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„Ne legyetek soha szomorúak: egy keresztény soha 
nem lehet az! Ne hagyjátok, hogy az elkeseredés kerít-

sen hatalmába! Kérlek, ne engedjétek elrabolni azt a 
reményt, amelyet Jézus ad!” Ferenc pápa
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ÉLETÜNK

Virágvasárnap, március 24-én az esz-
tergomi bazilikában Székely János segéd-
püspök mutatott be szentmisét. Ezen a 
napon azt idézi fel az egész keresztény 
világ, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, 
alig néhány nappal a zsidó pészah kezdete 
elôtt.

***
Erdô Péter bíboros, az Európai Püspöki 

Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke levél-
ben fejezte ki „üdvözletét és jókívánsága-
it” Justin Welby fôpásztori szolgálatához 
a canterburyi érsek székfoglalása alkal-
mából, amelyet március 22-én tartottak a 
canterburyi székesegyházban. A bíboros 
levelében így fogalmaz: „Reméljük, hogy 
éppúgy, mint elôdjével, erôsíteni tudjuk 
majd ökumenikus utunkat, és közösen 
hirdethetjük Jézus Krisztus személyét az 
európai társadalomban.”

***
Zsúfolásig megtelt címtemplomában, 

az ôsi római Santa Balbina-bazilikában 
a konklávéért mutatott be szentmisét a 
bíboros március 10-én. A szertartáson kon-
celebráltak az ott élô magyar papok, jelen 
voltak hazánk szentszéki és olaszorszá-
gi nagykövetségének, valamint a Római 
Magyar Akadémiának a képviselôi is.

***
A Magyar Katolikus Püspöki Kon fe-

rencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat ado-
mányozott Horváth Lászlóné Annának, a 
Püspöki Konferencia Titkársága nyugdíj-
ba vonuló fôkönyvelôjének. A kitüntetést 
február 26-án Erdô Péter bíboros adta át. 
A díjjal a Püspöki Konferencia köszönetét 
fejezte ki azért a több mint két évtizedes 
munkáért, amellyel a titkárság és az egész 
magyar egyház gazdasági tevékenységét 
szolgálta.

***
Mécsesgyújtással emlékeztek a kom-

munista diktatúra áldozataira február 
25-én a fôvárosi Terror Háza Múzeumnál. 
Erdô Péter a Rákosi-rendszer által meg-

hurcolt hercegprímás, Mindszenty József 
emléktáblája elôtt rótta le kegyeletét. Az 
Országgyûlés 2000-ben döntött az emlék-
napról.

***
A tavalyi nagyböjti városmissziós 

napokhoz hasonlóan idén is bûnbánati 
estre került sor a budapesti Szent István-
bazilikában. Február 22-én, pénteken bûn-
bánati liturgiát, gyóntatást, keresztúti 
ájtatosságot és fôpapi szentmisét tartot-
tak a fôtemplomban, Erdô Péter bíboros 
vezetésével.

***
Február 14-én a Corvinus Egyetemen 

tartott elôadást Erdô Péter és Szuromi 
Szabolcs Anzelm, a Pázmány egyetem rek-
tora. A bíboros a méltóság, a szabadság 
és a közjó kérdését, a bûn struktúráját, 
drámáját és a ma emberét ért kihívásokat 
érintette, míg a rektor a tized jogállásának 
fejlôdésérôl beszélt. A látogatás emléké-
re Rostoványi Zsolt rektor Ezüst Corvinát 
adományozott a Bíborosnak, amely az 
egyik legmagasabb kitüntetés a Corvinus 
Egyetemen.

***
A fiatalok világával foglalkozott febru-

ár 6–9-i ülésén a Kultúra Pápai Tanácsa. A 
résztvevôket, köztük Erdô Péter bíborost, 
fogadta XVI. Benedek pápa. Az esemé-
nyen arra is rámutattak: a felnôtt nemze-
dék visszautasítja a megöregedés, a halál 
gondolatát, valóságát, nem vállalja az 
érettséggel járó felelôsséget. A problémák 
közül a magyar bíboros a migráció témáját 
emelte ki, amely a kelet-európai fiatalok 
körében is növekvô jelenség.

***
Február negyedike és hatodika között 

tartotta éves találkozóját Varsóban a 
CCEE (Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsa) és a KEK (Európai Egyházak 
Konferenciája) vegyesbizottsága. Az ülést 
Erdô Péter nyitotta meg. A tanácskozás 
témái a keresztény hit és vallás jelenléte a 
változó Eu ró pában, valamint az új európai 
keresztény mozgalmak voltak. A résztve-
vôk közösen imádkoztak a veszélyezte-
tett helyzetben élôkért, s aggódva emlí-
tették, mennyire veszélyes és bizonytalan 
a közel-keleti és az észak-afrikai helyzet. 
A tartós igazságosság és béke érdekében 
a párbeszéd az egyetlen út – állapították 
meg.

A II. Vatikáni Zsinat volt a témája a 
Pázmány egyetem Hittudományi Karán 
január 31-én megrendezett, idei teológiai 
tanári konferenciának. Erdô Péter meg-
nyitó beszédében a hagyomány és megúju-
lás egységét emelte ki, kifejtve: egy zsinat 
szükségképpen képviseli a folytonosságot 
és saját korát is.

***
A keresztények egységéért végzett 

ökumenikus imahét záró istentisztelete 
– az Apostoli Szentszék útmutatása sze-
rint – keresztény–zsidó találkozó és imád-
ság is volt a terézvárosi Avilai Nagy Szent 
Teréz-templomban, január 27-én. Beszédet 
mondott Schweitzer József nyugalmazott 
fôrabbi, egyebek mellett arról, hogy Isten 
elôtt alázattal kell járnunk, mert „mind-
nyájan az Ô esendô gyermekei vagyunk”.

***
A felelôsség, a munka tisztelete, a mû-

gond és az emberség jellemezte a szalézi-
ak oktatói és szakmai munkáját – mondta 
Erdô Péter a rend jubileumi évét megnyitó, 
Szent István-bazilikai hálaadó szentmi-
sén, január 26-án. A bíboros szerint a sza-
léziak száz évvel ezelôtt merték vállalni az 
emberek, különösen a gyerekek és a fiata-
lok üdvösségének és evilági boldogulásá-
nak szolgálatát. A régi Magyarországon ôk 
voltak azok, akik szakmákat is tanítottak 
a fiataloknak - emlékeztetett.

***
Szalézi Szent Ferenc, az újságírók 

védôszentje ünnepéhez kapcsolódva az 
idén is, január 24-én ünnepi szentmisét 
mutattak be a médiában dolgozókért a 
budapesti Egyetemi templomban. Ezt 
követôen adta át a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia nevében Erdô Péter 
a genfi püspökrôl elnevezett sajtóösztön-
díjat a Központi Papnevelô Intézet dísz-
termében. Az elismerést ezúttal Bucsy 
Levente, a Magyar Nemzet Online munka-
társa vehette át.

***
A varsói Szent János-székesegyházban 

helyezték örök nyugalomra Józef Glemp 
bíborost, a lengyel egyház jeles alakját. A 
gyászszertartásra Erdô Péter bíboros is a 
városba utazott. A nyugalmazott lengyel 
fôpásztor január 23-án, nyolcvanhárom 
éves korában hunyt el, súlyos betegségben.

***
Erdô Péter január huszadikán, Árpád-

házi Szent Margit emléknapjához kapcso-
lódóan szentmisét mutatott be a margit-
szigeti domonkos kolostor romjainál. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Szent 
Királylány közbenjárását kérték a nemze-
tért. Három évtizedes hagyomány ez – az 
elsô ilyen szentmisét Lékai László bíboros 
mutatta be még 1979-ben.

RÖVID HIREK

Neumayer Katalin
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A Bíborosok Kollégiuma március 
13-án, szerdán délután megválasztotta 
XVI. Benedek pápa utódját Jorge Mario 
Bergoglio bíboros, Buenos Aires-i érsek 
személyében, aki Assisi Szent Ferenc 
után a Ferenc nevet vette fel. Elsô jezsui-
ta pápánk a névválasztásával is hangsú-
lyozni akarta a Krisztusban megélt sze-
génységet, egyszerûségre törekvést.

Jorge Mario Bergoglio 1936. decem-
ber 17-én született az argentin fôváros-
ban ötgyermekes olasz emigráns csa-
ládban. Miután vegyésztechnikusként 
végzett, jelentkezett a szemináriumba 
s jezsuita novícius lett. 1969-ben szen-
telték pappá, örökfogadalmát 1973-ban 
tette le. Tevékenykedett a Jezsuita Rend 
argentin tartományfônökeként, szemi-
náriumi rektorként és plébánosként is. 
1992-ben nevezte ki Buenos Aires segéd-
püspökének II. János Pál pápa. 1998 óta 
volt Buenos Aires érseke, bíborossá 2001-
ben kreálta II. János Pál. A dél-amerikai 
érsek nem püspöki palotában, hanem 
egyszerû körülmények között élt, magára 
fôzött, s szolgálati helyére is tömegközle-
kedéssel járt be.

Az új pápa megválasztását követôen 
is folytatta a hagyományoktól való elté-
rést: a Sixtus-kápolna oltára elôtt állva 
fogadta a bíborosokat, akik tisztelegtek 
elôtte. (Az elôírások szerint az új pápa 
egy trónon ülve fogadja a bíborosok e 
gesztusát.) Másik apró, de sokatmondó 
gesztusára Erdô Péter bíboros is felhív-
ta a figyelmet, amikor az MTI-nek nyi-
latkozott. Mint mondta: az új egyházfô 
„máris példát mutatott azzal, hogy egy-
szerû fehér reverendában jelent meg, 
és kedves, közvetlen stílusban szólt a 
hívôkhöz”. Ferenc pápa legelôször elôd-
jéért, XVI. Benedek pápáért imádkozott, 
s mielôtt rövid beszéde után Urbi et Orbi 
áldást adott volna a híveknek, azt kérte 
tôlük, hogy imádkozzanak érte. 

Ferenc pápa a piros pápai gallér mel-
lett a szokásos piros cipôt sem viseli, és 
megtartotta korábbi püspöki süvegét 
és egyszerû keresztjét. Ugyanez az egy-
szerûség mutatkozik meg abban a pár-
beszédben is, melyet a Papok Házának 
recepciósával folytatott, amikor megvá-
lasztása után visszatért a konklávé kez-
detéig lakhelyéül szolgáló helyre: „Tréfál, 
Szentatyám? Ki akarja fizetni a számlá-
ját? – Példát kell mutatnom, éppen azért, 
mert én vagyok a pápa.”

Mindenki láthatta, hogy közönséges 
autóval közlekedik, kíséret és magán-
titkár nélkül. Kiderült az is, hogy meg-
választása óta sem ül díszhelyen a Szent 
Márta házbeli étkezésekkor, hanem beül 
a többi bíboros közé, „oda, ahol éppen 
van hely” – ahogy Federico Lombardi 
szentszéki szóvivô is megerôsítette.

Pápaként celebrált elsô miséjén, már-
cius 14-én a Sixtus-kápolnában a bíboro-
sokhoz éppúgy papír nélkül beszélt, mint 
ahogy a március 17-i Úrangyala imádság 
alkalmából is kötetlenül, s kizárólag 
olasz nyelven szólt a hívekhez.

Téved, aki gyengeségnek értelme-
zi az új pápa szelídségét – írja az Olasz 
Püspöki Konferencia napilapjában, az 
Avvenirében Luigi Geninazzi és Filippo 
Rizzi. 2002-ben, az argentin gazdaság 
összeomlásakor Jorge Mario Bergoglio 
bíboros kemény szavakkal leplezte le az 
igazságot: az általánosan eluralkodott 
korrupció veszélyezteti a nemzet egysé-
gét. Ekkor Argentínában tömegtünteté-
sek zajlottak az utcákon, a rendfenntartó 
erôk agresszívan közbeléptek. Buenos 
Aires érseke saját szemével látva az ese-
ményeket, rögtön felhívta telefonon De 
La Rua elnököt, és kérte, hogy vessen 
véget a rendôri erôszaknak. Azonnal 
közbelépett, de nem hangos szembenál-
lással, hanem csendes tiltakozással. Az 
egyházmegyei karitász segítségével meg-

szervezte a szegények konyháját, segé-
lyeket osztott, és mindenütt ott volt, ahol 
szükség volt az Egyház anyai, vigasztaló 
szavára. A cikk szerzôi röviden így fogal-
mazzák meg az új pápa lelkipásztori hoz-
záállását: „határozottan a szegények és 
a kirekesztettek mellett áll, kritikus a 
hatalommal szemben, de idegen tôle min-
den ideológiai állásfoglalás, amely osz-
tályharccá redukálná a kereszténységet.”

Erre mutatott rá péteri szolgálatának 
megkezdése alkalmából mondott szent-
beszéde is, amely március 19-én a római 
Szent Péter téren bemutatott szentmisén 
hangzott el. Kiemelte, hogy Jézus, ami-
kor hatalmat adott Péternek, háromszor 
kérdezte ôt szeretetérôl, háromszor szó-
lította fel, hogy legeltesse bárányait. Az 
igazi hatalom a szolgálat, tette hozzá a 
Szentatya. A pápának is egyre inkább 
elôre kell haladnia abban a szolgálat-
ban, amelynek ragyogó csúcspontja a 
kereszten van. Az Egyház fejének – Szent 
Józsefhez hasonlóan – ki kell tárnia kar-
ját, hogy megôrizze Isten egész népét, 
szeretettel és gyengédséggel fogadja be 
az egész emberiséget: különösen a leg-
szegényebbeket, a leggyengébbeket, a 
legkisebbeket, azokat, akikrôl Máté ír a 
szeretetrôl szóló utolsó ítélet kapcsán: 
akik éheztek, akik szomjaztak, akik ide-
genek, mezítelenek, betegek voltak, bör-
tönben raboskodtak.

Ferenc pápa legfôbb pásztori szolgá-
latának megkezdése alkalmából márci-
us 22-én a budapesti Szent István-ba-
zi likában Erdô Péter bíboros Alberto 
Bottari de Castello apostoli nuncius-
sal, és számos püspökkel együtt ünnepi 
szentmisét mutatott be.

Imádkozzunk Ferenc pápáért mi 
is: Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, 
Krisztusnak helytartóját!

A.Sz.
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A KERESZTET

Február 28-án 20 órakor közel nyolc-
évnyi pásztori szolgálat után lemondott 
XVI. Benedek pápa. A Szen tatya dönté-
se – amelyet a betegek világnapján, feb-
ruár 11-én jelentett be – az egész világot 
megdöbbentette. A visszavonuló pápa az 
imádságnak és a tudománynak szenteli 
további életét, így szolgálja tovább Isten 
népét.

A Szentatya a bíborosokhoz szólva 
alázatosan adta tudtul döntését: „Miután 
ismételten megvizsgáltam lelkiismere-
temet Isten elôtt, eljutottam arra a bizo-
nyosságra, hogy erônlétem elôrehaladott 
korom miatt már nem alkalmas arra, 
hogy megfelelô módon gyakoroljam a 
péteri szolgálatot. Nagyon jól tudom, 
hogy ezt a feladatot, spirituális lénye-
ge miatt, nem pusztán tettekkel és sza-
vakkal, hanem szenvedéssel és imával is 
teljesíteni kell. Azonban a mai világban, 
amely gyors változásoknak van kitéve, és 
a hitélet szempontjából nagy jelentôségû 
kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójá-
nak kormányzásához és az evangélium 
hirdetéséhez szükség van mind a test, 
mind a lélek erejére. Ez az erô az utóbbi 
hónapokban olyan mértékben csökkent 
bennem, hogy el kell ismernem: képte-
len vagyok jól megfelelni a rám bízott 
szolgálatnak.” Utolsó általános kihall-
gatásán, február 27-én pedig azt hang-
súlyozta, hogy döntését sok imádsággal 
megtámogatva, mély lelki nyugalomban 
hozta meg. „Szeretni az Egyházat azt 
jelenti, hogy nehéz, fájdalmas döntése-
ket is bátorsággal hozunk meg, mindig 
az Egyház javát szem elôtt tartva, sosem 
a magunkét” – tette hozzá.

A pápa mindig és örökre az Egyház-
hoz tartozik, jelentette ki XVI. Benedek, 

aki így fogalmazta meg, hogy emeritus 
pápaként hogyan vesz részt az Egyház 
szolgálatában: „Nem hagyom el a keresz-
tet, hanem új módon maradok a kereszt-
re feszített Úr mellett. Nem gyakorlom az 
Egyház kormányzásával járó hatalmat, 
hanem az imán keresztül Szent Péter 
mellett állok.”

A leköszönô Szentatyát korunk nagy 
teológusaként méltatta Erdô Péter bíbo-
ros február 24-én a XVI. Benedek péteri 
szolgálatáért a Szent István-bazilikában 
bemutatott szentmisén. „Mégsem elvont 
eszmékbôl vagy etikai döntésekbôl veze-
ti le a keresztény életet, hanem egy talál-
kozásból – mondta. – Abból a ténybôl, 
hogy találkozunk egy eseménnyel, egy 
személlyel, aki új távlatot nyit életünk 
számára.” Benedek pápa a szeretet és 
a hit összefüggését tárgyalta 2005-ben 
megjelent elsô, Deus caritas est kezde-
tû enciklikájában, majd a hit és remény 
egységébôl kiinduló Spe salvi körlevél-
ben az új evangelizáció egész programját 
adta meg. Szent Péter apostol elsô leve-
lét idézte, amely a mai keresztényeknek 
is szól: „Legyetek mindig készek, hogy 
megválaszoljatok azoknak, akik remény-
ségetek okáról kérdeznek titeket” (1Pét 
3, 15). Benedek pápa 2009-es, Caritas in 
veritate (Szeretet az igazságban) kezdetû 
harmadik nagy enciklikája új mérföldkö-
vet jelent Erdô Péter bíboros szerint: „A 
szeretet, amirôl a pápa beszél, a bátorság 
és a nagylelkûség forrása, ez ösztönzi az 
embert, hogy önzetlenül dolgozzon az 
igazságosság és a béke érdekében.”

Az alig nyolc évig tartó pápaság Erdô 
Péter szerint a hitbeli tanításnak szin-
te minden területén gazdagította az 
Egyházat, ráadásul a Szentatya – elôre-

haladott kora ellenére – folytatta II. János 
Pál pápa apostoli útjait, világifjúsági 
találkozót tartott Kölnben, Sydneyben és 
Madridban. „A madridi találkozó törté-
nései XVI. Benedek egész pápaságának 
jelképei lehetnek. A nagy érdeklôdés, a 
keserû és bántó ellenhangok, a sokszor 
szûkös külsô körülmények, a mostoha 
idôjárás és a szélvihar, mely úgy megren-
gette a liturgikus berendezést, ahogyan a 
Genezáreti-tó vihara annak idején Szent 
Péter hajóját dobálta, mert akkor is ellen-
szél fújt. És aztán minden lecsendese-
dett, és szinte érezni lehetett a kegyelem 
áradását, mert Jézus ott volt, és itt van 
ma is Egyházával.”

Benedek pápa értünk, magyarokért 
is sok jót tett: ô hagyta jóvá Salkaházi 
Sára és Meszlényi Zoltán vértanúink 
boldoggá avatását. Külön üzenetet inté-
zett hozzánk Árpád-házi Szent Erzsébet 
születésének 800. évfordulója alkalmá-
ból. A határon túli magyarság lelkipász-
tori szükségleteire Scheffler János és 
Bogdánffy Szilárd vértanú püspökeink 
boldoggá avatásával adott választ. Egyik 
legszebb pillanata pápaságának az volt, 
amikor nagy elôdjét, II. János Pál pápát 
boldoggá avatta.

Új pápánk megválasztását követôen 
se feledkezzünk el nyugdíjba vonult 
Szentatyánkról – ahogyan Ferenc pápa 
sem tette a Szent Péter-bazilika loggiáján 
elsô megnyilvánulásában: „Imádkozzunk 
Benedek pápánkért, ahogyan ô is teszi 
értünk és az egész Egyházért.”
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AZ ÉLET GYÔZELMÉT HIRDETJÜK

Húsvét elôestéjén vidáman száll az 
ének: „Az égben immár ujjongva zeng-
jen az angyalok kórusa és ujjongjanak 
Isten csodálatos mûvei: fölséges nagy 
Királyunk gyôzelmét búgó kürtök hang-
ja áldva áldja” (Exsultet). A templomi 
szertartásokban ismételten felcsendül a 
feltámadás dicsérete, az Alleluja, a meny-
nyei örömének az Úr gyôzelme felett: 
„Föltámadt Krisztus e napon, Alleluja!”.

Ezt a gyôzedelmi örömünnepet napja-
inkban mégis tartózkodás, visszafogott-
ság, valamiféle hûvös józanság jellemezi. 
A hívôk hitbeli örömét beárnyékolja a 
kétkedés, a hitetlenség. A húsvéti  öröm-
hír hallatára nem egyszer még a hívôk 
is csak zavartan és tétován bámulnak. 
Belejátszik ebbe a vallási közömbösség, 
a materiális gondolkodás, a Mammon, 
hiszen belénk verték, hogy a feltámadás 
ellenkezik az emberi ésszel. Jézus csak 
a tanítványok képzeletében él tovább! A 
húsvéti jelenések csak képzelgések, hal-
lucinációk!

Ôk nem tudják, szegények, hogy a 
feltámadás örömhíre nem valamiféle 
elvont emberi okoskodás, filozófiai fej-
tegetés eredménye, hanem olyan komoly 
valóság, amely sok szavahihetô szemta-
nú állítására épül, sok józan, épkézláb, 
hitelt érdemlô ember tanúbizonyságá-
ra. A derék jeruzsálemi asszonyok és az 
apostolok tanúságára, akik feltámadása 
után látták Jézust, üres sírját, érintették 
ôt, találkoztak és étkeztek vele. Krisztus 
feltámadásának tanúi elsôsorban Péter 
és a többi apostol, de nem csak ôk, akik 
mind életüket adták tanúvallomásukért. 
Pál nyíltan beszél több mint ötszáz sze-
mélyrôl, akiknek Jézus egy alkalommal 
megjelent, rajtuk kívül Jakabnak is és 
minden apostolnak. Ennek ellenére ôk 
sem e közvetlen tapasztalatok, ismeretek 
alapján jutottak el Krisztushoz, hanem 
a hit által, amint ezt Tamás apostol ese-
tében látjuk. Az ismert bibliai történet-
ben Jézus nem azt mondja a kételkedô 
Tamásnak: látod, megérintetted sebhe-
lyeimet, most már látod és tudod, hogy 
feltámadtam, hanem arra kéri: ne légy 
hitetlen, légy hívô (Jn 20, 27)! Neki is hin-
nie kellett, hogy az elôtte megjelenô Úr 
valóban a feltámadt Krisztus!

Az Egyház az apostolok és az elsô 
keresztények komoly tanúsága, a hit 
alapján hirdeti a húsvéti örömhírt: 
Krisztus feltámadt és vele együtt mi is új 
életre keltünk.

Jézus feltámadásának 
öröme nem a munkaszü-
neti napokból, a hagyo-
mányokból ered, hanem 
az élet örömébôl, amely 
annál inkább betölti szí-
vünket, minél inkább meg-
nyitjuk azt a kinyilatkoz-
tatás, az Isten szava elôtt, 
amint ezt az apostolok, a 
derék jeruzsálemi asszo-
nyok, az elsô keresztények 
és utódaik is tették.

Az Isten igéje, az Úr 
ma is sokszor megjelenik 
és sokféle módon szól 
hozzánk, magyarázza az 
írások értelmét, akárcsak 
egykor az emmauszi úton 
bandukoló két tanítvány-
nak. A feltámadt Üdvözítô 
világítja meg az emmau-
szi tanítványoknak az 
írások értelmét. Ôk pedig 
úgy emlékeztek erre visz-
sza, hogy lángolt a szí-
vük, amikor ezt hallották. 
A föltámadás fényében 
megértették, hogy Isten 
ígéretei Jézusban teljesed-
tek be.

Az elsô keresztények 
el  fo gadták Krisz tus örömhírét, de ennél 
még többet is tettek: nem rekedtek meg 
csupán az élô Krisztus felismerésénél, 
hanem a felismert igazságról azonnal 
tanúságot tettek és hirdették Isten cso-
dás nagy tetteit: Krisztus életét, tanítását, 
csodáit, halálát és feltámadását örömhír-
ként adták tovább. Hitték, hogy Jézus a 
Megváltó és az Úr, és ezt életükkel, ha kel-
lett, életük árán is tanúsították.

 Húsvét az élet örömünnepe, de egy-
ben tanúságtétel is. A húsvéti miszté-
rium tanúságára szólít a családban, a 
közösségben, barátok között, a szomszé-
dok és a munkatársak körében. Amikor 
ugyanis megkeresztelkedtünk, éppen 
arra vállalkoztunk, hogy tanúi leszünk 
a feltámadás örömhírének. De erre vál-
lalkoztunk késôbb is, amikor az elsô 
szentáldozáshoz járultunk, vagy meg-
bérmálkoztunk. Mindannyiszor meg-
ígértük, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, 
tanúságot teszünk róla és hitünk szerint 
élünk, még akkor is, ha ez a tanúságté-
tel olykor sok-sok ellenállásba ütközik. 
Akadályozza a világias és piaci gondolko-

dás, a tudomány és a technika sok káprá-
zatos csodája, a jólét, a Mammon. Mind 
azt a látszatot kelti, mintha Istenre és 
országára többé már semmi szükségünk 
sem lenne, hiszen – úgymond – önerô-
bôl, Isten nélkül is jól elboldogulunk. A 
tapasztalat mégis arra tanít, hogy szük-
ségünk van Istenre és az útmutatásaira, 
mert különben tévelygünk és nem jutunk 
elôbbre: ha az Úr nem építi a házat, az 
építôk hasztalanul fáradoznak, hiába 
kelünk korán, csak a könnyek kenyerére 
jut. Szükségünk van az Úrra, mert igazi 
boldogulásunk egyetlen forrása: „Nem 
adatott más név az ég alatt az emberek-
nek, amelyben üdvözülhetnének” (ApCsel 
4, 12). Szükségünk van a feltámadt 
Krisztusra, mert feltámadása új életerôt 
ad. Felszabadít a céltalan élet, a teljes 
elmúlás görcsös félelmétôl, megnyugvást 
és jövôbe vetett bizalmat ad, békével és 
örömmel telíti szívünket.

Húsvét az istenes élet örömünnepe: 
Jézus Krisztus gyôzelmét hirdeti, a mi 
gyôzelmünket: az Úr él és mi általa, vele 
és benne élünk — mindörökké, ha akarjuk!

Cserháti Ferenc

Nagycsütörtökön délelôtt 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában fôpapi szentmise keretében Erdô Péter bíboros olajokat szentel. A szertartás alkalmával 

újítja meg a fôegyházmegye papsága papi ígéreteit. Este 18 órakor a fôpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek 

keretében végzi a lábmosás szertartását, nagypénteken pedig az esztergomi bazilkában emlékezik meg Urunk szenvedésérôl. Húsvét vigíliáján 18 órakor a budapesti 

Szent István-bazilikában a bíboros-fôpásztor, az esztergomi bazilikában Székely János segédpüspök vezetésével kezdôdik a húsvéti vigília. Húsvétvasárnap délelôtt 

10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdô Péter bíboros. 



Tizenkilenc megyében, több mint 
hetven településen összesen tizennyolc 
millió forint értékben osztott szét tûzi-
fát a Karitász. Ez a mennyiség mintegy 
nyolcszázötven rászoruló család számára 
jelentett egy-egy köbméter tüzelôt, amely 
hetekig segít átvészelni a téli hideget. 
A téli hónapokban a szervezet fokozott 
figyelmet fordít mindazokra, akik szá-
mára a hideg elleni védekezés komoly 
megpróbáltatást jelent. Több esetben a 
rászorulók a tûzifán kívül élelmiszer, 
ruha és egyéb adományokat is kapnak.

A helyi karitászcsoportoknak rálátá-
sa van azokra a családokra, akik nehéz 
helyzetben vannak, hiszen az önkéntes 
tagok a településen élnek és gyakran 
megkeresik ôket kérésekkel a rászo-
rulók, valamint sok esetben az önkor-
mányzat és más szervezetek is jelzik a 
nehéz helyzetben lévô családokat szá-
mukra. Így a Karitász munkatársai és 
helyi önkéntesei a rászorultság felméré-
sétôl kezdve, a szállítás megszervezésén 
keresztül, egészen a kiosztásig aktívan 
részt vesznek az adományozásban.

Véget ért a dm drogerie markt, a 
Pampers és a Karitász közös jótékonysá-
gi akciója, amely során országszerte 262 
kisgyermekes család kapott egyenként 
huszonöt csomag pelenkát, amely mint-
egy fél évre elegendô mennyiség. Az össze-
sen 6550 „adag” összértéke meghaladja a 
huszonhat millió forintot. Február 13-án 
Écsy Gábor atya, Kanyó Roland, a dm PR 
menedzsere és Boros Anita, a Procter & 
Gamble PR menedzsere adta át az ado-
mányt jelképesen néhány családnak 
Budapesten. A Karitász közlése emlékez-
tet: még 2012 novemberében indította 
el ismét a dm drogerie markt a Együtt a 
babákért kampányát, amelynek célja a 
nehéz körülmények között élô családok és 
gyermekeik támogatása. A dm, a Procter & 

Gamble és a Karitász közös kampányába 
már országszerte 262 dm üzlet kapcsoló-
dott be, így növekedett a támogatott csalá-
dok száma is. A kéthónapos akció alatt a 
dm vásárlói hûségpontjaikat ajánlhatták 
fel adományként. A lehetôséggel idén már 
mintegy tízezren éltek.

A korosztályok közötti párbeszéd 
jegyében indítottak tavaly december-
ben rajzpályázatot gyermekek számára, 
határon innen és túlról közel ezer pálya-
mû érkezett. A „Szupernagyi, avagy mit 
jelentenek számodra a nagyszüleid” elne-
vezéssel meghirdetett kezdeményezéssel 
a Karitászt Támogató Alapítvány az aktív 
idôskor és a nemzedékek közötti szolida-
ritás európai évéhez kapcsolódott. 

A beérkezett mûveket az egyházme-
gyei központok bírálták el elôször, majd 
a legjobb rajzokat országos zsûri érté-
kelte. Az A kategóriában Mester Emma 
elsô osztályos tanuló, az Esztergom–
Budapesti Fôegyházmegye „versenyzôje” 
lett a harmadik helyezett.

TÛZIFÁT OSZTOTTAK ORSZÁGSZERTE

KOROSZTÁLYOS AKCIÓK

Török Viktória

A fôváros legnépesebb, IX. kerüle-
tében indított többéves programot a 
Katolikus Karitász 2880 óra elnevezéssel. 
A projekt célja az önkéntesség terjesztése 
és népszerûsítése, az önkéntes tevékeny-

ség általános társadalmi megbecsültsé-
gének növelése, továbbá a lakosság érzé-
kenységének kialakítása az önkéntes 
munka iránt. 

A segélyszervezetnek jelenleg ország-
szerte több mint nyolcezer regisztrált 
önkéntese van, és mintegy hétszáz plébá-
niai csoportban gyakorol állandó segítô 
tevékenységet. A mostani kezdeményezés 
növelné ezt a bázist, bôvítené a foglalkoz-
tatási kapacitást.

A projekt során három önkéntes 
pont mûködtetésével mintegy százhúsz 
önkéntes kiközvetítését valósítják meg 
az együttmûködô intézmények segítsé-
gével. A résztvevôket személyre szabott 
tanácsadással, felkészítéssel segítik 
majd a megfelelô feladatok – így mozgás-
sérültek segítése, betegkísérés, házi ellá-
tás, intézmény-karbantartás, drogpre-
venciós programba való bekapcsolódás 
vagy iskolás gyerekek segítése, kreatív 

foglalkozások vezetése – ellátásában.
Cél továbbá, hogy a projektben fog-

lalkoztatottak, s kiemelten a hátrányos 
helyzetû munkavállalók, felismerjék az 
önkéntes munka fontosságát, hasznos-
nak érezzék saját magukat – egyúttal 
népszerûsítsék ezt a tevékenységet. Az 
elnevezés arra utal, hogy az önkéntesek 
egy év alatt 2880 munkaórát teljesítenek, 
havi százhúsz órában. Emellett önkéntes 
adatbázist és menedzsmentet is létrehoz, 
valamint tanulmányt készít a Karitász a 
projekt kapcsán. Együttmûködô partner 
többek között a Szent Ferenc Kórház, a 
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs 
Központja, a Szent Lujza Szeretetotthon, 
a Napraforgó Óvoda, az Albertfalvi Don 
Bosco Katolikus Általános Iskola, a 
Magyar Szentek Temploma, továbbá a 
Fôvárosi Munkaügyi Központ és a ferenc-
városi önkormányzat.

Immár hagyományos módon az idei nagyböjtben is országos tartósélelmiszer-gyûjtést szervezett a Karitásszal együttmûködve a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy fôegyházmegyénkben a hívek nagylelkû adományának 
eredményeképpen 20 tonna élelmiszer gyûlt össze!
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Katolikus családok látogatására ké-
peznek munkatársakat egy tavaly elin-
dult program keretében az Esztergom–
Budapesti Fôegyházmegyében. A misz-
sziós munkában résztvevôknek február 
2-án, szombaton a budapesti városmajori 
kistemplomban tartottak továbbképzést. 
Erdô Péter bíboros, érsek igeliturgia 
keretében nyújtotta át a megbízólevelet 
a plébánosaik által újabban jelölteknek. 
A fôpásztor elmondta: a világi munkatár-
sak Krisztus világosságát adják tovább 
az embereknek, amikor meglátogatják 
ôket családjuk körében. „Saját, belsô 
megújulásunkat kell, hogy sugározzuk 
magunk körül, a családoknak és a tágabb 
környezetnek is” – tette hozzá.

Az igeliturgiát követôen öt plébá-
nia családlátogatói számoltak be az 
eddigi tapasztalataikról. Levélben tör-
tént tömeges megkereséseikre viszony-
lag kevés visszajelzés érkezett, viszont 
ahová elmentek, ott szinte mindenhol 
igen hasznos beszélgetés és együttlét 
valósult meg – derült ki az élménybeszá-
molókból. Erdô Péter reflexiójában jelez-

te: ha hasonlóan vallásos családokhoz 
vezet a látogatók útja, az sem hiábavaló, 
hiszen a közösséget erôsíti. Ugyanakkor 
buzdította a plébániai közösségeket: 
használják ki a szórólapos hirdetés lehe-
tôségeit is. Felhívta a figyelmet: ennek 
a programnak nincs elôre megszabott 
határideje, hiszen normális várakozás 
szerint is évekbe telik, míg a munkatár-
sak végigjárják a katolikus családokat. A 
fôpásztor biztatta a résztvevôket, hogy a 
szociális szempontokat is vegyék figye-
lembe vizitációjuk során, vagyis mérjék 
fel, kiknek van szükségük esetlegesen a 
helyi karitász segítségére.

2012-ben a nagyvárosok missziója 
keretében tizenöt európai városban zaj-
lottak missziós programok, Dublinban 
és Varsóban az egyik lényegi pont éppen 
a családlátogatás volt. Ennek hatásá-
ra döntöttek úgy Erdô Péter bíborossal, 
hogy az egész egyházmegyében meg-
próbálják ezt meghonosítani – nyilat-
kozta a Magyar Kurírnak Székely János 
segédpüspök, a program püspöki felelô-
se. Rámutatott: Rómában is nagy sike-

rû vállalkozás volt a katolikus családok 
végiglátogatása a 2000-es jubileum elôtti 
években. Az evangélium átadásának leg-
fôbb terepe a család – hívta fel a figyel-
met a püspök-koordinátor.

A látogatókat a plébános választja ki 
a jelentkezôk közül, akik a plébánia nevé-
ben mennek, s keresik fel a családo kat. 
Ismeretségek segítségével – így leggyak-
rabban a hittanosok, a katolikus iskolá-
ban tanulók családját megszólítva – gyûj-
tenek címeket, s úgy küldik ki a család-
látogatást felajánló leveleket. A pozitív 
visszajelzést adó famíliákat aztán kette-
sével látogatják meg.

A vizitációk legfontosabb eleme a 
családdal való közös imádság, amelyhez 
segítségként Székely János püspök veze-
tésével imafüzet is készült. A családokért 
végzett fohász mellett – amely már a csa-
ládlátogatás során is kiválóan alkalmaz-
ható – az egyes ünnepekhez kapcsolódó 
imaminták is támpontot adnak a lelkiség 
közös családi megéléséhez.

Számos felmerülô problémával, kér-
déssel szembesülhetnek a jövendôbeli, 
de már a mûködô házasközösségek tag-
jai is. Ilyen például: hogyan találunk rá 
a leendô közösségi tagokra? Mi az opti-
mális csoportlétszám? Hogyan váljunk 
közösséggé? Hogyan tartsuk fenn az 
érdeklôdést, a lendületet? Ezt felismerve 
fejlesztette ki a fôegyházmegye családre-
feratúrája az úgynevezett Gyûrûskönyv 
programot.

 Az öt alkalomból álló képzés március 
1-jén zárult, huszonhárom fô vett részt 
rajta, tizennégy plébánia képviseleté-
ben. A referatúra ezúttal már a második 
alkalommal rendezte meg a programot, 
a következô sorozat pedig ok tóber végén 
indul.

A gyûrûskönyv név jelképesen utal a 
házasságra és a házaspárok közössége-
ire, valóságosan pedig arra a „gyûrûs 
dossziéra”, amelyet a résztvevôk az elsô 
alkalommal kézhez kapnak. Ebbe gyûj-
tik a találkozók elôtt kapott rövid elmé-
leti anyagot, és lefûzhetik a találkozók 
menetének jegyzetét. Ez a kötet késôbb 
módszertani és közösségi naplóként is 
szolgálhat.

A program célja, hogy a közösségi 
élet mûködésének egyes elemeit áttekint-
se, módot adjon a résztvevôknek saját 
helyzetük elemzésére, tapasztalataik 
egymással történô megosztására, vala-
mint lehetôség arra, hogy új tartalmi és 
módszertani ismeretekkel gazdagodja-
nak – egymást segítve a közösségépítés 

izgalmas, sokszor nehéz, de annál szebb 
útján. Alkalmazkodva a lehetséges részt-
vevôk életkörülményeihez, akik családo-
sok, és rendszerint a plébániájuk aktív 
szolgálói is, a képzés öt péntek estén 
zajlik, sorra véve a közösségi élet sarok-
pontjait: kezdô vagy újrakezdô lépések 
– célok, keretek meghatározása – a talál-
kozók menetének kialakítása – szervezé-
si, módszertani kérdések – a témák kiala-
kítása, fölvezetésének módja – kommu-
nikációs gyakorlatok, nehéz helyzetek 
kezelése.

A találkozások vezetése interaktív, 
úgynevezett tréningmódszerrel történik, 
a nemzetközileg elismert Témacentrikus 
Interakció szemléletének a gyakorlata 
alapján.

MEGLÁTOGATJÁK A CSALÁDOKAT

KISOKOS FORMÁLÓDÓ KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA

ÉLETÜNK

Agonás Szonja

Bittsánszky Jánosné
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A Hit Napjára hívta közösségeit az 
esztergomi Szent Adalbert Központba az 
Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye. 
Március másodikán, Boldog Meszlényi 
Zoltán püspök vértanúságára emlékezve 
mintegy hatszázan érkeztek: hatvanegy 
plébánia, tizenhárom iskola, hét karitász-
régió, hitoktatók, tizenhat szerzeteskö-
zösség és lelkiségi mozgalom, valamint a 
párkányi hívek egy csoportja gyûlt össze, 
hogy együtt fejezzék ki örömüket a hit 
ajándékáért.

Erdô Péter bíboros nevében Süllei 
László általános helynök köszöntötte a 
résztvevôket. „A hit mindenekelôtt vallo-
más, a szeretet felkiáltása, a bizalommal 
teli Istenre való hagyatkozás, vagyis a nap-
jainkban pusztító pesszimizmus ellenté-
te” – fogalmazott. Szólt arról is, hogy a hit 
a továbbadás révén erôsödik.

A programokban gazdag délelôtt köz-
ponti elemeként Cserháti Ferenc segéd-
püspökkel beszélgetett Török Bernát 
alkotmányjogász, a Mátyás-templom 
ministránsvezetôje. „Isten nélkül nem 
mehetünk tovább” – idézte fel a segéd-
püspök XVI. Benedek egyik gondolatát, 

majd számba vette korunk reménykeltô és 
aggasztó jeleit. Elsôként a fiatalság nyi-
tottságát, a hiteles emberekért megnyil-
vánuló áldozatkészségét, az értékek utáni 
éhségét emelte ki. Lehetôség, ugyanakkor 
kihívás is ez – mondta, hangsúlyozva a fia-
talokhoz való ôszinte közeledés szüksé-
gességét. A segédpüspök szerint ügyelni 
kell arra, hogy ne csak a hagyományokat 
akarjuk átadni, hanem engedjük a fiata-
lokat új lehetôségeket keresni. Sikeres 
vállalkozásként értékelte az ifjúsági 
világ találkozókat és a városmissziókat, a 
feladatok között pedig kiemelte a család-
pasztorációt, a közösségépítô szolgálatot, 
a liturgia szépségének ôrzését.

Ezt követôen tanúságtételek hangzot-
tak el, amelyek az egyházmegye, illetve 
Esztergom életérôl rajzoltak keresztmet-
szetet. Megismerhettük a Szent Anna, a 
szentgyörgymezei és a vízivárosi plébáni-
ák mindennapjait. Az oktatás területérôl 
tanúságot tettek a Ferences Gimnázium, 
a Mindszenty Általános Iskola és a Szent 
Erzsébet Óvoda képviselôi.

Székely János püspökkel együtt 
részt vettek a Hit Napján a Cursillóhoz 

tartozó roma családok,  valamint a 
S p a  n y o l o r s z á g b ó l  t i z e n h á r o m  é v e 
Ma gyarországra települt marista szer-
zetes testvérek. Ôk arról a hitrôl tettek 
tanúságot, mely gyakran ki van téve az 
ellenszélnek, ám kiderült: a roma közös-
ség érezhetôen tud örülni annak, amit 
Istentôl ajándékként kapott.

Kontsek Ildikó, a Keresztény Mú zeum 
igazgatója a katolikus mûvészet és a hitát-
adás kapcsolatáról beszélve hangsúlyozta: 
tudatában vannak küldetésüknek, a mûvé-
szeti szépségen keresztül szólítják meg 
az embereket. Harmai Gábor belvárosi 
plébános a média szerepérôl beszélt, majd 
a bemutatkozások sorát az esztergomi 
Máltai csoport, a MÉCS Családközösség 
és a Ferences Szegénygondozó Nôvérek 
közössége tette teljessé.

A Hit Napja Meszlényi püspökre emlé-
kezô hálaadó szentmisével zárult a bazili-
kában. Székely János püspök szentbeszé-
dében hangsúlyozta: Isten szeretete min-
dig nyitott kapukkal várja az embert, majd 
kérte az egybegyûlteket, hogy foglalják 
bele hálaadásukba mindazokat, akik segí-
tették ôket eljuttatni a hitre. 

Hogyan éli a Hit Évét a fôegyházmegye?
Több egyházmegyét is érintô kezde-

ményezést indítottunk a tematikus esz-
tendôben, melynek nyitánya Eszter gom-
ban egy egész napos papi találkozó volt. 
Erre az eseményre az egyházmegye pap-
ságát hívtuk meg, akik bekapcsolódhat-
tak a Rómában zajló liturgiába, meghall-
gatták Erdô Péter bíboros videoüzenetét. 
Az egyházmegye fôpásztora a Szentatya 
által 2012 októberében Rómába össze-
hívott püspöki szinóduson képviselte a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, 
az egész magyar egyházat. A találkozón 
tanúságtételek és tanítások hangzottak 
el, segítve a plébániai ünnepléseket is.

Ennek folytatása volt a Hit Napja?
Március 4-éhez közeli idôpontot 

vá lasztottunk, kötôdve ezzel Boldog 

Meszlényi Zoltán vértanú emléknapjá-
hoz. A vértanúságig megélt hit jól össze-
kapcsolható a tematikus év témájával, a 
hit-, illetve az önátadás gondolatkörével. 
Célzottan hívtunk a találkozóra: plébá-
niák, iskolák, karitászcsoportok, szer-
zetesközösségek, lelkiségi mozgalmak 
képviselôit és hitoktatókat szólítottunk 
meg. Már a visszajelzésekbôl látszott az 
érdeklôdés.

Kizárólag esztergomi közösségek 
mutatkoztak be. Miért?

Ebbe a városba azért jönnek el az 
emberek, hogy felkeressék a bazilikát. De 
mi van Esztergom városában a hit szem-
pontjából? Menjünk le, nézzünk körül, 
kik tartoznak a helyi élethez. Lehetett 
volna az egyházmegye más települését 
is választani. Célunk az volt, hogy ennek 

a városnak a hitéletébe is bepillantást 
nyerjenek az idelátogatók.

Milyen üzenettel engedték haza a 
résztvevôket?

A hitet ünnepelni jöttünk össze, 
emellett megtekinteni Esztergomot és 
erôsíteni az egyházmegyei identitásun-
kat. Élményt, közösséget adni, hiszen 
aki benne él az Egyházban, hordozza a 
közösség megtartó erejét, de aki kimarad 
belôle, az valami fontosról marad le. Az 
együttlét azt közvetítette mindenkinek, 
hogy él és mûködik az Egyház. Minden 
felnôtt kereszténynek feladata a misszió. 
Szólni a másiknak, hogy gyere, mert jó 
itt neked. Ezt építjük minden rendezvé-
nyünkkel. A közösség vonzása másokat 
is meghívhat – üzeni a Hit Éve.

ÜNNEPELTÉK A HIT AJÁNDÉKÁT

BESZÉLGETÉS BLANCKENSTEIN MIKLÓSSAL

Trauttwein Éva
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KITEKINTÔ

Huszonhárom európai ország életvé-
dô szervezetei, európai parlamenti kép-
viselôk, valamint a téma tudományos 
szakértôi, így például David Albert Jones 
professzor, az oxfordi Bioetika Központ 
igazgatója részvételével tartottak 
tanácskozást Brüsszelben, már-
cius 19-én és 20-án, az Élet Hete 
immár harmadszor megrendezett 
eseménysorozat keretében. Carlo 
Casini, az Európai Parlament 
alkotmányügyi bizottságának 
elnöke elôadásában kiemelte: az 
öreg kontinens jövôjét jelentik az 
„anya szíve alatt megfogant éle-
tek, mindannyiunk közös feladata 
az, hogy ôket védelmezzük”.

 Eközben Európa-szerte zajlik 
az Egy közülünk – One of us – jel-
szóval meghirdetett aláírásgyûj-
tés, ami külön súlyt adott a brüsz-
szeli fórumnak. Az úgynevezett 
polgári kezdeményezés a rész-
vételi demokrácia egyik új eszkö-
ze az unióban: az aláírásgyûjtés 
arra irányulhat, hogy az Európai 
Bizottság terjesszen elô az EU 
kompetenciájába tartozó, a kezdemé-
nyezés témájában jogszabályjavaslatot. 
A kezdeményezést legalább egymillió 
uniós állampolgárnak kell támogatnia 
a jelenlegi 27 tagállam közül minimum 
7 országból. Az Egy közülünk az elsô 
ilyen, s célja, hogy a fogantatástól kezd-
ve lényegesen elômozdítsa az emberi élet 
védelmét. Minthogy az emberi embriót 
az emberi lény fejlôdésének kezdeteként 
definiálja az Európai Bíróság, a mostani 

kezdeményezés révén a csatlakozók kez-
deményezik, az EU fejezze be minden, 
emberi embriók feltételezhetô elpusztí-
tásával járó tevékenység finanszírozását, 
különösen a kutatás, fejlesztési támo-

gatások és közegészségügy területén. A 
szignókat november elsejéig gyûjtik. 

Az elképzelést még február elején 
támogatásáról biztosította XVI. Benedek 
pápa, hazánkban pedig többek között 
a Magyar Katolikus Családegyesület 
nevében Bíró László püspök. A brüssze-
li tanácskozáson hazánkat Frivaldszky 
Edit, az Együtt az Életért Közhasznú 
Egyesület elnöke, a polgári kezdeménye-
zés itthoni koordinátora képviselte. Mint 

hangsúlyozta: fontos, hogy a nô és a férfi 
megélhesse hivatását, és egészséges csa-
ládokban tudjon gyermeket vállalni és 
nevelni. A Magyar Kurír beszámolója 
szerint ebben a meggyôzôdésében erô-

sítették meg a New Yorkban, az ENSZ 
nôk elleni erôszak megszüntetésére lét-
rehozott bizottságának ülésén szerzett 
tapasztalatai is. A társadalmunk alap-
jait támadja az, aki a családot, a nôt és 
férfit természetes identitásában kezdi 
ki. Alapvetô érdekünk az, hogy az embe-
ri élet, a család értékét felmutassuk ma 
Európának – szögezte le Frivaldszky Edit.

Végéhez ért a Pázmány Péter esztergo-
mi érsek, bíboros és Lippay György eszter-
gomi érsek földi maradványainak mint-
egy három évvel ezelôtt megkezdôdött 
tudományos vizsgálata. A két fôpásztor 
maradványait március 18-án este szentel-
ték újra a pozsonyi Szent Márton-dómban. 
A sírkamrákat XIX. századi feljegyzések 
alapján 2009 decemberében találta meg, 
illetve tárta fel egy egyházi személyisé-
gekbôl, történészekbôl és más szakértôk-
bôl álló magyar–szlovák kutatócsoport. 
Azóta egyebek mellett lezajlott az azono-
sítási vizsgálat. 

Bár korábbi feljegyzések alapján való-
színûsíthetô volt, Pázmány Péter földi 
maradványai a dómban nyugszanak, az 
azonban egészen három évvel ezelôttig 
kérdéses volt, hogy pontosan hol is helyez-
ték el. Ennek tisztázása céljából alakult 
meg a fentebb említett testület, amely 
végül megtalálta a sírkamrát – nyilatkozta 
a távirati irodának a feltárás elôzményei 
kapcsán Halkó József, a pozsonyi fôegy-
házmegye segédpüspöke, a kutatócsoport 
egyik tagja. Hozzátette: a sírkamra feltá-

rását komoly levéltári és könyvtári kuta-
tások elôzték meg, ezeket Käfer István, 
Kránitz Mihály és Hargittay Emil, a buda-
pesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanárai végezték el. A feltárást követôen 
régészek és más szakértôk tudományos 
vizsgálatok egész sorának vetették alá 
a két egyházi méltóság maradványait. 
Sikerült bizonyítani: az 1859-ben a temp-
lom akkori káplánja, Knauz Ferdinánd és 

segítôi által egy alkalommal már feltárt 
kriptában valóban Pázmány Péter, illetve 
Lippay György tetemét találták meg. 

A tudományos vizsgálatot lezáró, a 
pozsonyi Komensky Egyetem Hittudo má-
nyi Karának épületében tartott szakmai 
kollokviumon többek között arra is rámu-
tattak: bebizonyosodott, az 1637. március 
19-én elhunyt Pázmány Pétert – az úgy-
nevezett második végrendeletében meg-
hagyottakhoz hûen – egyszerû, vélhetôen 
dísztelen koporsóban, fôpapi jelvények 
nélkül, piros reverendában temették el. A 
vizsgálat lezárását követôen a két egyházi 
méltóság földi maradványait új fakopor-
sókban helyezték el, ezeket szentelte újra 
egyházi szertartás keretében Stanislav 
Zvolensky, a pozsonyi fôegyházmegye 
érseke. A koporsókat a közeljövôben visz-
szahelyezik a feltárt kriptába, amely 
mûszaki okokból és a feltárási munkála-
tok további folytatása miatt a nyilvános-
ság számára nem lesz hozzáférhetô.

ÚJRASZENTELTÉS

AKCIÓ AZ ÉLET VÉDELMÉBEN

Kacsoh Dániel



Kiemelkedô tudományos tevékeny-
ség és a nemzetközi kapcsolatok legma-
gasabb szintû ápolása – ezen, az intéz-
mény küldetésnyilatkozatában szereplô 
értékek mentén az elmúlt idôszakban 
is számos lépést tett a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem, mint a Nemzetközi 
Kutatóegyetemi Hálózat (IRUN) egye-
düli magyar tagja. Ebbe a folyamat-
ba illeszkedett 2013. február 28-án 
Eleni Tsakopoulos Kounalakisnak, az 
Amerikai Egyesült Államok nagykövet-
asszonyának a látogatása az egyetem 
piliscsabai kampuszán. A vendég kísére-
tében érkezett Emmanuel, Franciaország 
görög–ortodox metropolitája és Arsenios, 
Ausztria görög–ortodox metropolitája is. 
Mint ismert, a Pázmány bölcsészkarának 

elnevezése nemrég kibôvült a „társada-
lomtudományi” jelzôvel, sôt politika-
elméleti doktori iskolája is lett. Az ame-
rikai kulturális nap keretében a nagy-
követasszony a képviseleti demokrácia 
elméletérôl tartott elôadást, majd Pintér 
Károly, Limpár Ildikó és Ocskóné dr. 
Dókus Tünde felszólalása következett. 

Szuromi Szabolcs rektor beszédé-
ben hangsúlyozta azt a sajátos értéket, 
amelyet az USA alapításától kezdve alap-
elvként hordozott: a vallásszabadság 
és az egyes állampolgárok lelkiismere-
ti szabadságának, valamint az egyedi 
ember értékeinek a megbecsülése. Ez 
példát jelent minden európai állam szá-
mára – húzta alá a rektor. Kiemelte: XVI. 
Benedek pápa szívügyének tekintette, 
hogy elômozdítsa az emberi élet értéké-
nek megbecsülését, a vallások, illetve a 
keresztények közötti párbeszédet, ezzel 
együtt az emberek közötti béke meg-
erôsítését. A rektor szerint ennek a kül-
detésnek egyedülálló helye a katolikus 
egyetem, amint az boldog II. János Pál 
pápa állásfoglalásában is szerepel.

Ennek szellemében korábban, feb-
ruár 21-én Ilan Mor, Izrael Állam nagy-
követe is tiszteletét tette a kampuszon. 
A szakmai program keretében a dip-
lomata megtekintette az Információs 
Technológiai Kar épületét, az egyes labo-
rokban folyó munkát, majd izraeli tudo-
mányos napon vett részt a Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Karon, ahol elô-
adást tartott a modern Izraelrôl. A konfe-
rencia elôadói között szerepelt Fröhlich 
Ida, Dobos Károly és Kôszeghy Miklós. 
A nagykövetet a rektor fogadta, aki 
köszöntôbeszédében, Schweitzer József 
nyugalmazott országos fôrabbit idézve, 
kitért a klasszikus etikai értékekhez való 
ragaszkodás fontosságára és a zsidó–
görög–keresztény kulturális örökség 
megôrzésének kiemelkedô jelentôségére. 
Szuromi Szabolcs hangsúlyozta: a meg-
rázó és embertelen cselekedetek arra kell 
tanítsák a társadalmat, hogy ne feledkez-
zen meg a történelem tanulságairól, az 
emberi élet, az emberi jogok és a vallás-
szabadság egyedülálló értékeirôl.

A közös értékrendre, a nagycsalá-
dos létformára tekintettel február 22-én 
együttmûködési megállapodás született 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és 
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
(NOE) között. A dokumentumot Szuromi 
Szabolcs rektor és Székely Hajnalka, 
a NOE elnöke látta el kézjegyével, és a 

nagycsaládokban felnövekvô gyerme-
kek felsôfokú tanulmányainak segítését 
célozza meg. Az egyetem az önköltséges 
képzési formában tanuló, NOE-tag csalá-
dok tagjai számára az irányadó önkölt-
ség húsz százalékának megfelelô  ösztön-
díjat biztosít, amennyiben a jelentkezôk 
a felvételi eljárásban legalább négyszáz 

pontot elérve bármely alap- vagy osztat-
lan képzési szakon, nappali tagozaton 
önköltséges képzésre felvételt nyernek. 
A második félévtôl az ösztöndíj feltétele, 
hogy a hallgató tanulmányi eredménye 
elérje a négyes szintet. A juttatást legfel-
jebb a normál képzési idô tartama alatt 
kaphatja a diák.

AMERIKAI ÉS IZRAELI 
NAGYKÖVET A PÁZMÁNYON

KEDVEZMÉNY A NAGYCSALÁDBÓL ÉRKEZÔ DIÁKOKNAK

Havasiné Zentai Edit

A legkorszerûbb szoftverekkel és 
csúcs minôségû számítógépekkel felszerelt 
médialabort adott át a Pázmány egyetemen 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) február 14-én. A gyakorlati kép-
zést segítô, Új médiakultúra elnevezésû 

kreatív mûhely kapcsán 
az NMHH fôigazgatója, 
Aranyosné Börcs Janka 
elmondta: olyan világszín-
vonalú számítógépek és 
programok állnak a diá-
kok rendelkezésére, ami-
lyenek szinte csak a leg-
fejlettebb filmstúdiókban, 
szerkesztôségekben vagy 
kreatív mûhelyekben van-
nak. Hangsúlyozta: a krea-
tív mûhely a médiával, 
illetve kommunikációval 
foglalkozó hallgatók mel-
lett nyitott lehet a mûvé-
szeti, informatikai vagy 

akár a média- és infokommunikációs jogi 
tanulmányokat folytató diákok számára 
is. „A kreativitásnak a technika már nem, 
csak a fantázia szabhat határt” – mondta. 
Az NMHH tervei szerint valamennyi hazai 
egyetemen lesz ilyen fejlesztés, a mûhe-
lyek technikai felszerelésének és berende-
zésének költségeit pedig a hatóság fedezi.

Szuromi Szabolcs rektor a Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Karon kialakí-
tott labor átadásakor fontosnak nevezte: a 
felnövekvô generációk olyan informatikai 
eszközök segítségével készüljenek fel az 
új médiavilágra, amelyek lehetôvé teszik, 
hogy szakterületükön versenyképesek 
legyenek. A Sophianum épületben berende-
zett laborban hat Apple iMac 27, csúcskate-
góriás számítógép mûködik.

CSÚCSMINÔSÉGÛ MÉDIALABOR NYILT

PPKE

MOZAIK
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Bár korábban XVI. Benedek hirdette 
meg a következô Ifjúsági Világtalálkozót, 
az idén nyáron Rio de Janeiróba szervezô-
dô alkalomra már Ferenc pápa megy el. A 
nagy távolságra való tekintettel, a koráb-
bi hagyományokhoz hasonlóan, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 
úgy határozott: a találkozóval egy idô-
ben hazai ifjúsági programra hívja a fia-
talokat. Július 24. és 28. között Pécsre, 
a HungaRióra várják mindazokat, akik 
szeretnének csatlakozni a riói progra-
mon részt vevô százezrekhez, közösség-
ben megélve velük a találkozó – Szent 
Máté evangéliumából vett – mottóját: 
„Menjetek és tegyetek tanítványom-

má minden népet!” A pécsi összejövetel 
során számos színes program közül lehet 
majd választani. 

A találkozó ideje alatt Pécs központi 
helyszínein Ifjúsági Fesztivál lesz, így a 
fiatalok megismerkedhetnek a település 
kulturális értékeivel, és részt vehetnek 
különbözô mûhelymunkákban, koncer-
teken, lelkiségi mozgalmak és közös-
ségek programjain. A HungaRio estéi 
mind-mind egyedi színezetet kapnak. Az 
érkezés napján rendezik meg a találkozás 
ünnepét. Július 26-án, pénteken különle-
ges keresztútra várják a szervezôk a fia-
talokat és minden érdeklôdôt, erre épül 
majd a kiengesztelôdési este és a nyitott 

templomok éjszakája. Július 28-án az 
összejövetel ünnepi szentmisével zárul, 
amelyet Erdô Péter bíboros, az MKPK 
elnöke mutat be. A találkozó folyamán 
egyébként a résztvevôk bekapcsolódhat-
nak a Rio de Janeiró-i eseményekbe is élô 
közvetítésen keresztül.

A felkészülés már megkezdôdött, a 
folyamatot a találkozó hivatalos inter-
netes oldalán (hungario2013.hu), illetve 
a Facebookon (facebook.com/ifj.vilagta-
lalkozo) is nyomon lehet követni, ahol 
egyúttal elérhetôk a legfrissebb hírek, 
tudnivalók és a lelki elôkészületet segítô 
anyagok.

Szentmisét mutatott be február 11-én 
a Budapesti Országos Onkológiai Intézet 
Irgalmas Jézus-kórházkápolnájában, és 
együtt imádkozott a betegekkel Szûz 
Mária lourdes-i megjelenésének emlék-
napján Erdô Péter.  Emlékezetes:  a 
Bu dapesti Katolikus Kórházlelkészséget 
2004. március 6-án alapította a bíbo-
ros, hogy összehangolja a fôvárosi plé-
bániák kórházi lelkipásztori szolgála-
tait. Alapvetô küldetése, hogy a kórházba 
kerülô emberek számára elérhetôvé tegye 
a Jézussal való találkozást, ami ebben a 
megváltozott élethelyzetben különösen 
fontos – fogalmazott Janig Péter kórház-
lelkész. Hozzátette: a betegek számára 
felbecsülhetetlen jelentôségû, hogy a lel-
kipásztor figyeljen rájuk, meghallgassa 
ôket, beszélgessen velük, és szentségek-
hez járulhassanak. Utalt arra is, hogy 
központi sürgôsségi telefonszámukat 

minden budapesti kórházból fel lehet 
hívni, a katolikus papok pedig egy órán 
belül el tudnak jutni azokhoz, akik szent-
ségekben szeretnének részesülni.

Jelenleg már több mint 140 önkén-
tes beteglátogató segíti munkájukat. 
Ôk harminc fôvárosi kórházban hetente 
látogatják a betegeket, felajánlva nekik 
a lelkipásztori szolgálat lehetôségét. Az 
önkéntesek tevékenységük megkezdése 
elôtt képzésen vesznek részt, a tanfolya-
mokat évente kétszer, ôsszel és tavasszal 
kizárólag a plébániákon hirdetik meg, 
az atyák pedig ajánlják a jelentkezôket 
a kórházlelkészségnek. A már gyakorló 
önkéntes beteglátogatók havi továbbkép-
zésekre járnak, egy-egy témára fókuszál-
va kicserélik tapasztalataikat és eset-
megbeszéléseket tartanak kiscsoportos 
foglalkozások keretében – tette hozzá 
Janig Péter. 

Beszámolt arról is, jelenleg négy 
ka tolikus kórházkápolna mûködik 
nem egyházi kórházban a fôvárosban: 
az Országos Onkológiai Intézetben, a 
Szent Imre Kórházban, a Szent János 
Kórházban és az Országos Reuma to ló-
giai és Fizioterápiás Intézet ben. Ter-
mészetesen a budapesti egyházi fenntar-
tású kórházakban, a Budai Irgalmasrendi 
Kórházban és a Szent Ferenc Kórházban 
is van mûködô kórházkápolna. A kórház-
lelkészségen egy kórházlelkész és egy 
segédlelkész végzi a betegszolgálatot, de 
a fôegyházmegye számos papja vállalja, 
hogy hetente bejárjon egy budapesti kór-
házba. A lelkészség központi kápolnája, 
az Irgalmas Jézus-kápolna az Országos 
Onkológiai Intézetben mûködik, ahol 
kedd és csütörtök kivételével mindennap 
délután három órakor van szentmise.

Március 10-én nyitotta meg az esz-
tergomi Keresztény Múzeum évadnyitó 
idôszaki, kortárs tárlatát Székely János 
segédpüspök, aki „mûvészi megformá-
láson keresztül felsejlô szentségrôl” 
beszélt a nagyszámú közönségnek. A 
Megközelítés elnevezésû tárlat kiállí-
tói: Markolt György szobrászmûvész, M. 
Gémes Katalin szobrászmûvész, Rácz 
Gábor zománcmûvész. A Hit Évében a 
múzeum olyan hitvalló mûvészek mun-
káit mutatja be, akik szakmaiságukban 
és magánéletükben is nyíltan, ôszintén 
vállalják fel a kereszténységüket. A kiál-
lítás 2013. június 2-ig tekinthetô meg.

NYÁRON HUNGARIO!

SZOLGÁLÓ EGYHÁZ A KÓRHÁZAKBAN
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MÛVÉSZEK TÁRLATA
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