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EGYHÁZUNK

VIRÁGVASÁRNAP

A nagyhét kezdetére emlékezik a Ka to-
likus Egyház virágvasárnapon, amelyet ápri-
lis 1-jén ünnepeltünk. Ezen a napon azt idézi 
fel az egész keresztény világ, hogy Jézus 
bevonult Jeruzsálembe, alig néhány nappal 
a zsidó pészah kezdete elôtt. 

 Három evangélista, Máté, Márk és 
Lu kács is leírja, mekkora lelkesedéssel, 
örömmel, királyt megilletô tisztelettel vár-
ták a Szent Város kapujában Jézust. A sza-

márháton bevonuló Krisztus a békét jelké-
pezi, a békesség királyaként áll az ôt éltetô 
nép elôtt. A zsidó tömegek népük szabad-
ságát, felemelkedését, jólétét, vagyis egy 
általuk elképzelt messiási országot vártak 
el tôle. A nép vezetôi azonban már a halálos 
ítélet mellett döntöttek, amelynek végrehaj-
tását az ünneplés után meg is kezdték. 

 Krisztus bevonulását már a IV. század 
óta felidézik a jeruzsálemi keresztények, 
akik ezt az Olajfák hegyétôl induló körme-
nettel jelenítették meg. Ma a virágvasárna-
pi liturgia részei összefoglalva idézik fel a 
nagyhét eseményeit, fokozatosan ráirányít-
va figyelmünket a szent három nap történé-
seire. A bevonulást megelôzô elsô színhely 
az Olajfák hegye – az ágak (barkák) meg-
szentelése; a másodiké az Olajfák hegyétôl a 
Jeruzsálem kapujáig vezetô út – a körmenet; 

a harmadiké pedig a szent város: az ott tör-
téntekre emlékezik a passió és a szentmise. 

 Virágvasárnap alkalmából Erdô Péter 
bíboros az esztergomi bazilikában mutatott 
be szentmisét. A fôpásztor felidézte Jézus 
tettét, aki a jeruzsálemi bevonulás után meg-
tisztította Atyja házát. Homíliájának végén 
hangsúlyozta: „A rituális tisztaság új, erköl-
csi, teljes értelemben jelenik meg ebben az 
eseményben. Nekünk is, ha az idei nagyhé-
ten Krisztussal együtt valóban meg akarjuk 
élni már itt a földön is a kegyelmi élet bol-
dogságát, a keresztáldozat árán kiérdemelt 
nagy ajándékot, akkor meg kell tisztulnunk. 
El kell végeznünk húsvéti gyónásunkat, át 
kell tekintenünk életünket, és megújult sze-
retettel, megújult hittel kell csatlakoznunk 
a szenvedô és feltámadt Krisztushoz.”

Erdô Péter bíboros, a CCEE és az MKPK elnö-
ke részvétét fejezte ki III. Shenouda kopt pát-
riárka halála miatt a kopt egyház vezetôinek. Az 
egyházfô március 17-én hunyt el Egyiptomban. 
Amint közleményében írja: „Megren dülten 
értesültünk III. Shenouda pápa haláláról. 
Személyében a keresztény világ kiváló és példa-
mutató vezetôinek egyikét veszítette el. Máig 
szívünkben él tavalyi látogatásának, bölcs taní-
tásának és példamutató helytállásának emléke. 
Miközben lelkét Istennek ajánljuk, szívbôl osz-
tozunk hívei és minden jóakaratú ember gyászá-
ban, és szeretettel foglaljuk imádságunkba az 
egész egyiptomi keresztény közösséget. Kérjük a 
történelem Urát, hogy gondviselésével támogas-
sa a Krisztusban hívôk egész közösségét.”

***
Boldog Meszlényi Zoltán püspök már-

cius 4-én adta életét hitünkért, Egyházunkért. 
Csendben és hivatalos halálhír nélkül, névtelen-
ségben vetették el, mint Krisztus gabonáját, de 
az isteni élet dicsôségébe emelkedett. Példája 
ma is megvilágítja keresztény életünk és sor-
sunk mélyebb értelmét és igazi értékét – mondta 
Erdô Péter bíboros a Meszlényi Zoltán liturgikus 
emléknapján bemutatott szentmisén az eszter-

gomi bazilikában. A liturgia végén Erdô Péter 
ôszinte örömének adott hangot azért, hogy sok 
családtól hallotta: kérik Boldog Meszlényi Zoltán 
közbenjárását. 

***

Erdô Péter bíboros március 7-én a budavári 
Prímási Palotában fogadta a fôegyházmegyében 
szolgálatot teljesítô külföldi papokat, akikkel 
kötetlen beszélgetést folytatott. 

***
Erdô Péter bíboros március 1-jén, elsô-

csütörtökön imaórát vezetett, majd szentmisét 
mutatott be az Üllôi úti Örökimádás-templomban 
a papi és szerzetesi hivatásokért. Régi hagyo-
mányt folytat ezzel a fôpásztor, hiszen még 
Csányi József templomigazgatóságának ide-
jén tartottak elôször elsôcsütörtöki imád-
ságot ebben a közösségben a hivatásokért. 
Kezdeményezésükkel fel akarták hívni a hívek 
figyelmét, hogy a hivatásokért nem elég hálát 
adni, hanem Jézus szavait megfogadva imádkoz-
nunk is kell értük.

***
Február 25-én, szombaton több száz résztve-

vô jelenlétében emlékeztek a kommunista dikta-
túra áldozataira a Terror Háza elôtt. A megemlé-
kezésen jelen volt Erdô Péter bíboros. Beszédet 
mondott Hende Csaba honvédelmi miniszter, 
Schmitt Mária, a Terror Háza Múzeum igaz-
gatója, és Balás-Piri László, a Kelet- és Közép 
Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Az 
Országgyûlés 2000-ben döntött úgy, hogy feb-
ruár 25-én tartják a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapját. 1947-ben ezen a napon tar-
tóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a 

Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt akkori 
fôtitkárát, Kovács Bélát.

Ugyanezen a napon Katona István, az 
Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség 
lelki vezetôje vette át a Parma fidei – Hit pajzsa 
és az ezzel együtt járó Hazámért – hitemért elne-
vezésû díjakat, amelyeket Mádl Dalma, a korábbi 
köztársasági elnök felesége nyújtott át. A laudá-
ciót Bolberitz Pál mondta. Az ünnepségen jelen 
volt Erdô Péter bíboros, az MKPK elnöke, és 
Spányi Antal püspök, a Magyar Katolikus Rádió 
vezérigazgatója.

***
Szûz Szent Margitot betöltötte Krisztus sze-

retete, az imádság embere volt, aki tu dott engesz-
telni és könyörögni családjáért, hazájáért és népé-
ért – mondta Erdô Péter bíboros a Margitszigeten 
január 22-én délelôtt. A hagyományos, Árpád-házi 
Szent Margit szentmisére a margitszigeti domon-
kos kolostor romjainál került sor. A hívek között 
ezúttal is nagy számban voltak jelen a katolikus 
iskolák, közöttük a Pannonia Sacra katolikus 
általános iskola diákjai.

***
A keresztények egységéért végzett ökumenikus 

imahét záró istentisztelete – az Apostoli Szentszék 
útmutatása szerint – keresztény-zsidó találkozó és 
imádság volt a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-
templomban. A találkozót és az imádságot Erdô 
Péter bíboros vezette. Beszédet mondott Schweitzer 
József nyugalmazott fôrabbi. Az imatalálkozón több 
keresztény egyház képviselôje vett részt.

„Különbözô keresztény felekezetek keresik 
a tisztelet és a közösség érzése jegyében a párbe-
szédet az idôsebb testvérrel” - mondta a bíboros. 
Emlékeztetett: a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 
ötvenedik évfordulóját ünnepli a Katolikus Egyház 
az idén. Utalt Boldog II. János Pál pápa beszédére, 
amelyet a római zsinagógában mondott 1986. ápri-
lis 13-án. Ebben a néhai Szentatya így fogalmazott: 
„a zsidó vallás számunkra nem valami ’kívülálló’ 
dolog, hanem valamiképpen vallásunk belsô kérdé-
se. Olyan kapcsolat fûz minket hozzá, amely sem-
milyen más valláshoz nem köt minket. Különösen 
szeretett testvéreink vagytok, és valamiképpen azt 
mondhatjuk: idôsebb testvéreink”.

Fritzné Tôkés Éva

Magyar Kurír



XVI. Benedek pápa március 23-án reggel 
kezdte meg hatnapos, közép-amerikai aposto-
li útját, amelynek során Mexikóba és Kubába 
látogatott. 

A közép-mexikói Guanajuato tartomány 
fôvárosában, Leonban március 26-áig tar-
tózkodott. Innen indult tovább Santiago de 
Cubába, a karibi szigetország második legna-
gyobb városába. „Kubába a szeretet zarándo-
kaként érkeztem” – hangsúlyozta repülôtéri 
köszöntôbeszédében XVI. Benedek. Apostoli 
látogatásának célja, hogy megerôsítse az 
embereket hitükben és a reményben. A repü-
lôtéren Raúl Castro kubai elnök köszöntötte 
a Szentatyát. „Kuba szeretettel és tisztelettel 
fogadja a Szentatyát és megtiszteltetésnek 
érzi jelenlétét” – mondta. Szigetországi láto-
gatásának fontos eseményként a Szentatya 
az El Cobre-i Szeretet Szûzanya nemzeti 
kegyhelyre látogatott, ahol Santiago de Cuba 
érseke és a szentély rektora fogadta. A pápa a 
kegyszobornál tett tiszteletét követôen a bazi-
lika elôtt köszöntötte és megáldotta a jelen-
lévô híveket. Elmondta: zarándokként jött a 
„Mambisa”-nak nevezett Szûzanyához, amely-
nek jelenléte a Mennyek ajándéka a kubaiak 
számára. „Nagy szeretettel vagyok irántatok, 
és arra kérlek benneteket, hogy közvetítsé-
tek szeretetemet embertársaitoknak, hogy 
mindannyian felfedezzék a hit nagy erejét 
és vigaszt adó mivoltát. Tudassátok minden-
kivel, hogy Isten Anyjára bíztam hazátokat, 
hogy a megújulás és a remény útját járjátok” 
– mondta a Szentatya. 

A pápa március 27-én érkezett Ha van-
nába. Megbeszélést folytatott a kubai állam-
fôvel, és azzal a kéréssel fordult Castro el-
nökhöz, hogy nagypéntek legyen ünnepnap, 
részesüljön nagyobb elismerésben a hatósá-
gok részérôl is. Ismeretes: karácsony II. János 
Pál 14 évvel ezelôtti kubai útjának eredmé-
nyeként vált ismét ünnepnappá Kubában.

A Szentatya kubai apostoli látogatá-
sának harmadik napján reggel a havannai 
Forradalom terére ment, ahol pápamobilján 
körbejárt a több mint 300 ezer hívô között, 
majd a kubai fôpásztorok koncelebrálásával 

szentmisét mutatott be. A szertartáson Jaime 
Ortega y Alamino bíboros, havannai érsek 
mondott köszöntô szavakat. Szentbeszédében 
a pápa azt kérte a kubai hívektôl, hogy köves-
sék Jézus Krisztust, akiben megtalálják az 

Istenrôl és az emberrôl szóló igazságot, a 
valódi szabadságot. Az Egyháznak szüksége 
van a vallásszabadságra, hogy hirdetni tudja 
hitét, és a szeretetrôl, a kiengesztelôdésrôl 
szóló üzenetét, amelyet Jézus hozott el a világ-
ba. Ezen a téren fontos elôrelépések történtek 
Kubában, amelyet azonban tovább kell foly-
tatni. A Szentatya bátorító szavakat intézett 
a kubai hatóságokhoz, hogy folytassák a meg-
kezdett utat az egész társadalom érdekében.

Hazaindulása elôtt, a havannai apostoli 
nunciatúra épületében a Szentatya fogadta 
Fidel Castrót. Federico Lombardi szentszé-
ki sajtószóvivô a találkozóról elmondta: a 
Szentatya a kubai nép és a fél évszázadon át 
üldözött kubai egyház iránti tisztelet, nem 

pedig a hatalom iránti hódolat jegyében talál-
kozott a volt kubai vezetôvel. Fidel Castro a 
tanácskozást követôen kifejtette: örül, hogy 
Kalkuttai Teréz anyát és II. János Pált boldog-
gá avatta az Egyház. Személyesen is találko-

zott mindkettôjükkel, tisztelte és csodálta 
ôket.

A XVI. Benedek és Fidel Castro közöt-
ti kézfogás szimbolikus jelentôségû – írja a 
Vatican Insider. A teológus pápa és a kubai 
forradalom atyja a hivatalos programon kívül 
találkozott egymással. 

Közép-amerikai útjának végeztével a 
Szentatya március 29-én reggel érkezett 
Rómába. A látogatásról készített rövid értéke-
lésében Federico Lombardi szentszéki szóvi-
vô úgy fogalmazott: 14 évvel II. János Pál pápa 
látogatása után XVI. Benedek célja is az volt, 
hogy bátorítsa az egyházat, hogy új életerôvel 
töltse meg, elhozva a remény üzenetét. 

Az Apostoli Palota Kelemen-termében 
fogadta február 16-án XVI. Benedek pápa 
az európai és az afrikai püspökök találko-
zójának 80 résztvevôjét, köztük Erdô Péter 
bíborost, az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsának (CCEE) és Polycarp Pengo bíbo-
rost, az Afrikai Püspöki Konferenciák és 
Madagaszkár Szimpóziuma (SECAM) elnökét. 

  A két kontinens püspöki konferenciái 
2004-ben találkoztak elôször Rómában. A 
mostani szimpóziumon, amely „Az evan-
gélim hirdetése ma – az Afrika és Európa 
közötti közösség és lelkipásztori együttmû-
ködés” címet viselte, a két kontinens közel 
száz püspöke vett részt. A Szentatya öröm-
mel állapította meg, hogy Afrikában, ahol 

nagy szükség van a békére és a kiengesztelô-
désre, a helyi egyház készségesen megosztja 
hitét másokkal. Az afrikai egyházi közössé-
gek reménysége és öröme mindig „kegyel-
mi pillanat” az európai egyházak számára. 
A közös kihívások közül a pápa kiemelte a 
vallási közömbösséget, amely sokakat arra 
késztet, hogy úgy éljenek, mintha Isten 
nem létezne. Ma fôleg Európában, de Afrika 
egyes részein is, érezhetô a szekularizált 
és a keresztény hittel gyakran ellenséges 
környezet nyomása. Kihívást jelent továb-
bá a hedonizmus, az élvhajhászás, amely 
hozzájárul ahhoz, hogy a válság kiterjedjen 
a mindennapi élet értékeire, a család struk-
túrájára, a lét értelmének meghatározására. 

A pornográfia és a prostitúció szintén a tár-
sadalmi közérzet súlyos helyzetérôl tanús-
kodnak. Ezek a kihívások azonban ne bátor-
talanítsák el a fôpásztorokat. Újítsák meg 
elkötelezettségüket, és lelkipásztori gon-
doskodásuk középpontjába állítsák a csa-
ládot, amely a társadalom megújulásának 
szilárd biztosítéka. Európának és Afrikának 
szüksége van nagylelkû fiatalokra, akiknek 
felelôsségteljesen kell vállalniuk jövôjüket. 
A hitbôl táplálkozó kultúra vezet el bennün-
ket a valódi humanizációhoz, miközben a 
hamis ideológiák embertelenséget eredmé-
nyeznek: ennek szomorú példáit láthattuk 
mind Európában, mind Afrikában – fejtette 
ki XVI. Benedek pápa. 
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A SZENTATYA APOSTOLI ÚTJA

A CCEE ÉS A SECAM ÜLÉSÉNEK RÉSZTVEVÔI A SZENTATYÁNÁL

Neumayer Katalin

Somogyi Viktória

VILÁGEGYHÁZ
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MISSZIÓ

AZ EGYHÁZ HORDOZZA A HIT FÉNYÉT!

BAZILIKAI VÁROSMISSZIÓ

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát 
2010-ben hozta létre XVI. Benedek pápa 
azzal a céllal, hogy elômozdítsa az örömhír 
terjedését a keresztény gyökerû országok-
ban. Tavaly a pápai tanács a Szentatya szán-
déka szerint tizenkét európai nagyváros-
ban: Barcelona, Lisszabon, Párizs, Brüsszel, 
Frankfurt, Bécs, Varsó, Torino, Zágráb, 
Liverpool, Dublin mellett Budapesten is 
meghirdette a Metropoliszok Missziója 
nevet viselô programot. A hazai szervezôk 
március 9-én, a budapesti Szent István-
bazilikába hívták a plébániák híveit, ahol 
Erdô Péter bíboros vezetésével bûnbánati 
liturgiát, szentségimádást és keresztutat 
végeztek. Az eseményt a korábban a bazili-
ka több pontján gyóntató papokkal együtt 
bemutatott fôpapi mise zárta. – „A hit fényé-
nek továbbadása a mi felelôsségünk – szere-
tettel, békével, örömmel, hûséggel, jósággal. 
A segítô szeretet a legvilágosabb érv hitünk 
mellett” – mondta a nagyböjt e péntekén a 
fôpásztor. A metropoliszok missziója alkal-
mából a bazilikában összegyûlt hívek kive-
títôkön is nyomon követhették a bûnbánati 
liturgia pillanatait, imádkozhattak a kihe-
lyezett Oltáriszentség elôtt. A lelki tükör 

felolvasása alatt elgondolkodhattak életük 
kisebb-nagyobb bûnein, vagy a keresztút 
során elmerülhettek a stációs elmélkedése-
ken. A bazilika fôhajójában végzett kereszt-
úthoz mindenki egy-egy mécsessel a kezé-
ben csatlakozhatott, amelyeket végül hódo-
latuk jeléül a középen álló kereszt mellé 
helyezhettek.

A több száz pislákoló lángra tekintve 
a következô szavakkal kezdte az ünnepé-
lyes szentmisét a fôpásztor: „A lépcsôkre 
helyezett világító mécsesek keresztségünk-
re emlékeztetnek. Akkor is égô gyertyát 
adtak szüleinknek, keresztszüleinknek 
vagy nekünk, ha felnôttként részesültünk a 
szentségben. A pap akkor azt mondta, hogy 
a gyertyaláng a hit és a kegyelem fényét jel-
képezi. Ha azonban a keresztség után mégis 
elveszítjük a kegyelem állapotát, Krisztus 
irgalmas szeretete megnyitja számunkra a 
megújulást a bûnbánat szentségében.” Erdô 
Péter így folytatta: „A mai délután számunk-
ra a bûnbánat szentségének ünnepe volt. 
Ezek a gyertyák azt jelképezik, hogy Isten 
irgalma folytán a kegyelem és a hit fénye 
újra föl tud ragyogni bennünk. Az Egyházat 
azért alapította Krisztus, hogy mûvét foly-

tatva fényét sugározzuk tovább a történe-
lemben.”

 XVI. Benedek pápa az idei esztendôben a 
hit évét hirdette meg. A hit és az új evangeli-
záció összetartozik. Azzal tudunk legjobban 
evangelizálni, ha belepillantunk hitünk tük-
rébe, és megkérdezzük, valóban hiszünk-e 
Jézus Krisztusban, az Istenemberben, hi-
szünk-e Isten létében, a Mindenhatóban, 
abban, aki túl van az univerzumon, a terem-
tett világmindenségen. Hiszünk-e abban, aki 
létével, akaratával fönntartja, mûködteti ezt 
a világot, aki személy, s nem csupán puszta 
energia. Hiszünk-e abban, aki kapcsolatba 
akar lépni velünk, mert szeret és hív ben-
nünket, hogy földi halálunk után is éljünk? 
Ha meg tudjuk mondani, miért hisszük 
mindezt, akkor elmondhatjuk bárkinek – 
meg fogja érteni. Lehet, hogy nem fogadja 
el, de meg fogja érteni. Ez az új evangelizá-
ció lényege. A fény továbbadása a mi fele-
lôsségünk – szeretettel, békével, örömmel, 
hûséggel, jósággal. Minderrôl Erdô Péter 
bíboros a szentmise végén beszélt. Jelezte: 
„A keresztségkor kapott pislákoló mécses az 
Európa nagyvárosaiban élôk szívében sem 
aludt el.”

A fôegyházmegye plébániai közössé-
gei, családjai, ifjúsági csoportjai az euró-
pai nagyvárosokban zajló új evangelizációs 
program részeként március 25-én ismét a 
budapesti Szent István-bazilikában talál-
koztak, hogy felmutassák „az egységnek 
azt a csodáját”, amelyet az örömhír, Jézus 
keresztáldozatának ünneplése jelent.

„A nagyvárosokat gyakran jellemzi 
a személyek közötti kapcsolatok hiánya: 
eluralkodik a magány, és kialszik a vágy, 
hogy a lényeges dolgokra figyeljünk” – írja 
Rino Fisichella, az új evangelizáció pápai 
tanácsának elnöke a missziós napokra meg-
jelentetett többnyelvû kiadványban. – „A 
városmisszió a székesegyházat, az anya-
egyházat helyezi a középpontba, ahol meg-
születik a hitben minden megkeresztelt, aki 
elfogadja az isteni életet, és beilleszkedik a 
keresztény közösségbe.”

XVI. Benedek pápa szándéka szerint a 
hit évében a plébániai közösségeknek és a 
híveknek elsôsorban arra kell törekedni-
ük, hogy egyre tudatosabbá tegyék hitüket, 
s keresniük kell az alkalmakat hitük és 
reménységük világos megfogalmazására. 
Többek között ezt a célt szolgálta, hogy az 
összejövetelen az egyházmegye fiataljai fel-
olvasták Szent Márk evangéliumának teljes 
szövegét. „Ez a történet nem szokványos, 
nem illedelmes, nem olyan, ami fölött napi-
rendre lehet térni. Egész életünk ennek a 
történetnek, Isten különleges, titokzatos, 
üdvözítô tervének erôterében folyik” – hang-
súlyozta Erdô Péter bíboros.

„Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumá-
nak kezdete. Amint meg van írva Izajás pró-
fétánál: »Íme elküldöm küldöttemet színed 
elôtt, aki elkészíti utadat...«” – kezdte meg 
a fölolvasást a fôpásztor, aztán az egymást 

szakaszonként váltó fiatalok, köztük kispa-
pok következtek. A kilencedik és a tizedik 
fejezet közötti szünetben, a templom fôbejá-
rata elôtti téren teával és pogácsával látták 
vendégül az ünnepi alkalom résztvevôit, de 
még az arra megforduló turistákat is.

A bazilika megkonduló harangjai jelez-
ték, hogy mindenki, aki szeretné hallani 
Isten szavát s részese akar lenni az össze-
tartozás élményének, térjen vissza a temp-
lomba. A tizedik fejezet után minden részt-
vevô kezébe egy kis mécsest adtak a fiata-
lok. A tizenötödikhez érve a hívek felálltak 
és égô mécsessel a kézben hallgatták végig 
Jézus halálának történetét. Az egyes feje-
zetek felolvasása közben énekes-gitáros 
zene, képmeditáció segítette a híveket a bib-
liai történet átélésében. A felemelô program 
szentmisével zárult, amelyet a fôpásztor 
mutatott be.

Bókay László

Cs.I.



Nagycsütörtökön délelôtt 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában fôpapi szentmise keretében Erdô Péter bíboros megáldja a szent 
olajokat. A szertartás alkalmával újítja meg a fôegyházmegye papsága papi ígéreteit. Este 18 órakor a fôpásztor mutat be szentmisét az eszter-
gomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását, nagypénteken pedig az esztergomi bazilká-
ban emlékezik meg Urunk szenvedésérôl. Húsvét vigíliáján 18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros-fôpásztor, az esztergomi 
bazilikában Paskai László bíboros, ny. érsek vezetésével kezdôdik a húsvéti vigília. Húsvétvasárnap délelôtt 10.30-kor az esztergomi baziliká-
ban mutat be szentmisét Erdô Péter bíboros. 
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„A MAI NAP AZ ÖRÖMHÍR NAPJA!”
Krisztus üres sírjának élménye félelmet 

és örömet kelt az asszonyokban, gyanakvást, 
de egyben reményt is ébreszt a tanítványok 
szívében. Az üres sírról szóló evangéliumi 
elbeszélések csak felvillantanak egy-egy sze-
mélyt, egy-egy tapasztalatot, egy-egy talál-
kozást, amely szívbe markoló erôvel igazol-
ja az elképzelhetetlent, hogy a kereszten 
kivégzett Krisztus föltámadt. Ilyen várako-
zás nem él Jézus tanítványai körében. Mikor 
a Mester egy-egy beszédében titokzatosan 
utalt arra, ami történni fog, nem értették, 
hogy mit beszél. „Bontsátok le ezt a templo-
mot, és én harmadnapra felépítem” – mond-
ta szenvedésére készülôdve. Csak a feltáma-
dás után döbbentek rá, hogy saját testérôl 
szól (Jn 21,12). Máskor meg jelet kértek tôle, 
és azt válaszolta: ez a gonosz nemzedék nem 
kap más jelet, csak Jónás próféta jelét (vö. 
Mt 12,13). Itt is a harmadnapi feltámadás 
titokzatos ígérete rejlik. Ezt sem értették 
meg rögtön a hallgatói. Még sejtelmesebb 
mélységeket tárt fel, amikor azt mondta: 
„Azért szeret az Atya, mert odaadom az éle-
temet, hogy majd újra visszavegyem. Nem 
veszi el tôlem senki, magam adom oda, mert 
van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá 
hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a paran-
csot kaptam az Atyától.” (Jn 10,17-18) Olyan 
Jézus beszél itt, akirôl most már tudjuk, 
hogy szuverén hatalma van az élet és halál 
fölött. Olyan Jézus, aki eközben mégis enge-
delmeskedik az Atyának. Olyan Jézus, aki 
Isten és ember. Olyan Krisztus, aki egyben 
a Szentháromság személye is. A feltámadás-
ban nem egyszerûen Isten és ember viszo-
nyának titka tárul fel elôttünk, hanem meg-
mutatkozik a szentháromságos Isten belsô 
élete is.

Jézus a saját erejébôl támad fel, ugyan-
akkor az Atya akaratát teljesíti. Olyan 
valósággal találkoznak az asszonyok és 
a tanítványok az üres sírnál, ami messze 
hatalmasabb az egész teremtett világmin-
denségnél. Elôször Mária Magdolna hozza 
a hírt, hogy elhengerítették a követ a sír-
tól. Futva újságolja a különös eseményt (Jn 
20,2). Péter pedig, és a másik tanítvány, akit 
Jézus szeretett, rögvest elindulnak a sírhoz. 
„Sietnek” (Jn 20,3), hogy megnézzék, mi tör-
tént. Sôt, futnak mind a ketten (Jn 20,4). Ez 
a húsvét reggeli futás érzékelteti az örömet, 
a nagyszerû hír sejtését, az izgalmat.[1] Azt 
a feszültséget, hogy mit jelentett a holttest 
eltûnése. A várakozást, a kíváncsiságot, sôt 
talán az ébredezô hitet is. A részletek leírá-
sa János evangéliumában, az összehajtott 
gyolcsok említése, meg a kendôé, amely 
külön volt más helyen, úgy hangzanak, mint 
egy tanúvallomás valami nagyon fontos ese-

ményrôl. Péter és a másik tanítvány ebben 
az evangéliumban már korábban is felbuk-
kannak együtt. Az utolsó vacsorán, amikor 
Jézus megjegyzi, hogy az egyik tanítvány 
elárulja ôt, Simon Péter int Jánosnak, aki 
Jézus mellett ül, hogy kérdezze meg, kirôl 
beszél (Jn 13,23-26). Most megint együtt 
van Péter és János. Akkor a Jézusért aggódó 
hûség kapcsolta ôket össze. Most a különle-
ges hír és a remény.

Az Egyház a legigazabb történetet tanú-
sító bibliai beszámolóban is meglátja a 
kijelentés sokrétû üzenetét. Azok futottak 
elôször a sírhoz, akik a legjobban szeret-
ték Jézust – mondja Theophylactus. Együtt 
futottak a sírhoz, és bár a másik tanítvány 
elôbb odaért, megvárta Pétert. Aki elôször 
a sírba nemcsak betekint, hanem elsôként 
be is lép, az Péter apostol. Péter, a szenve-
délyes. Péter, aki legkorábban vallja meg, 
hogy Jézus a Messiás. Péter, aki aggodalmá-
ban azt ígéri Jézusnak az utolsó vacsorán, 
hogy az életét adja érte. Péter, aki karddal 
sújt le a fôpap szolgájára a Getszemáni kert-
ben. Péter, aki majd a Genezáreti-tó partján 
háromszor mondja Jézusnak, hogy szereti, 
de már nem meri azt mondani, hogy ô szere-
ti a legjobban. Péter, aki azt a hivatást kapja, 
hogy megerôsítse a testvéreit. Péter tehát 
a koronatanú. Még Szent Pál apostol híres 
hitvallásában is (1Kor 15,5), ahol ünnepélye-
sen adja át az ôsegyház hitét a feltámadás-
ról, külön említi Pétert. Igaz, nem mint az 
üres sír elsô tanúját, hanem úgy, mint aki az 
elsôk között, vagy talán elsôként találkozott 
a Föltámadottal. Összeillenek az újszövetsé-
gi Szentírás könyvei. Más a szerzôjük, más a 
stílusuk, évtizedek teltek el a legrégebbi és a 
legkésôbbi újszövetségi Írás megfogalmazá-
sa közt. És mégis kristálytiszta hitbeli egy-
séget tükröznek. Szinte meglepô mélység-
ben vannak összhangban egymással. Nem 
késôbbi évszázadok gnosztikus spekulá-
ciói alapján hisszük Krisztus feltámadását. 
Szavahihetôek a tanúink. Egyszerre függet-
len egyéniségek és az Egyház születô közös-
ségének részei. A hit is, amely a feltámadás 
nyomán kipattan, személyes megvilágoso-
dás, mint Jánosé, aki ezt állítja magáról: 
„Látta és hitt” (Jn 20,8). Ugyanakkor az elsô 
naptól kezdve úgy jelenik meg a hit, mint a 
tanítványok közösségének tapasztalata és 
öröme. A tanítványoké, akik majd mindnyá-
jan együtt imádkoznak pünkösd elôtt.

De Péter és János személyére tekintve 
világtörténelmi távlat nyílik meg elôttünk. 
Aquinói Szent Tamás jegyzi meg ugyan-
csak Theophylactus nyomán, hogy János, az 
ifjabb a zsinagógát, Péter, az idôsebb pedig 
a pogányok közül kikerülô Egyházat jelké-

pezi. Hiszen a világtörténelemben elôbb volt 
a pogányság és a népek természetes isten-
keresése, utána választotta ki az Isten azt 
a népet, amelynek különleges kinyilatkoz-
tatást adott. Azt a népet, amely a Megváltó 
ígéretének hordozója volt. Együtt fut azon-
ban a két tanítvány, mert a világtörténelem 
útja közös. Ha az ígéret népe elôbb érkezik 
is a titok kapujához, mert a Törvény és a 
Próféták vezetik az úton, Krisztus feltáma-
dásának pillanatában mindnyájan összeta-
lálkoznak.

Mi magunk is ott vagyunk a tanítvá-
nyokkal az üres sírnál. Megkaptuk tôlük a 
feltámadás örömhírét. Legyen ez a közös 
hit egységünk erôsítôje. Forrassza eggyé 
a Krisztusban hívôket. Tegye élô szeretet-
közösséggé az egész Egyházat. Ebbôl a hit-
bôl szülessenek újjá családjaink. Mert nem 
kell érdekeinket vagy jó közérzetünket egy-
mástól féltenünk, hanem bátran hozhatunk 
áldozatot is egymásért. Ennél értékállóbb 
befektetés nem létezik földi életünk számá-
ra. Ha Jézus életét adta az Atya iránti sze-
retetbôl, ha életét adta értünk, akiket bará-
tainak nevez, akkor nekünk is ilyen nagyvo-
nalú szeretetben kell élnünk. És akkor sok 
minden, ami megoldhatatlan nehézségnek 
látszik körülöttünk, egyszerre csak új távla-
tot kap. Ami lehetetlennek tûnt, lehetséges-
sé válik. A halált a feltámadás követi. Ennek 
a reménynek legyünk a tanúi. Ezt az örömet 
osszuk meg a világgal. Ebbôl táplálkozzunk 
életünk minden napján. Támadjunk fel 
Krisztussal együtt a boldogabb, az örökké 
tartó életre. Ámen.

Erdô Péter
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Hazánkba látogatott Jorge Nuño Mayer, 
a Caritas Europa fôtitkára és Annamaria 
Vrzackova, a közép-kelet-európai régió 
meg  bízottja. Annak érdekében, hogy a se-
gély szervezet minél hatékonyabban láthas-
sa el társadalmi, szociális és karitatív 
szol gálatát, a Caritas Europa vezetôsége 
a Katolikus Karitász szervezetén keresz-
tül kívánja tovább erôsíteni az együttmû-
ködést a magyar társadalommal, valamint 
Magyarország kormányával.

A március 20-án és 21-én megtartott 
magyarországi tárgyalásai során a Caritas 
Europa vezetôsége, valamint Écsy Gábor, 
a Katolikus Karitász országos igazgató-
ja (aki március 15-e alkalmából a Katolikus 
Egyházban végzett állhatatos munkája, vala-
mint a szociális segélyezés területén végzett 
tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést kapta, amelyhez 
ezúton is gratulálunk! A Szerk.) és Forgách 
József igazgatóhelyettes elôször Simonné 
dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzet-
közi helyettes államtitkárral találkozott. A 
megbeszélésen kiemelt téma volt a 2010-es 
vörösiszap-katasztrófa, amely során példa-
mutató együttmûködés alakult ki a két szer-

vezet között. Ezt követôen Soltész Miklóssal, 
a Nemzeti Erôforrás Minisztérium szociális, 
család- és ifjúságügyért felelôs államtitkárá-
val tárgyaltak, aki hangsúlyozta: hazánkban 
olyan önkéntes pontok alakulnak, amelyek a 
tárgyi adományok mellett személyi felajánlá-
sokat is fogadnak, továbbá azok közvetítését 
is fel tudják vállalni. 

Az európai karitász vezetôi Lukács Ta -
mást, az Országgyûlés Emberi Jogi, Kisebb-
ségi, Civil- és Vallásügyi Bizott sá gának 
elnökét is felkeresték. A kereszténydemok-
rata politikus hangsúlyozta: fontos, hogy a 
társadalom a médián keresztül is értesül-
jön a szervezet munkájáról. A küldöttség a 
Katolikus Karitász egyházmegyei igazgatói-
val és Mádl Dalma jószolgálati nagy követtel 
is találkozott. Écsy Gábor atya itt ismertette 
a Karitász központi feladatait, majd a vörös-
iszap-katasztrófa tapasztalatairól beszél-
gettek a fôtitkárral. Ennek kapcsán meg-
fogalmazódott az igény, hogy a magyar és 
az európai szervezet közti együttmûködést 
további területeken is erôsíteni lehetne.

Spányi Antal püspök, a segélyszervezet 
hazai elnöke Székesfehérváron fogadta a 
Caritas Europa küldöttségét. Spányi püspök 

a Karitász mindennapos tevékenységérôl 
beszélt, arról a munkáról, amely hazánkban és 
határainkon túl egyaránt a hétköznapok ter-
heinek hordozását igyekszik megkönnyíteni.

Erdô Péter bíboros, az MKPK elnöke 
március 21-én fogadta a küldöttséget. A 
találkozón Jorge Nuño Mayer örömét fejez-
te ki az állami intézmények és a Karitász 
között erôsödô együttmûködés miatt, majd 
ismertette az európai szervezet koordiná-
ciós munkáját. Fôpásztorunk bemutatta a 
Katolikus Karitász jogi helyzetét és fôbb 
támogatási forrásait. Kiemelte az elmúlt 
idôszak katasztrófái során tapasztalt példa-
mutató nemzeti összefogást, amely itthon 
és külföldön egyaránt lehetôvé tette a bajba-
jutottak megsegítését. 

Hazánkban a Karitász országos hálóza-
tának köszönhetôen a támogatások valóban 
eljutnak oda, ahol a legnagyobb szükség 
van rá. A bíboros reményét fejezte ki, hogy 
a Caritas Europa a jövôben szorosabban 
bekapcsolódik a magyar Karitász tevékeny-
ségébe. A fôpásztor szerint a további együtt-
mûködés egyik lehetséges területe a hazán-
kat sújtó katasztrófák idején a külföldi 
média mozgósítása.

EGYÜTT A SZOLGÁLATBAN

Török Viktória

xxx

Nemrégiben hatalmas ruhaszállítmány-
nyal érkeztek a már tizennegyedik éve futó 
Barátok közt tévésorozat szereplôi fôegy-
házmegyei karitászunk budapesti irodájába. 
Kalamár Tamás, a sorozat producere vezeté-
sével olyan ruhákat hoztak magukkal, ame-
lyek nagy része már „szerepelt” a népszerû 
sorozatban. A jó állapotú, tiszta „jelmezek” 
számára „eljött az idô”, hogy új gazdát talál-
janak maguknak. Az adományokat Écsy 
Gábor atya vezetésével az iroda dolgozói 
osztották szét a rászorulók között.

  Nem ez az elsô eset, hogy a népszerû 
sorozat sztárjai jótékonysági eseményen 
vesznek részt: vittek már ajándéko kat a Fóti 
Gyermekváros lakóinak és a Vöröskereszt 
számára is. A Katolikus Ka ritásszal szer-
vezett megmozdulásukkal arra hívták fel 
a figyelmet, hogy az otthonokban már nem 
használt, de jó állapotú ruhanemûk, búto-
rok, játékok mások számára még haszno-

sak lehetnek, és ha ezeket eljuttatjuk egy 
segélyszervezethez, akkor azzal úgy tudunk 
másokon segíteni, hogy egyúttal örömet 
is okozunk. A ruhaosztás derûs hangulat-
ban zajlott. Az a hölgy például, aki hazavi-
hette Zsófi ruháját, még az ôt alakító Kiss 
Ramónával is beszélgethetett. - Ahogy lát-
tam az emberek arcán, a ruhákon túl az is 
nagy örömet okozott számukra, hogy azokat 
mi adtuk át nekik – mondta a színésznô.

  Nemcsak ruhákat, hanem sok egyéb 
mellett élelmiszer-adományokat is gyûjt a 
Katolikus Karitász. Az idei nagyböjti akció-
juk során hazánk templomaiban rekord-
mennyiségû adomány gyûlt össze: több mint 
130 tonna élelmiszer. Mindezt a plébániák 
maguk osztották szét a rászorulók között. 
A fennmaradó adományokat a karitász-
központok kapták. Egyházmegyénkben így 
további 250 család kapott húsvétkor élelmi-
szercsomagot, amelynek tartalma liszt, olaj, 

rizs, cukor, tészta, konzervek, tea, készétel 
konzervek és édesség volt. Az adományokat 
Mádl Dalma asszony osztotta ki a szervezet 
központi raktárában. 

  Fôegyházmegyénkben Erdô Péter bíbo-
ros úr kezdeményezésére 2008-ban kezdte 
el a Karitász gyógyszer-támogatási akció-
ját. Az évrôl évre emelkedô gyógyszerárak 
sokak számára komoly gondot jelentenek. 
Nemcsak az idôsebbek, hanem sok nagycsa-
ládos számára is nehézséget okoz az orvosi 
rendelvényre felírt hatóanyagok kiváltása. 
Az akció keretében havonta 5000 forint, 
vagyis összesen évi 60 000 forint értékben 
lehet igényelni a támogatást, amelyet két 
gyógyszertárban lehet „levásárolni”. Tavaly 
összesen 335 család igényelte a támogatást, 
amelynek értéke közel 12,5 millió forint volt. 
Bizalommal kérik a hívek további nagylelkû 
támogatását, hogy minél több, nehéz hely-
zetben lévô családnak segíthessenek.

SEGÍTÔ SZERETET
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Az Esztergom-Budapesti Fôegyház-
megyében 2010 februárja óta folyik a kánoni 
vizitáció. Erdô Péter bíboros, prímás, eszter-
gom-budapesti érsek személyesen látogatja 
végig az egyházmegye több mint 150 plébániá-
ját. A fôpásztor eddig már a plébániák felét fel-
kereste, személyesen tájékozódott a személyi, 
dologi és anyagi helyzetrôl, megtekintette a 
templomokat, a plébániaépületeket, találko-
zott a képviselô-testület tagjaival, a plébánia 
híveivel. A fôpásztor kezdettôl hangsúlyozta, 
hogy az egyházközségek látogatása nem csu-
pán állapotfelmérés, ellenôrzés. A vizitáció 
során Krisztust, az ô személyes szeretetét kell 
megjeleníteni. A kánoni látogatások jelentôsé-
gét mutatja, hogy az esztergomi egyházmegyé-
ben személyes fôpásztori vizitáció utoljára az 
1930-as években volt. Azóta az egyházmegyei 
határok is módosultak. Már az anyakönyvi 
bejegyzésekbôl is lehet látni, ha az adott plé-
bánia korábban egy másik egyházmegyéhez 
tartozott – fogalmazott Erdô Péter bíboros.

A városmajori Jézus Szíve-plébánia kétna-
pos vizitációja március 2-án kezdôdött. Nagy 
félelemmel és izgalommal készültünk a láto-
gatásra, amely jó hangulatban, nagyon nagy 
örömet jelentve és jó emléket hagyva zajlott le 
– mondta Lambert Zoltán plébános, aki arról 
is beszámolt, hogy a fôpásztor látogatását az 
Oltáriszentség elôtti adorációval kezdte, majd 
megtekintette a templom mûkincseit, érté-
keit. Többek között Aba-Novák Vilmos fest-
ményeit és freskóit, Molnár C. Pál oltárképét, 

Páczay Pál festményeit – sorolta Zoltán atya. 
A legnagyobb kincs azonban a hívôk serege, 
akik a templomot látogatják. Lambert Zoltán 
elmondta, hogy a plébánia területén nagyjá-
ból húsz-huszonötezren élnek, de a templom-
ba 2000-2500 hívô jár, egyházi adót pedig még 
ennél is kevesebben fizetnek. 

A Jézus Szíve-plébániatemplom a Város-
major Csaba utcai részén épült. A jelenleg 
közösségi házként mûködô kistemplom 1925-
ben készült el. Mivel kicsinek bizonyult, a 
hívek áldozatvállalása és a fôváros kegyúri 
adománya révén mellé építették a nagytemp-
lomot. A vasbetonból készült, modern épületet 
Serédi Jusztinián bíboros 1933-ban szentelte 
fel. A templom megtekintése után Erdô Péter 
bíboros felkereste a közeli Pannonia Sacra 
Katolikus Általános Iskolát, ahol a pedagógu-
sokkal a gondjaikról és örömeikrôl beszélge-
tett, valamint az éppen most folyó nagysza-
bású átalakító, bôvítô építési munkákról, és a 
tanulókkal is találkozott. Meglátogatta a plé-
bánia területén lakó szerzetesnôvérek házait: 
a Keresztes nôvéreket a Városmajor utcában, 
a Jézus Szíve Társaság testvéreit a Bíró utcá-
ban, és a Szociális Missziótársulat kápolná-
ját, valamint a hozzá tartozó kollégiumot a 
Tusnádi utcában. A bíboros ezt követôen a 
Szent János Kórházba ment, s ott beszélgetett 
a betegekkel, majd megtekintette a kápolnát, 
ahol Lambert Zoltán kanonok, plébános atya 
minden vasárnap szentmisét mutat be. Külön 
találkozott a bérmálkozókkal is szombat dél-

után, majd a hívekkel együtt imádkozta a 
nagytemplomban a rózsafüzért. 

A kánoni vizitáció nagy eseménye a bér-
málás volt. A látogatás második napján, szom-
baton, Erdô Péter bíboros 25 fiatalnak szolgál-
tatta ki a szentséget. A fôpásztor a bérmálás 
maradandó jegyeire emlékeztette a jelenlévô-
ket: „Ajándékot kapunk, magát a Szentlelket. 
A bérmálás nyomán eltörölhetetlen jel marad 
bennünk. Az ajándékot nemcsak azok kapják, 
akik most megbérmálkoznak. Emlékezzünk 
vissza mi is, akik talán sok-sok évvel ezelôtt 
részesültünk ebben a szentségben, hogy ott 
van bennünk a jel, és bárhogyan alakult is 
az életünk, a Szentlélek újra át akarja venni 
a vezetést bennünk. Meg akarja mondani, 
hogy mit tegyünk, csak hallgassunk a szavá-
ra, szedjük össze az erônket, hogy kövessük” 
– hangoztatta Erdô Péter bíboros, a kánoni 
vizitáció bérmálással egybekötött záró szent-
miséjén, amelyet a Mária Rádió élôben közve-
tített. Este az új plébánia épületében ünnepi 
vacsorát rendeztek a bíboros tiszteletére. A 
fôpásztor itt találkozott a kerület vezetôjével, 
Pokorni Zoltán polgármesterrel és az építé-
si munkálatokat végzô cég vezetôivel, vala-
mint az épületet tervezô mérnökökkel. Az esti 
kötetlen beszélgetés során alkalom nyílt arra, 
hogy Lambert Zoltán kanonok, plébános atya a 
hívek nevében is megköszönje Bíboros úrnak 
a látogatást, továbbá nagylelkû támogatását, 
amely nélkül nem valósulhatott volna meg az 
épület megvásárlása és újjáépítése.

Két napon át Újpest vendége volt Erdô 
Péter bíboros, aki a Nap utcai Szent József-
plébánián tartott kánoni vizitációt. Március 
9-e és 11-e között Molnár István atya vendé-
geként találkozott a Károlyi Sándor Kórház 
vezetôségével, a betegekkel, továbbá Újpest 
polgármesterével, Wintermantel Zsolttal. 
A fôpásztor gyakori vendége Újpestnek. A 
tavalyi Városnapok idején, augusztus végén 
az Egek Királynéja Fôplébánián tartott vizi-
tációt, a Katolikus Körben találkozott a 
hívekkel, majd megáldotta a piac kereskedôi 
által a rászorulóknak felajánlott terménye-
ket. Szeptemberben a kertvárosi plébánián 
vizitált. A szentmise után kérdeztük: 

– Milyenek az újpesti tapasztalatai?
– Kedvezôek. Sok helyen vannak élô 

közösségek, családközösségek. Látszik, 
hogy a nagycsaládok nemcsak egymást segí-
tik, hanem az idôseket és a plébánia életét 
is. Aki rádöbben arra, hogy a hit nem egy 
érzés, hanem van hatása, következménye a 

gyakorlati életben is, az tanúságot tesz róla, 
és aktívan részt tud venni a plébánia közös-
ségi életében. 

– A mai szentmisén a bérmálkozók is 
tanúságot tettek hitükrôl.

– Igen. A bérmálás szentsége segíti az 
embert ebben a tanúságtételben, ami történ-
het szóban, de történnie kell cselekedetben is.  

– A kánoni vizit során ellátogatott a 
Károlyi Sándor Kórházba is.

– Természetesen. Ilyenkor mindig elme-
gyünk akár kórházba, akár olyan betegek-
hez, akik az otthonukban fekszenek, és aki-
ket a plébánia máskor is szokott látogatni.

– Üzenne valamit az újpestieknek?
– Azt üzenem, hogy velünk az Isten. Azt 

üzenem, hogy nincs olyan helyzet, amikor 
nem kapunk perspektívát. Mert a hitünk 
igenis reményt és bizalmat ad nekünk, és 
közelebb hoz minket egymáshoz. Erre pedig 
ma itt Újpesten is nagy szükség van.

FÔPÁSZTORI LÁTOGATÁS A VÁROSMAJORBAN

HITÜNK REMÉNYT ÉS BIZALMAT AD

Zimányi Ágnes

J.M.
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A DON BOSCO ISKOLA JUBILEUMA

A Katolikus Oktatás Európai Bizottsága 
(CEEC) március 23-án és 24-én az esztergo-
mi Szent Adalbert Központban tartotta fél-
éves közgyûlését. A Katolikus Pedagógiai 
Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSzTI) 
rendezésében megtartott találkozó fô témái 
a katolikus iskolák pedagógusainak vallási 
képzése és vallásgyakorlatának lehetôségei 
voltak. 

A CEEC 1974-ben jött létre, mint a Ka -
tolikus Oktatás Világszervezetének európai 
titkársága. A kontinens katolikus oktatásának 
25 szervezetét tömöríti, mintegy 30 500 isko-
lát és 7,5 millió diákot képvisel. A volt kommu-
nista blokk országai közül elsônek hazánk lett 
tagja. A CEEC vezetôsége félévente tanácsko-
zik. A szervezet célja, hogy a katolikus oktatá-
si rendszert nemzetközi szinten is segítse.  

A közgyûlés március 23-án a Par la ment-
ben tanácskozott, ahol Hoffmann Rózsa 
oktatási államtitkár kifejtette: az állam a 
felekezeti és a magániskolákat mindenben 
segíti ott, ahol az ilyen típusú iskolákra a 
társadalom, a szülôk és az egyház részérôl 
igény mutatkozik. A 17 európai ország katoli-
kus oktatási vezetôinek részvételével zajlott 
tanácskozáson az államtitkár  tájékoztatást 
adott arról, hogy a köznevelési törvényben 
nem sérültek az egyházi iskolák jogai, ugyan-
olyan elvek alapján mûködnek, mint eddig, a 
jogszabályról pedig konzultáltak az egyházak 
képviselôivel. Megemlítette, hogy míg az álla-
mi iskolák pedagógusait az igazgató nevezi 
ki, és ehhez a felettes szervnek „nincs for-
malizált joga”, addig az egyházi iskolákban 
a fenntartók, azaz az egyházmegyék, illetve 

a szerzetesrendek abba beleszólhatnak – úgy, 
mint korábban. Kijelentette: a magyar iskola-
rendszerbôl kevesebb, mint tíz százalékkal 
részesednek az egyházi iskolák, „ami nem 
elhanyagolható mennyiség”, ugyanakkor 
„messze alatta van annak, ami volt” a törté-
nelem folyamán. A kormányzat részérôl nincs 
olyan szándék, hogy a történelmi múlt ará-
nyát elérjék az egyházi iskolák. Kitért arra, 
hogy Magyarországon a Katolikus Egyház 
alapította az elsô iskolákat, évszázadokon 
keresztül mûködtette azokat, s ebbe a mun-
kába a protestáns egyházak is bekapcsolód-
tak. Az államosításig a történelmi egyházak 
mûködtették az oktatási intézmények 60 
százalékát. Késôbb az állam és az egyházak 
megállapodásának értelmében nyolc katoli-
kus gimnázium, illetve egy-egy református és 
zsidó középiskola mûködhetett tovább a kom-
munizmus idején, amelyek modellként szol-
gáltak a rendszerváltás kezdetén újraindult 
egyházi iskoláknak.

M. Etienne Verhack, a CEEC fôtitkára 
beszédében köszönetét fejezte ki azért a mun-
káért, amelyet a magyar állam tesz az egyházi 
oktatásért. Nemzetközi téren is ritka példá-
nak nevezte: úgy segíti a katolikus oktatást, 
hogy közben az állami oktatás érdekei sem 
sérülnek.

A Don Bosco Katolikus Általános Iskolát 
húsz évvel ezelôtt az Albertfalvi Szent Mihály-
plébániatemplom akkori plébánosa, Verbényi 
István protonotárius kanonok atya és a kép-
viselôtestület tagjai alapították. A mûködési 
engedélyt éppen Bosco Szent János égi szüle-
tésnapján, 1992. január 31-én adta ki az önkor-
mányzat. Tíz évvel késôbb aztán óvodát is léte-
sítettek itt. Verbényi atya szerint imával és 
kitartással tudták elérni céljukat. 

A Hoffmann Tamás polgármester, valamint 
az iskola diákjai és tanárai jelenlétében bemu-
tatott szentmisét Erdô Péter bíboros celebrál-
ta. A fôpásztor prédikációjában hangsúlyozta, 
hogy ugyan a keresztény vallás nem kötelezi 
közvetlenül az Egyházat és az egyes embert 
arra, hogy tanuljon, hogy oktatási intézménye-
ket létesítsen, vezessen vagy látogasson, az 
Egyház mégis különleges feladatának érzi az 
oktatást és nevelést. Ez azért is fontos, mert 
a felnövekvô ember számára a hit ismerete, 
a hit világa, a hívô ember életritmusa, ünne-
pei, magatartásformái szervesen illeszkednek 
világszemléletének, egyéniségének alakulá-
sába, fejlôdésébe. Emlékeztetett arra is, hogy 
a nagy tanító rendek nem kulturális ambíció-
ból születtek, hanem irgalmasságból: taníta-
ni akarták a szegény gyerekeket, hogy kenyér 

legyen a kezükben. Ezért aktuális ma is, hogy a 
katolikus iskola megbízhatóan és hatékonyan 
adja át az ismereteket. Olyan képzést adjon, 
amely növeli a fiatalok esélyét az életben való 
boldogulásra – mondta a bíboros. 

Sédyné Esztergár Klára igazgatónô lapunk-
nak elmondta: az iskola épületét 1992-ben 
rossz mûszaki állapotban kapták meg, azóta 
folyamatosan szépül. A tetôtér beépítésével 
1994-ben új épületrész létesült, ami három osz-
tályteremnek adott otthont. Mint fogalmazott: 

jelentôs lépés volt, hogy 2001-ben megalakult 
az óvoda. Hozzátette: a mûfüves focipálya, a 
távolugrópálya, valamint a játszótér megvaló-
sítása a Savio Alapítvány és a szülôk nagylelkû 

anyagi és kétkezi támogatásának köszönhetô. 
Az új épületszárnyat 2010 karácsonyán vehet-
ték birtokba. Az intézmény délutánonként 
iskolaotthonos foglalkozásoknak, napközinek, 
tanulószobának, szakköröknek, sportfoglalko-
zásoknak, zeneiskolának ad otthont. A tanítás 
után, a hétköznapokon is számtalan lehetô-
ség közül választhatnak diákjaik. A sportolási 
lehetôségek, a szakkörök, a néptánc, a zeneis-
kola mind kiváló alkalmak a Jóistentôl kapott 
talentumok kamatoztatására. 

Sédyné Esztergár Klára igazgatónô ennek 
kapcsán elmondta: a közös együttlétek, egy-
más minél jobb megismerése hozzásegíti a 
gyermekeket és a felnôtteket ahhoz, hogy 
tehetségüket jobban kibontakoztassák és gaz-
dag lelki életet élhessenek. Az iskolamisék, az 
osztálymisék, a szerda reggeli közös imák, a 
közös rózsafüzér imádságok és keresztutak, az 
adventi és nagyböjti lelki napok, a Don Bosco-
nap, a Savio-nap, az elsôáldozás felemelô pilla-
natai, a roráték és az azt követô agapék mind 
megannyi színfoltjai életüknek. Kiemelt cél-
jaik között szerepel a hazafias nevelés, ezért 
nagyon fontos számukra, hogy az iskolából ne 
menjen el nyolcadikos diák úgy, hogy ne járt 
volna Erdélyben.

EGYHÁZI 
OKTATÁSRÓL A 

SZENT ADALBERT 
KÖZPONTBAN 

Szilvay Gergely

K. E.
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Ezekben a napokban a szélrózsa minden 
irányába szétszóratott magyarság az utol-
só esztergomi hercegprímásra, Mindszenty 
Józsefre emlékezik, aki 1892. március 29-én 
látta meg a napvilágot a nyugat-magyarorszá-
gi Csehimindszenten. Szlovákiában az emlék-
év Révkomáromban vette kezdetét, de tiszte-
letére Rómában, Bécsben és Münchenben is 
ünnepi szentmisét tartottak.

A Legfôbb Ügyészség néhány nappal 
ezelôtt meghozott határozatával véglegesen 
lezárult Mindszenty József bíboros rehabi-
litálási eljárása, amelyet Erdô Péter bíboros 
kezdeményezett. A Budapesti Népbíróság 
IX. 254/1949 szám alatt folytatott ügyében 
a Legfôbb Ügyészség már 1989 végén perújí-
tási nyomozást rendelt el. Az 1990. évi XXVI. 
törvény a törvénysértô elítélések orvoslásá-
ról szólt, a mostani határozat pedig a koráb-
bi perújítási nyomozás hivatalos lezárását 
jelenti. Erdô Péter bíboros ennek kapcsán 
közleményt adott ki, amelyben kifejti: „ez az 
esemény egy szenvedésekkel teli, hosszú tör-
ténet összefoglalása”, amely reménye szerint 
„hozzájárul múltunk igazságának megisme-
réséhez, népünk lelki gyógyulásához és fel-
emelkedéséhez”. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Mindszenty József és kortársai: vértanú és 
hitvalló püspökeink címmel tudományos 
napot rendezett március 28-án a budapesti 
Központi Papnevelô Intézetben. Erdô Péter 
bíboros megnyitó beszédében hangsúlyoz-
ta: Mindszenty József már 1944-es püspö-
ki kinevezésétôl az a személyiség volt, aki 
vonatkoztatási pont lehetett a hívek szá-
mára, és ô volt az, akire a támadások elsô-
sorban irányultak. Kiemelkedônek nevezte 
az egykori esztergomi érsek tanúságtételét, 
hiszen keményen szembeszállt azokkal a 
jelenségekkel, amelyek meggyôzôdése sze-
rint az alapvetô emberi értékeket veszélyez-
tették. A Püspöki Konferencia elnöke szólt 
arról: Mindszenty József politikai környezet-
tôl függetlenül tette nyilatkozatait, „hitének 
fényében felismerte az alapvetô emberi érté-
keket, és ezeket minden körülmények között 
védelmébe vette”. Hangsúlyozta: Mindszenty 
József magatartását spirituális szempontból 
kell vizsgálni, mert életében „összetömörítve 
megtaláljuk a hívô emberek szenvedéseit és 
tanúságtételét”.

Szombathelyen állandó kiállítással tisz-
telegnek Mindszenty József emléke elôtt, 
amelyet Veres András megyéspüspök nyitott 
meg. A püspöki palotában kialakított tárla-
ton a bíboros, hercegprímás használati tár-
gyait, ruháit, róla készült fényképfelvétele-
ket és dokumentumokat tekinthetik meg az 
érdeklôdôk, valamint több olyan szakrális 
jellegû emléket is, amelyet az emigrációban 

kapott ajándékba. A kiállítás néhány napja 
tartott megnyitóján Veres András kijelen-
tette: Mindszenty József bíboros „holtában 
is beszél”, mert szavai és életének szenve-
dései sokaknak adnak erôt a saját szenvedé-
seik elviseléséhez. A szombathelyi ünnep-
ség „Emlékezés a lelkipásztor Mindszenty 
Józsefre” címmel, konferenciával folytató-
dott. Veres András március 30-án a zalaeger-
szegi Mária Magdolna-plébániatemplomban 
mutatott be ünnepi szentmisét, majd megko-
szorúzta Mindszenty József szobrát. 

A Felvidéken a révkomáromi Szent And-
rás-plébániatemplomban vette kezdetét a 
Pázmaneum Polgári Társulás által meghirde-
tett Mindszenty-emlékév. Boráros Imre szín-
mûvész fôszereplésével bemutatták az Állok 
Istenért, Egyházért, Hazáért címû monodrá-
mát. Tarics Péter alkotása Mindszenty József 
emlékiratainak felhasználásával készült. 
Hat képben idézi fel a hercegprímás életének 
1948-tól a haláláig, 1975-ig terjedô idôszakát.

Március 31-én a szombathelyi székes-
egyházban Alberto Bottari de Castello pápai 
nuncius, valamint a magyar katolikus püs-
pöki kar tagjainak jelenlétében hálaadó 
szentmisét mutatott be Erdô Péter bíboros. 
Az istentiszteleten, amelyen zsúfolásig meg-
töltötték a hívek a szombathelyi székesegy-
házat, Mindszenty József mielôbbi boldoggá 
avatásáért is imádkoztak. Erdô Péter szent-
beszédében a hercegprímás minden körülmé-
nyek között megingathatatlan hitét, hazája 
és népe iránti olthatatlan szeretetét állította 
példaként hallgatósága elé. Mint fogalmazott: 
tanításai ma is idôszerûek, Krisztusba vetett 
hite, elpusztíthatatlan reménye, tisztánlátá-
sa, emberek iránti együttérzése és hôsies sze-

retete sokak számára nemcsak példát jelent-
het, hanem erôt is adhat. A hálaadó szentmi-
se után Erdô Péter megáldotta Mindszenty 
József emléktábláját annak az egykori szemi-
náriumnak (ma egyházmegyei kollégium) a 
falán, ahol a boldog emlékû fôpap kispapként 
nevelkedett.

Mindszenty Józsefrôl a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia Állandó Bizottsága 
köz leményben is megemlékezett. Ebben ol-
vasható: „személye jelképpé magasodott, a 
magyar katolikus közösség és az egész meg-
kínzott és elnyomott magyar nép jelképévé. 
Születésére emlékezve hajoljunk meg nagy-
sága elôtt”. A dokumentum emlékeztetett 
arra, hogy Mindszenty József felemelte sza-
vát a rasszizmus és a zsidóüldözés ellen, és 
követelte, hogy a nácik és a nyilasok adják fel 
harc nélkül a Dunántúlt, és ne folytassák az 
értelmetlen pusztítást. A háború után a svá-
bok kitelepítése ellen és a Csehszlovákiából 
elûzött magyarok érdekében szólt, valamint 
ellenállt a sztálinista diktatúra vallást pusz-
tító nyomásának. Mint a körlevélben olvas-
ható, Mindszenty József születésének 120. 
évfordulójára emlékezve „akkor lesz hozzá 
méltó az ünneplésünk, ha ma is tiszteljük 
történelmünk teljes igazságát, ha Krisztus 
fényében szemléljük az embert és a világot. 
Ha nem egy-egy érdekcsoport elfogultságával, 
hanem a mindenkit elfogadni és mindenkivel 
kiengesztelôdni kész szeretet bátorságával 
nézzük múltunkat és jelenünket. Ha hitünk 
elszántságával utasítunk el minden rassziz-
must és nemzetiségi gyûlölködést. Ha úgy 
szeretjük népünket, hogy közben mindenki 
másban is megbecsüljük Isten képmását és a 
Teremtô kultúrákat alkotó bölcsességét.”

Kacsoh Dániel
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Május 31-én lesz 400 éve annak, hogy 
Glicerio Landriani, egy lelkes, maradéktalan 
és reményteljes önátadásra készülô fiatal 
belépett a piarista rendbe, Kalazancius szü-
letôfélben lévô vállalkozásába. Zörgetett az 
ingyenes iskolát fenntartó közösség kapu-
ján, mert lenyûgözte ôt a piaristák terve, s 
így ô lett az elsô fiatal, aki szerzetesi foga-
dalmát Kalazancius atyánk kezébe tette 
le – írja az évet megnyitó levelében Pedro 
Aguado, a piarista rend legfôbb elöljárója, a 
rend generálisa. 

S hogy miért hirdették meg a piarista 
hivatás évét? „A piarista rendben minden-
hol, minden területi egységben szükség 
van arra, hogy újfent végiggondoljuk a fia-
talokat megszólító képességünket, szükség 
van arra, hogy újult erôvel hívjuk a fiata-
lokat arra az élethivatásra, amelyet az Úr 
Jézus mutatott Kalazanciusnak. Nagyobb 
odafigyeléssel és erôbedobással kell dolgoz-
nunk azon, hogy egy fiatal, aki Jézust akar-

ja követni, képes legyen úgy tervezni teljes 
kibontakozásra vágyó énjét, hogy egész éle-
tét (az egészet!), minden idejét (mindet!) és 
minden erejét (mindet!) arra szánja, hogy 
másoknak is lehetôvé tegye az életet, pia-

rista papként a gyerekek, a fiatalok és a sze-
gények körében” – olvasható a piarista rend 
honlapján.

Az évet Magyarországon január 21-én 
ünnepélyes szentmisével nyitotta meg a 
pesti Piarista Központ nagykápolnájában 
Labancz Zsolt piarista tartományfônök. 
Nacsa Lôrinc, a rend kommunikációs veze-
tôje Szerkesztôségünknek elmondta: ter-
mészetesen nemcsak a szerzetesekre gon-
doltak, amikor ezt az évet meghirdették, 
hanem a piarista iskolák minden tanárára, 
valamint a diákokra is. Az év során szeret-
nének hangsúlyt fektetni a hivatásgondo-
zásra és még jobban nyitni a fiatalok felé. 
A cél, hogy az egész évet áthassa a hivatás 
témája, a tanórákat és az egyéb rendezvé-
nyeket is beleértve. A piarista hivatás évé-
nek alkalmából konferenciákat és rendezvé-
nyeket szerveznek, valamint több kiadványt 
is szentelnek a témának. 

Az Antióchia a 16-24 éves fiatalok plé-
bániai közössége. A kezdeményezéshez a 
fiatalok társaik meghívására rendszerint 
az úgynevezett Antióchia Hétvégén keresz-
tül csatlakoznak. Ennek a programnak ter-
mészetesen folytatása is van, a rendszeres 
együttlétek során lehetôséget kínálnak 
a fiataloknak arra, hogy meghallgassák 
egymást, megbeszéljék és jobban megért-
sék, mit jelent ma katolikusnak lenni. Az 
Antióchia a fiatalok tettrekészsége által él. 
A közösségben megélik, hogy ôk nem a jövô, 
hanem a jelen Egyháza, amely számít jelen-
létükre, szolgálataikra. A közösségekben 
jelenlévô házaspárok pedig a családegyház 
mintáját és a házasság szentségének példá-
ját adják át. 

Az Antióchia programot az 1960-as évek-
ben fejlesztették ki az Egyesült Államok 
Indiana államában fekvô Notre Dame kato-
likus egyetemen. A kezdeményezést az elsô 
ismert keresztény közösségek földrajzi 
helyérôl nevezték el. Késôbb a fiatalabb kor-
osztály számára is adaptálták, plébániai 
alapokra helyezték, majd elterjedt a világ 
különbözô pontjain. Magyarországra az 
ausztráliai Antióchia közösségek missziós 
igyekezetének és szeretetének köszönhe-
tôen jutott el 1994-ben. A budapesti Szent 
Rókus-plébánia nyolc fiatalja, egy házaspár 
és egy atya hozta haza ezt a közösségi for-
mát, és krisztusi küldetésük lelkesedésével 
kezdték építeni az elsô magyar Antióchia 
közösséget. Hat hónapnyi felkészülés után, 

1995 februárjában került sor az elsô magyar-
országi Antióchia Hétvégére.

Február 4-én tartották az Antióchia 
kö zös ségek házaspárjai és ifjúsági veze-
tôi éves találkozójukat, amelynek alkalmá-
ból Budapestre látogatott Ron és Mavis 
Pirola Ausztráliából, akik 18 évvel ezelôtt 
a magyar Antióchia közösség létrejötté-
nek kezdeményezôi voltak. Számos közös-
ség megkezdte a felkészülést plébániáján a 
tavaszi Antióchia Hétvégére, amelyre szere-
tettel várják a 16 és 24 év közötti fiatalokat, 
illetve más plébániák érdeklôdô csoportjait. 
Budapesten legközelebb április 13–15 között 
a Szt. Ferenc közösség, 20–22 között a Szt. 
Imre közösség tart Antióchia Hétvégét. 
www.szentferenc.antiochia.piar.hu

Kicsit több mint egy éve, 2011 februárjában 
„született meg” a Talita magyar nyelvû keresz-
tény nôi portál, amely egy, a világhálón korábban 
tapasztalható rést hivatott betölteni. A három 
katolikus alapítónak, Kóczián Máriának, Gödei 
Líviának és a fôszerkesztô Konkoly Editnek fel-
tûnt, hogy nem létezik ilyen szellemiségû digi-
tális magazin, a legtöbb hasonló profilú oldal 
ezoterikus vagy kissé bulváros megközelítéssel 
keresi a nôi olvasók kegyeit az elektronikus 
térben. Szerkesztôségük a jezsuiták Párbeszéd 
Házában mûködik.

Az oldalon olvashatunk a keresztény-
ség mellett politikáról, közéletrôl, mûvészet-
rôl, életmódról is, és olyan témák is teríték-
re kerülnek, mint a homeopátia, az örökbe-
fogadás (amirôl külön sorozat van), vagy az 
abortusz. Nemrégiben új rovatot indítottak 
Bababölcsességtár néven, amelyben a gyermek-
nevelés van a központban.

A Talita.hu (egyébként családanya) szer-
kesztôi korábban úgy nyilatkoztak: hosszú 

távon szeretnének olyan „iskolát” mûködtetni, 
ahol fôleg fiatal lányok kerülhetnének közelebb 
saját nôiségükhöz, értékeikhez. Keresztények, 
konzervatívok és „feministák” is egyben – utób-
bi persze nem a radikális feminista megköze-
lítést jelenti, hanem számukra a nôi méltóság 
keresztény szempontú hangsúlyozását. 

„Keresztény nôi portált akartunk létrehoz-
ni, amely várja minden keresztény felekezet kép-
viselôjét íróként és olvasóként. Ez sikerült. De 
nem számítottunk arra, hogy sok férfi olvasónk 
is lesz” – írja a szerkesztô a Talita „szívérôl” szü-
letésnapi cikkében. Hozzáteszi: „Nyitottak sze-
rettünk volna lenni minden keresô vagy egysze-
rûen csak jó szándékú ember felé. Ez is megtör-
tént. Mivel keresztények vagyunk, és vállaljuk 
hitünket, értékrendünket, gyakran elôfordul, 
hogy valaki nem tud bennünket elfogadni”.

A PIARISTA HIVATÁS ÉVE

ANTIÓCHIA HÉTVÉGÉK BUDAPESTEN

MÁR 15 HÓNAPOS A PORTÁL

Sz.G.

Bittsánszky Sára
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Mindszenty József bíboros-hercegprímás 
születésének 120. évfordulójára nyitotta meg 
kapuit március közepén a Szent István-bazilika 
megújult, kibôvített kincstára. Ezenkívül idô-
szaki kiállításokkal és a kilencvenhat méter 
magas kupola kilátójával várják a hívôket és a 
turistákat.

Az államalapító királyunk tiszteletére emelt, 
1905-ben felszentelt Szent István-bazilikát 
turisták százai keresik fel mindennap. Érthetô 
és örömteli, hogy ez a páratlan mûemléki és 
mûvészeti értéket képviselô épület, templom, a 
Szent Jobb ôrzési helye nagy tömegeket vonz, a 
népszerûség mégis gondot okozott az ide járó 
híveknek. Hogy a hitélet és az idegenforgalom 
békében létezhessen egymás mellett, 2010-ben 
szentségi kápolnát alakítottak ki a fôbejárati 
elôcsarnokból nyíló teremben, amely korábban a 
kincstárnak adott otthont. Az új Oltáriszentség-
kápolnába a hívek bármikor betérhetnek imád-
kozni, nem zavarva a bazilikát látogató turis-
táktól. „Elsôdlegesen templomról, tehát szakrá-
lis térrôl beszélünk, a bazilika mégis élôvé tehe-
tô” - állítja Bukta Norbert, a bazilika mûvészeti 
vezetôje, a kápolna és az új kincstár tervezôje. 
Szerinte szerencsés körülmény, hogy az Egyház 
és Snell György, a bazilika plébánosa támogat-
ja azt a gondolkodást, hogy különbözô kulturá-
lis élményekkel - koncertekkel, kiállításokkal 
- további, Istenhez vezetô utakat mutassanak a 
látogatóknak. Ennek köszönhetôen vált lehetô-
vé a kincstár áthelyezése, kibôvítése és az eme-
leti Lovagterem kiállítótérré alakítása. Utóbbi - 
a padlástérben lévô, vakolatlan téglafalú, külön-
leges atmoszférájú - teremben tavasztól ôszig 
több tárlat bemutatását tervezik. Ezek sorát 
nyitja meg április közepén az Egerben tavaly 

nagy sikert aratott Számon-tartva címû kiállí-
tás, amely a kommunizmus egyházi áldozatai-
nak állít emléket.

A lényegesen nagyobb területen, a három 
toronyszobába költöztetett kincstárban lehetôvé 
vált, hogy korábban a közönség elôl elzárt, nagy 
értékû tárgyakat is bemutathassanak. Kovács 
Gergely, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatár-
sa, a kincstár kurátora szerint nem múzeumról, 

hanem egy „jelképes ereklyekápolnáról és kincs-
társzerûen rendezett sekrestyérôl” van szó. Az 
elôcsarnokban, az úgynevezett zöld teremben 
lévô kiállítás a bazilika több mint fél évszázadon 
át tartó építésének történetébe ad betekintést. 
Gipszminták, szobor- és színtervek villantják fel 
a két tervezô, Hild József és Ybl Miklós, valamint 
az épületbelsô kialakítását és a képzômûvészeti 
díszítéseket irányító Kauser József munkáját. 
Itt látható még az a pápai breve, amellyel XI. 
Piusz 1931-ben megadta a „kisbazilika” címet. 
A terem legértékesebb mûalkotása Bartolomé 
Estéban Murillo nagyméretû, A Szent Család 
címû festménye.

A középsô, vörös terem két jól elkülöníthetô 
részre oszlik. Egyik a jelképes ereklyekápolna, 

Szent István és más szentek ereklyéivel, továb-
bá olyan liturgikus öltözetekkel, amelyeket a 
II. világháborúban megsérült és a háború után 
lebontott budavári királyi palotakápolnából 
mentettek meg. Innen származik a bemutatott 
miseruhák nagyobb része, köztük az 1600 körül 
hazánkban készített, pazar kivitelezésû török 
ornátus, valamint az a Veronika kendôje hímzés, 
amelyet a hagyomány szerint Erzsébet királyné 
készített és adományozott a várbeli kápolná-
nak. A terem másik részében egy Mindszenty-
oratóriumot alakítottak ki, amely a pap és az 
ember Mindszenty József legszemélyesebb, leg-
kedvesebb tárgyait mutatja be. Látható többek 
között a haláláig viselt mellkeresztje, emlékira-
tainak saját példánya, édesanyja fényképe és az 
a töviskoszorús Krisztus-kép is, amelyrôl emlék-
irataiban így írt: „A szabadságharcosok jötté-
vel is ezt veszem elôször magamhoz 1956-ban. 
Az amerikai követségen is ennek a „legyôzetve 
gyôzô” Krisztusnak a képe elôtt misézek. Oda is 
a ruhám alatt, a keblemen ôrizve vittem magam-
mal. Azóta is velem van.”

  A harmadik, kék terem az ezüst és arany 
szakrális tárgyak segítségével a hit misztériu-
maiba enged betekintést, a keresztséghez és az 
Oltáriszentséghez kapcsolódó liturgikus tár-
gyak bemutatásával. A cél nem csupán a kiemel-
kedô mûvészeti értéket képviselô alkotások fel-
vonultatása volt, hanem ezeken keresztül a hit 
mélységeinek megjelenítése. Ezért a kiállítás 
Pietro Da Cortona Jézus és a szamariai asszony 
Jákob kútjánál címû képével záródik, hogy a 
látogató a kép alatt olvasható krisztusi szava-
kat vigye magával útravalónak: „A víz, amelyet 
én adok neki, az örök életre szökellô vízforrás 
lesz benne”.

Mûvészi emléket állítottak Esztergomban 
március 4-én Cséfalvay Pál kanonok múzeum-
igazgatónak R. Törley Mária szobrászmûvész 
alkotásával. 

A Keresztény Múzeum 2010-ben elhunyt 
egykori vezetôje több mint harminc esztendôt 
felölelô tevékenysége során jelentôs fellendülést 
hozott a múzeum életébe – hangsúlyozta Erdô 
Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A kul-
túra és mûvészet iránti érzéke összekapcsolódott 
hitével, s az ebbôl áradó szeretettel, lelkesedéssel 

foglalkozott az egyházmûvészettel, a mûtárgyak 
gondozásával, kiállításával. Cséfalvay Pál tevé-
kenysége nyomán a múzeum rangos és érdekes 
kiállításokkal várhatta a közönséget. Példáját 
követve továbbra is arra van szükség, hogy az 
intézmény színesen, a különbözô értékek igé-
nyes felmutatásával tegye vonzóvá tárlatait. A 
mai lehetôségek között is folytatni kell az elôdök 
lelkiismeretes munkáját, mert a katolikus kul-
turális örökség üzenete is összeköt bennünket 
a közeli és távoli népekkel. E kulturális örökség 

révén hordozza a katolikus hazafiság sajátos 
arculatát Esztergom városa, minden elesettsége 
ellenére is – fejezte be avatóbeszédét a fôpásztor. 

Az ünnepség résztvevôi ízelítôt kaphattak a 
mûvésznô által létrehozott Törley Szalon külön-
bözô mûvészeteket pártoló, emelkedett hangula-
tából is. Kamarahangverseny keretében Kertesi 
Ingrid operaénekesnô és Vigh Andrea hárfa-
mûvész koncertjének tapsolhatott a közönség. 
Kontsek Ildikó megbízott igazgató zárszavában 
a múzeum jelenlegi tevékenységérôl szólt.

HÍVEK ÉS TURISTÁK A SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁBAN

AZ EGYHÁZMÛVÉSZET ÔRZÔJE VOLT

Mátyás Mária

Cser István




