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Esztendők óta köveztük az utat a nagy talál-
kozás felé: tudtuk, hogy 2021. szeptember 5. 
és 12. között találkozni fogunk, elsősorban 
Jézussal, de a világ megannyi katolikusával 
is, azt azonban talán nem sejtettük, hogy 
ezekben a napokban Budapesten találkozni 
fogunk a földi értelemben vett és különösen  
a huszonegyedik századi helyzetünkhöz vi-
szonyítottan annak méltán nevezhető: cso-
dával. 

Az ünnepélyesség nagyságrendje már 
a nyitónapon megmutatkozott a szentély-
be vonuló több mint 100 püspök, a székso-
rokban koncelebráló több mint 300 pap, az 
1200 elsőáldozó, a zenei szolgálatot teljesí-
tő kórusok tagjai, a hívek sok tízezrei sze-
mélyében. Meghitt volt, méltóságteljes és 
lélekemelő a vasárnapi nyitószentmise és 
ugyanezt az ünnepélyességet tapasztalhattuk 
hétfőtől péntekig napközben a Hungexpón 
is, ahol minden egyes nap reggeli zsolozs-
mával kezdődött, majd európai, ázsiai, ame-
rikai és afrikai vendégek katekéziseivel, ta-
núságtételeivel folytatódott, délután pedig 
fakultációival ért véget. S bár a Hungexpo 
17 órakor bezárta kapuit, a NEK program-
jai a város terein, templomaiban, színház- és 
hangversenytermeiben továbbfolytatódtak. 
Tömegeket vonzott az Afrika-est, a bizánci 
rítusú isteni szent liturgia és a közösségek 
szentségimádása a Szent István-baziliká-
ban, a nemzetiségek szentmiséi a különböző 
templomokban, és nem szűkölködtek érdek-
lődőkben a Széll Kálmán téren és az Örs ve-
zér terén felállított missziós színpadok sem. 
Zsúfolásig teltek az esti koncerthelyszínek, 
nem kevésbé az Aréna is, ahol Ákos koncert-
jét dicsőítés, tanúságtétel és szentségimádás 
követte. Nem tudom, betűkkel leírva lega-
lább valamennyire elképzelhetővé lehet-e 
tenni, milyen az, amikor a Papp László 
Sportarénában több mint tízezer, pár perce 
még hangos zenére ugráló és táncoló fiatal 
egészen elcsendesedik, térdre borul, hallgat-

ja Palánki Ferenc püspök atya imáját, majd 
imádkozik maga is az Oltáriszentség előtt… 
Ezt az arénai csendet és látványt sosem fogja 
elfelejteni, aki látta, átélte, megtapasztalta. 
Másnap, szombaton napközben a Margitszi-
getre is ki lehetett volna tenni a „Megtelt” 
táblát, annyian – nem túlzás: húszezren – 
sereglettek össze a Családi Nap programjai-
ra, kicsik és nagyok, hívők és talán hitetlenek 
is. Meghallották a hívószót és követték azt, 
hogy megismerjék a 77 sátorban bemutatko-
zó szerzetesrendeket, közösségeket, lelkiségi 
mozgalmakat és szórakozzanak a színpadok 
által kínált műsorokon.

A nemzet főtere, a Kossuth tér és a kör-
nyékbeli utcák is benépesedtek szombat es-
tére. Hívek százezrei hallgatták Erdő Péter 
bíboros szavait a szentmisén, majd indultak 
el fáklyáikkal az eucharisztikus gyertyás 
körmenetre, énekelve és imádkozva, több 
kilométernyi utat megtéve a Hősök teréig. 
Már aki eljutott odáig, a nagyon nagy több-
ség ugyanis egy-egy ponton túl nem tudta to-
vábbfolytatni útját az előtte álló tömegtől… 
a Hősök tere megtelt, az Andrássy út megtelt, 
ezeket megközelíteni már nemigen lehetett. 
Ezt az élményt sem felejti el senki: az And-
rássy út két szélén a kezükben fáklyákkal őrt 
álló cserkészek sorfalát és a szentségi áldás 
ideje alatti perceket, amikor kint, Isten sza-
bad ege alatt, egy világváros belvárosában 
háromszázezer ember elcsendesedik és fo-
gadja a hatalmas kivetítőkön és hangszóró-
kon keresztül érkező áldást…

Ehhez foghatót 1938 óta nem látott Bu-
dapest. S olyan eseménynek, hogy a pápa 
személyesen jelenjen meg eucharisztikus 
kongresszuson, a világ is ritkán volt tanúja. 
Ferenc szentatyánk pedig megérkezett Buda-
pestre szeptember 12-én. Mosolyogva szállt 
ki a repülőgépből, mosolyogva rázott kezet 
ott és később a tárgyalásain is állami és egy-
házi vezetőkkel, derűsen járt körbe a pápa-
mobillal a hívek között, láthatóan jókedvvel 
mutatta be a szentmisét és szólt annak végén 
többször magyarul is, ezzel is kifejezve a né-
pünk iránti szeretetét.

A katolikus egyház szíve Budapesten do-
bogott ezekben a napokban s ezt a szívdob-
banást sokszor torkunk elszorulása kísérte. 
Számos társprogrammal és a NEK közvetlen 
előeseményével, a háromnapos esztergomi 
teológiai szimpóziummal együtt két héten 
át áradtak a kegyelem ajándékai Magyaror-
szágra. Főváros- és országszerte lépten-nyo-
mon megannyi gesztus, kisebb, nagyobb és 
még nagyobb tanúság jelezte: Jézus itt van 
közöttünk és a mi e felett érzett örömünk 

kimondhatatlanul nagy. Ez a sok pozi-
tív benyomás tömörült össze végül egy 
nagy csodává a lelkünkben: lám, mi-
lyen sokan vagyunk mégis, mindenek 
ellenére; lám, milyen szép és magasztos 
a mi hitünk közös megvallása és meg-
erősítése! Nem véletlenül használta ér-
tékelésében a „katarzis” szót Erdő Péter 
bíboros. Valóban ezt éltük át mind, akik 
ott voltunk a NEK-en. Zsuffa Tünde 
sajtófőnök többször előtörő könnyei is 
örömkönnyek voltak.

Hallatlanul jó volt magyarnak és 
kereszténynek lenni az 52. Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus idején 
Budapesten és mindezt meg is mutatni 
a világnak (még ha az elhallgatások 
és hírhamisítások, -torzítások miatt ez 
nem is jutott el kellő hitelességgel és 
mértékben a nyugati nézők, hallgatók, 
olvasók elég nagy tömegéhez). Több 
százezer magyar és nem magyar ember 
tett, többféle formában és módon, tanú-
ságot hite mellett, Jézus mellett.

Kapaszkodjunk össze, mi mindannyi-
an, akik egy irányba nézünk és a helyes 

úton járunk, és így együtt kapaszkodjunk erő-
sen az Egyetlenbe, aki mindig mellettünk áll, 
akiben mindig bízhatunk, akire mindig szá-
míthatunk. Akiből minden forrásunk fakad.                                                                                
S ha ezt életünk útján azzal az örömmel, 
mosolyos derűvel, szeretettel és segítőkész-
séggel tesszük, amely mindvégig jellemezte 
a NEK szervezőit, közreműködőit és részt-
vevőit, akkor a ma még útkeresők közül 
biztosan sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy 
hozzánk szegődjenek, velünk tartsanak és 
megpróbáljanak hozzánk hasonlókká válni.

Sok más mellett ezt is üzeni a szeptember 
eleji budapesti csoda. 

MEGÉLTÜK A CSODÁT BUDAPESTEN
Írta: Varga Gabriella

Rozványi Dávid 
VAN EGY TITOK… 

(Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus, 2021)

Van egy titok,
 mit nem ért meg senki sem,

 az emberi elme meg sem közelít,
 mégis hisszük,

 hiszen ezt tanultuk
 és a szívünk néha rásejdít.

Van egy titok,
 melyből ezernyi másik titok ered:

 miért hogy sok tízezren
 vasárnap hajnalban kelnek,

 hogy a Város felé útrakeljenek,
 ünnepelve azt, amit nem értenek?

Mert nincs emberi értelem,
 ami értené,

 hogy a kenyérdarab hús,
 és borból lesz a vér,

 hogy valami megjelenik,
 ami mindenen túlér.

Mert nem érti senki sem,
 hogy a tömegben, 

 mely a talpnak alig ad helyet,
 s lélegzetünk sem lehet szabad,

 senki sem ideges,
 nincs ki türelmetlen,

 de együtt dobban szívünk.

Nem érti senki sem,
 a holt nyelv szavát,

 a latin imát,
 sejtet titkos varázslatot,

 mely tört valónkat
 Istennel egyesít,

 mégis minden ajak egyformán énekel?

Nem érti senki a titkot,
 hogy lehetséges,

 hogy a köznapi anyagba,
 a szőlő és a búza szemébe

 Isten költözik,
 mégis átélünk hasonló csodát:

 a sok ember,
 ki érkezett északról, keletről,

 a messzi nyugatról és az édes délről,
 beszélve több száz idiómát és nyelvet,

 népekből, mely egykor ellenségek voltak,
 most mégis eggyé váltak,

 egy testté, mely titokban Jézusé,
 s váltunk együtt Isten otthonává. 

„KÖSZÖNÖM NEKTEK, 
MAGYARORSZÁG NÉPE!”
Mint ismeretes, 2021. szeptember 12-
én Budapesten Ferenc pápa vezette az                                                                           
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus zárószentmiséjét. Annak vé-
gén a Szentatya köszönetét fejezte ki 
Magyarországnak és Isten áldását kérte 
a magyar emberekre. Az alábbiakban                  
az elhangzott szavait idézzük.

Kedves Testvérek! Az Eucharisztia jelen-
tése: „hálaadás” és ennek a szentmisének a 
végén, amely bezárja a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust és budapesti látoga-
tásomat, szeretnék szívből köszönetet mon-
dani. Köszönöm a nagy magyar keresztény 
családnak, amelyet szeretnék magamhoz 
ölelni különböző rítusaival, történelmével, 
a katolikus és más felekezetekhez tartozó 
testvérekkel, akik valamennyien a teljes 
egység irányába haladunk. Ennek kapcsán 
szívből köszöntöm Bartolomaiosz pátriár-
kát, testvéremet, aki megtisztel bennünket 
jelenlétével. Külön köszönet szeretett püs-
pöktestvéreimnek, a papoknak, a szerze-
teseknek és szerzetesnőknek és mindnyá-
jatoknak, kedves hívek! Külön köszönet 
mindazoknak, akik annyit fáradoztak ennek 
az Eucharisztikus Kongresszusnak és ennek 
a napnak a megvalósításán.

Amikor újfent hálámat fejezem ki az en-
gem fogadó állami és vallási vezetőknek, 
szeretném kimondani: köszönöm nektek, 
Magyarország népe! A himnusz, amely 
végigkísérte a kongresszust, így szól hoz-
zátok: „A kereszt volt ezer éven reménysé-
ged oszlopa, most is Krisztus jele légyen 
jobb jövődnek záloga.” Ezt kívánom nektek: 
legyen a kereszt számotokra a híd a múlt és a 
jövő között. A vallásos érzés ennek a gyöke-
reihez olyannyira kötődő nemzetnek az élte-
tő nedve. De a földbe szúrt kereszt nemcsak 
arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk 
meg, hanem a magasba is nyúlik és kitárja 
karjait mindenki felé. Arra hív, hogy ragasz-
kodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk 
meg ezzel; hogy merítsünk a forrásból és ad-
junk inni mindazoknak, akik szomjaznak a 
mi korunkban. Azt kívánom  nektek, hogy le-
gyetek ilyenek: megalapozottak és nyitottak, 
mélyen gyökerezők és másokat tisztelők. 
Isten éltessen! A Misssziós kereszt, ennek a 
Kongresszusnak a szimbóluma ösztönözzön 
arra benneteket, hogy életetekkel hirdessétek 
az Evangéliumot, amely megszabadít, annak 
jó hírét, hogy Isten végtelenül gyöngéden 
szeret minden embert. A mai szeretetre éhes 
világban ez az a táplálék, amelyre minden 
ember vágyik.

Ma nem messze innen, Varsóban avatják 
boldoggá az Evangélium két tanúját: Stefan 
Wyszynski bíborost és Elżbieta Czackát, a 
Kereszt Szolgálóleányai Ferences Nővérek 
társaságának alapítóját. Két olyan személyt, 
akik közelről megismerték a keresztet: Len-
gyelország prímását, akit letartóztattak és 
elzártak, aki mindig bátor főpásztor volt 
Krisztus szíve szerint, az ember  szabad-
ságának és méltóságának szószólója; és      
Elżbieta nővért, aki igen fiatalon elvesztette 
látását, és egész életét teljesen a vakok szol-
gálatára szentelte. A két új boldog példája 
bátorítson minket arra, hogy a sötétséget 
fényre változtassuk a szeretet erejével.

Végezetül imádkozzuk el az Úrangyala 
imádságot azon a napon, amikor Szűz Má-
ria nevét ünnepeljük. Régen ti, magyarok 
tiszteletből nem mondtátok ki Mária nevét, 
hanem úgy szólítottátok meg, mint a ki-
rálynét. A „Boldogasszony, régi nagy pát-
rónátok” kísérjen és áldjon meg benneteket! 
Áldásom innen, ebből a nagy városból sze-
retne mindenkit elérni, főként a gyermekeket 
és a fiatalokat, az időseket és a betegeket, a 
szegényeket és a kirekesztetteket. Veletek és 
értetek mondom: Isten, áldd meg a magyart!

VELETEK ÉS ÉRTETEK
MONDOM:

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!

Fotó: Dobos Klára / Új Misszió

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus monstranciája. 

Lenzsér-Mezei Kata
ötvösművész alkotása
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IMASZÁNDÉK
Misszionárius tanítványokért. Imádkoz-
zunk, hogy minden megkeresztelt ember ré-
szesévé váljon az evangelizációnak, készen 
álljon a misszióra, azáltal, hogy tanúságte-
vő módon éli az Evangéliumot. 

Az Egyháznak küldetése van a világban. 
A Jézus Krisztusba vetett hit képessé tesz 
bennünket arra, hogy mindent a maga va-
lóságában lássunk, Isten szemével és szí-
vével szemlélve a világot. A remény az 
isteni élet örökkévalóságának nyit meg 
bennünket. A tevékeny szeretet képessé 
tesz arra, hogy a föld végső határáig el-
menjünk (Mik 5,4; Mt 28,19; ApCsel 1,8). 
A szentségekben és a testvéri szeretetben 
ennek a szeretetnek az előíze rejtezik. 
Az Egyháznak, amely a legtávolabbi ha-
tárokra is elmegy, állandó misszionáriusi 
megtérésre van szüksége. Mennyi szent, 
hitvalló férfiak és nők tanusítják, hogy va-
lóban lehetséges ez a határtalan nyitottság 
és irgalom. Mert az alapja a szeretet, az 
áldozatvállalás és a hála (2Kor 5,14–21). 
Aki Istenről beszél, annak Isten emberé-
nek kell lennie (Maximum Illud).

A misszionáriusi küldetés személyesen 
érint bennünket. Én mindig misszióban 
vagyok, te mindig misszióban vagy, min-
den megkeresztelt ember a misszióra van 
meghívva. Akik telve vannak szeretettel, 
soha nem nyugszanak: ez hajtja őket, hogy 
kilépjenek önmagukból; a szeretet elbű-
völte őket, ők pedig másokat bűvölnek el 
cserébe. Önmagukat adják másoknak és 
életadó kapcsolatokat építenek fel. Isten 
szeretetében senki sem haszontalan vagy 
jelentéktelen. Mindannyian arra vagyunk 
hívva a világba, hogy tanúságot tegyünk, 
mivel mindegyikünk Isten szeretetének a 
gyümölcse. Mégha a szülők el is árulják 
szeretetüket hazugsággal, gyűlölettel 
és hűtlenséggel, Isten soha nem veszi 
vissza az élet ajándékát. Öröktől fogva 
elhatározta, hogy minden gyermekével 
megosztja saját isteni és örök életét (Ef 
1,3–6) […] Az Egyháznak ma is szüksége 
van olyan férfiakra és nőkre, akik kereszt-
ségük folytán nagylelkűen válaszolnak 
a hívásra, és elhagyva családot, otthont, 
hazát, anyanyelvet és helyi közösséget, el-
mennek oda, ahol Jézus Krisztus és szent 
Egyházának szentségei még nem formál-
ták át a népeket és a világot. Ez jelenti 
Isten igéjének szolgálatát, tanúságtevést 
az Evangéliumról, az életadó Szentlélek 
megünneplését, felhívást a megtérésre, 
megkeresztelést, a keresztény üdvösség 
felkínálását. Mindezt pedig úgy, hogy 
közben minden személy szabadságát tisz-
teletben tartjuk, és párbeszédet folytatunk 
azokkal az emberekkel, kultúrájukkal és 
vallásukkal, ahová küldettünk. A népek-
hez való küldetés, amely az Egyház alap-
jaihoz tartozik, így járul hozzá minden 
keresztény folyamatos megtéréséhez. Jé-
zus húsvéti titkába vetett hit, az Egyház  
keresztségben kapott küldetése, földrajzi 
és kulturális elszakadás a saját otthontól, 
az üdvösség szükségessége, a megszaba-
dulás szükségessége a bűntől, a személyes 
és társadalmi rossztól: mindezek miatt 
szükséges az a küldetés, amely a föld vég-
ső határáig jut el. (Ferenc pápa üzenete a 
világmisszió napjára, 2019)

Hiba György SJ  

Egy hete ért véget az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus (NEK) Budapesten. 
Azóta sok nagyszerű tudósítás, részletes be-
számoló látott napvilágot a sajtóban. Jóma-
gam ezért most csak arra vállalkozom, hogy 
néhány gondolat erejéig érzékeltessem a 
nagyszabású vallási rendezvény hangulatát s 
megosszak néhány személyes élményt.

A NEK előestéjén Budapest felé utazva 
ért az első kellemes meglepetés: beszállva 
a buszba, kedvesen köszöntött a sofőr, és én 
helyet foglaltam elől. Alig indultunk el, a 
vezető szükségét érezte, hogy beszédbe ele-
gyedjen velem, először „távolról közelítve” 
a témához. Miután megtudta, hogy nem tö-
rökbálinti vagyok, határozottan kijelentette: 
„Nagy esemény elé nézünk mi, magyarok a 
jövő héten.” Helyeslően bólogattam, mire ő 
rákérdezett:
– Ön is a rendezvényre jön most velem              
Pestre?
– Igen – válaszoltam. De már engem sem 
hagyott nyugton a kíváncsiság és visszakér-
deztem:
– Csak nem Ön is érdekelt ebben a témában?
– Naná, hát persze! Magam is ott leszek hol-
nap a feleségemmel együtt az ünnepélyes 
nyitómisén és érdeklődéssel követjük az 
egész heti eseményeket.

Melegség töltötte el a szívemet az első 
spontán tanúságtétel után: jó helyen vagyok…

Másnap a nyitómisén már ott lüktetett az 
Úr Lelke több tízezer emberben, és ki tudja, 
később még hány millióban, akik imádságos 
lélekkel kísérték – közelről vagy távolról – 
az egyhetes ünnepet. Közülük most csak egy 
hitvallót említek, aki a távoli Kölnből kap-
csolódott be a kongresszus eseményeibe.

Mayr néni az 1938-as budapesti eucharisz-
tikus kongresszusról – első szentáldozására 
készülve – csak szüleitől hallott beszámolót. 
Kölni származású édesanyja és tiroli édesapja 
ugyanis privát szervezésben és sok viszontag-
ság árán jutottak el hajdanán Budapestre. S az 
ott megélt, életre szóló élmény tapasztalatát 
egyetlen kislányuknak lelkesen újságolták, 
magyarázták, olyannyira, hogy ez a lelkese-
dés 83 év múlva is elevenen él benne. Szülei 
viszontagságos utazásának oka egyszerűen 
az a tény volt, hogy a náci Németországból 
tilos volt a magyar fővárosba zarándokolni. 
Ők kerülőúton mégis eljutottak oda...

Az idős néni a kongresszus igazi előhírnö-
ke lett német nyelvterületen: a németre lefor-
dított, kongresszusért mondott imát lelkesen 
terjesztette ismerősei, barátai körében, és 
százával postázta azokba a tanulmányi és lel-
kigyakorlatos házakba, ahol valaha is meg-
fordult, hogy minél többen imádkozzanak 
a kongresszus sikeréért. Mivel Mayr néni 
mozgáskorlátozottságából kifolyólag házhoz 
kötötten él, heti rendszerességgel járok hoz-
zá, hogy megáldoztassam. Ilyenkor mindig 
kiemelt helyet kapott a NEK előkészítő imá-
ja, s ha netán elfelejtettem volna elkezdeni, ő 
mindig nagy áhítattal, fejből mondta az imát.

A kongresszus ideje alatt a néni – aki ma 
már csak egy szemével, 30%-osan lát – több-
ször is felhívott Kölnből telefonon, hogy 
imádságáról biztosítson minket, mostani 
zarándokokat. Mivel sem a tévé, sem az in-
ternet segítségével nem tudott bekapcsolódni 
az ünnepségbe, egyedül a Radio Horeb biz-
tosította számára a Lélek hangját Budapest-

ről. Ennek egyedüli közvetítései révén min-
dennap lelkesen követhette az eseményeket.

A kongresszus hétköznapjaira tervezett 
gazdag lelki program számomra felért egy in-
tenzív lelkigyakorlattal. Jó volt megtapasztal-
ni Budapesten az esemény nemzetközi voltát, 
ahol, mint utólag megtudtuk, 83 országból 
voltak résztvevők. A Hungexpón nagyon sok 
tartalmas katekézis, tanúságtétel hangzott el. 
Hosszasan lehetne mesélni azokról, de ezt 
már sokan megtették előttem. Itt csak három 
személyt említek azok közül, akiknek üzene-
te különösen is mélyen megérintett. 

Az első a Jóság napjáról Szabó Konstan-
tin kárpátaljai görögkatolikus parókus példá-
ja, aki 1958-ban született s a sztálini Szov-
jetunió területén titokban készült a papságra. 
Magánoktatások útján, a legnagyobb titoktar-
tással és mégis rengeteg vegzálás közepette 
jutott el a pappá szenteléséig, de hivatalosan 
sehol sem szolgálhatott a rendszerváltozásig. 
A munkácsi egyházmegyében csak katakom-
baszerű szolgálatot végezhetett, teljes illega-
litásban. Első nyilvános liturgiájára egészen 
1989-ig kellett várnia. „Valami csodálatos 
erő költözött belénk, mert nem féltünk a jö-
vőtől. Testünket megtörték, de a lelkünk erős 
maradt, templomainkat elvették, de hitünk 
nem fogyatkozott meg” – vallotta meg hitét, 
amely sokunkat megrendített. Szavai arról 

tettek tanúságot, hogy az életében megélt 
szenvedések nem törték meg, hanem inkább 
nemesítették és a Krisztushoz való közelsé-
gét mélyítették el.

Az Ázsiai Püspöki Konferencia elnöke, 
Charles Maung Bo, Mianmar első bíborosa 
tette rám a második mély benyomást. A Tü-
relem napján tartott katekézisében mielőtt 
rátért volna a témára, röviden bemutatta a 
mianmari egyházat. A régen Burmának ne-
vezett ország az ázsiai térségben kicsinek, de 
annál színesebbnek számít: 55 millió lakosa 

van, amelyből csak 700 ezer katolikus, 135-
nél is több etnikai csoporttal. A bíboros or-
szága – rengeteg politikai konfliktus mellett 
– a járvánnyal és a katolikusokat érő támadá-
sok folyamatos sorozatával kell megküzdjön. 
A főpásztor szavaiban mégsem panasz vagy 
vádaskodás, hanem annál több derű, lelki 
kiegyensúlyozottság tükröződött. A bajok 
elviseléséhez a Csomóoldó Boldogasszony 
tiszteletét mutatta be. „Az élet csomóinak 

kibogozásához türelemre van szükség. Má-
ria által szívünk minden csomója kioldható, 
Isten irgalmának semmi sem lehetetlen” – 
hangsúlyozta Bo bíboros. „Az élet nem egy 
gyorsétterem. Az internet összeköti az okos-
telefonokat, de csak a türelem köti össze a 
szíveket” – figyelmeztetett. Derűs szelídsé-
gén, bátorító szavain, életszentséget tükröző, 
mosolygós arcán, egyszerű emberközelségén 
átsütött a Jóisten kegyelme.

Harmadik, mély élményemet Magyaror-
szág köztársasági elnökének tanúságtétele 
nyújtotta a Hit napján. Áder János a saját 
szavait elmélkedésnek nevezte. Három sze-
mélyes történetet mesélt el, amelyekkel meg-
kapóan bizonyította, hogy nincsenek véletle-
nek, csak isteni Gondviselés, ha az ember 
éber lélekkel értelmezi az őt körülvevő ese-
ményeket. Majd értő szívvel és ésszel adott 
választ saját felvetésére, hogy üzenheti-e 
számunkra ugyanazt Salvator Dali Keresztes 
Szent János Krisztusa című képe és Weöres 
Sándor Kereszt-árnykép verse.

Magyarországon a Covid-járvány kö-
vetkeztében több mint 600 családban közel 
1000 gyermek lett árva vagy félárva. Áder 
János hitvallása, hogy „Isten keresése min-
dig cselekvő aktivitást jelent”. Ennek fényé-
ben hozták létre feleségével a Regőczi István 
Alapítványt, amely az árván maradt gyerme-
kek hosszútávú támogatását szolgálja. A ma-
gyar államelnök a következő frappáns mó-
don summázta gondolatait: „Az én tanúsá-
gom, hogy ha az isteni törvények szerint élsz, 
jól sáfárkodsz a talentumokkal, és szívedben, 
lelkedben, cselekedeteidben is keresed Istent, 
akkor meg is találod.”

Sok kritikus véleményt hallottam, olvastam 
sokaktól az eucharisztikus kongresszust meg-
előző időben. Egyes német ismerőseim a ma-
gánbeszélgetésekben óvtak, sőt féltettek attól, 
hogy nehogy megfertőződjek a tömegben. Vol-
tak, akik le akartak beszélni a személyes rész-
vételről. Örülök, hogy nem hallgattam rájuk.

Chris Stefanick amerikai televíziós mű-
sorvezető, a Real Life Catholics alapítója 
egyszer úgy fogalmazott, hogy „paradig-
matikus esemény tömegesen összejönni és 
nyilvánosan megünnepelni a hitünket egy vi-
lágváros közepén. Ha az emberek megmerít-
keznek egy ilyen élményben, az hosszú időre 
elevenen megmarad bennük”. Semmi kétsé-
gem afelől, hogy példaértékű ünnepségsoro-
zaton vehettünk részt Budapesten, amelyért 
nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek és 
az önkénteseknek.

Bízom benne, hogy a kongresszus a hit 
gyújtópontja marad Kelet és Nyugat között, 
és az Eucharisztia kegyelmi ajándékai to-
vábbmunkálkodnak a közeli és távoli részt-
vevőkben.

Lukács József
Düsseldorf, 2021. szeptember 20.

ÁRADTAK AZ EUCHARISZTIA KEGYELMI AJÁNDÉKAI
Példaértékű ünnepségsorozaton vettünk részt Budapesten

BUDAPESTET ÉS LONDONT EGY KRISZTUSI LÁNCHÍD KÖTI ÖSSZE
Az Oltáriszentség gyümölcsei a brit fővárosban

A brit főváros, London szívében a legelő-
kelőbb Regent street-en, a luxus Piccadily 
Circus-on, a bulinegyedben, Soho-ban min-
den év júniusában megrendezik az úrnapi 
körmenetet, amikor is római katolikus szer-
tartás szerint, ünnepélyes keretek között 
végigviszik az Oltáriszentséget az említett 
utcákon. A tavalyi alkalom a Covid-járvány 
miatt sajnos elmaradt, ebben az évben azon-
ban, bár némi késéssel, de szeptember 19-
én, évközi 25. vasárnapon megtartottuk. Az 
idei úrnapi körmenetnek volt egy különle-
gessége: Jézus végigkísérésére kiemelt ven-
dégként az angliai magyar főlelkészséget 
hívták meg.

A körmenet egyik főszervezője Peter 
Sefton-Williams KCSG, az angol katoli-
kus egyház karitatív szervezete, a Church 
in Need korábbi elnöke volt. A szervezők 

úgy döntöttek, hogy az idei évben ennek az 
egyházi eseménynek Magyarország legyen 
a díszvendége, ezzel is jelezve, hogy noha 
ők nem tudtak jelen lenni Budapesten az                                 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szuson, de az Oltáriszentség összeköti lé-
lekben és a hitben a két nemzetet.

A körmeneten részt vett Kumin Ferenc 
londoni magyar nagykövet, Juhász Péter, a 
brit máltai lovagrend legfiatalabb tagja, aki a 
magyar zászlót vitte, és három gyermekével 
Geller László, aki a főlelkészség zászlóját 
tartotta a kezében.

Az úrnapi körmenetet megelőzte az 
eucharisztikus nyolcad, amely szeptember 
12-én, az előző vasárnapi nyitószentmisé-
vel kezdődött. Ezt Vincent Nichols bíboros 
celebrálta. Az ünnepi körmenet szeptember 
19-én, vasárnap délután 15.30-kor kezdő-

dött a Mária Mennybevételének szentelt 
templomban. Másfél órán keresztül kö-
vettük az Oltáriszentséget London utcáin.         
A jelenlévők imáikkal, himnuszokkal vagy 
belső csenddel kísérték Jézust.

A körmenet a Szent Jakabról elnevezett 

templomban zárult szentségi áldással. 
A végén hálát mondtam a jó Istennek, 
amiért megadta azt a nagy kegyelmi 
ajándékot, hogy az előző szombaton 
a budapesti Kossuth téren bemutatott 
szentmisén koncelebrálhattam és a 
Hősök terén részesülhettem a szent-
ségi áldásban. Budapestet és Londont 
egy krisztusi Lánchíd köti össze. 

„Győzelemről énekeljen Napke-
let és Napnyugat, Millió szív ösz-
szecsengjen, magasztalja az Urat! 
Krisztus újra földre szállott, ván-
dorlásunk 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!”
Csicsó János angliai főlelkész Londonból



A 2021. szeptember 5–12. között Budapes-
ten megrendezett 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra a világ 83 orszá-
gából érkeztek zarándokok és több mint 
40 országból előadók. A magyar fővároson 
kívül 2140 településről érkezett regisztráció 
a kongresszusi részvételre. A világeseményt 
600 újságíró és fotóriporter tudósította, a tör-
ténéseket közel 250 országban közvetítették. 
A nyolc nap során 2500 önkéntes – köztük 
600 cserkész – teljesített 75 ezer órányi szol-
gálatot. A legidősebb önkéntes, Dovigyelné 
Lelovics Sarolta 82 éves volt, az ő szülei az 
1938-as eucharisztikus kongresszuson is-
merkedtek meg. Az önkéntesek átlagéletkora 
33 év volt. Több mint 5 ezer négyzetméternyi 
épített színpad és lelátó várta az érdeklődő-
ket, az egyes események helyszínein 19 ezer 
széket és 10 kilométernyi kordont helyeztek 
el. Az a felmatricázott mozdony, amelyet 
Erdő Péter bíboros 2019 májusában megál-
dott, a kongresszusig 642 130 kilométert tett 
meg. A nyitószentmisére 77, a zárószentmi-
sére 336 busz érkezett. a kongresszus alatt 
összesen 618 busz szállította a zarándoko-

kat. Az eucharisztikus gyertyás körmeneten 
a hivatalos közlések szerint 300 ezer ember 
követte Budapest utcáin az Oltáriszentséget, 
a Ferenc pápa által celebrált zárószentmi-                                                                                           
sén pedig 250 ezer (más becslések szerint 
mindkét esetben en-
nél is több) ember vett 
részt. A Forráspont ifjú-
sági esten 13 ezer fia-                                                      
tal gyűlt össze a Papp 
László Sportarénába. 
A közösségek szentség- 
imádásán a hívek nem-
csak a Szent István-ba-
zilikát, de az előtte lévő 
teret is teletöltötték. 
Ugyanezen alkalom-
mal a zenei szolgálatot 
40 közösség tagjaiból 
álló kórus végezte és 
120 gyóntatópapnál 
számos nyelven volt 
lehetőség a szentgyó-
násra. A Hungexpón 
zajló előadások naponta 

öt-tízezer érdeklődőt vonzottak, a megértést 
és az akadálymentes kommunikációt félszáz 
szinkron- és jeltolmács segítette. 

A minden várakozást felülmúló sikert 
Erdő Péter bíboros így értékelte: „Nem mi 

csináltuk. Rengeteg ember fáradozott érte, 
mégsem emberi munka eredménye volt. 
Megéreztük a világban működő Isten el-
lenállhatatlan, szelíd erejét.” 

A lovári mise, a Budapest Mise, számos 
irodalmi és képzőművészeti alko-
tás emlékeztet majd a kongresszus-
ra. A NEK nyomán létrejött a www.
bizdramagad.hu segítőhálózat, ahol 
miden élethelyzet jellemző problé-
máira, így párválasztásra, függőség-
re, a gyermeknevelés nehézségeire, 
házassági krízisre, magányra, demen-
ciára kínálnak segítséget az egyház 
által ajánlott szakemberek. A www.
monddeliec2020.com honlapon pedig 
fényképes és szöveges élménybeszá-
moló-gyűjtemény is születik és fenn-
marad az utókornak.

Hála legyen mindezért a Jóisten-                                                        
nek, az erejükön felül dolgozó szerve-
zőknek, a mindig kedves önkéntesek-
nek, a minden tiszteletet megérdemlő 
közreműködőknek és vendégeknek! 

Varga Gabriella, NEK
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NEMZETI ÜNNEP: EGYHÁZI SZEMÉLYEK MUNKÁSSÁGÁT ISMERTÉK EL
Felelős szerkesztőnk, Vencser László is átvette a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést

A NEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Hitünk egybeszőtte a magyar fővárost a vidékkel, a Kárpát-medencével és az egész világgal

Magyar Érdemrend Középkeresztje        
kitüntetést kapott mások mellett 
•	 a kárpátaljai magyarság megmaradása 

érdekében végzett lelkipásztori tevé-
kenysége, a rendszerváltoztatás előtt 
megkezdett kárpátaljai missziója, va-
lamint a munkácsi püspökség szerve-
zeti és spirituális szolgálatának kiépí-
tésében vállalt szerepe elismeréseként 
Majnek Antal, a Munkácsi Római 
Katolikus Egyházmegye püspöke;

•	 a bánsági magyar közösség megmara-
dása, a régió nemzetiségei közötti békés 
együttélés elősegítése, valamint a ke-
resztény felekezetek közötti együttmű-
ködés erősítése érdekében végzett egy-
házi vezetői szolgálata elismeréseként 
Pál József Csaba, a Temesvári Római 
Katolikus Egyházmegye püspöke;

•	 példamutató lelkipásztori szolgálata, 
valamint a Nyíregyházi Egyházmegye 
kialakítása során végzett szervezői te-
vékenysége elismeréseként Szocska 
A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye 
püspöke; 

•	 közel négy évtizedes kiemelkedő lel-
kipásztori szolgálata, a Kaposvári 
Egyházmegye hátrányos helyzetben 
élő tagjainak felkarolása, valamint az 
életükben törést szenvedők lelki támo-
gatása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként Varga László, a Ka-
posvári Egyházmegye püspöke.

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje                    
kitüntetést kapott mások mellett 
•	 az egyházak társadalmi felelősségvál-

lalásának gazdasági alapját megterem-
tő, illetve támogató jogi környezet ki-
alakításában vállalt szerepe, valamint 
a magyar állam és a Katolikus Egyház 
közötti együttműködés kiépítése érde-
kében végzett tevékenysége elismeré-
seként dr. Németh Emma, a Szociális 
Testvérek Társaságának elöljárója, volt 
miniszteri biztos;

•	 a magyar kultúra ápolásában és hatá-
ron túli népszerűsítésében, illetve a 
vallásközi párbeszéd előmozdításában 
vállalt szerepe, valamint az üldözött 
keresztények melletti következetes ki-
állása elismeréseként Sajgó Szabolcs 
jezsuita szerzetes, a Párbeszéd Háza 
igazgatója; 

•	 a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola megalapítása, működtetése és 
vezetése érdekében végzett tevékeny-
sége, valamint kimagasló színvonalú 
teológiai oktatómunkája elismerése-
ként dr. Várnai Sándor Jakab feren-
ces szerzetes, teológus, a jeruzsálemi 
ferences Studium Theologicum tanára, 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola tudományos kutatója, egyete-
mi tanára és korábbi rektora; 

•	 több évtizedes odaadó lelkipásztori 
szolgálata, Jakab Antal püspök szelle-
mi örökségének megőrzése érdekében 
végzett munkája, valamint a keresz-
tény értékek fontosságát hangsúlyozó 
publikációs tevékenysége elismerése-
ként dr. Vencser László római katoli-
kus lelkész, morálteológus, az Osztrák 
Katolikus Püspöki Konferencia Auszt-
riai Idegen Nyelvű Pasztoráció Orszá-
gos Igazgatósága emeritus igazgatója, 
a Linzi Egyházmegye Lelkipásztori 
Hivatala Idegen Nyelvű Pasztoráció 
Szakosztálya vezetője.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben részesült mások mellett 
•	 több mint fél évszázada elkötelezet-

ten, a kommunista elnyomás idején 
is rendíthetetlen elhivatottsággal vég-
zett lelkipásztori szolgálata, valamint 
példaértékű oktató-nevelő és közös-
ségépítő tevékenysége elismeréseként 
Brückner Ákos Előd ciszterci szerze-
tes, a székesfehérvári Nagyboldogasz-
szony-Nepomuki Szent János-plébánia 
plébánosa;

•	 félévszázados lelkipásztori szolgálata, 
valamint a magyarországi horvát kö-
zösség nyelvének, illetve kultúrájának 
megőrzése és ápolása érdekében vég-
zett tevékenysége elismeréseként Du-
movits István, a Győri Egyházmegye 
horvátzsidányi Keresztelő Szent János 
Római Katolikus Plébániája plébániai 
kormányzója, a Horvát Katolikus Ifjú-
ság Vallási és Kulturális Egyesület el-
nöke;

•	 több évtizedes lelkipásztori szolgá-
lata és teológiai oktatótevékenysé-
ge, valamint Szent II. János Pál pápa 
1996-os magyarországi látogatásának 
megszervezésében vállalt szerepe el-
ismeréseként dr. Egresits Ferenc szé-
kesegyházi kanonok, pápai prelátus, 
teológiatanár, a győri Szent István Ki-
rály Római Katolikus Plébánia plébá-
nosa; 

•	 a görögkatolikus hívek és zarándokok 
lelkipásztori ellátását, valamint a Má-
riapócsi Nemzeti Kegyhely infrastruk-
turális megújítását szolgáló tevékeny-
sége elismeréseként Kapin István, a 
Debreceni Görögkatolikus Parókia 
parókusa; 

•	 a roma fiatalok felzárkóztatását segítő 
nevelői és pasztorációs tevékenysége, 
valamint lelkigondozói szolgálata el-
ismeréseként Makkai László görög-
katolikus áldozópap, a Görögkatolikus 
Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon 

és Roma Szakkollégium igazgatója, 
egyetemi lelkész, a Miskolci Egyház-
megye volt cigánypasztorációs hely-
nöke; 

•	 a kárpátaljai magyarság megmaradását 
szolgáló karitatív tevékenysége, vala-
mint a pátyi Szent II. János Pál-temp-
lom felépítése érdekében végzett 
önzetlen szervező- és építőmunkája 
elismeréseként Schumicky András 
Jenő gépészmérnök, az SCH-PS Kft. 
ügyvezető igazgatója, külügyminiszte-
ri diplomáciai megbízott.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült mások mellett 
•	 öt évtizedes kántori szolgálata, va-

lamint a magyar görögkatolikus nép 

énekek megőrzése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként Orosz 
Mihály, a Hajdúdorogi Görögkatoli-
kus Egyházközség kántora.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült mások mellett 
•	 a szociálisan rászorulók, főként a haj-

léktalanok, illetve az őket ellátó in-
tézményekben dolgozók érdekében 
végzett odaadó munkája elismerése-
ként Morva Emília, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Közép-Magyarorszá-
gi Régiójának régióvezetője.        

Minden kitüntetettnek szeretettel gratulál 
Szerkesztőségünk!          

Nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök által adományozott ki-
tüntetéseket adott át Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 
Budapesten, a kármelita kolostorban 2021. augusztus 19-én.

Vencser László: „Lesz miből erőt merítsek a jövőben”
„Kitüntetést átvenni pappá szentelésem ötvenedik évfordulója évében, Szent István ünne-
pének előestéjén, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) küszöbén Isten nagy 
ajándéka” – nyilatkozta a sajtónak az aranymisés Vencser László, a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje újdonsült birtokosa. „Minden kitüntetés megérinti az egyént, és ráirányítja a 
figyelmet arra a közösségre, jelen esetben a magyar nemzetre, amelynek a tagja és amelyért 
felelősséggel tartozik. Ezt a tudatot erősítette meg bennem Isten szeptember 12-én Buda-
pesten a Hősök terén is, amikor a NEK zárómiséjén Ferenc pápával koncelebrálhattam és 
a felajánlástól kezdve a szentáldozás befejezéséig végig a kezemben tarthattam az egyik 
kelyhet a szentvérrel, amelybe az áldozásnál az együttmiséző papok mártották a szentostyát. 
Isten kegyelmi ajándéka, hogy pappá szentelésem 50. évfordulójának a napján engem ezzel 
megjutalmazott” – folytatta az ünnepelt. Hozzátette: csodálatos érzés volt átélni szeptember 
11-én este a Kossuth téri szentmisét, majd az azt követő eucharisztikus fáklyás körmenetet 
a Hősök teréig emberek százezreivel együtt. „Budapest átváltozott egy nagy templommá. 
Az Oltáriszentség kísérése megerősített bennünket abban a reményünkben, hogy Európa 
szívében él még a kereszténység. Ezt igazolta a másnapi zárómise is, amelyen Ferenc pápa 
több százezer ember előtt »Isten, áldd meg a magyart« szavakkal fohászkodott népünkért. 
Hálás vagyok a Mindenhatónak és az embereknek azért, hogy mindezeknek a történelmi 
eseményeknek tanúja és részese lehettem. Lesz miből erőt merítsek a jövőben” – zárta sza-
vait a jubiláns.

Vencser László szeptem-
ber 18-án, szombaton szülő-
falujában, Ditróban, a Jézus 
Szíve-templomban, két püs-
pök, paptársak és hívek nagy 
száma részvételével tartotta 
meg aranymiséjét. Az ün-
nepséget megtisztelte jelen-
létével és köszöntőszavaival 
Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtit-
kár is. A megelőző napon, 
szeptember 17-én, pénteken 
Vencser László Csíksomlyón 
a kegytemplomban is hálát 
adott ötven papi évéért, szep-
tember 19-én, vasárnap pedig 
Gyergyószentmiklóson reg-

gel a Munkás Szent József-, délelőtt a Szent Miklós- és este a Szent István-templomban 
bemutatott szentmiséin is megköszönte a hívek több évtizedes szeretetét és ragaszkodását. 
Október 2-án, szombaton Bécsben a Pázmáneumban, október 9-én, szombaton német nyel-
ven Linzben a Stadtpfarrkirche belvárosi templomban, október 17-én, vasárnap pedig Linz-
ben a Jó Pásztor-templomban, a magyar szentmisék helyszínén ad hálát félévszázados papi 
szolgálatáért. Mindezekről novemberi számunkban részletesebben is beszámolunk.

Varga Gabriella
Fotó: Miniszterelnökség

Akinek a soknál is többet köszönhetünk: Zsuffa Tünde sajtófőnök 
egy történelmi kézfogás pillanatában



A római Szent István Alapítvány 1992–2011 
közötti elnöke, Ruppert József piarista atya 
kezdeményezte először, hogy az Alapít-
vány egykori elnökeinek és tagjainak sírját 
az Igazgatótanács kerek évfordulók alkal-
mából testületileg felkeresse és így ápolja 
az elődök emlékét. Az első út 2000-ben az 
Innsbruck melletti Muttersbe vezetett, az 
Alapítvány első elnökének, Zágon József-
nek a sírjához, halálának 25. évfordulója 
alkalmából. Zágon 1975. augusztus 12-én 
Innsbruckban, a kórházban hunyt el. Mut-

tersben, a templom körüli temetőben nyug-
szik. Sírja a templom homlokzata előtt, 
a bejárattól balra található. Ruppert atya 
kezdeményezéséből hagyomány lett, az el-
következő években több volt elnök és tag 
sírját kereste fel az Alapítvány testületileg. 
Muttersbe második alkalommal 2015-ben 
szerveztünk zarándoklatot, Zágon halálá-
nak 40. évfordulójára. Tavaly a 45. évfordu-
lón Ruppert Józseffel és Szokoly Györggyel 
Magyarországról zarándokoltunk el, amit az 
idén is megtettünk. Zágon József halálának 
a napján, augusztus 12-én róttuk le tisztele-
tünket a sírjánál és szentmisét mutattunk be 
érte abban a templomban, ahol rendszere-
sen misézett. A sekrestye feletti Jézus Szí-
vét ábrázoló üvegablakon a neve is olvas-
ható. A szentmisén megemlékeztünk róla. 
Tudjuk, hogy sok időt töltött Muttersben, 
a templom szomszédságában álló hotelben; 
a tulajdonos családhoz baráti szálak fűzték. 
Ausztriában szívesen tartózkodott, hiszen 
Bécsben, a Pázmáneum növendékeként 
végezte teológiai tanulmányait, és amikor 
XII. Piusz pápa kinevezte apostoli vizitá-
tornak, első irodáját Innsbruckban rendezte 
be. Muttersbe sokszor hívta pap barátait is, 
hogy ott találkozzanak. Szerette a téli spor-
tot, a szánkózást a Mutters körüli hegyeken. 
Itt pihente ki a világ menekült magyarságá-
ért végzett áldozatos munkájának fáradal-
mait és élete végén itt talált örök nyuga-
lomra. A szentmise után kérésünkre egy, a 
temetőben szerettei sirját gondozó idős férfi 
készített rólunk csoportképet. Elújságolta, 
hogy ismerte Zágont, sokszor ministrált 
neki. Nagyon finom úriembernek tartotta.

Zágon József 1953–1964 között a ró-
mai Pápai Magyar Intézet régense volt. 
Mester Istvánnal közösen sikerrel küzdött 
azért, hogy az Intézet létezését megvédje 
a kommunista hatalommal szemben. 1965-
től haláláig a Szent István Alapítvány első 
elnökeként hozta létre Mindszenty bíboros 

szándéka szerint az 1967-re felépült Szent 
István Zarándokházat. Életművének értékes 
forrása jelenleg a Szent István Házban őr-
zött mintegy 60 irattartót kitevő levelezése, 
amely tanúja magyarokért végzett áldozatos 
szolgálatának. Egyik fontos és maradan-
dó műve volt a Békés-Dalos Újszövetségi 
Szentírás kiadásának megszervezése 1951-
ben, amelyet sok ezer példányban Magyar-
országra is eljuttatott. Kevésbé ismert, hogy 
Schwartz Elemér ciszterci szerzetessel, a 
Louveni Egyetem tanárával együttműköd-

ve 1951-ben létrehoz-
ta a Magyar Katolikus 
Művészeti és Tudo-
mányos Akadémiát is, 
amelynek elnöke lett. 
1954-ben már ötven 
tagjuk volt. Levelezé-
séből az utóbbi évek-
ben fény derült arra, 
hogy 1949-ben mi volt 
emigrálásának valódi 
oka. Nem menekült el 
a rá váró üldözés elől, 
mint ahogy azt koráb-
ban tudni véltük, ha-
nem azért hagyta el 
az országot, mert arra 
kérték, hogy vegye át 
a németországi magyar 
menekültek lelkipász-
tori ellátásának veze-
tését. Ezt Mindszenty 
bíboros tudtával és 
jóváhagyásával tette, 

akit közben 1948. december 26-án letartóz-
tattak. A körülmények nem tették lehetővé, 
hogy kiutazásának célja megvalósuljon, 
ezért az Egyesült Államokba szeretett volna 
kivándorolni, de XII. Piusz pápa 1950-ben 
kinevezte a magyarok apostoli vizitátorává. 
Hatalmas feladatot kapott, sok száz pap és 
szerzetes, sok magyar intézmény gondja 
szakadt rá. Győrben, a vértanú Apor Vilmos 
irodaigazgatójaként szerzett tapasztalatait 
felhasználva a papság informálására Papi 
Közlöny néven értesítőt, a hívekére pedig 
Élet című lapot indított. Vizitátori működé-
se csak két évig tartott, de ezalatt a rövid 
idő alatt is nagyon sokat tett az emigráns 
magyarságért. Megtapasztalta az együtt 
végzett lelkipásztori munka örömét és ne-
hézségeit is, elsősorban a Nyugatra szakadt 
emigráns magyar közösségek problémáit, a 
szétszórtan élő közösségek összefogásának 
gondját. Ekkor, az ötvenes évek első évei-
ben még tudatosan arra készült, hogy rövi-
desen hazatérhet a szabaddá vált Magyar-
országra. Ő ezt nem tehette meg, a magyar 
emigrációnak pedig a kilencvenes évekig 
kellett erre várnia! 

Zágon egyik támogatója az Egyesült Ál-
lamokban született és ott élő Mons. Szabó 
János volt, az Amerikai Magyar Katolikus 
Liga elnöke, aki nevét angolosan úgy írta, 
hogy Sabó. Sok anyagi segítséget nyújtott 
a Pápai Magyar Intézet működtetéséhez és 
a bécsi Pázmáneum felújításához, amelyet 
Zágon vezetett. Hivatalos kapcsolatukból 
barátság lett. Szabó Muttersbe is többször 
ellátogatott. Együtt fáradoztak Tisztelet-
reméltó Mindszenty József bíborosért is. 
Mindketten a maguk módján és lehetősé-
geikhez mérten törekedtek segíteni neki 
a budapesti követségen töltött évei alatt. 
Szabó János elsősorban miseintenciókkal 
segítette, Zágon pedig tagja lett annak a 
vatikáni tárgyalódelegációnak, amely hoz-
zásegítette ahhoz, hogy 1971. szeptember 

28-án elhagyja a budapesti amerikai kö-
vetséget. Zágon irathagyatékából kiderült, 
hogy Mindszenty bíboros VI. Pál pápának 
írt és az Emlékirataiban is idézett levelét, 
amelyben közölte, elhagyja a követséget, 
Zágon József fogalmazta 
meg, Tomek Vince pia-
rista generális fordította 
latinra, és Zágon Rómá-
ból aláírásra készen vit-
te magával Budapestre, 
Mindszentynek. A bí-
boros ügyére vonatkozó 
levelezése, amely halála 
után a Santa Maria Mag-
giore-bazilika mellett 
lévő kanonoki lakásából 
került elő, nyomtatásban 
olvashatók. 

A Magyar Sion folyó-
irat (www.szentadalbert.
hu/magyarsion) 2021. évi 
második számában rö-
videsen megjelenik róla 
egy újabb tanulmány, amely azt mutatja 
be, hogy milyen feladatok hárultak Zágon-
ra a menekültek lelkipásztori ellátását sza-
bályzó, 1952-ben megjelent, Exsul Famila 
kezdetű apostoli konstitúciót követően. 
Legfontosabb szolgálata Olaszországban az 
1956-os magyar menekültek lelkipásztori 
ellátásának megszervezése volt, amelybe 
igyekezett bevonni sok magyar papot és 
szerzetest. Az egész nyugati világban jelen-
tősen megnőtt az emigráns magyar közös-
ségek létszáma és ezzel együtt lelkipásztori 
ellátásuknak a gondja, amellyel Zágon a 
Consistoriális Kongregáció munkatársa-
ként szembesült. Az emigráns magyar-
ság 1956 után első alkalommal 1960-ban 
a Münchenben rendezett 37. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmával ta-
lálkozott, amelyen részt vett Zágon József 
is, és a magyar papoknak előadást tartott     
A magyar egyház és papság a nagyvilágon 
címmel. 

A XII. Piusz pápa által kiadott Exsul 
Familia dokumentum megjelenésének ti-
zedik évfordulójára, 1962-ben nemzet-
közi zarándoklatot szerveztek Rómába. 
A magyar menekültek részvételét Zágon 

szervezte. A nemzetközi 
zarándoklat alatt a mintegy 
500 magyar találkozójának 
helyszínéül Mindszenty 
bíboros címtemplomának, 
a Santo Stefano Roton-
do-bazilikának a kertjét vá-
lasztotta, az emigrációban 
szolgálatot teljesítő magyar 
lelkipásztorok konferen-
ciáját pedig a Collegium 
Germanicum et Hungari-
cumban rendezte meg, hogy 
elkerülje lehallgatásukat a 
Pápai Magyar Intézetben.                                                                               
A magyarok találkozóján 
a Burg Kastl-i Gimnázium 
magyar néptánccsoportja 
adott emlékezetes műsort. 

A magyar zarándokok hálával keresték fel 
a Szent Péter-bazilikában XII. Piusz pápa 
sírját, ahol kifejezték köszönetüket az apos-
toli buzdításért. A rövidesen megjelenő 
tanulmányt a zarándoklat két élő magyar 
résztvevőjének, Torinóból Inokai Zsuzsá-
nak és Rómából Szokoly Györgynek a visz-
szaemlékezései zárják. Előbbi tagja volt a 
néptánccsoportnak, az utóbbi pedig akkor 
csak egy véletlen találkozás révén jutott el 
Rómába. Mindketten életre szóló élmény-
nyel tértek haza a zarándoklatról, amely Zá-
gon áldozatos munkájának volt köszönhető. 
Ma is hálásan emlékeznek vissza azokra a 
felejthetetlen napokra.

Idei zarándoklatunk Zágon József sírjá-
hoz abban erősített meg bennünket, hogy 
ne felejtsünk el megemlékezni elődeinkről, 
mert életpéldájukból sokat tanulhatunk és 
lelkipásztori munkánkkal azt folytatjuk, 
amit ők elkezdtek.       

Németh László Imre
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A KIRÁLYOK MINTAKÉPE
Gyermekeknek

ZÁGON JÓZSEFRE EMLÉKEZTÜNK

Királyok nem csak a mesékben léteznek. 
Már a hittanórán vagy a Szentírást olvas-
va is megismerhetted az ószövetségi zsidó 
nép nagy uralkodóit, Dávidot vagy éppen a 
bölcs Salamon királyt. Számunkra talán a 
legkedvesebb földi király első, szent uralko-
dónk, István, a magyar szent család „feje”. 
Ismerünk jó és rossz királyokat. Voltak, akik 
zsarnokként uralkodtak alattvalóik felett, 
rettegésben és elnyomásban tartották őket, 
vérengző háborúkat vezettek az ellenségnek 
tekintett szomszédos népek ellen. De olyan 
királyok is voltak a történelemben, akik a 
kiemelt helyzetüket szolgálatnak tekintették 
és igyekeztek igazságosan, békében ural-

kodni – nem a népük felett, hanem az ő ja-
vukra.

Ha végigtekintünk magyarságunk törté-
nelmén, találunk példát ilyenre 
és olyanra is… Milyen érdekes 
azonban, hogy első és utolsó ki-
rályunk is szent életű, hitvalló 
keresztény, a királyságra szol-
gálatként tekintő uralkodó volt. 
Szent Istvánt és Boldog IV. Ká-
rolyt – első és utolsó királyunkat 
– Egyházunk is példaként állítja 
elénk.

Jövőre lesz száz éve, hogy 
elhunyt az utolsó magyar király 

(és az Osztrák–Magyar Monarchia császá-
ra), Boldog IV. Károly. A király, aki a nagy 
birodalom végnapjaiban, az első világhá-

ború zűrzavaros időszakában 
is mindvégig békére törekedve, 
magyar népének érdekeit szem 
előtt tartva vezette hazánkat. 
A király, aki kezdettől fogva 
helytelenítette a háborút, ennek 
ellenére keresztény módon igye-
kezett teljesíteni katonai szolgá-
latát. „Mindent meg akarok ten-
ni, hogy a háború borzalmait és 
áldozatait a legrövidebb hatá-
ridővel megszüntessem, a béke 

súlyosan hiányolt áldásait népeim számára 
visszanyerjem…” – írta a trónra lépésekor 
kiadott kiáltványban. A király, aki feleségé-
vel, Zita királynéval példás, szentségi házas-
ságban élt, nyolc gyermeket nevelt. A király, 
akit Szent II. János Pál pápa 2004. október 
3-án avatott boldoggá. Nem véletlen, hogy 
ünnepnapja nem a halálának napja, hanem 
a házasságkötéséé: Egyházunk ezzel is pél-
dás, hűséges, odaadó házaséletére irányítja a 
figyelmet, s arra, hogy a házasság a szentté 
válás egyik útja. Ebben a hónapban, október 
21-én emlékezünk utolsó királyunkra, Bol-
dog IV. Károlyra, az uralkodók és a családa-
pák mintaképére.                      Kovács Péter

Zágon József sírja előtt Szokoly György, Németh László és 
Ruppert József piarista. Mutters, 2021. augusztus 12.

Zágon József Rómában a 
Szent István Ház bejáratánál

FELHÍVÁS
A Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesületének Orchidea Mazsorettcsoportja várja 
olyan táncolni vágyó, 6–18 év közötti lányok jelentkezését, akik szeretnének valami 
új, szép dolog részesei lenni, új mozgásformával megismerkedni. Az órákon elsajátított 
tánc- és botforgatási technikák mellett fejlődik a lányok ritmusérzéke, mozgáskoordi-
nációja és emlékezőkészsége is. A csoport tagjainak lehetőségük van a Kultúregyesület 
rendezvényein fellépni. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak! 
Helyszín: Magyar Otthon, Wels, Herrengasse 2.
Oktató: Mitnyan Henriett modern-kortárstánc csoportvezető, mityko.heni@gmail.com
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ÉVFORDULÓK

1899. október 1-jén született:
Bárdos Lajos
zeneszerző, karnagy, zenetudós

„Kaptál egy világot / javíts rajta ha tudsz // kaptál egy 
életet / viseld el ha tudod // kaptál egy napot / még min-
dent jóvátehetsz.”                                     (Puszta Sándor)

1911. október 28-án született:
Puszta Sándor 
plébános, költő

„Az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglényege-
sebb tényező az az értékrendszer, amelyet fiatal korában 
alakít ki.”                                        (Szent-Györgyi Albert)

1986. október 22-én halt meg:
Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas magyar orvos, 
biokémikus

„A zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogéko-
nyabbá tesz más szépségek iránt.” 

(Bárdos Lajos)

Érkezése váratlan volt. „Tulajdonába jött, 
de övéi nem fogadták.” Az intézet statutuma 
szerint az esztergomi érsek a Pázmáneum 
teljes jogú ura. Ám érkezését 1971. október 
23-án Jachym érsek úrral, a Bécsi Egyház-
megye főpásztorával akkor közölték, ami-
kor a bíboros repülőgépe Rómából Bécsbe 
már útban volt. Rektor úr, Msgr. dr. Egon 
Gianone és a ház legtöbb magyar lakója a 
bécsi magyarok október 23-i megemléke-
zésén voltak. Matild nővér (polgári nevén 
Kovács Justina, az Annuntiata rend tagja, 
1931-től szakácsnője a Pázmáneumnak) 
vette át az ér-
sekség telefon-
ját és Aquila 
nővérrel együtt 
elindultak az 
ünnepség he-
lyére és érte-
sítették a ház 
rektorát. Né-
meth Irén, aki 
az 1971. május 
4-én elhunyt 
rektornak, dr. 
Leopold Antal-
nak volt szolgálatára, a Pázmáneumtól nem 
messze lévő lakásából bejött, hogy vacsorát 
készítsen a bíboros úrnak.

Úgy látszik, hogy a rádió és a sajtó 
embereit előbb értesítették Mindszenty 
bíboros úr jöveteléről, mert ők ott topogtak 
a ház előtt, velük együtt néhány osztrák 
papnövendék is (a Bécsi Szeminárium a 
Pázmáneummal átellenben van), akiket bi-
zonyára Jachym érsek úr figyelmessége ve-
zényelt oda.

11 óra körül közeledett a házhoz a nun-
ciatúra fekete autója. A Biztonsági Hivatal 
vezetője, dr. Peterburger kísérte az autót.                                                                              
Ő nem engedte a bíborost a kapu előtt 
kiszállni, behajtottak a ház előterébe.              
A várakozóknak sem volt szabad a közelébe 
menniük. A bíborossal dr. Zágon József 
jött, Gianone Egon és Polyár Vilmos OSB 
köszöntötték a ház és a bécsi magyarok ne-
vében, majd felvezették a bíboros urat a má-
sodik emeleti rektori lakosztályba. Ez a lak-
osztály elfoglalja teljes hosszában a második 
emeleti utcai frontot és átnyúlik az udvari 
frontra is. A bíboros úr kérte, a bejárat mel-
letti kisszobát alakítsák át házikápolnának. 
Éjfél felé beírta a vendégkönyvbe: „Eljöt-
tem ide, mint otthonomba.”

Azt később tudtam meg, amikor Carlo 
Bayer-rel, az Europäischer Hilfsfonds első 
vezetőjével ismertebb lettem, hogy bíboros 
úr a Vatikánban fogolynak érezte magát.            

Ő ugyanis 1971. október 6-án meglátogat-
ta a Szent János-toronyban lévő lakásán. 
Mindszenty azt mondta neki: „Herr Prälat, 
ein Goldener Käfig, aber Käfig” (Prelátus 
úr, aranyketrec, de ketrec.)

Mi örültünk, hogy „otthonába” jött. Per-
sze ez gondokat is okozott. Ki lesz mellet-
te? Ki lesz segítőtársa, titkára, kísérője, kik 
lesznek munkatársai, lesz-e anyagi fedezet 
a háztartásához? Átmenetileg megoldódott 
személyi igényeinek kielégítése. Nővéreket 
kívánt maga mellett. Slachta Margit alapí-
tására visszamenő szociális nővérek között 

Pankotay Laura 
testvér vállalta 
az irodai és irá-
nyítási feladato-
kat, Ádám Irén 
testvér pedig a 
fizikai munkát 
(takarítás, mosás 
stb.). A konyhát 
Matild nővér lát-
ta el. A bíboros 
úr az asztalnál 
csak saját kör-
nyezetét kívánta 

látni. Az említett személyeken kívül ezek 
közé tartoztak dr. Vecsey József és Mészáros 
Tibor. Mindkettő a magyar pasztorációból 
jött, az előbbi St. Gallenből, az utóbbi Bá- 
zelből. Gyakori vendégei voltak dr. Zágon 
József, dr. Ádám György németországi fő-
lelkész és ritkábban dr. Csertő Sándor.

Kezdetben bizalmatlan és tartózkodó 
volt. A házbéli alkalmazottaival is. Sőt ve-
lünk is, a Pázmáneum volt növendékeivel is. 
A volt növendékek minden év karácsonya 
után (Szent János evangélista ünnepén, de-
cember 27.) találkoznak a Pázmáneumban. 
Amikor tisztelegtünk nála, fagyos ridegség-
gel áldást kaptunk, de nem elegyedett velünk 
szóba. Idő kellett ahhoz, hogy otthonosan 
érezze magát a „nyugati” világban. Erősen 
érdekelte a magyarok lelkigondozásának 
a helyzete. Emlékszem, egyik estén kará-
csony és szilveszter között 1971-ben a va-
csorán a házban lévő papok is jelen voltak. 
Voltunk vagy tízen az asztalnál. Valamennyi 
„nyugatos”. A hangulat elég vidám volt, de 
a bíboros úr lelkipásztori tényekre terelte a 
szót. Hol van magyar misszió, hányan van-
nak a hívek, beszélnek-e a gyermekek ma-
gyarul, járnak-e szentmisére, kik az ottani 
papok stb. Az egyik atya megjegyezte: „Ne 
tessék ezzel törődni, jól eléldegélünk mi itt a 
házban.” A bíboros úr arcán komorság ütött 
ki, elnémult és rövidesen felállt és kiment.                                                                       
A rektort magához hívatta, és kimenőben 

hallottam, amint mondta: „Ezt az embert nem 
kívánom, hogy többé asztalomhoz hívja.”

A házban átalakításokra volt szükség, 
munkatársainak lakószobára, munkaszobá-
ra. A házban bérelték a kerti front felé eső 
résznek a földszintjét és az 1–2. emeletét a 
Hildegard Burian által alapított Caritas So-
cialis nevű testvérek a bécsi 
egyházmegyei Caritas meg-
bízásából. Nekik ki kellett 
menniük és helyüket a bíbo-
ros munkatársai foglalták el. 
Velük ment a hívő, vallásos 
és rendezett légkör is.

Ám egyre jobban és 
határozottabban kezdett 
kialakulni a bíboros úr körül 
és vele az új lelkiség. Pasz-
toráció, magyarságtudat, 
kemény tevékenység. Reg-
gel 7-kor misézett háziká-
polnájában, többször a nagy 
kápolnában (64 ülőhely), 
vagy kint a városban, a kapucinusok vagy 
a német lovagrend templomában. Délelőtt 
fogadta látogatóit. Napról napra többen jöt-
tek. Türelmetlenül várta a budapesti ame-
rikai követségről utánaküldendő kéziratait. 
Kértem, írja meg fogsága történetét, óriási 
érdeklődés van iránta. Bővebb emlékiratait 
később is meg lehet jelentetni. Azt válaszol-
ta: „Előbb megírom legárvább nemzetem 
történetét s majd csak azután írok magam-
ról.” Később ezt a szándékát feladta és 
emlékiratait kezdte előkészíteni.

A ház üresen maradt szobáit és termeit 
megpróbálta a rektor kiadni. Több lehetőség 
kínálkozott, a szomszédságban lévő ameri-
kai követség is jelentkezett. Bíboros úr azt 
mondta, ne kísérletezzünk, nyissunk inkább 

egy szemináriumot. Nála már néhányan je-
lentkeztek papi pályára és talán többen is 
jönnek majd. Ő maga vállalta volna néhány 
tantárgy tanítását. Gianone rektor úr figyel-
meztette egy ilyen intézmény gyengeségére, 
hiszen néhány sarokkal arrébb van a Bécsi 
Egyetem nemzetközileg is elismert teoló-                                                                   
giai fakultása. Gondoltuk, ez az érv segíti 
terveinek a feladását, ám úgy látszik, kör-

nyezetében volt vagy voltak személyek, akik 
magukat is már mint teológiai tanárt látták, 
így rábeszélték a ház eladására és Tirolban 
egy új Pázmáneum építésére. Az alapítvány 
fölötti felügyelet König bíborosra volt bízva 
1953 óta, így az ő beleegyezése nélkül nem 
lehetett volna e tervet kivitelezni. 

König bíboros úr nagy 
tisztelettel és elismeréssel 
volt Mindszenty bíboros 
úr iránt s épp hajlandó lett 
volna elgondolását támo-
gatni. Ennek megakadályo-
zását sikerült Lux prelátus 
és Jachym érsek úr útján 
elérni (Lux prelátus volt a 
Bécsi Egyházmegye Építé-
szeti Hivatalának vezetője, 
Zágon József jó barátja, 
esztergomi tiszteletbeli 
kanonok). Nagy csalódást 
okoztunk a terv sürgetői-
nek, hiszen ők már telket 

is kinéztek Innsbruck közelében. A Pázmá-
neumot az amerikai követség roppant szíve-
sen megvette volna. Ők is csalódtak.

Az eladási és szeminárium-megnyitási 
tervek elcsendesülése után kialakult a bíbo-
ros úr elgondolása a jövőt illetően. Megláto-
gatja a világon élő magyarokat.

Dr. Harangozó Ferenc, ez a horvát szár-
mazású, de magyar érzelmű, kilencéves szi-
bériai fogsággal a háta mögött és tizenöt év 
nyugati tapasztalattal rendelkező, megnyerő 
papi egyéniség nagy segítségére volt a bí-
boros úrnak útjai előkészítésében. Kanada, 
Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália 
és közben Európa. Sem magát, sem munka-
társait nem kímélte a bíboros úr ezen utak 
alkalmával. Meg is lett az eredménye. Száz-
harminc hétvégi magyar iskola nyílt szerte 
a nagyvilágban. A magyar lelkipásztori köz-
pontok fellendültek. A papok buzgóbbak 
lettek, a hívek áldozatkészebbek. A világban 
pedig a magyar név megint szép lett, méltó 
régi nagy híréhez. Ezen utakról, történetük-
ről, eredményükről, értékelésükről többen 
is írtak. Ez nem a Pázmáneum érdeme. De 
a Pázmáneum volt az a hajlék, ahonnan 
kiindult az a gyümölcsöző, sok bátorítást, 
irányítást, örömet és vigasztalást, reményt 
és bizakodást adó utak teherviselője, Mind-
szenty József.

Amikor Pázmány Péter 1623-ban mega-
lapította intézetét, amely nevét híressé tet-
te, még nem gondolhatott arra, hogy egyik 
utódja, Mindszenty bíboros oly nagy hírne-
vet szerez intézetének, a Pázmáneumnak, 
mert itt lakott 1971. október 23-tól 1975. 
május 6-ig. 

(Forrás: A bécsi Pázmáneum, Zombo-
ri István szerk., Magyar Egyháztörténeti 
Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 
2002, 349–351. old.)

VALENTINY GÉZA: MINDSZENTY BÍBOROS A PÁZMÁNEUMBAN

Ötven évvel ezelőtt érkezett Mindszenty József bíboros a bécsi Pázmáneumba, hazá-
jának kényszerű elhagyása és rövid római tartózkodása után. A kerek évfordulóra 
Valentiny Géza pápai prelátus, volt pazmanista 2002-ben jegyzett írásának felidézé-
sével emlékezünk.

Czirják Árpád pápai prelátus, a Székely Fó-
rum alapítója Erdélyi Magyar Breviárium 
címmel napi esszésorozatot ír és szerkeszt 
olyan elődökről, akik sokat tettek az erdélyi 
és egyetemes kultúra szolgálatában. Az esz-
tendő 365 napjához kapcsolódó, az egyes 
napok szülötteit méltató írásai szeptember 
elsejétől jelennek meg a világhálón, ahol 
online formában olvasható és meg is hall-
gatható a breviárium szövege. 

„A múlt ismerete nélkül gyökértelenné 
válunk, elszáradunk, kihalunk. Trianon óta 
a sors megtépázott, viharvert fára hason-
lítunk, amelynek virágai, levelei nagyrészt 

lehulltak, de gyökerei épek, és ha gondoz-
zák őket, a fa újraéled. Az Erdélyi Magyar 
Breviárium azt sugallja, hogy az olvasó 
kezdje a napot Erdély egy jeles személyisé-
gével, akinek társaságából ihletet, életked-
vet, örömet meríthet” – áll az új weboldal 
beköszöntőjében.

A hangoskönyvhöz Mátyás Zsolt Imre 
temesvári színművész „kölcsönözte” a 
hangját, az olvasószerkesztői teendőket 
Rostás-Péter Emese látja el.

Dr. Czirják Árpád 1943. január 7-én szü-
letett Gyergyócsomafalván. Elemi tanul-
mányait szülőfalujában, a középiskolát és 

a hittudományi főiskolát Gyulafehérváron 
végezte. Segédlelkészként Kolozsváron, 
plébánosként Türben és Kézdivásárhelyen, 
majd főesperes-plébánosként Kolozsváron 
szolgált. Kötetei: Erdélyi Magyar Breviá-
rium 1–3.; Pogány és keresztény örökség. 
Számos teológiai és kulturális témájú tanul-
mány és publicisztikai írás szerzője. Leg-
újabb kezdeményezésével a múlt kaland-
jára hívja az olvasót és szeretettel köszönti 
őt az együvé tartozás örömében. A breviá-                                                                                                      
rium jelmondata:  „Megfogyva bár, de tör-
ve nem...”  (Szózat).  A honlap itt érhető el: 
www.erdelyibreviarium.ro.                   (VG)

ÚJ ONLINE ERDÉLYI MAGYAR BREVIÁRIUMOT OLVASHATUNK



Zsúfolásig megtelt a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa 
Díszterme néhány héttel ezelőtt, amikor is 
sor került Javorniczky István A magyarság 
és az egyház szolgálatában – Életinterjú dr. 
Keresztes Sándorral című kötetének bemu-
tatóján. Várszegi Asztrik OSB püspök sze-
mélyes hangú köszöntője után Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes a keresztényde-
mokrata Keresztes Sándort mutatta be, majd 
Balogh Margit briliáns előadást tartott Egy 
keresztény politikus a pártállam idején cím-
mel. Somorjai Ádám OSB pedig Magyaror-
szág szentszéki nagykövetéről villantott fel 
néhány rendkívül érdekes momentumot.

A kötet szerkesztését a politikus fia, Ke-
resztes András végezte Javorniczky István 
több mint harminc évvel ezelőtt készített 
életinterjúja alapján, magyarázó és kiegé-
szítő lábjegyzetekkel látva el a szöveget.     
A kötet bőven tartalmaz olyan felbecsülhe-
tetlen ismeretanyagot, amely a nagyközön-
ség előtt ez ideig ismeretlen volt, Baranko-
vics Istvántól Illyés Gyulán 
keresztül Mindszenty bíbo-
rosig. 

Nehéz pár mondatban ösz-
szefoglalni Keresztes Sándor 
(Magyarókereke, 1919. már-
cius 9. – Budapest, 2013. au-
gusztus 14.) jogász, magyar 
kereszténydemokrata politi-
kus, a Demokrata Néppárt, 
majd a Kereszténydemokrata 
Néppárt alapítótagja, utóbbi-
nak 1989–1990-ben első 
elnöke, 1990–1994 között 
vatikáni nagykövet életútját. 
A fentebbi idézet azonban 
plasztikusan jellemzi habitusát, gondolko-
dásmódját, emberi mentalitását.

Apai ágon székely család fiaként a román 
impériumban járt iskolába (kiváló szocio-
gráfiai leírást ad a kötetben a két háború 
közötti Erdély magyarságáról, kisebbségi 
helyzetéről), a második bécsi döntés után 
ismét magyarrá lett kolozsvári egyetemen 
szerzett államtudományi doktorátust. Már 
diákként szervezője volt a különböző kato-
likus szociális mozgalmaknak, személye-
sen megismerkedett az erdélyi politikai és 
egyházi vezetőkkel, közöttük Márton Áron 
püspökkel, akivel haláláig tartotta a kapcso-
latot. 1944-ben a román katonaság elől me-
nekülve Budapestre került, ahol részt vett a 
zsidók mentésében, ami miatt hét társával 
együtt letartóztatták, és szinte csoda foly-
tán – ügyvéd barátjának közbenjárásával – 
menekült meg a rögtönítélő bíróság halálos 
ítéletétől. 

1945–1947-ben a Belügyminisztérium-
ban Bibó István főosztályán fogalmazó, 

részt vesz a Demokrata Néppárt alapításá-
ban. 1947-ben Shvoy Lajos székesfehérvári 
megyés püspök javaslatára a külföldi ma-
gyarok lelkigondozását végző Szent László 
Társulat titkárává választották.

1947–1948-ban országgyűlési képvise-
lő, majd „klerikofasiszta múlt” vádja miatt 
megfosztják mandátumától. Minisztériumi 
állásába nem veszik vissza. A következő 
évben pártját felszámolják, ezért mint nyolc 
gyermekről gondoskodó édesapa harisnya-
kötőként, pénzbeszedőként, fűtőként, majd 
adminisztrátorként dolgozik. 1956 novem-
berében újjászervezi a Demokratikus Nép-
pártot, ezért internálják. 

A puha diktatúra éveiben nyugdíjba vo-
nulásáig az Új Ember Kiadónál dolgozik, 
1962-ben a pécsi egyetemen az államtudo-
mányi mellé megszerzi a jogi doktorátusát 
is (disszertációjának címe: Lelkiismeret és 
vallásszabadság, valamint felekezeti egyen-
jogúság).

1988-ban ismét politizálni kezd, a Már-
ton Áron Társaság szervező-
je és elnöke, Ugrin Józseffel 
megkezdi a Keresztényde-
mokrata Néppárt újraszerve-
zését.

1991. augusztus 1-jéig 
az Országgyűlés alkotmá-
nyügyi törvényelőkészítő bi-
zottságának tagja. 

1990 szeptemberétől 1994 
nyaráig a Magyar Köztársa-
ság vatikáni nagyköveteként 
szolgálta a hazai és a határon 
túli magyarság ügyét. Utób-
bi minőségében nagy szere-
pe volt abban, hogy a pápa 

1991-es magyarországi látogatása előtt a 
Gyulafehérvári Egyházmegyét érseki rang-
ra emelte.

Gyászmiséjén Kozma Imre atya a kö-
vetkezőket mondta: „A szent kockázatok 
embere volt… az Evangéliumra figyelve és 
a magyar nemzete, magyar hazája érdeké-
re tekintettel kockáztatott mindig mindent a 
külön magyar életért, a műveltebb magyar 
életért, a keresztényibb magyar életért.”

Jól jellemzi az interjúkötet befejező mon-
data egész gondolkodásmódját: „Lehet, 
hogy (idős koromra) túlságosan toleráns let-
tem, de eszembe jut Esty Miklósnak a mon-
dása: Ha az embernek esőben-hóban-sár-
ban kell egy cél felé haladnia, akkor sáros 
lesz a nadrágja. … Hát mindenkit majd a 
Jóisten fog végül megítélni, jutalmazni vagy 
büntetni, nem nekünk kell ítélkeznünk.”

Azt hiszem, indokoltan helyeztek el em-
léktáblát 2014-ben a tiszteletére szülőfaluja, 
Magyarokereke református templomának 
falára.
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A MAGYARSÁG ÉS AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN
Életinterjúkötet jelent meg

Keresztes Sándor kereszténydemokrata politikusról

„Érdemes keresni a másik fél gondolatvilágában meglévő értékeket; a különböző világné-
zetű emberekkel együtt kell és lehet élni… nem legyőzni, hanem meggyőzni kell a másikat.”

A Szent József tiszteletére szentelt segesvá-
ri templomot 1895-ben, Weiss József plé-
bános idejében kezdték el építeni annak a 
középkori kis templomnak a helyén, amely 
a reformáció előtt a dominikánus apácáké, 
majd a reformáció után, 1723-tól a ferences 
barátoké volt. A templom később, 1858-tól 
az egyházmegyés papok gondozásába ke-
rült. Ez egy gót stílusú kis templom volt, 
amely méretében nem felelt meg a hívek 
számának. Az új templomot Lönhart Ferenc 
erdélyi püspök – a Historia Domus szerint 
„nagy pompával” – szentelte fel 1896. ok-
tóber 4-én. A templom és a plébánia a Letz 
építésztestvérek munkája. Weiss József es-
peres-plébános nem sokáig működhetett az 
új templomban, 1900-ban elhunyt.

A neoklasszicista templomépület az 
észak-olaszországi építészet formanyelve-
zetéhez igazodik (díszárkádok, romanizá-
ló rozetta, harangtorony, portikus, elegáns 
vakolatváder) és a segesvári katolikus kö-
zösség számára a hagyományhoz kötődő 
otthon hitük megélésé-
hez, ugyanakkor mo-
dern kifejezője a világ-
egyházzal való szoros 
kapcsolatnak.

A templomnak há-
rom harangja van, eb-
ből kettőt használunk. 
A lélekharang nem mű-
ködik.

A Historia Domus-
ban írja Harai János 
volt segesvári espe-
res-plébános, hogy 
életének legszomorúbb 
napja 1983. február 22. volt, ezen a napon 
ugyanis – elektromos rövidzárlat miatt – 
tűz martaléka lett a templom mennyezete, a 
főoltár, a főhajó, az orgona. Csodás módon 
a főoltáron levő Szent József faszobor ép-
ségben maradt! A mellékoltárok, a keresz-
telőkút, valamint a keresztúti állomások 
keretei is megmaradtak. Csak a papíralapú 
képek égtek el, amelyeket fából készült fél-
domborművekkel helyettesítettek. Egy év 
alatt felújították a templomot, de az említett 
neoklasszicista jellegből a templombelső-
ben nagyon kevés maradt. A mennyezetet 
modern formában építették újra.

A segesvári templomot azok az értékes 
kegytárgyak díszítik, amelyeket azokból a 
környékbeli katolikus templomokból me-
nekítettek ki, ahol egyáltalán nincs már 
katolikus hívő vagy nagyon kevesen van-
nak, így került hozzánk például Almake-
rékről egy csodatevő Mária-kép vagy Sár-
patakról egy nem hagyományos stílusban 
készült feszület.

Templomunk nem olyan régi, mint a vár-
ban lévő többi templom, de nagyon szép. 
Nemcsak a katolikus hívek érzik ott jól 
magukat, hanem nagyon sok turista is lá-
togatja.

A statisztika szerint a hívek száma 1300, 
a valóságban sokkal kevesebb. Nagy részük 
faluról költözött be, legtöbben arról a vi-
dékről, ahol én születtem: Székelyszállás-
ról, illetve Magyarzsákod, Vécke, Bordos, 
Csöb, Szentdemeter településekről. Kicsit 
otthon érzem magam, hiszen ismerősök 
vesznek körül, az én korosztályom. Azok 
járnak rendszeresen templomba, akik fel-

nőttként költöztek ide, 
magukkal hozva az ott-
honi vallásgyakorlást.                                    
A második generáció 
tagjai, akik itt születtek, 
már kevésbé templomba 
járók.

A hívek nagy ré-
sze a város végén lévő 
tömbház lakásokban 
lakik, elég messze a 
vártól, ahol a templom 
van. Százötven-kétszáz 
személy jár rendszere-
sen templomba. Sokan 

áldoznak. Több rózsafüzércsoport van.                
A Kolping Család csipkerózsikaálmát alusz-
sza – remélem, hamarosan felébred. Van egy 
jó kántorunk és egy összeszokott kórusunk. 
Az egyháztanács nagy része is aktív. A nyil-
vántartásban lévő hívek kb. fele támogatja 
anyagilag az egyházközséget.

Van két filiánk, Fehéregyháza és Héjjas-
falva, ahová kéthetente megyek misézni. 
Más filiákba, mint Hidegkút és Sárpatak, 
csak nagyobb ünnepekkor.

A segesvári hívek szeretik a papjukat. Jó 
itt szolgálni.

Ágoston Ferenc

Hatos Pál történész egy további kötetet is 
szentelt a Tanácsköztársaság, valamint az 
azt megelőző időszak és a proletárdiktatú-
ra bukását követő esztendők tudományos 
elemzésének. Amíg a három évvel ezelőtti, 
Az elátkozott köztársaság című könyvében 
az első világháború utáni összeomlás és for-
radalom eseményei álltak a középpontban, 
idén a Rosszfiúk világforradalma címmel 
közétett kötetében elsősorban azt a kérdést 
boncolgatja, hogy 1919 márciusában mi-
ként ragadták magukhoz a hatalmat Kun 
Béla vezetésével azok a szélsőbaloldali 
forradalmárok, a „rosszfiúk”, akik rövid 
idő alatt önkényuralmi rendszert formáltak 
maguk köré. Szerteágazó kutatásai alapján 
Hatos Pál megállapítja, hogy a háború utáni 
lezüllöttségben – akárcsak Oroszországban 
– a széltében terjesztett kommunista  ideo-
lógia szinte megbabonázta a több mint négy 
éven át tartó pusztítás veszteseinek jórészét, 
főleg az Alföldön élő szegényparasztokat, 
akik tömegesen álltak be a Vörös Hadse-
regbe – a Tanácsköztársaság szolgálatá-
ra – és amikor a Tiszántúlt már áprilisban 
elfoglalták a románok, sokan inkább Kun 

Béla irányítása alatt harcoltak a megszál-
ló románokkal szemben. Az Alföldön élő 
parasztság szinte mindennap saját bőrén 
tapasztalta a román had-
sereg garázdálkodását. Az 
1919 áprilisától csaknem 
egy éven át, 1920 márciu-
sáig tartó román megszállás 
hétszer akkora gazdasági 
kárt okozott Magyarország-
nak, mint a Tanácsköztár-
saság 133 napja. Hatos Pál 
példaként említi, hogy a 
Mátészalkán vagy Hódme-
zővásárhelyen kivégzett ár-
tatlan magyar földművesek 
száma magasabb volt, mint 
a vörösterror áldozatainak 
száma. 

A könyv behatóan fog-
lalkozik a diktatúrának a 
hitéletet üldöző intézkedéseivel is. Már az 
egyházak ügyével megbízott intézmény 
neve is sok mindent elárul céljáról: a Val-
lásügyi Likvidáló Hivatal feladata ugyanis 
a felekezetek felszámolása volt. A szinte 

egyik napról a másikra létrehozott Val-
lásügyi Likvidáló Hivatal élére egy hite-
hagyott piarista szerzetes, Fáber Oszkár 

került, aki ördögi módon 
belülről tudta bomlaszta-
ni a katolikus egyházat. 
Néha fenyegetéssel, néha 
csábítással igyekezett mi-
nél több szerzetest rávenni 
rendjének elhagyására. Az 
apácáknak úgynevezett ru-
hapénzt kínált a Vallásügyi 
Likvidáló Hivatal, de alig 
akadt olyan nővér, aki elfo-
gadta az ajánlatot. Az egy-
házüldözést a lakosság el-
söprő többsége félelemmel 
teli megdöbbenéssel fogad-
ta, de előfordult olyan eset 
is, hogy parasztok gyűltek a 
bezárásra kiszemelt templo-

mok védelmére. Így füstbe ment a rendszer 
azon terve, hogy a munkások és parasztok 
– akikre leginkább épített Kun Béla kormá-
nya – napokon belül magukévá teszik Marx 
Károly kijelentését, amely szerint a vallás 

ópium a népnek. Noha a lakosság jórésze 
nem volt akkor sem buzgó követője fele-
kezetének, de vallását megszokott, egyben 
pedig megszentelt hagyománynak tekintet-
te. Vaskos, több mint 600 oldalas kötetében 
a szerző rámutat arra, hogy a Tanácsköztár-
saság egyházüldözése lett a kiindulópontja 
annak a vallási megújhodásnak, amely a 
Horthy-korszakban teljesedett ki és tartott 
a Rákosi-rendszer könyörtelen intézkedései 
ellenére is egészen az 1960-as évekig, a ma-
gyar parasztság gyakorlati felszámolásáig. 

Hatos Pál, aki a 2011-ben alapított Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai 
Intézetének igazgatója, a Rosszfiúk világ-
forradalma című könyvében úgy véli, hogy 
az 1956-os forradalom mellett a Tanácsköz-
társaság a második legrövidebb időszaka 
a magyar történelemnek, amely a mai na-
pig mélyen meghatározza a politikai gon-
dolkodást, egyben pedig erősen borzolja a 
kedélyeket is. (Hatos Pál: Rosszfiúk világ-
forradalma – Az 1919-es Magyarországi 
Tanácsköztársaság története, Jaffa Kiadó, 
Budapest, 2021)

Vincze András

ROSSZFIÚK VILÁGFORRADALMA
Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története

ÁLDUNK, ISTEN JÓ SZOLGÁJA,
JÓZSEF, ÉLETNEK PÉLDÁJA! (8.)

Sorozatunk nyolcadik részében a Szent József tiszteletére szentelt 
segesvári római katolikus templomot mutatja be annak új plébánosa, 

Ágoston Ferenc

Végül legyen szabad egy személyes mo-
mentummal is emlékeznem. E sorok írója 
a ’70-es évek végén ellátta a Hittudományi 
Akadémia jogi képviseletét. Egy jogi prob-
lémával keresett meg, konzultálást kérve. 
A megbeszélés után én elmondtam, hogy 
mennyire sokra értékelem munkáját, és fő-
leg azt, hogy felnőttfejjel még képes volt 
megszerezni a jogtudományi doktorátust 

is, nem kis áldozatok árán. Sándor bátyám 
szerényen két latin közmondással válaszolt: 
Navigare necesse est (a.m. hajózni szüksé-
ges) és egyébként is tudod: nemo nascitur 
doctus sed fit (senki sem születik tudósnak, 
csak azzá lehet). (Magyar Egyháztörténeti 
Enciklopédia Munkaközösség és Historia 
Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021)

Udvarhelyi Olivér
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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: hungarian.chaplaincy@
btinternet.com; Web: www.szentistvanhaz.org 
és www.facebook.com/szentistvanhaz.london. 
Szentmise minden hónap 1. és 3. vasárnap-
ján 11.30-kor. További misézőhelyek: Bristol, 
Cambridge, Luton, Manchester, South Croydon. 
AUSZTRIA
Bécs: Wiener Ungarische Katholische Gemein-
de / Bécsi 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.katoli-
kus.at és www.facebook.com/KMEMWien. Új, 
ideiglenes szentmisehelyszín: Am Tabor-plé-
bánia, 1020 Wien, Alliiertenstr. 2. További mi-
sézőhelyek: Baden, Leesdorfer Hauptstr. 74., 
minden hónap második vasárnapján 16.30-kor 
és Bécsújhely, Szent Katalin-kápolna, Domplatz 
1., minden hónap utolsó vasárnapján 17.00-kor.
Collegium Pázmáneum: Ft. Varga János rektor; 
A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14; Tel.: +43-
1/319-1403; E-mail: collegiumpazmaneum@
gmail.com; Web: www.pazmaneum.katolikus.
hu. Előesti szentmise szombatonként 17.00-kor.
Burgenland, Kismarton: Vikariat für unga-
rische Belange, Ft. Pál László, Diözese Eisens-
tadt; A-7000 Eisenstadt, 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. vasárnapján 
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; va-
sárnaponként 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. vasárnapján 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, Kalvarienberg-Kirche, Kal-
varienbergstr. 155., A-8020 Graz. 
Innsbruck: Innsbrucki Magyar Katolikus Egy-
házközség, Magyar Ház, A-6020 Innsbruck, Ri-
chard Wagner Str. 3., Facebook: www.facebook.
com/ Innsbrucki-Magyar-Katolikus-Egyház-
község-1270405526418632/. Szentmise minden 
hónap 2. vasárnapján. Érdeklődni: Schenk An-
gyalka világi elnök, Tel.: +43-699-1151-6190; 
E-mail: djas@inode.at.
Linz/Wels: Ungarnseelsorgezentrum der Di-
özese 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-) templom, Am 
Steinbühel 31, A-4030 Linz, minden hónap 1., 
3. és 5. vasárnapján és Wels, St. Stephan/Lich-
tenegg (Szent István-) templom, Königsederstr. 
20, A-4600 Wels, minden hónap 2. és 4. vasár-
napján.
Klagenfurt: Kapuziner Kirche; A-9020 Klagen-
furt, Waaggasse 15., szentmise minden hónap 
utolsó vasárnapján 14.00-kor.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3. szom-
baton 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, Ma-
gyar Ház, P. Havas István Sch.P.; 1050 Bruxel-
les, rue de l’Arbre Bénit 123; Tel.: +32-2/64-96-
188, mobil: +32-487/614-063; E-mail: havas.
istvan@piarista.hu; aumoneriedesetrangers@
skynet.be; Web: www.bmkk.be. Szentmise min-
den vasárnap 10.30-kor és 18.00-kor, 123 rue 
de l’Arbre Bénit, 1050 Ixelles és Église Sain-
te-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. 
Balga Zoltán; Telefon: +420-734-688-656; 
E-mail: info@katolikus.cz; Web: www.kato-
likus.cz és www.facebook.com/Prágai-Ma-
gyar-Katolikus-Plébánia-1769510549979963/. 
Misehelyszín: Belvárosi Szent Henrik Templom, 
110 00 Prága 1., Jindrisska 30. 

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Mission Catholique Hongroise / Párizsi 
Magyar Katolikus Misszió; F-75010 Paris, 42, 
rue Albert Thomas; Tel.: +33-1/42-086-170, 
E-mail: missioncatholique@orange.fr; Web: 
www.magyarmisszio.info és www.facebook.
com/Parizsi.Magyar.Katolikus.Misszio.
HOLLANDIA
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egy-
házközségi Tanács; E-mail: hagai.ma-
gyar.katolikusok@gmail.com; Web: http://
fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag és www.
facebook.com/EKT-hollandiai-magyar-katoli-
kusok-119459806451156.
Amszterdam: Obrechtkerk, Obrechtstraat 30. 
NL-1071 KM Amszterdam.
Eindhoven: Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 
51, NL-5614 AA Eindhoven.
Hága: Hágai Magyar Katolikusok, Onbevlekt 
Hart van Maria Kerk (Marlotkerk); NL-2594 
CK Den Haag, Bloklandenplein 15. Facebook: 
www.facebook.com/HagaiMagyarKatolikusok.
Helmond: Pauluskerk, Paulus Potterstraat 2., 
NL-5702 CW Helmond.
Vianen: Vianeni Magyar Otthon, Panoven 17A, 
NL-4133 NG Langeweg, 145. sz. házzal szem-
ben van a bejárat.
Wassenaar: Sint Jozefkerk, Van Cranenbur-
chlaan 31. NL-2241 PJ Wassenaar (Parklaan 
28 (kerk) / van Cranenburchlaan 31 (Pastorie); 
Tel.: 070-511-4262; E-mail: secretariaat@sint-
jozefwassenaar.nl.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján 
15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom 
(Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stokłosy állomásig, majd Varsó központ-
ja felé sétálni kb. 350 m-t.
LUXEMBURG
Ft. Lukács József és Havas István Sch.P., 8032 
Strassen, 2 place des Martyrs. Havonta egy al-
kalommal.
MÁLTA 
Naxxar, Santwarju Gesu Hniena Divina-temp-
lom. Évente háromszor van magyar szentmise 
(vasárnap 17.30-kor).
NÉMETORSZÁG 
Augsburgi Egyházmegye: Ungarische Katho-
lische Mission / Augsburgi Szent László Magyar 
Katolikus Misszió, Ft. Csibi Sándor; D-86152 
Augsburg, Henisiusstr. 1.; Tel.: +49-821/3166-
8960 vagy +49-821/3166-8961; E-mail: iro-
da@augmis.de; Web: www.augmis.de, www.
augsburgimisszio.de, augsburgi-katolikusok.de.  
Misézőhelyek: Augsburg, St. MAX-templom, 
Franziskanergasse. 4.; D-87437 Kempten, St. 
Mang, Mariä Himmelfahrt-templom, Friedrich-  
Ebertstr. 1., Neuburg an der Donau.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházme-
gye: Stemper Ferenc lisbergi plébános és Dankó 
István atya (Amberg). Szentmisék: Caritas Se-
niorenheim St. Josef-kápolnája, Giesbertstr. 65., 
Nürnberg, kéthetente. A járványhelyzet miatt a 
vasárnapi szentmisék helyszíne megváltozott.
Az új helyszín: Heiligste Dreifaltigkeit-plébánia- 
templom, 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 szentmi-
sét tart Mannheimben.
Berlini és Hamburgi Főegyházmegye, Hildes-
heimi és Osnabrücki Egyházmegye: Unga-
rische Katholische Mission, Ft; D-20535 Ham-
burg, Bürgerweide 35; Tel.: +49-40/250-7783. 
Misézőhelyek: Berlin, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. 
Kölni Főegyházmegye, Esseni és Aacheni 
egyházmegyék: Katholische Ungarische Ge-
meinde im Erzbistum Köln / A Kölni Érsekség 
Római Katolikus Magyar Lelkészsége, Ft. Lu-
kács József; D-50676 Köln, Am Rinkenpfuhl 
10; Tel.: +49-221/3377-8517; E-mail: info@un-
garnzentrum.de és unganzentrum.koeln@gmail.
com; Web: www.ungarnzentrum.de és www.
facebook.com/Ungarische.Gemeinde. További 
misézőhelyek: Bergisch-Gladbach, Bonn, Duis-
burg, Düsseldorf, Essen, Herzogenrath, Köln, 
Köln, Wuppertal. 
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye: Kat-
holische Ungarische Gemeinde / Szent Erzsébet 
Magyar Katolikus Egyházközség Frankfurt, Ft. 
Belényesi József, D-61440 Oberursel, Alten-
höferweg 61; Telefon: +49/0175-2562-688; 
E-mail: pfarrbuero@erzsebet-frankfurt.de; 
Web: www.magyar-katolikusok-frankfurt.de; 
Facebook: www.facebook.com/MagyarKatoli-
kusEgyhazkozseg. Misézőhelyek: Frankfurt am 
Main, Darmstadt-Griesheim, Gießen, Mainz és 
Wiesbaden-Delkenheim.

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.

A Bécsi Napló az interneten is elérhető:

www.becsinaplo.eu

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.

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.

München-Freisingi Főegyházmegye: Unga-
rische Katholische Gemeinde / Magyar Katoli-
kus Egyházközség, Ft. Merka János; D-81925 
München, Oberföhringer Str. 40.; Tel.: +49-
89/2137-4230 (Titkárság: Varga Katalin tit-
kárnő) és +49-89-2137-4233 (Lukács Tibor 
lelkipásztori munkatárs); Fax: +49-89/2137-
4234; E-mail: info@ungarische-mission.de, 
Ungarische-Gemeinde.muenchen@eomuc.de; 
Web: www.ungarische-mission.de. Nyugdíjas 
kisegítő: Ft. Buchmüller István ny. plébános. 
Misézőhelyek: München, Rosenheim, Erding, 
Landshut, Bad Tölz, Waldkraiburg.
Münster-Paderborn-Osnabrücki Egyházme-
gyék: Münster Magyar Katolikus Misszió / Müns-
teri, Osnabrücki és Paderborni Egyházmegyék 
magyar közösségei, Ft. Simon Péter; D-48157 
Münster, Middelfeld 24; Tel.: +49-251/932-57-
288; E-mail: ungarische-mission@bistum-mu-
enster.de; Web: sites.google.com/view/ungarisch 
és www.facebook.com/ungmis. Misézőhelyek: 
Bielefeld, Bocholt, Hagen, Marl, Menden, Müns-
ter, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück.
Passaui Egyházmegye: Ungarishe Mission 
Passau / Passaui Magyar Misszió, Ft. Kovács 
János; D-84375 Kirchdorf am Inn; D-94036 
Passau, Breslauer Str. 2.; Tel.: +49-85/712-332; 
E-mail: info@magyar-missio-passau.de. sites.
google.com/site/magyarmissiopassau és www.
facebook.com/magyarmissio.passau.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Unga-
rische Katholische Gemeinde / Szent Gellért 
Magyar Katolikus Egyházközség, Ft. Merlás Ti-
bor; D-70186 Stuttgart, Albert-Schäffle Str. 30.; 
Tel.: +49-711/236-9190, fax: +49-711/ 236-7393; 
E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de, mti-
bor1960@gmail.com; Web: www.stuttgarti-ka-
tolikusok.de és www.facebook.com/stuttgarti.
katolikusok; D-89073 Ulm, Walfischgasse 17.; 
Tel.: +49-731/3996-6306, mobil: +49-1575- 
370-1412. Misézőhelyek: Balingen-Frommern, 
Biberach an der Riss, Böblingen, Eislingen, Fri-
edrichshafen-Berg, Heidenheim an der Brenz, 
Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg-Hoheneck, 
Munderkingen, Reutlingen-Orschel-Hagen, 
Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Ulm, Tuttlingen, 
Weingarten.
Würzburgi Egyházmegye: Ft. Dr. Koncsik End-
re; 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 lel-
kipásztorok szolgálata által.
OLASZORSZÁG 
Róma: Olaszországi Katolikus Missziós Köz-
pont, Via del Casaletto, 481., 00151 ROMA 
(RM); E-mail: hungarian.mission.italy@gmail.
com; Tel.+39 06 68.42.620; Lelkész: Dr. Németh 
Norbert rektor. A római magyar közösség szent-
miséjét a hónap utolsó vasárnapján tartják 11 óra-
kor a Celio dombon a Szent István vértanú-kör-
templomban (Santo Stefano Rotondo). Rómában 
minden kedden 8 órakor magyar nyelvű szentmi-
sét ünnepelnek a Szent Péter-bazilika Magyarok 
Nagyasszonya-kápolnájában. További misézőhe-
lyek: Bologna, Catania, Firenze, Loreto, Milánó, 
Padova, Palermo, Parma, San Martino del Carso 
– Sagrado, Torino, Velence.
SVÁJC
Bázel: Röm. Kath. Ungarnmission / Bázeli Ma-
gyar Katolikus Misszió, Ft. Pál István; CH-4123 
Allschwil, Binninger Str. 45.; Tel.: +41-76/518-
5440; Web: www.ungarnmission.ch. Misehely-
szín: 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.ungar-
nmission.ch. Misehelyszín: Viktoriaheim-kápol-
na, havonta kétszer 11.45-kor.
Genf: Genfi Magyar Katolikus Misszió, CH-
1216 Cointrin GE, Chemin du Ruisseau 36.; Tel.: 
+41-22/791-0458; Web: www.katolikus.ch. Mi-
sehelyszín: Cointrin-kápolna, minden hónap első 
és harmadik vasárnapján 10.30-kor.
Lausanne: Tel.: +41-76/483-7394. Misehely-
szín: Servan-kápolna (Chapelle de Servan), 
Chemin Eugene-Grasset 12, CH-1006 Lausanne, 
a genfi vasárnapi szentmiséket megelőző szom-
batokon 18.00-kor.
Tägerwilen: Bruder Klaus-templom, Ernst-Krei-
dolfstrasse, CH-8274 Tägerwilen, minden hónap 
első vasárnapján 17.00-kor.
Zürich: Szent István Magyar Katolikus Misz-
szió Zürich, 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-misszio.ch. Szent-                                                                                                           
mise minden vasárnap 12.00-kor és minden első 
pénteken este 17.30-kor, Bruder Klaus-templom, 
Milchbuckstrasse 73, CH-8057 Zürich. További 
misézőhelyek: Frauenfeld, Schaffhausen, Uster, 
Winterthur.
Részletesebb adatbázisunkat megtalálja honlapunkon: 

www.eletunk.net/miserend



10 éves a Magyarság Háza
Születésnapi fesztivál a Rákóczi-kastélyban (Borsi, Felvidék)

A kultúra színe-java négy napon keresztül, csütörtöktől-vasárnapig

2021.09.30.–10.03.

A programok a járványügyi szabályozás figyelembevételével kerülnek megrendezésre. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A belépés minden programra ingyenes.

FILM

SZÍNHÁZ

SPORT
MUZSIKA

TÁNC
HUMOR

IRODALOM

SZÓRAKOZÁS

TUDOMÁNY 
KÉPZŐMŰVÉSZET

MESE

2021. SZEPTEMBER 30. CSÜTÖRTÖK:
 10:00 Csavar Színház: 

  Az asszooony!!! (Felvidék)
 11:00 Eszterhéj – interaktív zenés, 
  alkotó foglalkozás gyerekeknek 
  (Felvidék)

 12:00 Csavar Színház: 

  Az asszooony!!! (Felvidék)
 13:00 Eszterhéj – interaktív zenés, 
  alkotó foglalkozás gyerekeknek 
  (Felvidék)

 17:00 Csavar Színház: 

  A helység kalapácsa (Felvidék)
 10:00-18:00 Izolda népi játékai 
  (Magyarország)
 10:00-18:00 Reneszánsz ruhába öltözés 

  (Magyarország)
 11:00-18:00 Székelyföldi Legendárium 
  (Erdély)

2021. OKTÓBER 01. PÉNTEK:
 14:00-16:00 Értékőrzés 

  és közösségteremtés 

  a Kárpát-medencében. 
  Kerekasztal-beszélgetés 
  Varga Tibor (CSEMADOK), 
  Szabó Lilla (Kincses Kolozsvár 
  Egyesület), László Eszter 

  (Hagyományok Háza Hálózat, 
  Erdély), Kiss Nándor (VMSZ 
  Ifjúsági Tagozata), Tamás Péter 
  (Várbástya Egyesület, 
  Temesvár), Margitics János ref. 
  lelkész (Kárpátalja), Fazakas Misi 
  (Osonó Színházműhely) 
  Sutus Áron (Vajdasági Magyar 
  Művelődési Szövetség)
  Moderátor: Vágvölgyi Gergely
 17:00 Nagyvárad Táncegyüttes: 

  Folklore (Partium)
 19:30 Phrenia Band (Vajdaság)
 20:30 CT Project (Erdély)
 21:30 Nagy Feró és a Beatrice 
  (Magyarország)

2021. OKTÓBER 02. SZOMBAT:
 14:00 Szomszédnéni Produkciós 

  Iroda (Erdély)
 15:00 Berecz András előadása

 16:00 Borkóstolás Pandy Csaba 

  kisgéresi bortermelővel

 16:00 Ingyenes tárlatvezetés 

  a Rákóczi kastély kiállításában

 17:00 Stéger Endre komolyzenei 

  koncertje (Ausztria)
 18:00 Peters’s pan (Muravidék)

 20:00 No sugar (Erdély)
 22:00 Rómeó vérzik (Felvidék)

 10:30-16:30 Szent Sebestyén 

  Számszeríjász Társaság: 

  Számszeríjász bemutató

2021. OKTÓBER 03. VASÁRNAP:
 10:00 Adai Jancsi Bohóc 

  Bábszínháza: 

  Szerencsés Jankó (Vajdaság)
 11:30 Kuttyomfitty Társulat: 

  Az elvarázsolt 

  királykisasszony (Felvidék)
 13:00 K. Kovács István: 

  A kiskakas gyémánt 

  félkrajcárja (Erdély)
 14:30 Gál Natália, Ferenci Attila: 

  Az égig érő fa (Kárpátalja)
 15:00 CREDO Együttes koncertje 
  (Kárpátalja)
 16:30 Gyimesvölgye Férfikórus 
  (Gyimes)
 17:30 Jóvilágvan (Felvidék)
 19:00 Bagossy Brothers Company 
  (Erdély)

10:00-18:00 Izolda népi játékai

HIRDETÉS
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