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„István király, ki a hitre eljuttattál,
Te vagy, aki néppé tettél, törvényt adtál.”
             (Hozsanna 297)



ÉLETÜNK

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni 
Zsinat megnyitásának 50. évfordulója 
alkalmából a 2012. október 11. és 2013. 
november 24., Krisztus király ünnepe 
közötti idôszakra meghirdette a Hit 
évét, melynek programját június 21-én, 
csütörtökön a Szentszék sajtótermé-
ben mutatta be Rino Fisichella érsek, 
az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának 
elnöke, valamint Graham Bell prelátus, 
a dikasztérium altitkára.

 Beszédében Fisichella érsek rá mu-
tatott, hogy a Hit évére az általános 
válság korszakában kerül sor, amely 
egyúttal antropológiai válság is. Az 
emberi magárahagyatottság és cél-

nélküliség közepette a hit éve olyan 
útvonalat mutat, amelyet a keresztény 
közösség kínál fel az Istennel találkoz-
ni vágyóknak. 

 A sajtótájékoztatón bemutatták 
a Hit évének logóját, valamint az ese-
mény hivatalos, latin nyelvû himnu-
szát is. Szintén ezen a napon indítot-
ták el a Hit éve többnyelvû honlapját: 
www.annusfidei.va. Itt megtalálhatók 
az év fontos eseményei, a Szentatya 
programja, az egyes püspöki konferen-
ciák, egyházmegyék, mozgalmak és 
társulások kezdeményezései.

 Fisichella érsek felsorolta az év 
fôbb idôpontjait. Október 11-én, csü-

törtökön a Szent Péter téren tart-
ják az ünnepélyes megnyitót, amely 
egy ben megemlékezés a II. Vatikáni 
Zsinat 50 évvel ezelôtti megnyitásáról. 
Ugyanebben a hónapban a Szentatya 
hat vértanút, illetve hitvalló boldogot 
iktat a szentek sorába. 2013. január 
25-én, a Római Falakon kívüli Szent 
Pál-bazilikában szokásos ökumenikus 
szertartáson azért imádkoznak majd, 
hogy a keresztények a közös hit meg-
vallása révén tartsák szem elôtt az egy-
ség útját, mint látható jelet a világ szá-
mára. A vallási eseményeken kívül szá-
mos kulturális programmal is készül-
nek Rómában.

Június 29-én, Szent Péter és Pál 
apostolok ünnepén az Esztergomi 
Érseki Palota mellett a Vízivárosi 
Plébániatemplomban Alberto Bottari 
de Castello érsek, apostoli nunci us, 
Paskai László bíboros, nyugalmazott 
érsek, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia tagjai, a Fôszékesegyházi 
Káptalan, az esperesek és Esztergom 
város lelkipásztorai Erdô Péter bíbo-
rossal közösen bemutatott szentmi-
sében adtak hálát Istennek fôpászto-
runk 60. születésnapja alkalmából. A 
szentmisén, amelynek homíliáját Futó 
Károly protonotárius, kanonok mond-
ta, jelen voltak az esztergomi intézmé-

nyek munkatársai és a plébánia hívei 
is. A szentmisét követôen Ternyák 
Csaba egri érsek, az MKPK alelnöke 
köszöntötte az 1952. június 25-én szü-
letett fôpásztort.

 ***
2012 júniusában Európai Pol gár 

Díjjal tünteti ki az Európai Parlament 
Székely János püspököt, akit roma-
pasztorációs tevékenysége miatt Gál 
Kinga fideszes EP-képviselô jelölt a 
kitüntetésre.

  ***
Az evangélikus püspökök meg   í-

hí vására a Déli Evangélikus Egy ház -
kerület székházában találkoztak 
2012. június 11-én a Magyar Ka  to li-
kus Püspöki Konferencia Állan dó Ta -
nácsának tagjai, valamint a Ma gyar-
országi Református, és az Evangélikus 
Egyház püspökei. A beszélgetés alkal-
mával áttekintették egyházuk belsô 
életének és társadalmi szolgálatuknak 
idôszerû kérdéseit. Az egyházi vezetôk 
megerôsítették a 2006-ban közösen 
aláírt megállapodást, amelyben az álta-
luk fenntartott iskolákban biztosítják 
a másik két felekezetbôl jövô gyerme-
kek részére saját egyházuk hitoktatá-
sának lehetôségét. Az egyházak – vála-
szolva a kormányzat megkeresésére 
– készséggel kapcsolódnak a totalitá-
rius rendszerek áldozatainak az idén 
elôször megtartásra kerülô, augusztus 
23-i emléknapjának szervezéséhez.

  ***
Június 9-én, szombaton, katonai 

tiszteletadás mellett Erdô Péter bíbo-
ros áldotta meg Mádl Ferenc volt köz-
társasági elnök síremlékét a Fiumei úti 

Nemzeti Sírkertben. A síremléket Mádl 
Dalma asszony és Áder János köztársa-
sági elnök leplezte le.

   ***
Erdô Péter bíboros az Egyház 

mis szi ós küldetésérôl beszélt a 40. 
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó záró 
szentmiséjén, május 19-én. Az új evan-
gelizáció évében megrendezett tavaszi 
találkozó témája önmagunk evangeli-
zálása volt.

  ***
Május 7-én, idén 183. alkalommal 

nyitották meg a Magyar Tudományos 
Akadémia közgyûlését, melyen meg-
jelent Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettes, közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter, Réthelyi Miklós 
leköszönô nemzeti erôforrás minisz-
ter, valamint Erdô Péter bíboros, az 
MTA tagja.

  ***
XVI. Benedek pápa megerôsítet-

te Erdô Péter bíboros kinevezését a 
Katolikus Nevelésügyi Kongregáció 
tagjaként, amirôl 2012. április 30-án 
kelt levelében Zenon Grocholewski 
bíboros, a testület prefektusa értesítet-
te a fôpásztort. A kinevezés a bíboros 
eddig betöltött feladatait nem érinti.

  ***
Április 19-én Alberto Bottari de 

Castello érsek, apostoli nuncius a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
tagjaival szentmisét mutatott be a 
Szentatya megválasztásának hetedik 
évfordulója alkalmából. A Szent István-
bazilikában a politikai és közélet képvi-
selôi mellett jelen voltak a diplomáciai 
testület tagjai is.

Fritzné Tôkés Éva

Neumayer Katalin

RÖVIDEN



AZ EGYHÁZ JÖVÔJE ÉS REMÉNYE A CSALÁD
A család: munka és ünnep mottó-

val rendezték meg a családok hetedik 
világtalálkozóját május 30. és június 3. 
között Milánóban. Az esemény csúcs-
pontját XVI. Benedek pápa háromna-
pos lelkipásztori látogatása jelentet-
te. A találkozón negyvenkét fôs hazai 
küldöttség is részt vett, de érkeztek 
magyarok Bánátból, Erdélybôl, Szat-
márnémetibôl, és jelen voltak a Milánó 
környékén élôk is. Köztudott, hogy a 
város szalézi kápolnájában minden 
hónap elsô vasárnapján magyar nyel-
vû szentmisét tartanak. A zarándokok 
tiszteletére ezúttal június 2-a, szom-
bat délelôttre került át a liturgia, ame-
lyet Bíró László családreferens püspök 
vezetett.

A világtalálkozó megnyitásaként 
Angelo Scola milánói bíboros pünkösd-
vasárnap ünnepi szentmisét mutatott 
be a dómban, amelyen a rendezvény 
ötezer önkéntese vett részt. A találko-
zó jelentôségére utal, hogy közel 1500 
újságíró akkreditáltatta magát rá. 
Negyven tévéállomás közvetítette élô-
ben a Szentatya milánói látogatásának 
eseményeit és tájékoztatott az öt föld-
rész nyolcvan országából érkezô csalá-
dok találkozójáról. 

XVI. Benedek pápa érkezését meg-
elôzôen, a háromnapos, nemzetkö-
zi teológia-kongresszuson Dionigi 
Tettamanzi bíboros, az egyházmegye 
korábbi érseke A család és a munka a 
hit távlatában témáról szólva megálla-
pította: a munkalehetôség hiánya gyak-
ran fenyegeti a családokat, márpedig 
munka nélkül nincs méltósága a család-
nak. Kifejtette, hogy a családok szolgá-
latában mûködô gazdaságra van szük-
ség. Angelo Bagnasco bíboros, genovai 

érsek, az Olasz Püspöki Konferencia 
elnöke is felszólalt. Beszédében kiemel-
te: nemcsak támogatást, de méltóságot 
is kell adni a család intézményének. 
Olyan kultúrára van szükség, amely 
különleges megbecsüléssel tekint a 
házasságon alapuló családra.

A világtalálkozóra jelent meg az 
Európai Püspöki Konferenciák Ta ná-
csának új kötete is Európai püspökök: 
demográfia és család Európában cím-
mel. A könyvbemutatóra küldött üze-
netében a szervezet elnöke, Erdô Péter 
bíboros kifejtette: az Egyházat aggoda-
lommal tölti el az európai demográfiai 
helyzet, ugyanakkor azt is hangoztat-
ta, hogy reménykedik a változásban.  

A Szentatya június 1-jén késô dél-
után érkezett meg Milánóba, majd a 
Dóm téren köszöntötte a város lakóit. 
Este részt vett a világtalálkozó kereté-
ben a tiszteletére rendezett hangverse-
nyen a Scalában, a város világhírû ope-
raházában, ahol Beethoven IX. szim-
fóniáját adták elô. Másnap a lelke sedés 
már egész Milánóban érezhetô volt, 
bérmálkozók, fiatalok tömege lepte 
el délelôtt a metrót, hogy az AC Milan 
szurkolói helyett ezúttal ôk töltsék 
meg a San Siro stadiont.

Szombat este a tanúságtételek 
ün  ne  pére 300 ezer embert vártak a 
szer  vezôk, amelynek keretében zenés 
ünneplés hangolta rá a világ minden 
részébôl összesereglett családokat a 
Szentatyával való találkozásra.

Szentháromság vasárnapján a 
Benedek pápa által mondott szent-
misére már egymillió zarándok gyûlt 
össze a hatalmas szabadtéri templom-
má átalakított bressói kifutópályán. A 
pápai nagy találkozóknak helyet adó 

katonai repülôtér környékén minden-
felé vatikáni sárga-fehér színû dísze-
ket kaptak a házak.

Milánótól való búcsúzása elôtt 
a Szentatya közösen étkezett száz 
meg hívott családdal, akik között 
volt bagdadi, kinshasai, mexikóváro-
si, spanyol, ausztrál, milánói és phi-
ladelphiai is. A szolidaritási ebédet 
a milánói karitász szervezte meg a 
katolikus egyetem épületében. Scola 
és Tettamanzi bíborosok köszöntöt-
ték a Szentatyát az ebéd végén. XVI. 
Benedek rövid rögtönzött beszéddel 
válaszolt. Köszönetet mondott a milá-
nói világtalálkozón megélt tapaszta-
latokért, amely során az élô Egyházat 
tapasztalta meg. „Idônként érezhet-
jük úgy, hogy Péter hajóját veszélyes, 
ellenséges szelek veszik körül, ugyan-
akkor azt is látjuk, hogy az Úr jelen 
van, él, a Feltámadott valóban él és a 
kezében tartja a világ és az emberek 
szívének irányítását. Ezeknek a napok-
nak az ajándéka, hogy megtapasztal-
hattuk: az Egyház él, Isten, a feltámadt 
Krisztus élteti” – tette hozzá.

Tarcisio Bertone bíboros-államtit-
kár másnap az olasz televízió esti hír-
adójában exkluzív interjút adott a csa-
ládok hetedik világtalálkozójáról. „A 
pápa és magisztériuma iránti szeretet 
és támogatás csodálatos megnyilvánu-
lása volt ez az esemény. A Szentatyát 
boldogság és meghatódottság töltötte 
el az ôt körülvevô öröm és lelkesedés 
láttán. Benedek pápa, amint hallhattuk 
is, az egyetemes Egyház nagy csapatá-
nak ’kiváló edzôje’ a harmadik évezred 
bajnokságának küszöbén” – fogalma-
zott a vatikáni bíboros-államtitkár.

A Család Éve összegzéseként és a sikeres folytatás érdekében a fôegyházmegye Családreferatúrája kiadványt jelentetett meg, amelyben 
40 plébánia és 3 lelkiségi mozgalom beszámolója olvasható. Az írások a helyi közösségek emlékezetes család évi eseményeit adják közre. A 
beszámolókból kitûnik, hogy a plébániákon zajló rendszeres programok témájában külön hangsúlyt kapott a család. Ezen kívül számos új 
kezdeményezésrôl is olvashatunk a gyûjteményben.

Somogyi Viktória
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MUNKÁSSÁGA NYOMÁN ÉLET FAKADT

BÚCSÚJÁRÓ NÉPRAJZTUDÓS

Így hívom Barna Gábor szakrális 
néprajzkutatót, egyetemi tanárt, aki az 
idén vette át Erdô Péter bíboros-érsektôl 
a Stephanus-díjat. „Zarándokút az élet” 
– nyilatkozta közel tizenkét esztendeje, 
amikor Búcsújárók címû könyve meg-
jelent. Kunszentmártonban született, s 
amint elmondta, ott járt általános isko-
lába, és magyartanára hatására írta az 
elsô néprajzi dolgozatát. A karmeliták-
hoz járt templomba, a kármel légkör 
mélyítette el hitét. Családjuk intenzív 
vallásos életet élt. Nagyszülei elbeszé-
lésébôl ismerte meg Kunszentmárton 
gazdag vallási múltját. 

Egyetemi diplomadolgozatát Néphit 
és népszokások a Hortobágy vidékén 

címmel írta meg, amely az Akadémiai 
Kiadónál jelent meg 1979-ben. Ekkor 
lépett az életébe a boldog emlékû Bálint 
Sándor, aki felkérte, legyen munkájá-
nak folytatója. Ez végleg meghatározta 
a kutatásait. Tudta, az idô haladtával új 
módszerek, szempontok jelentkeznek, 
hogy a vallásos néprajz (is) olyan terü-
let, amely több tudományág eredménye-
it tartalmazza. 

Az egyetemen megszervezett egy 
speciális néprajzi képzést, amely 1998 
óta folyik. Ma a Szegedi Tu  do mány-
egyetem Néprajzi és Kultu rá lis Ant-
ropológiai Tanszékének vezetôjeként 
a tanszék keretében mûködô vallásos 
néprajzot is irányítja, valamint a Gál 
Ferenc Hittudományi Fôiskolán meg-
alakult Bálint Sándor Valláskutató 
Intézetet – magasan képzett, fiatal 
munkatársakkal. 

Neve is mert a nemzetközi tudomá-
nyos életben, a finn akadémia külsô 
tagja. Mindig közösségi munkáról 
beszél, ha könyvekrôl van szó – közel 
ötvenrôl (!), –, amelyek törekvéseinek 
intenzitásáról vallanak. Sorolhatnánk 

a köteteket, amelyek az említett mód-
szertan továbblépésének tanúi. Például: 
Vallások, határok, kölcsönhatások; 
Kép, képmás kultusz, de a tévében a 
Zarándokutakon címû, búcsújáró helye-
ket bemutató 40 részes mûsort sem 
felejthetjük el, amelyeknek Barna Gábor 
volt a szakértôje, közremûködôje. 

Legutóbb Az élô rózsafüzér társu-
lata címû könyve jelent meg a Szent 
István Társulatnál, amelyrôl e sorok 
írójának ekként nyilatkozott: „A hall-
gatókkal együtt gyûjtöttük e rendkívül 
népszerû társulat jámborsági szokása-
inak szinte minden részletét. Nem csu-
pán nálunk, hanem Közép-Európában 
is. Tudomásul kell vennünk: a katoli-
kusok körében Európában a rózsafüzér 
a legnagyobb vallási tömegmozgalom. 
Ez nagyon fontos. Magyarországon 
1920-ban több mint egymillió tagja 
volt. Változatos, gazdag kultúrája ala-
kult ki a rózsafüzér-imádságnak.”

Egyszerûség, szakmai alázat, a 
Gond viselésbe vetett erôs hit jellem-
zi Barna Gábort. Érzi, nem elég fiatal 
ahhoz, hogy mindent tudjon...

Gyászmisén búcsúztatták Kopp 
Máriát május 1-jén a Zugligeti Szent 
Család-templomban. A Semmelweis 
Egyetem Magatartástudományi Inté-
ze tének tudományos igazgató-helyet-
tese, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora 2012. április 3-án hunyt el, 
életének 71. évében. A Népesedési 
Kerekasztal szervezôje volt, a nevéhez 
csaknem 180 tudományos közlemény 
fûzôdik.

A gyászolók nem fértek be a temp-
lomba, sokan a lépcsôn hallgatták az 
emlékezôket. Réthelyi Miklós minisz-
ter, az egyetem korábbi rektora Kopp 
Mária munkásságát méltatta. „Élete 
hihetetlenül tevékeny, aktív és egyben 
boldog élet volt, mert tudta, hogy az 
emberi lét mindig túlmutat önmagán.

Valamire irányul, amit érdemes be-
teljesíteni. Kopp Mária nagyívû, teljes 
életet élt. A szeretet parancsa szerint 
élve kereste a nemzet és az egyének 
felemelkedésének módját. Nyitott volt 
a jövôre, új és szokatlan feladatokra, 
nyitott volt a szeretetre. Akkor is, ha 
a társadalom szolgálatáról volt szó, és 
akkor is, ha a családban vagy baráti 
körben kellett helytállnia” – fogalma-
zott Réthelyi Miklós.

Kopp Mária munkáját 1988-ban és 
2002-ben Nyírô Gyula-díjjal, 2004-ben 
Szent-Györgyi Albert-díjjal, 2008-ban 

Polgári Magyarországért Díjjal, 2009-
ben Prima-díjjal ismerték el. 2010-ben 
a magyarság egészségéért folytatott 
küzdelmükért – férjével, a 2009-ben 
elhunyt Skrabski Árpáddal együtt 
– Magyar Örökség Díjjal, valamint 
Stephanus-díjjal tüntették ki. 2011-ben 
Budapest díszpolgára lett.

Idén március 15-én a legnagyobb 
népegészségügyi jelentôségû megbe-

tegedések pszichoszociális, társadal-
mi, gazdasági és demográfiai háttér-
tényezôi kutatásában elért tudomá-
nyos eredményeiért, több évtizedes, a 
magyar társadalom és a család érde-
kében végzett sokoldalú munkássága 
elismeréseként a Magyar Érdemrend 
középkereszt a csillaggal polgári tago-
zata kitüntetésben részesült.

„Elsô gondolatom a köszöneté és a 
háláé” – írta Kopp Mária halálhíre hal-
latán Bíró László, a Magyar Katolikus 
Családegyesület elnöke. Majd így foly-
tatta: „Köszönöm, hogy olyan kitartóan 
és reménykedve küzdött a családért, a 
gyermekáldásért, a jobb, szebb, embe-
ribb jövôért, és hálát adok Istennek 
azért, hogy egy ilyen kiváló szemé-
lyiséget állított a magyar tudomány, 
oktatás és közélet szolgálatába. Kopp 
Mária nemcsak tudós volt, hanem az 
emberi értékek tisztánlátó szószólója 
is. A családban látta azoknak az erôk-
nek a forrását, amelyek a társadalmat 
elôbbre viszik, amelyek az élet fenn-
maradását és gazdagabbá válását lehe-
tôvé teszik... Munkássága nyomán élet 
fakadt, kérjük tehát az Élet Urát, aki-
ben ô is hitt, hogy részesítse ôt az örök 
élet örömében. Bízunk abban, hogy 
Isten áldásával folytatni tudjuk meg-
kezdett munkáit, szolgálva az életet és 
a magyar családokat.”

Tóth Sándor

EB
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EMLÉKE KÖTELEZ

Augusztus 20-án Szent István kirá-
lyunkra emlékezünk, a magyarok leg-
ismertebb szentjére, országunk alapí-
tójára és nemzetünk apostolára. Ezen 
az ünnepen évente felidézzük életét. 
Megcsodáljuk benne a bölcs uralko-
dót, a nagy szentet és hithirdetôt, aki 
örökre beírta nevét nemcsak a nemzet 
és az emberiség történelmébe, ugyan-
akkor hajlamosak vagyunk figyelmen 
kívül hagyni azt, hogy Szent István 
királyunk elsôsorban hozzánk hasonló 
ember, keresztény volt.

Szent István komolyan vette krisz-
tusi keresztény küldetését és hivatását 
a világban és az egyházban. Komolyan 
vette keresztségi ígéretét és megva-
lósította azt, amire keresztsége által 
vállalkozott: folytatta Krisztus Urunk 
megváltó mûvét azon a helyen és körül-
mények között, ahová ôt Isten állította. 
Krisztushoz hasonlóan tanította, kor-
mányozta és megszentelte környezetét. 
Dacolva kora pogányságával és a meg 
nem értésekkel vállalta a tanúságtételt 
Krisztus mellett: imádkozott, böjtölt, 
tudott adakozni bôkezûen és megbo-
csátani nagylelkûen, tudott lelkiisme-
retesen, becsületesen és szorgalmasan 
dolgozni, tudta keresztény szellemben 
nevelni gyermekeit és népét.

Mindehhez nem kellett királynak 
lennie, csak hívô kereszténynek. És 
ô királyként is az maradt: elkötele-
zett, öntudatos és felnôtt keresztény, 
aki nemcsak a misszionáriusoktól, 
papoktól, szerzetesektôl és püspökök-
tôl várta a hit továbbadását, családja 
és környezete megszentelését, hanem 
saját keresztségbôl fakadó keresz-
tény küldetése révén maga is nekilá-
tott, szóval és tettel, életével hirdette 
Krisztust.

Szent István nem élt kettôs életet. 
A trónteremben és a közéletben épp-
úgy hívô volt, mint zárt kápolnájában, 
a templomban, családja körében vagy 
egyháza közösségében.

Ez a Szent István-i keresztény élet 
teljesen különbözik attól az öntudat-
hasadásos életformától, amelytôl évti-
zedeken át sokan fulladoztak, vagy 
amelybe sokan belefulladtak az elmúlt 
ateista rendszer idején. Sokan, sajnos, 
kettôs életet éltek és élnek: ritkán, 

talán csak egy órára vasárnaponként 
keresztények és vallásosak, amíg a 
templom padjaiban ülnek, egyébként 
életük profán, világi, egyáltalán nem 
tanúskodik arról, hogy ôk Krisztus 
mûvének továbbvivôi.

Egy örmény közmondás szerint egy 
országot négy dolog tart fenn: a böl-
csek tudománya, a nagyok igazsága, a 
hôsök vitézsége és a jók imádsága.

Hazánk több mint ezer éves fenn-
állása azt bizonyítja, hogy a múltban 
mindig voltak bölcs magyarok, akik-
nek a tudása újabb és újabb lendületet 
adott az országépítéshez a nehéz idô-
szakok után, és voltak országunknak 
nagy személyiségei, akik igaz életük 
példájával a maradandó igazságokra 
és értékekre tanították a népet. A tör-
ténelmi múltban mindig éltek itt olyan 
hôsök, akik vitéz bátorsággal harcol-
tak az idegen elnyomókkal szemben, 
és ha kellett, életüket is feláldozták az 
ország szabadságáért. Nem hiányoztak 
a buzgó és jámbor emberek sem, akik-
nek imádsága nagy lelki erôt biztosí-
tott jó és balsorsban egyaránt.

Ahogyan ez a tudás, igaz cselek-
vés, vitéz bátorság és lelkes imádság az 
elmúlt évszázadokban biztosítani tudta 
népünk fennmaradását, ugyanígy a jövô-
ben is ezekre az alapokra kell építenünk.

Ez a föld csak akkor fog szilárdan 
állni, ha nem az ügyeskedôkre, ha nem a 
bölcsekre bízzuk a vezetését. Nagy elô-
deink példáját követve min dig lesznek 
igaz magyarok, akik nem saját érde-
küket vagy hasznukat nézik, hanem 
készek az egész nemzetért dolgozni. 
Szülôföldünk csak akkor fogja kiállni 
az elkövetkezendô idôk viharait, ha a 
jelenben és a jövôben is lesznek olya-
nok, akik hôsies lelkesedéssel élnek 
a hazáért, és olyanok is, akik buzgó 
imádsága Isten áldásáért fohászkodik 
mindazok életére és munkájára, akik 
magyarnak vallják magukat. A négy fel-
sorolt embertípus és érték közül egyik 
sem hiányozhat, mert a hazát is ez a 
négy dolog tartja fenn: a bölcsek tudo-
mánya, a nagyok igazsága, a hôsök 
vitézsége és a jók imádsága.

A  s z e n t  k i r á l y  e m l é k e  k ö t e -
lez. Is tenre irányítja figyelmünket: 
„Halld hát te hívô magyar nép – kiált-
ja felénk Mózes szavaival ¬–, » Az Úr, a 
mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd 
Uradat, Is tenedet szíved, lelked mélyé-
bôl, minden erôddel! (MTörv 6, 4–5) « 
Vigyázz, szabd hozzá tetteidet, hogy jól 
menjen sorod, s bár sokan szívesen lát-
nának elpusztulni, te azért válaszd az 
életet.” 

Kovács Sándor

Tavaly márciusban a gyulafehérvári egyházmegye ezer éves fennállása alkalmából idôszaki kiállítás nyílt Esztergomban. A Szent 
Mihály-székesegyház és érseki palota felújításához kapcsolódó régészeti tárgyanyagot a Keresztény Múzeum fogadta be. A tárlat megnyitó-
ja lehetôséget nyújtott az ezer éves közös múlt felidézésére. A Szent István-i alapításban gyökerezô egységet emelte ki köszöntôjében Erdô 
Péter bíboros, aki a két érseki székhely szoros kapcsolatát egy Szent István-ereklye átadásával tette hangsúlyossá. Jakubinyi György gyu-
laférvári érsek az ünnepségen háláját fejezte ki a nemes gesztusért. Már akkor ismeretes volt, hogy az átadott ereklyét az épülô kolozsvári 
Szent István király-templomban fogják elhelyezni. A tavaly augusztusban felszentelt templom elsô plébánosa Kovács Sándor fôesperes lett.

ÜNNEP

2012. augusztus 20. Budapesti Szent István-bazilika: 17 órakor szentmisét mutat be és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdô Péter bíboros, 
prímás, érsek, az MKPK elnöke. Szentbeszédet mond Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Szeretettel várjuk a híveket!

***



„A szentelés különleges, tartós, 
eltöröl hetetlen kegyelmi kötelékkel 
kapcsol minket Krisztus személyéhez” 
– mondta Erdô Péter bíboros a baziliká-
ban, ahol június 16-án pappá szentelte 
Cseh Zoltán, Fejes Csaba, Kampfmüller 
Sándor, Kelemen László, Kulcsár 
Sándor és Szili András diakónusokat, 
valamint diakónussá Ádám Miklós és 
Lejtényi Emánuel ötödéves papnöven-
dékeket.

Az egyházmegye gyémánt-, arany- 
és ezüstmisés papjai: Farkas Attila, 
Kerényi Lajos és Kovács Tibor hatvan, 
Bajzáth Ferenc, Bodó Károly, Dombi 
László és Pályi László ötven, Hegyi 
Balázs, Orbán Gábor és Szláby Tibor 
atyák huszonöt évvel ezelôtt nyerték 
el a papi rend szentségét. A közülük 
jelenlévôk is ebben a szentmisében 
adtak hálát hivatásukért. A szentelé-
si szertartás az evangélium után kez-
dôdött, amikor név szerint szólították 

azokat, akik a diakonátus, illetve az 
áldozópapság szentsé gében szeretné-
nek részesülni. Ezt követte a szentelen-
dôk ígérete, amelyben vállalták a szen-
teléssel já ró kötelezettségeket, hogy 
hirdetik az evangéliumot, megtartják 
a cölibátust, imádkozzák a szent zso-
lozsmát, bemutatják a legszentebb 
áldozatot, és engedelmességet fogad-
nak a mindenkori megyéspüspöknek. 
A szertartás a Mindenszentek litániá-
jával folytatódott. A jelöltek leborul-
tak a földre, míg a jelenlévô papok és 
hívek letérdelve a szentek közbenjárá-
sát kérték. Ezután a szertartást végzô 
Fôpásztor kézrátétel és imádság által 

átadta a Krisztustól kapott hatalmat 
és küldetést. Beszédében Erdô Péter a 
papi hivatásról szólva kiemelte: Jézus 
Krisztus különleges barátságára mél-
tat bennünket. Ezért legyen ez a papi 
élet középpontja. „Ne azt méricskéljük, 
hogy életformánk egyes elemei milyen 
népszerûek egy nemhívô gondolko-
dás szerint, hanem azt keressük, hogy 
a valóságos, az élô Jézus Krisztushoz 
hogyan lehetünk hasonlók életünk 
nagy dolgaiban vagy akár apróbb rész-
leteiben.” Beszéde végén a Bíboros atya 
Szûz Máriának, az Egyház Anyjának 
és a Papok Édesanyjának pártfogását 
kérte az újonnan szenteltekre.

„Hitünk nem pusztán magán-
ügy, meg is kell vallanunk azt, és 
szá mot kell adnunk reménységünk 
okáról” – mondta Erdô Péter bíbo-
ros pünkösdhétfôn Máriaremetén, 
a Fôegyházmegye által rendezett 
Ka rizmák ünnepén. Az idei találkozót 
Hitetek törékeny, cserépedényben ôriz-
zétek! mottóval tartották.

A templom kertjében esperes ke rü-
le ten ként egy-egy plébánia mutatko-
zott be. A szer zetesrendek és lelki ségi 
mozgalmak, az egyházmegye nevelési 
szolgálatot ellátó intézményei és a sze-
retetszolgálatban munkálkodó közös-
ségek és szervezetek is színes progra-
mokkal várták az ér deklôdôket. A gyer-
mekek idén is számtalan játékos és 
ügyességi versenyen vehettek részt, de 
volt kézmûves foglalkozás, falmászás, 
kvízjáték, szerencsekerék, akadály-
verseny, csokifondü és közös táncos 
dicsôítés is.

A plébániák sátraiban bepillantást 
nyerhettünk az adott közösség életé-
be és ünnepeibe: fotókiállítás, tablók, 
dobozból készült vitrinek, sátorká-
polna, Az élet útja – idôutazás, egész 

or szágot átölelô „családhálózat”, ró-
zsafüzér-készítés és színes ötletek tár-
háza segítette az arra járót, hogy meg-
ismerje egyházmegyénk sokszínûségét 
és állandó mozgásban lévô életét.

A nagyszínpadon 10 és 13 óra kö zött 
zajlottak a programok, majd tanúság-
tételek és színpadi beszélgetések han-
goztak el a Hit évének fényében.

Székely János püspök és a paszto-
rális helynök, Blancken stein Miklós 
beszámolt arról, hogy befejezôdött az 
elsô „missziós párok képzése”. A kép-
zés célja az volt, hogy önkénteseket 
készítsenek fel a környezetükben élô 
családok látogatására. Ezen találko-
zások lehetôséget nyújthatnak arra is, 
hogy a családok választ kapjanak azok-
ra a kérdésekre, amelyekkel a mai kor 
embere a hit és az Egyház vonatkozá-
sában szembesül. Az elsô 60 önkéntes 
itt vehette át megbízását a Bíborostól. 
Ezt követôen Kunszabó Zoltán kérdez-
te a Fôpásztort a Hit évérôl, az új evan-
gelizáció lehetôségeirôl és egyházme-
gyénk pasztorális tervérôl.

A szentmisén mondott beszédében 
Erdô Péter bíboros szólt arról, hogy 

minden hívô megkapta Krisztustól a 
missziós küldetést. „Hitünk bátor meg-
vallására és mindenki felé való hirde-
tésére van szükség” – mondta. „Olyan 
munka ez, amelyhez a papságon kívül 
nagyon sok világi hívônek, lelkiségi 
mozgalomnak a részvétele is szüksé-
ges. Ismernünk kell a családjainkat.” 
Majd így folytatta a fôpásztor: „Az 
Egyház nevében és megbízásából fog-
nak hozzájuk (a családokhoz) érkezni 
küldötteink. Beszélgetni és imádkoz-
ni fognak velük, és kezükbe adnak 
egy olyan füzetet, amely a közös imád-
ságban és az egyházi ünnepek csalá-
di elôkészítéséhez nyújt segítséget. 
Hatalmas ereje van a hívô családnak, 
nagyon nehéz idôkben is át tudja adni 
az életet és a hitet nemzedékrôl nem-
zedékre.”... „Kérjük tehát a Szentlélek 
támogatását a saját életünk és egész 
Egyházunk missziója számára! Kérjük 
a Vigasztalót, hogy támasszon papi 
hivatásokat, erôsítse meg és vezesse 
papjainkat, szerzeteseinket és minden 
keresztény hívôt!” – zárta beszédét a 
Fôpásztor.

PAPSZENTELÉS 
ESZTERGOMBAN

KRISZTUS MISSZIÓS KÜLDETÉSE

EGYHÁZUNK

Török Viktória

Cser István
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„Ki gondolta volna, hogy itt, Pest 
városában, ahol az 1671-es egyházlá-
togatás szerint két ferences misézett 
ugyan, de katolikus hívô már egy sem 
lakott, ma megint együtt lehetünk, 
együtt a katolikus hitben, magyarul 
– és sok más nyelven is – dicsérhet-
jük az Istent, és kérhetjük szabadító 
irgalmát a jövô számára” – fogalma-
zott a Szent István-bazilika elôtt tar-
tott evangelizációs napon, június 10-én 
Erdô Péter bíboros. A téren több ezer 
fiatal gyûlt össze, hogy találkozza-
nak a Neokatekumenális Út lelkiségi 
mozgalom alapítóival, Francisco Kiko 
Argüellóval, Carmen Hernándezzel 
és Mario Pezzi atyával. A liturgikus 
keretbe foglalt összejövetelre a hazai 
neokatekumenális közösségek mellett 
többek között lengyel, szlovák, román, 
szlovén, horvát, szerb és olasz csopor-
tok is érkeztek, akik az érdeklôdôkkel 
együtt megtöltötték a bazilika elôtti 
teret a fôváros szívében.

A Neokatekumenális Út alapítói 
1964-ben Madrid egyik szegénynegye-
dében telepedtek le, ahol a társadalom 
számkivetettjei közt kezdték el hirdet-
ni az Evangéliumot. A lelkiségi irány-
zat 2002-ben kapta meg a Szentszék 
jóváhagyását. A neokatekumenek mû-
ködésüket mindenhol a megyéspüspök 
irányítása alatt végzik. A helyi plébá-
niák kisközösségeiként törekszenek 
az Egyházon belül lévôk hitének elmé-
lyítésére, a meg nem kereszteltek és a 
hittôl eltávolodottak evangelizálására.

A neokatekumenátus paszto rá  ciós 
formája immár öt kontinens 120 orszá-
gában található meg. Az elmúlt esz-

tendôkig 16 700 közösség mûködött 
szerte a világon – 5000 plébánián, 880 
egyházmegyében. Magyarországon 
a Neokatekumenális Út 1983 óta van 
jelen, azóta 9 egyházmegye számos 
plébániájára jutottak el, közösségeket 
alkotva.

A budapesti találkozón Kiko Argüello 
beszédében azt mondta: „Úgy vagyunk 
itt, mint ajándék az Úrnak.” Majd Szent 
Pál apostolt idéz ve arról beszélt, hogy az 
Úr a kerügma „oktalansága” által akarta 
és akarja ma is megváltani a világot. „A 
hit hallásból fakad, ám az ember sajnos 
gyakran becsukja a fülét.” Hozzátette: 
„A társadalomnak sokszor hiába hir-
detjük, ’létezik az Isten’, nem hallgat a 
keresztényekre. Mert mindenki elsôsor-
ban a saját boldogságát keresi, a másik 
emberrel nem törôdik.”

A találkozó keretében Kiko szólí-
totta azokat a fiúkat és lányokat, akik 
meghallották az Úr hívását a papi, illet-
ve a szerzetesi hivatásra. Az elôlépô 
több száz fiatalt egyenként megáldot-
ták a jelenlévô püspökök: Erdô Péter 
bíboros, Ternyák Csaba egri érsek és 

Székely János esztergom–budapesti 
segédpüspök. A rendezvényen emellett 
bemutatták a nem hívôk evangelizá-
lására hivatott, budapesti és miskolci 
missio ad gentes közösségeket is. Ez 
utóbbi csoportok az egyház világban 
való jelenlétének új formáját valósítják 
meg: három-négy család gyerekekkel, 
két-három egyedülállóval és egy pappal 
elhagyja addigi otthonát, és egy új, sze-
kularizált környezetben él keresztény 
közösségként.

Tizedik alkalommal tartják meg a 
Genfest nemzetközi ifjúsági találko-
zót, amelyet idén augusztus 31. és szep-
tember 2. között Budapesten rendez-
nek meg. A Fokoláré mozgalom által 
szervezett rendezvényre 12 000, 17 és 
30 év közötti fiatalt várnak hazánk-
ból és további hetvenöt országból a 
magyar fôvárosba. Az összejövetelt elô-
ször 1973-ban hirdették meg Firenze 
mellett, és azt követôen is leginkább 
olasz helyszíneket választottak. Gôbel 
Ágoston, a magyarországi szervezô-
csapat tagja a rendezvényt beharango-
zó sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
az idén elsôként tartják a Genfestet 
a kelet-közép-európai régióban. Az 
Európai Unió által is támogatott ese-

mény fôvédnöke Erdô Péter bíboros, 
védnöke Steinbach József református 
püspök, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöke, 
valamint Tarlós István budapesti fô-
pol gármester. A megnyitón köszön-
tôt fog mondani Semjén Zsolt mi nisz-
terelnök-helyettes is.

A tizedik Genfest mottója: Let’s 
Bridge! Magyarul nagyjából: Épít sünk 
hidakat! A kezdeményezôk szándéka 
szerint a világtalálkozó a vallások és a 
nemzetek közötti párbeszédre ad lehe-
tôséget, örömhírt, feltöltôdést. A részt-
vevôk célja ugyanis az, hogy egysége-
sebb és szolidárisabb világ épüljön. 
Csabay Veronika szervezô elmondta, 
érkeznek résztvevôk Kínából, Jor dá-

niából és Vietnamból is, s nemcsak 
keresztényeket, hanem buddhista, 
muszlim és hindu fiatalokat is várnak. 
A rendezvény több programját a világ 
nagy részén fogható Duna World is 
közvetíti.

A fô helyszín a Budapest Sport aré-
na, de a fôváros több pontján is lesznek 
programok. Szeptember elsején este 
felvonulást tartanak a béke és a testvé-
riség jegyében az Arénától a Lánchídig. 
Másodikán, a Genfest lezárásaként a 
Szent István-bazilika elôtt szentmisén, 
a városban másutt istentiszteleten, 
illetve vallásközi összejövetelen vehet-
nek majd részt a fiatalok.

EZÚTTAL HAZÁNKBAN LESZ A GENFEST

Kacsoh Dániel

Mészáros Ilona

VÁLASZOLNI 
ISTEN HÍVÁSÁRA
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Országos zarándoklattal és boldog-
gá avatásáért tartott szentmisével 
emlékeztek Mindszenty bíborosra, 
halálának 27. és újratemetésének 21. 
évfordulójára május elsô szombatján. 
Az idei megemlékezésnek külön aktua-
litást ad, hogy 120 évvel ezelôtt szüle-
tett a mártírsorsú fôpásztor. Az eszter-
gomi Fôszékesegyházi Kincstár kijára-
ti termében az országos zarándoklat 
napjára készült el az emlékfal, mely 
Mindszenty József esztergomi éveit, 
illetve az újratemetését és az utókor 
tiszteletadását helyezi a középpontba.

Az esztergomi bazilikában tar-
tott szentmise kezdetén Erdô Péter 
bí boros köszöntötte a zarándoklatra 
érkezett híveket, a megjelent püspö-
köket, a jelenlévô közjogi méltóságo-
kat és a diplomáciai testület tagjait. A 
szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros, 
bolognai érsek mondta. Kijelentette: 

Mindszenty bíboros „azon emberek 
egyike volt, akik birtokában voltak 
Jézus tanúságának”. Ebbôl üldöztetés 
támadt egy olyan korban, amely „radi-
kális módon kizárta, hogy Isten jelen 
volna a világban. Isten Szolgája ezzel 
nem helyezett szembe mást, mint hogy 
Isten az elsô. Ô volt az igazság jelzô-
lámpása”. Mindszenty bíboros szemé-
lye „állandó figyelmeztetés, hogy ne 
fordítsatok hátat nemzetetek Szent 
Istvántól eredô keresztény hagyomá-
nyának; hogy adjátok tovább nem-
zedékrôl nemzedékre történelmetek 
nagy eseményeit, közöttük Mindszenty 
bíboros vértanúságát”. Hozzátette: az ô 
tanúságtétele ma is figyelmeztet ben-
nünket: mert bár az ateista kommuniz-
mus mára már meghalt, nem kevésbé 
romboló az az ethosz, amelyet Nyugat-
Európa épít és különbözô módokon 
másokra kényszerít. Tudatában kell 

lennünk, hogy vannak olyan erköl-
csi igazságok és értékek, amelyekért 
készen kell lennünk akár az életünket 
is odaadni, mivel ha ezeket elárulja 
az ember vagy a nemzet, akkor önma-
gát árulja el. Carlo Caffarra bíboros 
végül személyes emlékeit osztotta 
meg a bazilikát megtöltô hívekkel: 
„Gyermekkoromban ismertem meg 
Mindszenty bíboros nevét. Édesapám 
folyton róla beszélt otthon, és úgy tar-
totta ôt számon, mint a Krisztus irán-
ti hûség példáját, és ekként állította ôt 
elénk. Természetes tehát, hogy most 
meg vagyok hatva. Eminenciás Bíboros 
Úr nagy ajándékot adott nekem azzal, 
hogy itt imádkozhatok a XX. századi 
Egyház hite ezen vértanújának és hit-
vallójának sírja fölött, aki a papság felé 
vezetô elsô lépéseimet útmutatóként 
kísérte.”

A Magyar Katolikus Püspöki Kon -
feren cia által meghirdetett Mind-
szenty-emlék évhez csatlakozva a bécsi 
Pázmáneum szervezésében megemlé-
kezéseket tartottak az osztrák fôvá-
rosban is. Az Állok Istenért, Egyházért, 
hazáért címû kiállítás, amelyet Várnai 
Péter c. prépost, plébános készített, 
21 tablón mutatta be a 120 éve szüle-

tett bí boros életútját, szolgálatát és az 
emberi méltóságot védô küzdelmeit, 
a “legyôzetve gyôztes” fôpap áldoza-
tos helytállását és hûséges egyház-
szeretetét. A hercegprímás halálának 
évfordulóján pedig ünnepi szent-
misét mutattak be az Irgalmasrendi 
Templomban. A szertartást követôen 
koszorút helyeztek el az Irgalmasok 
Kórházának aulájában 2006-ban felál-
lított Mindszenty-szobor talapzatánál.

Mindszenty József bíboros emléktáb-
lájának megkoszorúzásával kezdte júni-
us 12-i bécsi látogatását Orbán Viktor. 
A koszorúzási ünnepségen a miniszter-
elnök kifejtette, Mindszenty legalább 
két fontos üzenetet küld a magyarság-
nak: az egyik a hûség, amely ma is az 
egyik legfontosabb érték, a másik pedig 
a helytállás, „a cél iránti alázat”.

Fidelissimus pastor – Mindszenty 
József fehérvértanúsága címmel em-
lékkiállítás nyílt Bécs belvárosában, a 
Porcia-palotában június 26-án.

A megnyitón Szalay–Bobro vniczky 
Vince, hazánk Ausztriába akkreditált 
nagykövete és Rétvári Bence állam-
titkár mondott köszöntôt. Ezt köve-
tôen Habsburg–Lotha ringiai Mihály, a 
Mindszenty Ala pít vány elnöke beszé-
dében kiemelte, hogy a kiállítás hely-
színe az a város, ahol a bíboros élete 
utolsó négy évében menedéket talált. 
A kiállítást Erdô Péter bíboros nevé-
ben és képviseletében Cserháti Ferenc, 

a külföldön élô katolikus magyarok 
lel kipásztori ellátásával megbízott 
esztergom–budapesti segédpüspök 
nyitotta meg. Elmondta: „Mindszenty 
József neve jelkép, jelképezi az Egyház 
üldözését Magyarországon és az egész 
magyar nemzet szenvedését, összefo-
nódik a szabadsággal és igazságosság-
gal. Küzdelme felejthetetlen, igazság-
szeretete miatt üldözték és kínozták, ô 
pedig állhatatos maradt.”

A kiállítás az 1975-ben Bécsben 
elhunyt bíboros életútját eredeti tár-
gyi emlékek kel, könyvekkel, fotókkal, 
képekkel, szobrokkal, valamint archív 
filmfelvételekkel és szövegrészletek-
kel mutatja be. Ki  emelkedik Babusa 
János szobrászmûvész Bu daörsön 
található,  egészalakos,  térdeplô 
Mindszenty-szobrának gipszváltoza-
ta. Látható a boldoggá avatási eljárás 
aktáinak egyik kötete is. Mindszenty 
hercegprímás halotti maszkja mellett 
sok, eddig kevéssé ismert fotója és a 
kínzatások kényszere nyomán papírra 
vetett, az elsô három betûn túl teljesen 
eltorzult aláírása is az elgondolkodtató 
érdekességek közé tartozik.

A kiállítás augusztus 10-ig tekint-
hetô meg az osztrák fôvárosban (hét     ö-
köznapokon 9.00 és 15.30 között), 
majd augusztus 20-tól október 15-ig 
Veszprémben. A tárlat mindkét he lyen 
ingyenesen várja a látogatókat.

AZ IGAZSÁG JELZÔLÁMPÁSA

BÉCSI TISZTELGÉS 
A MÁRTÍR BÍBOROS ELÔTT

JUBILEUM

Varga János

Bókay László
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VILÁGEGYHÁZ

„Azért jutottunk el idáig, mert a 
pénzügyek függetlenné váltak a valós 
gazdaságtól, a gazdaság független-
né vált a politikai akarat ellenôrzé-
sétôl, ez utóbbi pedig elszakadt az 
etikától” – olvasható a III. Katolikus–
Ortodox Fórum záró nyilatkozatában. A 
Lisszabonban június 5. és 8. között meg-
rendezett tanácskozás házigazdája José 
da Cruz Policarpo bíboros, lisszaboni 
pátriárka volt. A megbeszélés társelnö-
keiként Erdô Péter bíboros, az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsának 
(CCEE) elnöke, valamint Gennádiosz 
sassimai metropolita, az Ökumenikus 
Pátriárkátus képviselôje mûködtek 
közre. A találkozón az európai püspö-
ki konferenciák, a moszkvai, szerbiai, 
romániai, grúziai patriarchátusok kép-
viselôi, valamint a ciprusi és az albán 
egyházak küldöttei vettek részt, és a 
gazdasági válsággal kapcsolatban az 
egyházak szerepérôl és cselekvési lehe-
tôségeirôl folytattak párbeszédet.

Erdô Péter bíboros megnyitó beszé-
dében hangsúlyozta: „Európánk egy 
virágzó korszak után – amikor talán 
néhányan úgy vélték, hogy a gazdasági 
növekedés folytonos lesz – most olyan 
gazdasági és pénzügyi válságban talál-
ja magát, amely mindenkit érint. A vál-
ság nem kizárólagosan gazdasági és 
pénzügyi jellegû, hanem etikai, erköl-
csi, sôt antropológiai is.” A CCEE elnö-
ke beszéde végén emlékeztetett: „Az 
Egyház meggyôzôdése, hogy ugyanúgy, 
mint más válságos idôkben, ma sem 
állhatunk meg, és nem várhatunk arra, 
hogy csak a hatalommal rendelkezôk 
tegyenek valamit. Korunk olyan kor, 
amelyben mindenki együttmûködésre 
hivatott.”

A fórum végén a részt vevô egyhá-
zak közös nyilatkozatot fogadtak el. 
Eb ben így fogalmaznak: „A társadalmat 
úgy kell megszervezni, hogy mindig az 
ember szolgálatában álljon.” A fôpászto-
rok kifejtik: „Ha az európaiak ki akar-

nak jutni a válságból, meg kell érteniük, 
hogy változtatniuk kell életstílusukon. 
A hívô számára ez azt jelenti, hogy újra 
kell építeni személyes kapcsolatát a 
Szentháromság egy Istenével, aki ma ga 
a szeretet közössége.” A nyilatko zat 
végén az európai polgárokhoz fordulnak: 
„Üzenettel fordulunk a változás egyetlen 
olyan szereplôjéhez, aki képes társadal-
mainkat új életstílus felé fordítani: az 
európai polgárhoz. Ha az európai polgá-
rok felismerik, mennyire fontos változ-
tatniuk fogyasztási szokásaikon, akkor 
parlamenti képviselôik is követni fogják 
ôket, az ipar is igazodni fog az új elvá-
rásokhoz, az oktatás a polgárság józa-
nabb, a szegények iránt is szolidárisabb 
felfogását fogja közvetíteni. Végezetül 
az európai embernek abban az öröm-
ben lehet része, hogy újjáéleszti keresz-
tény gyökereit és foglalkozhat lényének 
lelki dimenziójával, amely egyedüliként 
képes választ adni a boldogságot és az 
élet értelmét keresônek.”

A fórumon részt vevô fôpásztorok 
közül többen Fatimába is elzarándo-
koltak, ahol Erdô Péter bíboros vezeté-
sével a magyar kápolnában szentmisét 
mutattak be.

Az új evangelizáció, a hit nyilvános 
megvallása volt a fô témája a püspöki 
konferenciák fôtitkárainak 40. talál-
kozójának, amelyet június 29. és júli-
us 2. között a skóciai Edinburgh-ban 
rendeztek meg. Az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsa ez alkalom-
ra írott sajtóközleményében hangsú-
lyozza: az új evangelizáció meghívást 
jelent minden katolikus számára. Ez 
érinti az európai társadalom minden 
rétegét. Fontos ez a változás, hiszen 
a hit fényével megvilágított emberi 
értelem képes megfelelô választ talál-
ni a jelen politikai, gazdasági kihívá-
saira. A résztvevôk megállapították: 
sok európai országban jellemzô, hogy 
Istent a magánszférába számûzik, 
korlátozzák a vallásszabadságot. 
Napjainkban, a válság idején jól érzé-
kelhetô a Mindenható iránti szomjú-
ság, és jól látható, mekkora veszteség 

az egész társadalom számára, ha Istent 
számûzzük a hétköznapi életbôl.

Az európai püspöki konferenci ák 
fôtitkárai kifejezték szolidaritásu-
kat az Egyesült Államok Püspöki 
Konferenciájával a nehéz helyzetben, 
amikor a törvényhozás korlátozni 
igyekszik a vallásszabadságot és olyan 
intézkedéseket akar elfogadtatni, ame-
lyek szemben állnak a hívô emberek 
lelkiismeretével.

A CCEE ülésével egy idôben az 
Egyesült Államok Püspöki Kon fe ren-
ciája az USA minden egyházmegyéjére 
kiterjedô eseménysorozattal, Két hét 
a szabadságért elnevezésû imahad-
járattal kívánta felhívni a figyelmet 
a vallásszabadság védelmére. A júni-
us 21-én elindított kezdeményezés a 
Függetlenség Napjáig tartott, miután 
világossá vált, hogy a Barack Obama 
elnök által kezdeményezett egészség-
ügyi reform egyes intézkedései veszé-
lyeztetik a vallásszabadságot. A jövôre 
életbe lépô törvény a katolikus intézete-
ket és kórházakat is kötelezi fogamzás-
gátló és abortáló szerek használatára.

Az imahadjárat a baltimore-i Szep-
lô telen Szûzanya-bazilikában vette kez-
detét szentmisével, amelyet William 
Lori, a város érseke mutatott be. „A val-
lásszabadság azt jelenti, hogy a hívek 
hitük szerint cselekedhetnek, hogy az 
egyházi intézetek a katolikus hit taní-
tásának megfelelôen végezhetik tevé-
kenységüket, határt húzva az állami 
hatalom, valamint az egyéni lelkiisme-
reti szabadság között” – nyilatkozta 
Baltimore érseke a kéthetes kezdemé-
nyezés elindulásakor.

HITÜNK 
MEGVALLÁSÁRA 

BUZDÍTANAK

VÁLTOZÁST 
SÜRGETÔ ÜZENET

Szilvay Gergely

szg
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MOZAIK

Hosszú távú oktatási és kutatási 
együttmûködési megállapodást kötött 
nemrégiben a Semmelweis Egyetem és 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 
A dokumentumot ünnepélyes keretek 
között Tulassay Tivadar, a Semmelweis 
Egyetem rektora és Szuromi Szabolcs, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
rektora látta el kézjegyével. A kooperá-
ció az informatika és infobionika terén 
ígér kiemelkedô eredményeket, amelye-
ket a két egyetem által létrehozandó új 
központ megteremtése tovább javíthat. 
A már eddig is számos területen együtt-
mûködô állami és egyházi egyetemek 
ezzel a szerzôdéssel jelentôsen erôsí-
tik a hazai felsôoktatásban folyó elôre-
mutató kezdeményezéseket, egyúttal 
úttörô módon segíti a biomedicinális, 
infobionikai és informatikai csúcstech-
nológia hazai ipari fejlesztését.

Hasonló célokat szolgál a Nagy-
szom  bati Felsôoktatási és Kutatási 
Szö  vetség néven létrejött megálla-
podás, melyet az Eötvös Loránd Tu -
do mányegyetem, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem és a Semmelweis 
Egyetem keltett életre. A dokumen-
tumot ünnepélyes keretek között 
Mezey Barna,  az ELTE,  Szuromi 
Szabolcs, a PPKE és Szél Ágoston, a 
Semmelweis Egyetem új rektora írta 
alá június 29-én. Oktatási és kuta-
tási együttmûködéseik bôvítésekor 
kiemelt partnerként kezelik egymás 
intézményeit, és összehangolják a 
hazai és nemzetközi felsôoktatási 

tevékenységüket. Mindezek elôsegí-
tésére létrehozzák az ELTE–PPKE–SE 
Nemzetközi Universitas Fórumot. 
Mindhárom rektor hangsúlyozta, 
hogy az oktatási és kutatási kooperá-
ció ezen új típusa egyedülálló és elô-
remutató kezdeményezés nemcsak 
Magyarországon, hanem a régión belül 
is. Meggyôzôdésük, hogy a megállapo-

dás révén tevékenységüket a jelenlegi-
nél még korszerûbb alapokra helyezik. 
A két állami és egy egyházi felsôok-
tatási intézmény az ilyen jellegû szö-
vetségben látja a magyar felsôoktatás 
kiemelkedô intézményeinek jövôjét, 
ami a nemzetközi tudományos világ 
vérkeringésébe is aktívabb bekapcsoló-
dást eredményezhet.

Szingapúrtól az Egyesült Államo kig 
több tucat ország kórusait utasította 
maga mögé a Cantate Vegyeskar a bécsi 
XXVIII. Nemzetközi Franz Schubert 
Kórusversenyen, amelyet június köze-
pén tartottak a Wiener Konzerthaus 
impozáns hangversenytermében. A 
tizenkét évfolyamos Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskola végzett diákjaiból 
1996-ban alapított énekkar két kate-
góriában indult. Mindkettôben arany 
minôsítést szerzett. 

A Magyarországon máig egyedül-
álló kórusiskola Kodály nemzetnevelô 
elveit szeretné megvalósítani, ezért 
oktatásának egészében fontos szerepet 
tölt be a zene. A tizenkét évfolyamos, 
fôvárosi és Pest megyei beiskolázású 
intézményben együtt él általános isko-
la, gimnázium és zeneiskola. Az alapí-

tása óta nyíltan keresztény szellemi-
ségû intézmény fenntartója a Fôvárosi 
Önkormányzat. 

Az énekkar az A1-es versenyen – az 
összes kategóriát tekintve – a legma-
gasabb pontszámmal nyert, és a kate-
gória-gyôzteseknek szombat késô este 
megrendezett nagydíjon utolsó fellé-
pôként aratott gyôzelmet az igen erôs 
mezônyben. Sapszon Ferenc, a kórus 
Liszt-díjas karnagya szerint a siker 
egyik kulcsa az volt, hogy a Cantate 
nem azt az utat választotta, amelyet 
az erôs vetélytársak, akik zenén kívüli 
elemeket is szerepeltettek az elôadá-
sukban, hanem a vokális muzsikában 
most már újra teret nyerô tradicionális 
elôadásmódot részesítették elônyben. 
„A zsûrik és a szakemberek újra amel-
lett voksolnak, hogy a kórusmûvészet 

a showelemek nélkül is megállja a 
helyét” – fogalmazott Sapszon Ferenc. 

A „titok” másik részét a Magyar Örök-
ség Díjas kórusiskola mûvészeti veze-
tôje ekképp foglalta össze: „Hó napok 
óta készültünk. A kórus gerince minden 
héten együtt van, de van egy része, ame-
lyiknek vagy nagyobb családja van már, 
vagy valamiképp hozzánk tartozik, de 
nem teheti meg, hogy rendszeresen jöj-
jön. Ômiattuk is döntöttünk úgy, hogy 
hat hétvégi próbát iktatunk be.” 

A kórus felkészülésének derekán 
egy belgiumi fesztiválon is részt vett a 
Cantate egy része, ahol napi két ének-
léssel, illetve szolgálattal kovácsoló-
dott még inkább össze a közösség, ami 
szintén elengedhetetlen volt a bécsi 
sikerhez.

EGYETEMKÖZI 
EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

KÁPRÁZATOS MAGYAR KÓRUSSIKER

hze

MIÉRT JÓ PÁZMÁNYOS ÖREGDIÁKNAK LENNI?
Két éve indult az összegyetemi 

Alumni Hálózat kiépítése, amely a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
öregdiákjai és az Alma Mater közötti 
szakmai és közösségi szálakat hiva-
tott szorosabbra fûzni. A Társadalmi 
Megújulás Operatív Program kereté-
ben felépített rendszer saját portálon 
keresztül tartja a kapcsolatot a jelen-
legi és volt diákokkal. Elsô lépésként 
az egyetem mind az öt kara elvégezte 
a több mint tízezer egykori hallgató-
ja adatainak digitalizálását.

Tavaly nyáron indult el az egyete-
mi Alumni Portál (alumni.ppke.hu), 

amely a kari hírek és az öregdiáko-
kat érintô lehetôségek ismertetése 
mellett egy intelligens keresôprog-
ram segítségével a régi évfolyamtár-
sak felkutatására is lehetôséget ad.

Az öregdiák-hálózat egyik legnép-
szerûbb szolgáltatása a Pázmány 
Kártya, amely 2011 decembere óta 
az egyetem végzett és jelenlegi diák-
jainak, valamint dolgozóinak ad ked-
vezményeket. A jelenleg 26 elfogadó-
helyet tartalmazó kör folyamatosan 
bôvül, az egyetem partnerei 5–20 szá-
zalék kedvezményt adnak termékeik-
bôl, szolgáltatásukból. 

Zimányi Ágnes



IMPRESSZUM • KIADÓ: ESZTERGOM-BUDAPESTI FÔEGYHÁZMEGYEI HIVATAL • SZERKESZTI: AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI FÔEGYHÁZMEGYEI HIVATAL SZAKTERÜLETI REFERENSEIBÔL ÁLLÓ SZERKESZTÔBIZOTTSÁG • FELELÔS 
SZERKESZTÔ: TÓTH JÁNOS CSABA • OLVASÓSZERKESZTÔ: OLÁH ANDREA • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: KEREKES ORSI ÉS NAGY PÉTER/COLORCOM MEDIA • NYOMDAI MUNKÁLATOK: SZ&SZ KFT. • FOTÓ: BÓKAY LÁSZLÓ, CSER 
ISTVÁN, FELLNER ÁKOS, FÛRJES VIKTÓRIA, KISSIMON ISTVÁN, MTI, MUDRÁK ATTILA, PPKE, SZIT, SLAVEI EDINA, TÖRÖK VIKTÓRIA • LEVÉLCÍM: BUDAPEST 1250 PF. 1. E-MAIL: ESZTERGOM-BUDAPEST@KATOLIKUS.HU

A történelmi város múzeumai júni-
us 16-án este hattól éjfélig várták a 
látogatókat. Az idén hatodik alkalom-
mal megtartott rendezvény 16 helyszín 
összehangolt szervezô munkájának 
eredményeképpen minden eddiginél 
nagyobb látogatószámot ért el. A közös 
belépôjegy a folyamatosan közleke-
dô városnézô „kisvonatra” is érvényes 
volt, amellyel a szintén együttmûkö-
dô Párkányi Városi Múzeum is köny-
nyen elérhetôvé vált. A Duna Múzeum 
újdonságaként az okostelefonokra 
le lehetett tölteni a sétaútvonalakat 
képekkel, hangokkal, szövegekkel 
együtt. A Keresztény Múzeum meghir-
detett programja a megbízott igazgató, 
Kontsek Ildikó által tartott általános 
tárlatvezetés volt. A kisebb és nagyobb 
diákok az életkoruknak megfelelôen 
külön csoportban hallhattak elôadást 
a garamszentbenedeki bencés kolostor 
mûvészetérôl, majd kreatív foglalko-

záson vehettek részt. A 7–10 éves kor-
osztály az Úrkoporsó makettjét készít-
hette el, a 12–18 évesek pedig egy egész 
szárnyasoltár képanyagát állíthatták 
össze. A garamszentbenedeki bencés 
kolostorról, a középkori szerzetesi 
életrôl Gergely Endre középiskolai tör-
ténelemtanár beszélt. A tárgyi emlékek 
közé kivetítette a falra a templom alap-
rajzát, a templom épületének képeit, 
hogy felidézze azt a történelmi kör-
nyezetet, melyben a múzeum becses 
darabjai létrejöttek. Vereczkei Attila 
zenetanár pedig számos személyesen 
elénekelt példával ismertette a grego-
rián zene jellegzetességeit. 

A bazilikában meghosszabbított 
nyitvatartás mellett folyamatos ide-
genvezetés keretében mutatták be az 
ország legnagyobb templomának törté-
netét és mûvészeti értékeit. 

A várhegy alatt Gasztronómia a leg-
kisebbeknek, vagyis a L’ecsó címû film 

vetítésével indult a Múzeumok éjsza-
kája program a Prímás Pincében, majd 
a borkóstolás alapjait sajátíthatták 
el a felnôtt érdeklôdôk. Sokan voltak 
kíváncsiak a Szent Adalbert Központ 
impozáns épületének termeire is, a 
nemrégiben újjászületett épület közel 
150 éves múltjára. Az épület udvarán 
pedig a „csillagok állását” figyelve tud-
hatták meg, mirôl beszélnek az égites-
tek a Bibliában.

Salkaházi Sára a Szociális Test vé-
rek Társaságának tagjaként halt vérta-
núhalált 1944. december 27-én, amikor 
nyilas pribékek a Dunába lôtték, mert 
a nôvérek Bokréta utcai központjá-
ban zsidókat bujtatott. A XX. századi 
magyar katolicizmus jeles alakjának 
boldoggá avatási dekrétumát Erdô 
Péter bíboros 2006. szeptember 17-én 
hirdette ki a Szent István-bazilika elôt-
ti téren. 

Két évvel ezelôtt Poór Tünde forga-
tókönyvíró, akinek volt egy anyaga 
Sára testvérrôl, Dér András filmren-
dezôvel közösen felkereste Sipos Áron 
producert, aki felkarolta a kezdemé-
nyezést. Késôbb Lackfi János költô is 
bekapcsolódott a munkába, amellyel 
elkészült egy új forgatókönyv-változat, 
melyet a rendezôvel együtt hárman 
jegyeznek. 

Mona Ilona és Szeghalmi Elemér, 
valamint Schéda Mária Salkaháziról 
szóló könyveit, Hídvéghi Máté tanul-
mányát, valamint Slachta Margitnak, 
a Szociális Testvérek Társasága rend-
fônöknôjének az írásait használták 
forrásmûként. Elolvasták Sára testvér 
naplóit is, amelyek a mindennapok 
történéseinek rögzítése mellett misz-
tikus elmélkedéseket is tartalmaznak. 
Ezekbôl kiderül: Sára testvér megtéré-
se nem azt jelentette, hogy már minden 
elrendezôdött benne, kényelmesen hát-

radôlhet, hanem egy folyamatos, min-
dennapi küzdelmet, ahol ember a lelké-
be tekintve mindig talál hiányosságot, 
vagy fejleszteni, finomítani valót.

Salkaházi Sára egész életútja hal-
latlanul izgalmas és példaértékû nem-
csak a magyarok számára, hanem egye-
temes értelemben is. Valóban nyitva 
állt elôtte a világi karrier is, íróként és 

újságíróként is, hiszen nem kisebb sze-
mélyiség, mint Babits Mihály figyelt 
fel a tehetségére. Fiatalon modern nô-

ként élte az életét, rendkívül tevékeny 
volt, felemelte szavát a hátrányos meg-
különböztetés ellen. Folyamatosan 
küz dött az igazságért, de már akkor 
hirdette a krisztusi szeretetet és alá-
zatot, határozottan kiállt a szegények, 
az élet elesettjei mellett. Ez a lelkü-
let egyenesen vezette el ôt a Szociális 
Testvérek Társaságához. 

Dér András filmrendezô szerint 
Boldog Salkaházi Sára élete gyönyö-
rû tanúságtétel, a katolikus értékrend 
tiszta felmutatása. Mint mondta, nap-
lójának tanúsága szerint Sárában kez-
detektôl fogva megvolt a késztetés, 
hogy átvállalja mások szenvedé sét. 
1943 szeptemberében pedig a Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepén 
önkéntes életfelajánlást tett Istennek 
a szenvedôkért. Mint azt a rendezô a 
Magyar Kurírnak adott interjújában 
elmondta: „Megpróbáltuk a teljes élet-
utat bemutatni, bár ez nagyon nehéz, 
hiszen több mint negyven évrôl van 
szó. … Megpróbáltuk kiemelni azokat 
az eseményeket, melyek sorsfordítóak 
voltak az életében, mikor és miért vál-
tott, mi késztette ôt arra, hogy egy idô 
után már ne az irodalom, az újságírás 
legyen a legfontosabb számára, hanem 
az, hogy Krisztust követve szociális 
munkát végezzen, és az elesetteket 
szolgálja.”

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ESZTERGOMBAN

FILM KÉSZÜL BOLDOG SALKAHÁZI SÁRÁRÓL 

Mudrák Attila

Bodnár Dániel
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