laikusok részéről egyaránt. Az Egyházun-
kat biztonságban és nyitottnak szeretnénk 
tudni, ez világossá vált számunkra. 

A karitatív dimenzió: a missziós küldetés 
a liturgia és a diakónia által. A plébánia le-
gyen az első közösség, ahol a szegények ta-
lálkozhatnak Krisztussal. A plébánia legyen 
otthon mindenki számára és legfőképpen a 
szegények számára. Fontos, hogy a templom 
legyen a hívek számára találkozási pont és 
ezáltal egymást támogassák. 

Mit tanulhatunk ebből? Nem szabad elve-
szíteni a missziós lelkületet és ezáltal a hit 
továbbadását sem. 

Az Egyháznak új erőre van szüksége: kü-
lön foglalkozni kell a papság asszisztálásá-
val, a munkanélküliekkel, a hajléktalanok-
kal, a mentális betegekkel, az öngyilkosság 
kérdésével… 

Új megoldásokra, módszerekre van 
szükségünk és ezeket vonzóvá kell tenni. 

Ne tévesszük el az online fogalmát: online 
bibliaórák stb…

Kérdezzük meg önmagunktól, hogy az 
Egyház kisebb lett-e vagy lesz-e ebben a vál-
tozó világban?     

Csicsó János, London/UK

„Győzelemről énekeljen Napkelet és Nap-
nyugat, / Millió szív összecsengjen, magasz-
talja az Urat! / Krisztus újra földre szállott, 
vándorlásunk társa lett, / Mert szerette a 
világot, kenyérszínbe rejtezett. / Krisztus ke-
nyér s bor színében Úr s Király a föld felett, 
/ Forrassz eggyé békességben minden népet 
s nemzetet!”

Június 6-án, vasárnap a londoni magyar 
katolikus közösség is megünnepelte Úrnap-
ját, az Eucharisztia főünnepét. Bár az úrna-
pi körmenetre nem volt lehetőségünk, de 
a szentmise ünnepélyesebb volt, hiszen a 
westminsteri érsekség részéről ellátogatott 
hozzánk Paul McAleenan segédpüspök, 

aki az etnikai 
l e l k é s z s é g e k 
megbízott fő-
koordinátora. Ő 
volt a szentmise 
főcelebránsa és 
az afrikai misz- 
sziós atyák ré-                          
széről mint 
meghívott ven-
dég Christopher 
Wallbank atya 
koncelebrált.

A segédpüs-
pök a prédiká- 

ciójában kihangsúlyozta az Eucharisztia fon-
tosságát, azt, hogy Jézus Krisztus, aki jelen 

van az Eucharisztiában, eggyé forrasztja 
a népeket és a nemzeteket békességben. 
Ugyanakkor megköszönte azt a lelki gazdag-
ságot, amellyel az Angliában élő magyarok 
hozzájárulnak a brit társadalom és az angol 
katolikus Egyház gazdagságához. Megemlí-
tette a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus fontosságát, hiszen tavaly lehe-
tősége volt pár napra Magyarországra láto-
gatni, még a sajnálatos járvány kitörése előtt, 
és Budapesten személyesen is találkozott a 
kongresszus főszervezőivel. 

A szentmise mindannyiunk számára 
előkészület volt a budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra.

Londonból: Csicsó János,
Anglia főlelkésze      

ÚRNAPJA LONDONBAN
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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-mail: hun-
garian.chaplaincy@btinternet.com; Web: www.szen-
tistvanhaz.org és www.facebook.com/szentistvanhaz.
london. Szentmise minden hónap 1. és 3. vasárnapján 
11.30-kor. További misézőhelyek: Bristol, Cambridge, 
Luton, Manchester, South Croydon. 
AUSZTRIA
Bécs: Wiener Ungarische Katholische Gemeinde / Bé-
csi Magyar Katolikus Egyházközség, Ft. Simon Ferenc 
esperes, főlelkész; A-1070 Wien, Döblergasse 2/30b; 
Tel.: +43-1/526-4972; E-mail: bmke@katolikus.at; Web: 
www.katolikus.at és www.facebook.com/KMEMWi-
en. Új, ideiglenes szentmisehelyszín: Am Tabor-plébá-
nia, 1020 Wien, Alliiertenstr. 2. További misézőhelyek: 
Baden, Leesdorfer Hauptstr. 74., minden hónap második 
vasárnapján 16.30-kor és Bécsújhely, Szent Katalin-ká-
polna, 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-ma-
il: collegiumpazmaneum@gmail.com; Web: www.paz-
maneum.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.: +43-316/6821-2421; 
E-mail: otto.molnar@laposte.net. Ft. Holló István; Tel.: 
+43-676/8742-6711; E-mail: istvan.hollo@graz-seckau.
at. Szentmise minden vasárnap 17.00-kor, Kalvarien-
berg-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, Wa-
aggasse 15., szentmise minden hónap utolsó vasárnapján 
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; aumoneriedeset-
rangers@skynet.be; Web: www.bmkk.be. Szentmise 
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 (szombat, 
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-katoliku-
sok-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, Blok-
landenplein 15. Facebook: www.facebook.com/Hagai-
MagyarKatolikusok.
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 be-
járat.
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 Edukac-
ji 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.; D-87437 Kempten, St. Mang, Mariä 

Himmelfahrt-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.        
A járványhelyzet miatt a vasárnapi szentmisék helyszíne 
megváltozott.
Az új helyszín: Heiligste Dreifaltigkeit-plébániatemp-
lom, D-90473 Nürnberg, Giesbertsstr. 75.
Érdeklődni lehet: Dr. Lipecz József, tel.: +49-911/426-
703
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 Katholische 
Mission, Ft; D-20535 Hamburg, Bürgerweide 35; Tel.: 
+49-40/250-7783. Misézőhelyek: Berlin, Hamburg, 
Hannover, Kiel, Lübeck, Braunschweig, 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 Rinken-
pfuhl 10; Tel.: +49-221/3377-8517; E-mail: info@ungar-
nzentrum.de és unganzentrum.koeln@gmail.com; Web: 
www.ungarnzentrum.de és www.facebook.com/Unga-
rische.Gemeinde. További misézőhelyek: Bergisch-Glad-
bach, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Herzogenrath, 
Köln, Köln, Wuppertal. 
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye: Katholische 
Ungarische Gemeinde / Szent Erzsébet Magyar Kato-
likus Egyházközség Frankfurt; Ft. Belényesi József; 
Dr. Johannes zu Eltz, Stadtdekan plébániai ügyvezető; 
D-60487 Frankfurt am Main, Ludwig-Landmann-Str. 
365; Új postacím: D-61440 Oberursel, Altenhöfer Weg 
61; Telefon: +49/1515-871-9831. Lelkipásztori mun-
katárs: Bodrogi Szilvia, s.bodrogi@erzsebet-frankfurt.
de; Egyházközségi titkárnő: Barcsay Andrea, pfarr-
buero@erzsebet-frankfurt.de. Web: www.magyar-ka-
tolikusok-frankfurt.de és www.facebook.com/Magyar-
KatolikusEgyhazkozseg. Szentmise minden hónap 
2. és 4. vasárnapján 15.30-kor, Frankfurt am Main, 
Herz-               Marien-Kirche, Auf dem Mühlberg 14. 
További misézőhelyek: 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 lelkipász-
tori munkatárs); Fax: +49-89/2137-4234; E-mail: info@
ungarische-mission.de, Ungarische-Gemeinde.mu-
enchen@eomuc.de; Web: www.ungarische-mission.de. 
Nyugdíjas kisegítő: Ft. Buchmüller István ny. plébános. 
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@bis-
tum-muenster.de; Web: sites.google.com/view/ungarisch 
és www.facebook.com/ungmis. Misézőhelyek: Biele-
feld, Bocholt, Hagen, Marl, Menden, Münster, Neukir-
chen-Vluyn, Osnabrück.
Passaui Egyházmegye: Ungarishe Mission Passau / 
Passaui Magyar Misszió, Ft. Kovács János; D-84375 Ki-
rchdorf am Inn; D-94036 Passau, Breslauer Str. 2.; Tel.: 
+49-85/712-332; E-mail: info@magyar-missio-passau.
de. sites.google.com/site/magyarmissiopassau és www.
facebook.com/magyarmissio.passau.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Ungarische 
Katholische Gemeinde / Szent Gellért Magyar Katolikus 
Egyházközség, Ft. Merlás Tibor; D-70186 Stuttgart, Al-
bert-Schäffle Str. 30.; Tel.: +49-711/236-9190, fax: +49-
711/ 236-7393; E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.
de, mtibor1960@gmail.com; Web: www.stuttgarti-kato-
likusok.de és www.facebook.com/stuttgarti.katolikusok; 
D-89073 Ulm, Walfischgasse 17.; Tel.: +49-731/3996-
6306, mobil: +49-1575- 370-1412. Misézőhelyek: Ba-
lingen-Frommern, Biberach an der Riss, Böblingen, 
Eislingen, Friedrichshafen-Berg, Heidenheim an der 
Brenz, Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg-Hoheneck, 
Munderkingen, Reutlingen-Orschel-Hagen, Schwä-
bisch-Gmünd, Stuttgart, Ulm, Tuttlingen, 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: hun-
garian.mission.italy@gmail.com; Tel.+39 06 68.42.620; 
Lelkész: Dr. Németh Norbert rektor. A római magyar kö-
zösség szentmiséjét a hónap utolsó vasárnapján tartják 
11 órakor a Celio dombon a Szent István vértanú-kör-
templomban (Santo Stefano Rotondo). Rómában minden 
kedden 8 órakor magyar nyelvű szentmisét ünnepelnek a 
Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolná-
jában. További misézőhelyek: Bologna, Catania, Firen-
ze, Loreto, Milánó, Padova, Palermo, Parma, San Marti-
no del Carso – Sagrado, Torino, Velence.
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-templom, 
Feierabendstr. 68., CH-4051 Basel, minden vasárnap 
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 Coint-
rin GE, Chemin du Ruisseau 36.; Tel.: +41-22/791-0458; 
Web: www.katolikus.ch. Misehelyszín: Cointrin-kápol-
na, minden hónap első és harmadik vasárnapján 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 vasár-
napján 17.00-kor.
Zürich: Szent István Magyar Katolikus Misszió Züri-
ch, Ft. Varga Péter; CH-8057 Zürich, Winterthurerstr. 
135.; Tel.: +41-44/362-3303; E-mail: peter.varga@mail.
ch iroda@magyar-misszio.ch; Web: http://magyar-misz-
szio.ch. Szentmise minden vasárnap 12.00-kor és minden 
első pénteken este 17.30-kor, Bruder Klaus-templom, 
Milchbuckstrasse 73, CH-8057 Zürich. További miséző-
helyek: Frauenfeld, Schaffhausen, Uster, Winterthur.

MAGYAR SZENTMISÉK AZ EURÓPAI DIASZPÓRÁBAN

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN!

Apróhirdetés:
Keret, fénykép nélkül: 50 HUF vagy 0,20 EUR/betű
Keret: 3000 HUF vagy 10 EUR
Fénykép: 6000 HUF vagy 20 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Nagyhirdetés és PR-cikk:
Teljes oldal: 400 e HUF vagy 1100 EUR
Féloldal: 300 e HUF vagy 800 EUR
Negyedoldal: 200 e HUF vagy 500 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Lapunk megjelenése megvalósult
a Magyar Kormány támogatásával. 
A Bethlen Gábor Alap hozzájárult 

a kiadónk működésével és ezzel a lapunk 
fenntartásával kapcsolatos költségekhez.

Kövessen minket a világhálón is:
www.eletunk.net

www.facebook.com/eletunkujsag

Évi előfizetés:
Kanadában $50.00,
külföldre $100.00
(11 szám, a július-
augusztusi összevont)
2189 Peters Road West
Kelowna, BC V4T 2C3
Tel.: 001/250-768-0997
E-mail: moricl@telus.net,
napjainkOK@gmail.com

Napjaink
A Kanadai Magyar Diaszpóra

családi havilapja 

32 színes oldalon megjelenik minden 
hónap második felében.
Felelős szerkesztő: Móricz Lajos

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:
Dancs Rózsa, 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.

Ennél részletesebb adatbázisunkat
megtalálja honlapunkon:

www.eletunk.net/miserend

BUDAPESTRE VÁRJÁK
ÖT KONTINENS ZARÁNDOKAIT

A szerkesztőség a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállal felelősséget, 
mindazonáltal kellő körültekintésre törekszik. Az olvasóinktól és külső forrásokból érkező

cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak személyes felelősséget.

Az elmúlt 22 évben Rómában írt ta-
nulmányaim gyűjteményes kötete után, 
amelyről Tempfli Imre atya írt ismertetőt az 
Életünk 2021. márciusi számában, azokból 
a füzetekből is készült egy könyv, amelye-
ket 2009 és 2020 között írtam olaszországi 
magyaroknak. A kezdetet a milánói magyar 
közösség történetét bemutató füzet jelen-
tette, amelyet a milánói magyar szentmisék 
60. évfordulójára írtam 2009-ben. Hat má-
sik olyan füzet írása követte ezt, amelyek-
ből nem készült tanulmány. A most meg-
jelent szép kivitelű, sok képpel illusztrált 
könyvben, amelynek címe Szétszórva egy-
ségben, magyarok Itáliában 1974–2020, két 
írás örökíti meg a bolognai magyar közösség 
életét. Az elsőt a helyi közösség szervezője, 
Willmann János halála 
alkalmából írtam 2010-
ben. Ő 1956-ban került 
Bolognába, és azok közé 
a magyar fiatalemberek 
közé tartozott, akiknek 
kitaníttatásáról Lercaro 
bíboros gondoskodott.    
A másodikban pedig a 
bolognai magyar kö-
zösség jótevőjének, a 
lengyel származású Ma-
ruskának állítottunk em-
léket halálának ötödik 
évfordulójára (2015). 

Az olaszországi ma-
gyar közösségek szer-
vezője, Kovách Angelus 
kapucinus atya (1911–
2001) Szicíliában két 
magyar katolikus közös-
séget is szervezett, Paler-
móban és Catániában. Ennek a két közös-
ségnek 1999–2011 közötti történetét írtam 
meg 2011-ben. 2007-ben Marche tarto-
mányból ketten eljöttek egy római magyar 
hóvégi szentmisére, amely után azt kérték, 
hogy náluk is szervezzünk magyar szentmi-
séket. Erre első alkalommal 2008-ban került 
sor. Az évek során kétszer tartottunk ma-
gyar szentmisét a híres Mária-kegyhelyen, 
Loretóban. Hét év alatt az egyik legaktívabb 
magyar közösség alakult meg ott, ami első-
sorban a helyi szervezők érdeme. 

A kötetet, amelyhez ajánlást Cserháti 
Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori 

ellátásával megbízott esztergom-budapes-
ti segédpüspök írt, két írás zárja, ezek az 
Olaszországban élő magyar közösségek 
közös programjait örökítik meg. Az egyes 
közösségek szervezőit, a világi munkatár-
sakat 2012-től évente egy alkalommal talál-
kozóra hívtam Rómába, hogy tapasztalatot 
cseréljenek, megosszák egymással örömei-
ket és nehézségeiket. Ezek a találkozók az 
évek során közösségé formálták a résztve-
vőket és hozzájárultak ahhoz, hogy a csiz-
ma területén szétszórt magyar közösségek 
megismerjék egymást és közös lelkipász-
tori programokat is szervezzenek. A római 
találkozók 2012–2016 közötti történetéről 
szól az első írás, a második pedig azokról az 
országos kezdeményezésekről, amelyeket 

2015 óta szerveztünk. 
Első alkalommal Tori-
nóba zarándokoltunk, 
Jézus halotti leplének 
megtekintésére, hogy 
a zarándoklat mottója 
szerint: Keressük közö-
sen Krisztust. Igen szép 
emlék a tolentinói zarán-
doklat is, amelyen a Ma-
gyar Kormány segítsé-
gével felépített templom 
felszentelésére mentünk. 
Évente egyszer országos 
zarándoklatot is szervez-
tünk Palermóba (2017), 
Bolognába (2018) és 
Milánóba (2019).

A kötetet a Beth-
len Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásával a 
Magyar Egyháztörténeti 

Enciklopédia Munkaközössége adta ki. 
Cserháti püspök ajánlásában azt írta, hogy a 
lényeges események és az olykor mellékes-
nek tűnő mozzanatok feljegyzése az évek 
során igazi krónikává, sőt az olaszországi 
magyar egyházi közösségek modernkori 
történetévé váltak. A különböző városok 
közösségeiről írt füzeteket a könyv egység-
be foglalja és ezzel is kifejezi a címben fog-
laltakat: az egymástól több száz kilométerre 
élő magyar közösségek egy nagy családot 
alkotnak a közös hitben és magyarságuk-
ban.

Németh László Imre

SZÉTSZÓRVA EGYSÉGBEN



Gyergyószentmiklóson a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program keretében 
2021. július 3-án felavatták a Munkás Szent 
József-plébánia keretében működő római 
katolikus óvodát. Főpásztori szentmisében 
adtak hálát, majd Kovács Gergely gyula-
fehérvári érsek megáldotta az épületet és a 
hozzá tartozó játszóteret. Az avatási ünnep-
ségen jelen volt mások mellett Portik-Hegyi 
Kelemen gyergyói főesperes és Magyaror-
szágról Soltész Miklós egyházi és nemze-
tiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az 
avatón az óvodás gyerekek műsort mutattak 
be, szavalatok, köszöntők hangzottak el.

*
Felépült a Márton Áron Sportcsarnok 

Gyimesközéplokon. Az alkalomból július 
4-én Kovács Gergely érsek által celebrált 

hálaadó szentmisén Málnási Demeter plé-
bános elmondta: első lépésként 100 mil-
lió forintot nyertek el pályázat keretében 
a Bethlen Gábor Alaptól, majd Soltész 
Miklós államtitkár segítségét kérték. Az 
1360 négyzetméteres sportcsarnokot Bá-
lint Csongor tervezte és építését a Magyar 
Kormány összesen 250 millió forinttal tá-
mogatta. Málnási Demeter azt is kiemelte: 
a vállalkozás egészét Márton Áron püspök 
oltalmába ajánlották, a névadással pedig 
emléket állítanak neki, a csíksomlyói bú-
csúra való bevonulásának, amikor a gyime-
siek védték meg őt a letartóztatástól. Már-
ton Áron püspök égi pártfogásába vette az 
egész tervet, és segített, hogy a létesítmény 
felépüljön, összefogásra buzdította a község 
lakóit. A szertartást követő beszédében Sol-

tész Miklós elmondta: megéri a fáradságot 
idejönni, látni az itt élők hűségét nemzethez, 
nyelvhez. Kifejtette: a névválasztás fontos, 
elevenen őrzi annak emlékét, hogy püspö-
küket, ha kellett, testükkel védték elődeik. 
Mindez felemelő, hatalmas örökség, amit 
őrizni kell. Akkor tudnak megmaradni, ha 
megtartják kereszténységüket, hűségesek 
maradnak a nemzethez, nyelvükhöz, hang-
súlyozta az államtitkár. Borboly Csaba, a 
Hargita Megyei Tanács elnöke köszöntötte 
a 18 éveseket és helytállásra biztatta őket. 
A rendezvényen részt vett Lukács Bence 
Ákos, Magyarország csíkszeredai konzu-
látusának vezető konzulja is. A beszédek 
után a résztvevők a templomból átvonultak 
az új sportcsarnokba, ahol Kovács Gergely 
érsek megáldotta az épületet és használóit.                  

A sporttermet labdarúgó-mérkőzés-
sel avatták fel, amelyen a csíksze-
redai magyar főkonzulátus csapata 
– amelyhez az érsek, az államtitkár 
és a megyei önkormányzat elnöke 
is csatlakozott – a helyi fiatalok el-
len lépett pályára.

*
Új magyar zarándokházat áldott 

meg Böcskei László nagyváradi 
megyéspüspök július 6-án. Az új 
létesítmény, amelyet a Nagyváradi 
Római Katolikus Püspökség egyko-
ri papnevelő intézetének épületében 
hoztak létre, az egyházmegye pasz-

torális és kulturális központjának fontos 
részét fogja képezni. A Magyar Kormány 
támogatásával 2017-ben megkezdett felújí-
tási munkálatok lehetővé tették az ingatlan 
korszerűsítését, vendégszobák, irodák, va-
lamint konferenciaterem és étkezőhelyiség 
kialakítását, mindezt azzal a céllal, hogy a 
vallásos közösségi életet szolgálja. Az ese-
ményen Soltész Miklós a közösségépítés 
és erősítés fontosságáról beszélt, amelyet 
a magyar állam igyekszik felkarolni és tá-
mogatni, és amelyet sok esetben pontosan a 
megfelelő ingatlanok építése vagy felújítása 
által sikerül megvalósítani. „Megmarad-
ni csak közösségeink erősödése által lehet, 
csak így lesz a magyarságnak jövője” – fo-
galmazott az államtitkár.  

(Készült a romkat.ro tudósításai alapján)
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KÖSZÖNTÖTTÉK A JUBILÁNS PAPOKAT

ÓVODÁT, SPORTCSARNOKOT,
ZARÁNDOKHÁZAT ADTAK ÁT

Az ünnepélyes bevonulás után, amelyet 
az orgona magasztos hangja és a kispapok-
ból álló szkóla éneke kísért, Kerekes Lász-
ló segédpüspök köszöntötte a jubilánsokat. 
Kovács Gergely érsek homíliája elején az 
olykor elhangzó kérdést tet-
te fel: kell-e ünnep, kell-e 
ünnepelni. Bár úgy tűnik, 
mára a társadalomban min-
den kisebb-nagyobb élete-
seményhez egyre nagyobb 
ünneplés kapcsolódik, fon-
tos a jubileumokra emlé-
kezni, azokat méltó módon 
megünnepelni, mondta a 
főpásztor.

A papi szolgálatban el-
töltött 25, 50 és 60 év bi-
zony kiemelkedő esemény, 
megünneplése jogos, ha 
az ünnep középpontjában 
a hálaadás áll. „Ezt erősíti 
meg az Enchiridion Indulgentiarum, amely 
szerint teljes búcsút nyerhet a pap, aki pap-
pá szentelésének 25., 50., 60. és 70. évfor-
dulóján Isten előtt megújítja elhatározását, 

hogy a hivatásával járó kötelességeit hűen 
fogja teljesíteni, illetve a hívő, aki a jubile-
umi szentmisén áhítattal részt vesz” − emlé-
keztetett Kovács Gergely érsek, majd hoz-
zátette: a szentbeszédre készülve egyenként 
sorra vette a neveket és mindenkiért külön 
köszönetet mondott Istennek: „Köszönetet 
a hivatásáért, de egyenként mindenkinél 

köszönetet valamiért, amit az ő személyéhez 
kötök és amivel gazdagítja egyházmegyén-
ket.” Mert mindenkiben van valami sajátos 
érték, értékelendő, és jó meglátni egymás-
ban az értéket. „Meglátni és örülni neki, há-

lás lenni érte” – emelte ki 
a főpásztor, majd a főegy-
házmegye nevében megkö-
szönte mindannyiuk kitartó 
hűségét és szolgálatát, és az 
elkövetkező évekre a min-
denható Isten bőséges ke-
gyelmét kérte.

Az ünnepségért, meg-
emlékezésért a jubilánsok 
nevében azok legidősebb-
je, Jakab Gábor mondott 
köszönetet. Megosztotta 
60 éves papsága néhány 
tapasztalatát, és Sajgó 
Szabolcs jezsuita pap-köl-
tő szegetlen kenyér című 

versét is felolvasta, amelynek fő gondolata: 
„minden élesben megy / ismétlés nincs”.

A meghitt ünnepség végén a főpásztor és 
az asszisztencia Márton Áron sírjánál imád-

kozott. Az ünnepség közös ebéddel zárult, 
amelynek végén minden jubiláns emlékla-
pot kapott a főpásztortól. (Vö.: romkat.ro)

Az ünnepeltek között volt Vencser László 
aranymisés is, lapunk felelős szerkesztője. 
Neki és vele együtt minden jubiláló lelki-
pásztornak szeretettel gratulálunk!    

(Szerk.)

 A járvány miatt január helyett július 4-én 
tettek tanúságot a gráci magyarok keresz-
tény összetartozásukról. „Az ökumenikus 
kirándulás alkalmával szeretnénk idén is 
a magyar keresztény közösségeink közötti 
kapcsolatot megtartani, továbberősíteni” 
– fogalmazott felhívásában honlapján az 
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet. 
A Gráci Magyar Katolikus Közösséggel kö-
zösen ünnepelt istentiszteletük színhelye a 
mariatrosti bazilika volt, amely II. József 
„kalapos király” uralkodásáig a pálos rend 

tulajdonában állt. A Paulus kápolnában tar-
tott liturgiát Wagner Szilárd evangélikus lel-
kész vezette, a szentbeszédet Molnár Ottó 
prelátus mondta. Az istentisztelet mellett 
sétát és ebédet is magában foglaló egész-
napos ökumenikus találkozót Szeitl Zita 
szervezte (a képen jobbról balra: Wagner, 
Molnár, Szeitl). Az evangélikus gyüleke-
zet híreit a www.evangelikus-at.com hon-
lapon találják, a gráci magyarokról pedig a                                                                                       
www.gracimagyarujsag.at című weboldalon 
tájékozódhatnak olvasóink.                      (VG)

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET GRÁCBANTRIANON-MEGEMLÉKEZÉS
DÉL-FRANCIAORSZÁGBAN

„Szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet Gyulafehérvárra, 2021. június 23-
án, szerdán, a délelőtt 11 órától kezdődő közös hálaadó szentmisére székesegyházunkban, 
majd az azt követő ünnepi ebédre.” Kovács Gergely érsek ez évi második körlevelében, 
2021. január 15-én így hívta ünneplő paptestvéreit. A közösen bemutatott ünnepi 
szentmisére mindenki elfogadta a meghívást és meghitt ünnepséget tartottak a               
13 ezüst-, 7 arany- és 1 gyémántmisés pap ünnepelttel. Az aranymisések között egy 
nagyváradi és egy temesvári egyházmegyés is jelen volt.

Dél-Franciaországban, Nizza közelében,  a 
tengerszint felett 900 m magasan fekvő sas-
fészek alig több mint kétszáz lelket számláló 
Revest les Roches falucskája templomában 
2021. június 1-jén az ott élő Tóth Kriszti-
na színházi rendező és a Nizzai Egyetem 
kitüntetett (Palmes académiques) színmű-
vészetoktatója szervezésében gyászmisével 
emlékeztek meg az első világháború ma-
gyar és francia áldozatairól – tájékoztatta la-
punkat Reményi György fizikus, a grenob- 
lei Université des Alpes Grenoble (UGA) 
nyugalmazott emeritus pro-
fesszora, a Franciaországi 
Magyarok Országos Szövet-
ségének elnöke. A négy pap 
által bemutatott szentmisén 
koncelebrált Gilles Florini, 
a nizzai püspökség dékán-
ja, Pascal Kitsaïs plébános 
és Alain Bellon diakónus.         
A vibrálóan magyarpárti ho-
míliában Stéphane Drillion 
püspöki kancellár óvott a 
mai kor ártalmaitól, a mé-
diában célzatosan terjesztett 
ordas valótlanságoktól.

Valaha Tóth Krisztina fordította fran-
ciára és adatta ki Mindszenty József bíbo-
ros-prímás emlékiratait. Trianon századik 
évfordulójára pedig a művésznő az édes-
anyjától tanult és gyűjtött 850 verssel és 
dalszöveggel készült Édesanyám Trianonja 
címmel a két világháború közötti korszak 
hangulatát, feledésbe merülő kulturális 
örökségét összefoglalni. A páratlan gyűjte-
ményt (one woman show) a pandémia miatt 
sehol sem adhatta elő.

A diktátum 101. évfordulója alkalmából 
Tóth Krisztina a gyászmisén emlékezett 
meg a világháború áldozatairól. Ünnepi 
beszédében Habsburg-Lotharingiai Mihály 

főherceg, József nádor, a Budapesti Mű-
egyetem megalapítójának leszármazottja, a 
Szuverén Máltai Lovagrend volt magyaror-
szági nagykövete, a Magyarországi Mind-
szenty Alapítvány elnöke a megbékélés 
fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, el-
képzelni is borzalmas, hogy egy évszázada 
Isonzónál az ő nagyapja és felesége, Chris-
tiana olasz nagyapja ágyúval lőtték egymás 
állásait.

Az eseményen jelenlévő honfitársaink a 
néhai Fülöp Gergely atya, dél-franciaorszá-

gi magyar lelkipásztor nem-
zeti zászlajával képviselték 
az egykori Magyar Katoli-
kus Misszió Lyon-i és Gre-    
noble-i híveit. Tóth Krisztina 
bemutatta a 90 éves zászlón 
a magyar címer mellett Má-
ria, Magyarország patrónu-
sának aranyszállal hímzett 
portréját, amelyet 1929-ben 
sárvári apácák hímeztek.                   
A gyászmise végén felcsen-
dült az Il Silenzio; a táro-
gató gyönyörűen zengett a 
középkori templom akusz-

tikájában. Reményi professzor a szarajevói 
merénylet okait és történelmi hátterét mu-
tatta be. Yves Mehr helyi polgármester is 
tisztességgel képviselte közösségét, majd a 
megemlékezők elhelyezték a hősök emlék-
jelénél a kegyelet virágait.

„Emberséges, családias hangulatú ren-
dezvényen a lakosság a hosszú veszteg-
zár után kiengedett a napsütéses főtéren. 
Egy kis magyarságot vittünk hozzájuk. Az 
együttlét közös ebéddel, kötetlen, világra 
nyitott beszélgetéssel és tárogatón előadott 
kuruc nótákkal zárult” – írja levelében Re-
ményi György. (Képünkön: Tóth Krisztina  
a magyar zászlóval a templomban)


