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„Jézus tanítványai között a hitelesség jele, hogy mennyire szeretik egymást. Mutassuk meg ezt a szeretetet 
a rászorulók iránt! Segítsük a plébániai, az egyházmegyei és az országos karitász munkáját. Nézzünk körül 

a saját rokonságunkban, családunkban és környezetünkben! Vegyük észre azokat, akiknek anyagi vagy fizikai segítségre, 
jó szóra, szeretetre van szüksége. Így készüljünk az idei karácsonyra, hogy az emberszeretô Isten közelsége 

öröm és erô forrása legyen mindannyiunk számára!” – Erdô Péter bíboros



ÉLETÜNK

A családpasztoráció kihívásai az 
evangelizáció összefüggésében – ebben 
a témában tartják a következô püspö-
ki szinódust jövô október 5–19. között a 
Vatikánban. A rendkívüli tanácskozás 
fôrelátora Erdô Péter bíboros, aki ennek 
kapcsán több alkalommal is nyilatkozott. 
A SIR olasz katolikus hírügynökségnek 
az elôkészítô dokumentum ismerteté-
se után elmagyarázta: a szinódus elôtt, a 

világ egyházmegyéibôl beérkezô kérdô-
ívek által szervezett konzultáció valóban 
széles körû lesz, a formális tanácskozás 
ugyanakkor a püspökök között zajlik: 
ôk összegezik a lelkipásztori tapaszta-
latokat, ôk mérik fel, melyek a katolikus 
közösség problematikus pontjai.

„Nem mondhatjuk, hogy ez egy nem-
zetközi közvéleménykutatás, nem is sta-
tisztikai adatszolgáltatás, még ha hasz-
nos adatokkal szolgálhat is az aktuális 
helyzet felméréséhez” – tette egyértel-
mûvé a bíboros. A felvetésre, csalódhat-
nak-e majd azok, akikben nagy várako-
zást keltett a kérdôívben felvetett, immár 
nyilvánosan is elérhetô harmincnyolc 
kérdés, Erdô Péter azt válaszolta: ez ter-
mészetesen elôfordulhat. A várakozások 
sokszor megalapozatlanok, eredhetnek 
társadalmi, vagy akár politikai okokból, 
és felmerülhetnek a nem katolikus köz-
vélemény valamely részének nyomására 
is. Hozzátette: az egyházmegyékbôl beér-
kezô válaszokat a szinódus titkársága 
összegzi majd, és várhatóan már májusra 
készül ebbôl munkaokmány.

A bíboros rámutatott: a családot ille-
tôen Európában egymással ellentétes 
folyamatok zajlanak. Negatív következ-

ményekkel jár, hogy a keleti részen csalá-
dok milliói élnek nehéz helyzetben azért, 
mert az egyik családtag külföldön vállalt 
munkát és csak ritkán tud hazalátogat-
ni. Az Európai Unió számos országában 
aggodalomra ad okot, hogy a fiatal nem-
zedékek elhagyják szülôföldjüket. Ezen 
túlmenôen sok oszágban, így a közép-ke-
let-európai államokban is – külföldi kultu-
rális nyomásra – erôsödik a családot érin-
tô törvények megváltoztatására irányuló 
tendencia. De vannak pozitív jelek is: a 
civil társadalom megérti a család fontos-
ságát, így az azt támogató intézkedésekre 
ösztönöz.

Erdô Péter szólt arról is, hogy a 
tör ténelem során mindig nagy volt a 
különbség a házasság elméleti és gya-
korlati szintû elfogadottsága között. Az 
Új Embernek nyilatkozva ugyanakkor 
kiemelte: több hazai plébánián csalá-
dokból álló közösségek is részt vesznek 
a jegyesoktatásban, így azok, akik nem 
kötôdnek az Egyházhoz, ám templomi 
esküvôt kérnek, megismerve ezt a jó tár-
saságot, elkezdenek közéjük járni. Az 
egyházi közösség és az új házasok között 
kapcsolat jön létre – hangoztatta.

Megtartották idei utolsó találkozóju-
kat a katolikus, a református és az evan-
gélikus egyházi vezetôk november 27-én. 
Szolgálatuk idôszerû kérdései mellett 
egyeztettek a kötelezôen választható hit- 
és erkölcstanoktatás bevezetésével kapcso-
latos tapasztalatokról. Így megemlítették 
a megnövekedett adminisztrációs terhe-
ket, amire minden egyház más-más meg-
oldással igyekezett válaszolni. Szó esett a 
hitoktatás helyi egyházi közösséghez való 
kapcsolódásának fontosságáról is.

***
A keresztény egyházak öröksége 

és feladata a XXI. században alcímmel, 
a Milánói Ediktum 1700. évfordulója 
alkalmából november 21-én konferen-

ciát szervezett az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma a katolikus, a református 
és az evangélikus egyházzal, valamint a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsával közösen. Megemlékeztek a val-
lásszabadság egyik legjelentôsebb, Európa 
késôbbi történelmét, arculatát, kultúráját 
meghatározó dokumentumáról.

***
Erdô Péter bíboros áldotta meg és 

avatta fel a budai Szent Ferenc Kórház 
új ambulanciáját, amelyet november 
19-én adtak át. Hazánkban ma négy egy-
házi kórház mûködik, ezek szövetséget 
alkotnak. Eddig a Szent Ferenc egy kis 
budai területet ellátó kórház volt, amely-
nek ambulanciáját néhány tízezer fôre 
méretezték. Jelenleg azonban sokszorosa 
tartozik hozzá. Toldy-Schedel Emil dok-
tor szerint 55–60 millió forintért bôví-
tették és fejlesztették az ambulanciát. A 
mûszerpark nyolcvan százalékát is ki kel-
lett cserélni.

***
A Jó Pásztor legyen példakép azok 

számára, akik az igazságosságot szol-
gálják az Egyházban – mondta Ferenc 
pápa az Apostoli Szignatúra Legfelsôbb 
Bírósága 55 tagjának – közöttük Erdô 
Péter bíborosnak –, akiket évi plenáris 

ülésük után, november 8-án fogadott a 
Szentatya az Apostoli Palotában. A talál-
kozóról Erdô Péter az MTI-nek elmondta: 
Ferenc pápa bátorította a bíróság összes 
munkatársát munkájukban és biztosítot-
ta ôket arról, értékes, az Egyház számára 
fontos feladatot látnak el.

***
Tíz évvel ezelôtt a magyarországi 

romák egy csoportja elment Rómába az 
azóta boldoggá avatott II. János Pál pápá-
hoz, most pedig újra cigányok zarándo-
koltak Szent Péter sírjához. A kétszáz 
fôs közösség a november 6-ai, általános 
kihallgatás alkalmával találkozott Ferenc 
pápával is. A zarándoklat lelki vezetôi 
Székely János, Orosz Atanáz és Keresztes 
Szilárd püspökök voltak. Csatlakozott 
hozzájuk a Rómában tartózkodó Erdô 
Péter és Balog Zoltán emberierôfor-
rás-miniszter is.

***
A budai várnál, a Bécsi kapu melletti 

Európa-ligetben felállított, a magyar, litván 
és lengyel történelmi kapcsolatoknak emlé-
ket állító Jagelló-szoborcsoportot Linas 
Linkevicius litván külügyminiszter avat-
ta fel, és Erdô Péter bíboros áldotta meg 
október 30-án. A rendezvényen megjelent a 
visegrádi országok több képviselôje is.

MODERN KORI KIHÍVÁSOK 
A CSALÁDOK ELÔTT

RÖVID HÍREK

Fritzné Tôkés Éva

Kuzmányi István
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HAZÁNKBAN IS LEZÁRTÁK A TEMATIKUS ESZTENDÔT
Ünnepi szentmise keretében zárta 

le a Hit évét az Esztergom–Budapesti 
Fôegyházmegyében Erdô Péter bíbo-
ros november 17-én, vasárnap a Szent 
István-bazilikában. A szentmisén 
hálát adtak az elmúlt esztendô minden 
kegyelméért, emellett az Esztergomi 
Érseki Papnevelô Intézetben és a 
Budapesti Központi Szemináriumban 
tanuló másodéves papnövendékek 
magukra öltötték a reverendát.

„Kérjük Krisztus Urunkat, újítsa meg 
bennünk a hit erejét és örömét. Árassza a 
hit fényét Egyházunkra és az egész embe-
riségre” – könyörgött szentbeszédében 
Erdô Péter bíboros, hangsúlyozva: ami-
kor tavaly ôsszel elkezdôdött a Hit éve 
programja, nem tudhattuk, milyen vál-

tozatos esztendôt készít a Gondviselés 
Egyházunk, illetve az egész emberiség 
számára. A fôpásztor kiemelte: a hit egy-
részt bizalom, ráhagyatkozás a kinyi-
latkoztató Istenre, másrészt kegyelem, 
Isten ajándéka. Ugyanakkor – folytatta a 
fôpásztor – a hit igazságok foglalata is, 
hiszen objektív tartalma van. Erdô Péter 
hozzáfûzte: a Hit éve alkalom volt az 
Egyház számára az evangélium hirdeté-
sére, lehetôséget adott arra, hogy „egyre 
jobban törekedjünk hitünk tartalmának 
átadására a hitoktatásban és a felnôtt 
katekézisben”.

A hálaadó szentmise keretében nyolc 
kispap öltözött be: az esztergomi sze-
mináriumból Babos Áron, Knáb László, 
Szivák Tamás, Tóth Imre (Esztergom–

Budapesti Fôegyházmegye), Csetneki 
Miklós (Pécsi Egyházmegye) és Kisiván 
Csaba (Kaposvári Egyházmegye), a köz-
ponti szemináriumból pedig Kovács Zsolt 
váci és Szigmond Attila pécsi egyházme-
gyés kispap.

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
ren cia tavaly októberben körlevelet adott 
ki a Hit éve kezdetére, amelyben püspö-
keink a Szentatya „A hit kapuja” címû 
apostoli buzdításával egységben hang-
súlyozták: ahhoz, hogy hitünket meg 
tudjuk mutatni a világnak, elôször mi 
magunknak kell megújulnunk ebben az 
isteni erényben. A hit mindenekelôtt sze-
mélyes találkozás Istennel – fogalmaz a 
körlevél –, de a legszemélyesebb aktus 
mellett közösségi is.

Ferenc pápa Krisztus király ünne-
pén, november 24-én a Szent Péter téren, 
mintegy hatvanezer hívô jelenlétében, 
ezerkétszáz pap koncelebrálásával tar-
tott szentmisével zárta le a Hit évét. A 
szertartás során elsô alkalommal tették 
közszemlére a Szent Péter apostol csont-
jait tartalmazó urnát, a harmincszor tíz 
centiméteres bronz ereklyetartót 1971 
óta a vatikáni pápai lakosztály kápolná-
jában ôrzik.

A Szentatya megemlékezett elôdjérôl, 
a Hit évét meghirdetô XVI. Benedekrôl, 
aki „ezzel a gondviselésszerû kezdemé-
nyezéssel felkínálta nekünk a lehetôsé-
get, hogy ismét felfedezzük a hit útjának 
szépségét, amely keresztségünk napján 
vette kezdetét.” „A hit útjának végsô célja 
az Istennel való teljes találkozás” – mond-
ta homíliájában Ferenc pápa, hozzátéve: 
ennek az útnak a során a Szentlélek meg-
tisztít, felemel, megszentel bennünket, 
hogy beléphessünk abba a boldogságba, 
amelyre szívünk vágyik.

Szólt arról is, hogy Jézus a teremtés 
középpontja, ezért a hívônek, ha annak 
kívánja tartani magát, olyan magatartást 

kell követnie, amely elismeri és életébe 
befogadja Jézus Krisztusnak ezt a köz-
pontúságát gondolataiban, szavaiban 
és cselekedeteiben. Mint fogalmazott: 
Jézus a kiengesztelôdés, és Isten népé-
nek középpontja is. „Ma is itt van közöt-
tünk, a középpontban” – hangsúlyozta. 
Ferenc pápa szerint végül Krisztus az 
emberiség történelmének, egyben min-
den ember történetének a középpontja is. 
„Ô a vonatkozási pontja örömeinknek és 
reményeinknek, szomorúságunknak és 
aggodalmainknak, amelyek életünk szö-
vetét képezik. Amikor Jézus van a közép-
pontban, akkor létünk legsötétebb pilla-
natai is megvilágosodnak. Jézus reményt 
ad” – hangsúlyozta szentbeszédében a 
fôpásztor.

A mise végén Ferenc pápa az öt kon-
tinens egyházi és társadalmi képvi-
selôinek átadta Evangelii Gaudium 
címû apostoli buzdítását. Harminchat 
ország két-két képviselôje vehette át a 
dokumentumot, közöttük egy püspök 
Lettországból, egy pap Tanzániából, egy 
diakónus Ausztráliából és olyanok, akik 
részt vettek a Hit évében tartott egyhá-

zi eseményeken, novíciák, szeminaris-
ták, újonan bérmáltak, egy csecsemôvel 
és nagymamával érkezett család és egy 
nem látó asszony, akinek a pápa hangos 
CD-lemezen adta át az írást.

„A zárt ajtó jól szimbolizálja mai vilá-
gunkat. Megmutatja, hogyan viszonyu-
lunk a valósághoz, a többiekhez, a jövô-
höz” – e gondolatokat abban a levélben 
találjuk, amelyet Ferenc pápa még a Hit 
éve kezdetén, Buenos Aires-i érsekként 
írt. A Tôzsér Endre fordításában közre-
adott írás szerint: „ha bezárjuk a kaput, 
azzal ártunk magunknak, lehatároljuk, 
másoktól elzárjuk magunkat”.

Ismert: a II. Vatikáni Zsinat kezde-
tének ötvenedik, valamint a Katolikus 
Egyház Katekizmusa kiadásának husza-
dik évfordulója alkalmából meghirde-
tett évet XVI. Benedek pápa nyitotta 
meg 2012. október 11-én. A Szentatyát 
az a szándék vezette, hogy hívôk és nem 
hívôk egyaránt ne csak szociális, kultu-
rális vagy politikai szempontból tekint-
senek a keresztény hitre, hanem valódi 
mélységében is. Vagyis Jézus Krisztus 
tanítását lássák meg benne.

VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Agonás Szonja
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KITEKINTÔ

Közismert jelenség: áldoztatáskor 
sok szülô kiviszi kisgyermekét, hogy az 
áldoztató rajzoljon a homlokára egy kis 
keresztet. Több pap is megemlíti ezzel 
kapcsolatban, hogy lelkipásztori szem-
pontból mennyire jó ez a gyakorlat, noha 
azt is tudjuk, hogy számos püspöki ren-
delkezés kéri a papoktól és áldoztatóktól, 
hogy ne tegyék ezt. Vajon miért? Melyek 
a „kis kereszt" problematikus pontjai?

A teológiai szempontokat megelôzi 
egy gyakorlati jellegû nehézség: van temp-
lom, ahol az áldoztatók „rajzolnak kis-
keresztet", és van, ahol nem. A szülô nem 
tudja, melyik templomban mi a szokás, s 
ha nem mindig ugyanoda mennek misé-
re, akkor kellemetlen helyzettel szembe-
sülhetnek, amikor az áldoztató esetleg 

elutasítja e gesztust. A gyakorlat nem 
egységes, és ez törékeny helyzetet teremt.
A „kis kereszt rajzolása" nyilván áldás 
a gyermekre. Tudjuk, az egész mise, az 
egész eucharisztikus ünneplés „minden 
áldás csúcsa és forrása”. A rítus során 
többször és kifejezetten is részesülünk 
áldásban, de fôként a mise végén. Miért 
tehát e „ráadás” áldás, és miért csak a 
gyermekek részesülnek benne?

Az áldoztatás az Oltáriszentség 
kiosztása az áldozóknak. Az emberek 
tehát kimennek áldozni, vagyis azért, 
hogy magukhoz vegyék a Szentséget, egy 
vagy két szín alatt, nyelvre vagy kézbe. 
Áldozni az megy, aki akar, aki vágyik 
rá és áldozhat is, mert erre felkészült, 
a kegyelem állapotában van, és nyilván 

volt elsôáldozó. Kimenjen-e „valamiért" 
az, aki nem áldozhat?

Itt érkeztünk el a „kis kereszt” leg-
problémásabb pontjához: a gyermek elsô-
áldozó koráig kis keresztet kap, utána 
pedig „ostyát” – ettôl egy egyszerû behe-
lyettesítés mehet végbe a tudatában (per-
sze ez nem szükségszerû). Miért készíte-
né fel ôt a majdani áldozására a mostani 
kis kereszt? Sokkal megrendítôbb lenne 
és talán pasztorálisabb is, ha másként 
élhetné át a gyermek a különbséget: 
eddig nem mehettem ki, nem kaptam 
meg Jézust a legszentebb szentségben, 
eddig csak vártam és vágytam Rá, s most 
már mehetek Hozzá és Érte. 

Evangelii Gaudium, vagyis az Evan-
gélium öröme címmel jelent meg Ferenc 
pápa apostoli buzdítása, amelyet novem-
ber 26-án mutattak be a Vatikánban – adta 
hírül a távirati iroda. A kétszázhúsz olda-
las dokumentum egyebek mellett foglalko-
zik a pasztorációs szolgálat és az Egyház 
szerkezetének reformjával, valamint a 
pénzpiac átalakításával. A Szentatya maga 
úgy fogalmaz: az írás az Egyház „követke-
zô évekre szóló útját” tartalmazza, továb-
bá nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz 
alkalmazkodó, a társadalom peremén élô-
ket segítô egyházi missziót szorgalmaz. 
„Nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy 
most vannak” – írta.

A dokumentum szerint a mûködés 
eddigi, túlzott centralizációja kompli-
kálttá tette az Egyház életét, a misszi-
ós szolgálat lendületét. Ferenc pápa az 
Egyház testületi vezetését, az egyház-
megyék autonómiájának erôsítését emlí-
ti, megjegyezve, amit kér, az „a pápaság 
átalakítását is érinti”. Ugyanakkor a 
pápa hasonló fordulatot remél a gazdasá-
gi-pénzügyi piactól, mondván: a szegény-
ség szerkezeti okainak megoldása nem 
várhat tovább. Amíg nem oldódnak meg 
a szegénység gondjai, nem oldódnak meg 
a világ problémái – tette egyértelmûvé, 
bírálva a globális gazdasági rendszert és 
a pénz idealizálását. Felszólította a világ 
vezetôit: szálljanak szembe a szegény-
séggel és az egyre növekvô egyenlôtlen-
séggel. Arra kérte a politikusokat: biz-
tosítsanak minden embernek méltóság-
teljes munkát, oktatást és egészségügyi 
ellátást.

„Hogy lehet, hogy manapság az a hír, 
ha két pontot esik a tôzsde, viszont az nem 
hír, ha egy idôs hajléktalan megfagy az 
utcán?” – tette fel a kérdést a fôpásztor.

A tízparancsolat pontjára – Ne ölj! – 
utalva kijelentette: nemet kell mondani 
a kirekesztésen és az egyenlôtlenségen 
alapuló gazdaságra, mert az ilyen gaz-
dasági rendszer öl. Hozzátette: tudja, 
akad, akit zavar a világméretû szolidari-
tás hangoztatása vagy a javak igazságos 
elosztása. Az Egyháznak, ahogy a politi-
kának is, azonban figyelmet kell fordíta-
nia mindezekre, ahogy a hajléktalanok-
ra, a drogfüggôkre, a menekültekre és az 
egyre magányosabb idôsekre is.

A buzdításban a pápa a muzulmán 
országokhoz is fordult, kérve, biztosítsák 
a vallásszabadságot a keresztényeknek 
– tekintettel arra a vallásszabadságra, 
amelyet az iszlám hívôk élveznek a nyu-
gati országokban. Emellett a dokumen-
tum kitér a születendô gyermekek védel-
mére is, mely „nem ideológia, hanem 
az emberi jogok védelme”, a nôknek az 
Egyházban való szerepére és az egyházi 
házasság után elváltaknak a szentségek-
ben való részesítésére is, melyrôl az apos-
toli buzdítás szerint a jövô évi rendkívüli 
szinóduson születhet döntés.

Az Evangélium öröme egyébiránt 
Ferenc pápa elsô saját dokumentuma 
a XVI. Benedek nyugalmazott pápával 
közösen írt, júniusban közölt, Lumen 
fidei enciklika után. A buzdítást bemu-
tató tájékoztatón elhangzott: az írás az 
evangelizációról tavaly októberben ren-
dezett vatikáni püspöki szinódus témáit 
is tartalmazza. Claudio Maria Celli érsek, 
a Tömegkommunikációs Pápai Tanács 
elnöke a szöveg hangnemét méltatva 
megállapította: a dokumentum közvet-
len, társalgási stílusban íródott.

ÉSZREVÉTELEK A „KIS KERESZTTEL” KAPCSOLATBAN

APOSTOLI BUZDÍTÁS 
FERENC PÁPÁTÓL

Kajtár Edvárd

Somogyi Viktória



December 24-én éjféli szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában Erdô Péter bíboros. Ugyanekkor az esztergomi bazilikában 
Székely János segédpüspök vezeti a liturgiát. December 25-én, Karácsony napján fél 11-kor ünnepi szentmisét celebrál bíboros atya az esztergomi 
bazilikában. December 29-én, a Szent Család ünnepe alkalmából, este 18 órakor lesz szentmise a budapesti Szent István-bazilikában. December 
31-én 17 órakor fôpásztorunk szentmisében ad hálát az elmúlt év kegyelmeiért az esztergomi bazilikában.

ESZTERGOM-BUDAPEST5

ÜDVÖZÍTÔNK 
HÍRNÖKEI

Világunkban elképzelhetetlen az 
élet reklámok nélkül. Ez külön szakmát 
jelent, amelynek célja, hogy az embere-
ket minél inkább befolyásolja, és hatása 
alá vonja. A legfôbb eszközük a fények 
sokasága, hirtelen váltásuk és váratlan 
hatásuk.

Mennyivel más az Isten „reklámja”. 
Értelmünk megnyílásától folyamato-
san megismertet bennünket az üdvössé-
günk történetével. A kisgyermek ugyan 
az egyszerû körülmények között fekvô 
Kisdedet látja karácsonykor, de a szí-
vében már megtelepszik a várakozás 
igénye. Számolja a napokat, amikor fel-
gyulladnak Urunk születése ünnepének 
fényei.

Joggal tesszük fel a kérdést: az Egy-
ház miért kezeli kiemelt hírnökként 
Izaiás prófétát? Megrendítô, ahogy Izaiás 
rájön hivatása nagyságára: „Jaj, nekem, 
végem van, mert tisztátalan ajkú ember 
vagyok.” Az egyik szeráf bátorítja és izzó 
parázzsal megérintette a nyelvét: most 
eltûnt gonoszságod és bocsánatot nyert a 
bûnöd. A próféták közül a legintenzíveb-
ben ô sugározta azt a reményt, amely a 
választott népet a kemény századokban 
erôsítette. A Vigasztalások könyve (Iz 
40–55. fejezet) már a szabadulás és az új 
Jeruzsálem örvendetes hírét tolmácsolta. 
Ezért többségében ebbôl a könyvbôl hall-
juk a napi mise olvasmányait. Személye, 
szavai átsugároznak nemcsak a sötét 
századokon, hanem a mi várakozásun-
kon is.

Amikor már sok vigasztaló iránymu-
tatást hallottunk más prófétáktól, Isten 
jósága elküldött egy Elôfutárt. Olyat, 
mint aki az uralkodók, nagy emberek 
érkezését elôre jelezte. Az Elôfutár (vö. 
Iz 40,3) azonban szokatlan körülmények 
között jelent meg. Nem fényes kíséret-
tel, külsôségek és hangorkán közepette, 
hanem egyszerû, zavartkeltô öltözetben 
és felhívással. A Jordán folyónál megkér-
dezte a kíváncsiskodókat: kit akartatok 
látni? Ô úgy beszélt, mint aki tisztában 
volt a küldetésével. Így választotta ki 
magának Isten teljes elkötelezettség-
gel azt, akinek sajátos küldetést szánt. 
Ezek a rendkívüli külsôségek izgat-
ták az embereket, és kíváncsian várták 
szavait. A tanítása sem simogató volt, 
hanem kemény: „Itt az idôk teljessé-

ge, térjetek meg; utánam jön az, akinek 
saruszíját sem vagyok méltó megoldani.” 
Világossá tette: a fejsze már a fák gyöke-
réhez ért, kivágnak és tûzre vetnek min-
den fát, amely jó gyümölcsöt nem terem. 
Egyházunk nem hagyhatja figyelmen 
kívül a Keresztelô szavait.

A harmadik adventi hírnök József, 
Mária jegyese. Nem beszélt, kétségekkel 
küzdött, de készségesen cselekedett. Az 
angyali válasz után ennek szellemében 
teljesítette a rájuk vonatkozó parancsot; 
nem zúgolódott, számára mindezek telje-
sítése volt az isteni parancs.

Legnagyobb fénnyel a Boldogságos 
Szûz személye ragyog. Az Egyház még 
segít is ebben, hiszen advent homályá-
ban a Szeplôtelen Fogantatás ünnepével 
bûnnélkülisége a sötétséget is fényesség-
gel hatja át. Ezt gazdagítja az angyali 
köszöntés története: a Szentlélek száll 
reád, ezért a Gyermek a Magasságbeli Fia 
lesz. A Mária-misék gyûjteménye egyik 
adventi prefációjában ünnepi szavakkal 
imádkozza: az égi hírnök szavára hittel 
fogadta ôt a Szent Szûz, és szeplôtlen 
méhében szeretettel hordozta. Így betel-
jesült a választott népnek adott ígéret, és 
csodálatosan megvalósult mindaz, amit a 
nemzetek várva vártak. A hosszú évezre-
dek után minden készen állt a Gyermek 
eljövetelére.

Krisztus Egyháza felszentelt szol-
gái révén gondoskodik az adventi üzenet 
közvetítésérôl. Sôt, van néhány plébániai 
közösség, ahol Bíboros Atyánk tanításá-
val, feladatok kijelölésével, bátorításával 
készít fel karácsony örömére. Így köny-
nyebb lesz megtalálni a készület útját.

Fontold meg, hogy számodra ki mond 
a legtöbbet! Nézd meg a körülményeket, 

figyeld a napi misék szentírási szaka-
szait. Mire vállalkoznál? Talán egy kere-
sônek lámpása lehetnél, aki még lelki 
sötétségében tapogatózik? Vagy már elin-
dult és biztatást vár? Vagy éppen csen-
des kísérôként a karját kell megfogni? 
Vagy rá kell mutatni a betlehemi fényre? 
Magatartásoddal jelezni kell örömödet, 
hogy az utad – bár voltak bukdácsolások 
– a Gyermek felé vezetnek.

De ki biztosítja eredményeinket? 
Erre az Egyház válaszol az imádságaival, 
amelyekkel a mennyei Atyához fordul. 
Nézzünk néhányat: buzgó várakozás-
sal éberen figyeljünk, evilági elfoglalt-
ságaink ne akadályozzanak a vele való 
találkozásban, jótettekkel, feddhetetlen 
lelki tisztasággal siessünk elé. Bûnösök 
vagyunk, ezért engesztelôdjél meg, 
tekints ránk jóságosan, hisz irgalmadra 
szorulunk, isteni erôddel készítsd szí-
vünket. Az utolsó napok könyörgései az 
Úr érkezésének örömérôl, boldogságáról 
szólnak, amelyet mi is érzékelünk szent-
miséinken.

Felkészülésünk akkor lesz tökéletes, 
ha nem egyedül, hanem másokkal együtt 
készültünk. Ezért a plébániai közössé-
gek, lelkiségi csoportok, családok, hitta-
nosok, szkólások és énekkarok megtalál-
hatják a közös úton haladás eredményét 
és örömét. Ha így – egymás kezét lelkileg 
fogva – álljuk körül az adventi koszorút, 
igazi hírnökként, sokkal nagyobb öröm-
mel csendül fel karácsony éjszakáján 
énekünk: Puer natus est nobis – Gyermek 
született nékünk, Gloria in excelsis Deo! – 
Dicsôség a magasságban Istennek! 

Verbényi István



Az Egyház hagyományosan kenyeret szentel Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva, ezzel kínálja 
híveit, emlékeztetve: a karitász, a szeretet cselekedetei mindannyiunk kötelessége. Erre adott példát 
Árpád-házi Szent Erzsébet. 

Országszerte több ezer kenyeret készíttetnek a plébániai karitászcsoportok, amelyeket a szentmi-
séken megáldanak, majd a családok, illetve az önkéntesek elviszik otthonaikba, vagy megajándékoz-
nak vele egy-egy rászorulót. A cipókért kapott adományokból a karitászcsoportok ajándékcsomago-
kat állítanak össze a nehéz helyzetben lévô családok, idôsek, betegek és egyedülállók karácsonyára. 
Az Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye területén közel tízezer cipót osztottak szét a plébániákon.

Idén is elindítja Jónak lenni jó! 
elnevezésû jótékonysági kampányát a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Va gyon-
kezelô Alap (MTVA), amellyel ebben az 
évben a Katolikus Karitászt tá mogatja. 
November 10-tôl december 15-ig a szer-
vezet munkáját mutatja be, illetve segíti 
az MTVA különbözô mûsoraival és ado-
mánygyûjtéssel. A jótékonysági akció 
célja, hogy felhívja a figyelmet a karitatív 
szervezet sokrétû tevékenységére. Tavaly 
az MTVA komoly eredménnyel gyûj-
tött a Böjte Csaba testvér által vezetett 
gyermekintézmények javára: akkor 92,6 
millió forint adományt adtak át a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványnak.

A mostani kezdeményezés részeként 
a közmédia részt vesz a Karitász akci-
óiban is. Novembertôl bekapcsolódtak 
a Gyermekek a gyermekekért elnevezé-
sû programba, melynek célja, hogy a 
gyermekek adjanak ajándékokat rászo-
ruló kortársaiknak. Nyomon követték 
a Szent Erzsébet-kenyerek útját is a 
pékségtôl a megáldáson át a szétosztá-
sig, emellett felhívásokkal segítették a 

Szent Erzsébet-napi gyûjtés hirdetését. 
December 8-án az Egymillió csillag a sze-
gényekért szolidaritási akció országos 
megnyitójáról is hírt adnak, majd egész 
héten segítik felhívásokkal az adomány-
gyûjtést.

December 15-én, vasárnap reggel 
9 órától közel 10 órányi mûsorfolyam-
ban mutatják be a Karitász mûködését, 

szervezetét, támogatottjait és önkénte-
seit riportokkal, budapesti és vidéki élô 
kapcsolásokkal, továbbá kisfilmekkel, 
stúdió-beszélgetésekkel. A mûsor alatt 
folyamatosan fogadják az adományokat, 
valamint egy jótékonysági árveréssel is 
támogatják a rászorulókat.

A  S z e n t  E r z s é b e t  R ó z s á j a -
díjátadóval egybekötött jótékony-

sági esten a „Csak Egyet” Szociális 
Segítô Központ részére gyûjtöttek 
adományokat. Az Új Jeruzsálem 
Katolikus Közösség által fenntar-
tott intézmény napi száz hajlék-

talan és szegény ember számára 
biztosít reggelit, de lehetôség van 

fürdésre és mosásra is. A legfonto-
sabbnak mégis azt tartják, hogy a szo-

ciális segítség mellett lelki megerôsítést is 
nyújtsanak a bajbajutottaknak. Az intézmény 

neve arra utal, hogy mindenkihez személyesen, egyesével akarnak 
odafordulni, s csak egyet: Jézus szeretetét hirdetik neki. Hiszen 
csak ennek megtapasztalásával nyerhetô vissza a méltóság, az 
önbecsülés és az újrakezdésbe vetett hit. Mivel a bajbajutottak 
számára a biztos megélhetést garantáló munkalehetôség hiánya 
okozza a legtöbb problémát, az elmúlt idôszakban munkahelyte-
remtô vállalkozások alapításával is igyekeznek segíteni.

A lelki és a fizikai segítségnyújtás egysége a nyitás óta eltelt 
három évben sok ember számára adott esélyt a hajléktalanság-
ból való kilábalásra. A hitbéli továbblépést igénylôk szolgálatát a 
VIII. kerületben, a Tömô utcai Béke Királynéja Plébánián végzik, 
ahol minden vasárnap, 14 órától agapéval, közösségi összejövetel-
lel, szentségekre felkészítô tanítással és szentmisével várják az 
érdeklôdôket. A téli hónapokban különösen fontos lenne meleg 
ebédet adni a rászorulóknak. Ennek érdekében a „Csak Egyet” 
Szolgálat szívesen fogadja az adományokat a honlapjukon keresz-
tül, illetve a 13600/59-es adományvonal tárcsázásával, ahol min-
den hívás 250 forintos támogatást, egy ebéd költségeinek kéthar-
mad részét jelenti. Meleg férfiruhát, cipôt, zoknit is szeretettel 
fogadnak minden hétköznap 8 és 14 óra között a VI. kerület Király 
utca–Izabella utca sarkán található segítôközpontban.

Az advent nagy eseménye az a jótékonysági koncert lesz, ame-
lyet december 21-én, 16 órától tartanak az Avilai Nagy Szent Teréz-
templomban, ahol felszólal Böjte Csaba ferences szerzetes. Vele 
érkezik a dévai gyerekek dalos csoportja, s utánuk lép fel a szintén 
székely származású Csiszér László énekes, dalszerzô.

Külföldi adományozók árucikkeit lehet megvásárolni a fôvárosi XI. kerület, Karinthy Frigyes út 20. alatti 
KaritászPONT-ban. A vásárlás teljes összegét a nehéz helyzetben lévôk támogatására fordítja a Karitász. A bolt folya-

matosan fogadja az új vagy jó állapotban lévô használt tárgyakat, ruhanemûket, játékokat és háztartási eszköz adomá-
nyokat. A Karitász hangsúlyt fektet a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására, az általuk készített apró aján-

déktárgyakat is megvásárolhatják az érdeklôdôk hétfôtôl péntekig 10-tôl 18 óráig, valamint szombaton 8-tól 14 óráig nyitva 
tartó adományboltban. 

JÓNAK LENNI JÓ! 

SZOLGÁLAT A HAJLÉKTALANOKÉRT

Kunszabó Zoltán

Török Viktória



VIZITÁCIÓ

Két napot töltött november 15-én és 
16-án a bíboros a Budapest határában 
fekvô Békásmegyeren, a fôegyházme-
gye vizitációs programja keretében. A 
Szent József-plébánia területén mûködô 
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium meglátogatása 
jelentette többek között az elsô nap prog-
ramját. Másnap a plébániai képviselô-
testület, valamint a meghívott vendégek 
– köztük Varga Mihály pénzügyminisz-
ter és Bús Balázs polgármester – talál-
kozhattak a fôpásztorral. Az Ôzike utcai 
nyugdíjasotthon megtekintését követôen 
pedig  bemutatkoztak a plébánián mûkö-
dô, ahhoz tartozó közösségek, karitatív, 
kulturális, hagyományôrzô és mûvészeti 
csoportok.

Erdô Péter a beszámolókra reflektál-
va elmondta: azok a szabadidôs progra-
mokban, emberi kapcsolatok építésében 

megnyilvánuló közösségi jelleget húz-
ták alá. Szólt arról is, hogy a ministráns 
élet lényegi pontja a liturgia, a szakrális 
szolgálat, a hittanos csoporté a hit taní-
tása, az pedig külön érték, ha e középpon-
tok körül jó emberi közösség alakul ki. 
Különösen erôteljes, különösen lélektôl 
átjárt az imádság, ha hívô közösség végzi 
– fûzte hozzá.

„A fôpásztori látogatás lehetôséget 
adott számunkra, hogy megmutathas-
suk életünket” – nyilatkozta Varga Gábor 
plébános. Kiemelte: a felkészülés figyel-
meztette ôket, keressék a választ, miként 
tudják közösségként megélni keresztény 
küldetésüket. Hozzátette: számára nagy 
érték az évek során megteremtett közvet-
len, családias légkör, és szerencsésnek 
tartja a plébánia adottságait. A templom, 
a plébániaépület, a nagy kert és a Szent 
József közösségi ház közelsége ugyanis 

szoros egységbe kapcsolja a szakrális és 
a közösségi élet színtereit.

A fôpásztori vizitációt ünnepi szent-
mise zárta. Erdô Péter ennek keretében 
arról beszélt: a plébánia területén mint-
egy tízezer megkeresztelt katolikus él, 
akik közül sokan ritkábban, vagy soha 
nem jutnak el a templomba. A közösség-
nek ezért missziós küldetése van. „De 
nekünk, keresztényeknek, van mondani-
valónk, van mirôl tanúságot tennünk” – 
hangsúlyozta ennek kapcsán a bíboros.

November 8-án és 9-én Nagyková-
csi ban tartott vizitációt a bíboros. „Élô 
közösséggel találkoztam, érezhetô volt a 
lendület” – így értékelte a látogatást Erdô 
Péter, aki a Nagyboldogasszony-plébánia 
munkatársaival, a képviselôtestület tag-
jaival, valamint a település vezetôivel is 
asztalhoz ült, megismerkedett a plébá-
nia életével, értékeivel, aktuális prob-
lémáival is. A közösségek találkozóján 
részt vettek a helyi Regnum, a Karitász, 
a beteglátogatók, az Emmanuel és a Mécs 

képviselôi, a vizitáció során Adyligeten 
és Nagykovácsiban ünnepeltek szentmi-
sét a bíboros vezetésével.

Kemenes Gábor plébános elmondta: 
egyik legfontosabb feladatuk megszólí-
tani a faluba betelepülô új lakosságot. 
Jelentôs részük Budapestre jár dolgozni, 
nehezen találják meg a helyi aktivitás 
lehetôségét. „Az egykori sváb falu a kite-
lepítést követôen pusztulásnak indult, 
de ez a folyamat a rendszerváltás óta 
megállt, ma virágzó, értékekben gazdag 

településsé vált. Egyszerre találunk itt 
nagycsaládokat és jómódú betelepülô-
ket” – mondta Kemenes Gábor, aki szólt 
arról is, hogy a vizitáció során átfogó kér-
dôív kitöltésével számoltak be a plébánia 
helyzetérôl, az anyagi körülmenyekrôl 
és a lelkek állapotáról. „Megvizsgáltuk, 
hogyan áll a közösségi élet, miben lehet 
még jobbá tenni. A fôpásztor megállapí-
totta: nagyon sok a nagycsalád” – fejezte 
ki örömét Gábor atya.

A vidéki plébániák közül utolsóként 
a budakalászi közösséget látogatta meg 
a fôegyházmegyében Erdô Péter bíboros. 
A vizitációval kapcsolatban Kálmán József 
plébános elmondta: az anyagi és jogi álla-
pot felmérése mellett számot adhattak 
közösségeik fejlôdésérôl és értékeirôl is. 
„Ilyenkor még nyilvánvalóbb, hogy a buda-
kalászi emberekben is él a vágy az egymás 
felé fordulásra, akkor is, ha sokan falak 
mögé zárkóznak, és csak – kvázi – alvó 
városnak tekintik a lakóhelyüket. A csalá-

di nap képei is bizonyítják: él a közösség. 
Jó érzés volt ezt a bíboros úrnak is meg-
mutatni” – mondta a plébános.

Elôdje, Szabó Sándor újíttatta fel a 
budakalászi istenházát, s tavaly a Szent 
István-telepen felszentelték a város 
másik templomát is. A közelmúltban az 
önkormányzat anyagi támogatásával 
ráadásul régészeknek sikerült feltárniuk 
a kálvárián Budakalász ôsi templomát, 
amely – miután az idén díszkôburkolatot 
kapott – újra spirituális központtá válha-

tott a helyiek számára. „Fontos szerepet 
tölt be nálunk a több mint kétszáz fôs cser-
készcsapat, és ugyancsak jelentôs a házas 
hittancsoportunk is, amelynek tagjai elkö-
telezett keresztényként erôs magot alkot-
nak. A vizitáció csúcspontja a pénteki 
keresztút és a szentmisék voltak. Mindez 
megerôsített, egyben bátorított minket: 
jó úton járunk az örömhír továbbadásá-
ban, a hitoktatásban, illetve a szegények 
és a betegek ellátásában” – fogalmazott 
Kálmán József.

MISSZIÓS KÜLDETÉS BÉKÁSMEGYEREN

FÔPÁSZTORI LÁTOGATÁS NAGYKOVÁCSIBAN

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS BUDAKALÁSZON

Magyar Kurír
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Ünnepi szertartás keretében áldot-
ta meg a hosszú évek után megújult 
Budavári Nagyboldogasszony-templomot 
– közkeletûbb nevén Mátyás-templomot 
– október tizenharmadikán Erdô Péter 
bíboros, aki egyúttal az új oltárt is fel-
szentelte. Az eseményen részt vett töb-
bek között Áder János köztársasági elnök 
és felesége, Herczegh Anita, valamint 
Orbán Viktor miniszterelnök és felesé-
ge, Lévai Anikó, továbbá Boross Péter 
és Medgyessy Péter volt kormányfô. A 
liturgián koncelebrált Alberto Bottari de 
Castello apostoli nuncius.

Szentbeszédében Erdô Péter hangsú-
lyozta: felelôsek vagyunk azért, hogyan 
bánunk az idônkkel és mire fordítjuk java-
inkat. Hozzátette: kinek a pénze, kinek 
az ideje, a munkaereje vagy a kedvessége 
az, amit fel tud ajánlani a többiekért. „Ez 
az élet ugyanis nem önmagáért van, mert 
nekünk kötelességünk, hogy arra gondol-
junk, ami utána következik” – fogalma-
zott. Mint mondta: mindannyiunknak, 
katolikus keresztényeknek lehetôségünk 
van arra, hogy a legértékesebbet is meg-
szerezzük az életünkben, s a legértéke-
sebbet is felajánljuk másokért. „Ez a leg-
értékesebb pedig maga az Eucharisztia, 
amelyben Jézus Krisztus áldozata válik 
jelenvalóvá. Ez az az áldozat, amely meg-
szerezte az emberiség számára az örök 
üdvösség lehetôségét. Ez az az áldozat, 
amelyet az oltáron újít meg újra és újra a 
pap átváltoztató szava. Ez az az áldozat, 
amelyben Krisztus testébôl és vérébôl 
részesedhetünk” – hangoztatta.

Erdô Péter utalt arra: az oltár – mint 
külön berendezési tárgy – már a legôsibb 
keresztény idôkben is használatban volt. 
„A kôbôl készült oltár emlékeztessen 
bennünket a régi katakombákra, ahol a 
vértanúk sírja felett mutatták be a szent-
misét. Erre emlékezve helyezi az Egyház 

a szentek ereklyéjét az oltárba” – mondta. 
„Vallásos tisztelettel szenteljük fel az új 
oltárt, amely igazán méltó a mai Egyház 
liturgikus életéhez.”

A bíboros szólt arról is: „Hazánk kor-
mányának több éven át tartó áldozatvál-
lalása nélkül nem újulhatott volna meg 
ez a jeles templom. Elismerés illeti a 
szakemberek kiváló munkáját, akik hoz-
záértésükkel, mûvészetükkel a szépség 
nyelvén szólaltatták meg azt a krisztusi 
örömhírt, amit ez a templom kifejez.”

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes beszédében kiemelte: ez az ünnep jel-
képe annak, hogy a történelem viharai és 
megpróbáltatásai után mégiscsak helyre-
áll a dolgok normális rendje, ami abban 
mutatkozik meg, hogy együtt van az egy-
ház, együtt vannak az állami hatóságok, 
együtt van a magyar nemzet. Mint mond-
ta: a magyar történelem egésze a példa 
arra, hogy nem választható el egymástól 
a kereszténység és a nemzet története, a 
Mátyás-templom pedig önmagában szim-
bolizálja a kettô egységét. Süllei László, a 
Mátyás-templom plébánosa megköszön-
te a magyar államnak a felújításhoz nyúj-
tott anyagi fedezetet.

A lakótelepen élô több tízezer ember 
szolgálatára az eddigi kis Szent Adalbert-
kápolna helyett több mint félszáz ülô-
hellyel rendelkezô templom épül. Az 
alapkövét Erdô Péter bíboros, eszter-
gom–budapesti érsek rakta le április 
23-án, és hét hónappal késôbb már a fél-
kész épületegyüttes különbözô termeit 
járhattuk be Musits Antal plébánossal. 

A helyi híveket 1977 óta szolgáló Antal 
atya lelkesen mutatta be a háromszin-
tes templom készülô tágas altemplomát, 
majd a szentélyt és két oldalán a Szent 
Család- és Szent Sír-kápolnák helyét, a 
tágas sekrestyét és a majdan hatvan fôt 
is befogadó karzatot. A falak még csak 
félig állnak, és az épületben láthatók az 

elmúlt napok esôzéseinek nyomai, de a 
hideg beálltával már az altemplom vako-
lását kezdik meg a munkások, az építés-
vezetô pedig azt ígéri, hogy jövô augusz-
tusban felszentelheti a templomot a 
fôpásztor. Antal atya reméli, hogy a közel 
egy évszázadon át tartó templom nélkü-
li élet után végre igazi otthonra lelnek a 
hívek, hiszen az istenháza mellett a föld-

bôl most kinövô plébániaépület a modern 
közösségi tér minden követelményének 
meg akar felelni, hogy szívesen jöjjenek 
ide hittanórára a gyerekek, legyen hely 
benne a fiatalok programjainak és a kör-
nyék társaságra és együttlétre vágyó 
nyugdíjasainak egyaránt. A templomot 
körüljárva a plébános úr a zöldterületrôl 

is beszél, az épületet díszítô virágokról 
és a gyerekek játszóhelyérôl, hiszen úgy 
tervezik, hogy a templomtér nem szige-
telôdik majd el a környezetétôl, inkább 
meg akarja szentelni azt. A kövezeten 
kirajzolódó pásztorbot utal egyrészt az 
egyházmegye és a plébánia védôszentjé-
re, Szent Adalbertre, a Magyarországhoz 
kötôdô elsô vértanú püspökre, másrészt 

Boldog Meszlényi Zoltánra, aki esztergo-
mi segédpüspökként lett a kommunista 
diktatúra áldozata.

A Boldog Meszlényi Zoltán püspök 
tiszteletére épülô templom támogatha-
tó a lágymányosi templom építéséért 
létrehozott számlaszámon: 11702036-
20715335-00000000

ÁLDÁS A FELÚJÍTOTT 
MÁTYÁS-TEMPLOMRA

A LÁGYMÁNYOSI LAKÓTELEP SZÍVÉBEN

Rátkai Balázs

Kacsoh Dániel
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Szôke Péter

AKTUÁLIS

Az Európai Biztonsági és Együttmû-
ködési Szervezet (EBESZ) legfrissebb 
jelentése szerint egyre gyakoribbak a 
keresztények elleni, gyûlöletbôl elköve-
tett cselekedetek Európában. Sayeeda 
Warsi brit konzervatív miniszter pedig 
arra figyelmeztet: eltûnhetnek a keresz-
tények a Közel-Keletrôl. 

Az EBESZ 2012-re vonatkozó jelenté-
se Németországban 414, Svájcban 258, 
Angliában 1543 vallásellenes esetrôl szá-
mol be. A jelentés Magyarországról is 
említést tesz: a tanulmány szerint 2012-
ben 10 alkalommal tettek szándékosan 
kárt egyházi javakban, és 89 alkalommal 
történt templomgyalázás, ebbôl hét eset-
ben lopással súlyosbítva.

Az EBESZ-jelentésrôl hírt adó, bécsi 
székhelyû, európai keresztényellenes-
séget figyelô szervezet, az OICDE elnö-
ke, Gudrun Kugler arra szólította fel a 
kormányokat és a civil szervezeteket, 
hogy szolgáltassanak adatokat a vallás-
ellenes cselekedetekrôl a Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok Irodája 

(ODIHR) felé, illetve hogy a probléma 
megoldása érdekében „mûködjenek szo-
rosan együtt a nemzetközi emberi jogi 
szervezetekkel”. Gudrun Kugler szerint 
a vallási intoleranciából eredô bûntettek 
csak abban az esetben szoríthatók visz-
sza, ha „beszélünk a problémáról, ahe-
lyett, hogy letagadnánk azt”. 

Az OICDE egyébként még tavasszal 
jelentette meg az európai keresztényelle-
nességre vonatkozó éves jelentését, amely-
ben nem csupán a vallásellenes (ponto-
sabban keresztényellenes) bûncselekmé-
nyeket gyûjtötték össze, hanem elemzést 
közöltek a keresztények szólás- és gyü-
lekezés-szabadságát, mozgásterét veszé-
lyeztetô parlamenti törvénykezésekrôl is. 

Miközben Európában a keresztény-
ellenesség puha formáival találkoznak 
a hívek, a Közel-Keleten kemény vallás-
üldözés folyik ellenük. Ezzel kapcsolat-
ban nemrég érdekes módon a brit kor-
mány muzulmán hitû, konzervatív párti 
tagja, Sayeeda Warsi bárónô szólalt 
fel a jezsuita Georgetown Universityn, 

Washingtonban, rámutatva: a „bibliai 
mértékû” kivándorlás miatt nemsoká-
ra akár el is tûnhetnek a keresztények a 
Közel-Keletrôl. 

A bárónô az egyetemen, majd utána 
a Daily Telegraph konzervatív brit napi-
lapnak írt cikkében kifejtette: „Vannak 
olyan részei a világnak, ahol ha keresz-
tény vagy, veszélybe kerül az életed. 
Minden kontinensen elôfordul, hogy 
diszkriminálnak, kiközösítenek, meg-
kínoznak, sôt megölnek keresztényeket, 
pusztán a hitük miatt.”

Hozzátette: „A keresztény népes-
ségszám meredeken zuhan lefelé, és a 
kereszténység kiszorul olyan területek-
rôl, ahol korábban jelentôs vallásnak szá-
mított. Irakban az 1990-ben 1,2 milliós 
keresztény népesség ma kétszázezer fôt 
számlál. Szíriában a rettenetes vérontás 
egyben a keresztény népesség elvérzését 
is jelentette.” 

A briteknél az utóbbi idôben megsza-
porodtak a keresztények üldöztetésére 
figyelmeztetô hangok. November köze-
pén a Westminster Hallban Fiona Bruce 
konzervatív képviselô felhívta a figyel-
met a kétségbeejtô méreteket öltô üldöz-
tetésre: „Ugyanazzal az elborzadással és 
iszonyattal kellene tiltakoznunk, amit a 
Kristallnacht és a II. világháború alatti 
zsidóüldözés vált ki belôlünk.”

Vincent Nichols westminsteri érsek 
a BBC Radio 4 Today címû mûsorában 
hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten a 
keresztényeknek komoly kihívásokkal 
kell szembenézniük, és szükségük van 
a támogatásunkra; valamint felhívta rá 
a figyelmet, hogy a politikusoknak meg 
kellene érteniük: a keresztények hasznos 
mediátorok a térségben, például a külön-
bözô iszlám csoportok között.

Nichols leszögezte: „Ez az együttélés 
ezer éve fennáll, és egyik nyugati ország-
nak sem lenne szabad támogatnia olyan 
új  kormány hatalomra jutását a Közel-
Keleten, amelyik nem toleráns a történel-
mi szomszédaival.”

A Sant’Egidio közösség minden 
január 1-jén, a Béke Világnapján, valami-
lyen jól látható kezdeményezéssel csat-
lakozik a pápa szándékához. Rómában 
a közösség által szervezett békeme-
net az Angyalvártól a déli Úrangyala 
imádságra érkezik a Szent Péter térre. 
Budapesten délután négy órakor gyüle-
keznek a Szabadság híd pesti hídfôjénél, 
a lehetô legközelebb Boldog Salkaházi 
Sára mártírhalálának helyéhez. A menet 
fáklyákkal és táblákra írt országnevek-
kel vonul végig a Váci utcán a Szent 

Mihály-templomig, ahol 17 órakor esti, 
ökumenikus imaórát tart a világ béké-
jéért, gondolva azokra az országokra és 
népekre, amelyeket háború, erôszak sújt. 
Megemlékeznek Szíriáról, ahol a keresz-
tények különösen sokat szenvednek. A 
közösség mindenütt – így Budapesten 
is – imádkozik Mar Gregoriosz Ibrahim 
szír–ortodox és Paul Jazigi görög ortodox 
püspökök szabadulásáért, akik április 
óta vannak emberrablók fogságában. 

Aggodalommal tekintenek Mozam-
bikra is, ahol 1992-ben épp a Sant’Egidio 

közvetítésével sikerült lezárni egy tizen-
hat éves, véres polgárháborút. Az ország 
demokratizálódott és fejlôdésnek indult, 
de a politikai helyzet az utóbbi idôben a 
konfliktus kiújulásával fenyeget. 

A béke törékeny ajándéka saját 
törékenységünkre és felelôsségünkre 
is kell, hogy figyelmeztessen minket, a 
hadszínterektôl látszólag messze élô-
ket. A szeretet és az együttérzés globa-
lizációjával tartozunk távoli keresztény 
és minden más embertestvérünknek is 
– vallja a közösség. 

A SZENT EGYED KÖZÖSSÉG A BÉKÉÉRT

MUZULMÁN BÁRÓNÔ AGGÓDIK 
A KERESZTÉNYEKÉRT

Szilvay Gergely



Simor János bíboros, hercegprímás 
tiszteletére rendeztek ünnepi konfe-
renciát az esztergomi Szent Adalbert 
Központban, október 30-án. A kétszáz 
éve született érsekrôl szokás úgy beszél-
ni, mint egyszerû származású, kiemel-
kedôen tehetséges, nagy politikai manô-
verezô képességû fôpapról. Mint mecé-
násról, építtetôrôl, jó gazdáról, a katoli-
kus iskolarendszer nagy megújítójáról, 
energikus szervezôrôl. S mint Ferenc 
József és a bécsi kormányzat hívérôl, aki 
személyes életvitelében egyszerû volt – 
mondta köszöntôjében Erdô Péter bíbo-
ros, aki Spányi Antal székesfehérvári 

és Pápai Lajos gyôri megyéspüspökkel 
együtt mutatta be a konferencia elôtt az 
ünnepi szentmisét a központ kápolná-
jában. A fôpásztor szólt arról is, hogy a 
profán történetírás hajlamos a fôpapok-
ról csak, mint politikusokról beszélni. 
Pedig Simor János is „mélyen vallásos, 
hitben élô” ember volt. Fennmaradt pél-
dául kispapi imakönyve, ezt Erdô Péter 
ünnepélyesen átadta az Esztergomi 
Hittudományi Fôiskola Könyvtára igaz-
gatójának, Szalai Katalinnak. 

Simor János az 1855-ös osztrák kon-
kordátum támogatója volt. A bíboros 
utalt arra: ez az aktus akkor fellélegzést 
jelentett az Egyház számára a jozefiniz-
mus után. Erdô Péter kitért Simornak az 
Eötvös József kultuszminiszterrel folyta-
tott vitájára is, amelyben a hercegprímás 
hangja „a hitéért aggódó emberé”, aki a 
gyengébb pozíciójából vitatkozik a hata-
lommal szemben.

Beke Margit, az Egyháztörténeti 
Bizottság elnöke az életpályájáról tar-
tott elôadást. Simor címerhasználatá-
ról elmondta: a Szeplôtelen fogantatás, 
mint fô motívum, jellemzô a kor vallá-

sosságára, a Mária-tisztelet megerôsö-
désére. Figyelemreméltó adatként emlí-
tette továbbá a papnövendékek számá-
nak jelentôs növekedését 1868 és 1890 
között, amikor 135-rôl 202-re emelkedett 
a szent szolgálatra készülôk létszá-
ma Esztergomban. Hegedûs András, a 
Prímási Levéltár igazgatója elôadásában 
Simort, mint a 19. század egyik legna-
gyobb magánkönyvtárának létrehozóját 
idézte meg.

A hercegprímás mûgyûjteményének 
létrejöttérôl tartott beszámolót Kontsek 
Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgató-
ja. Egyebek mellett elmondta: a „mecé-
nást” eleinte csak a 19. századi kortárs 
festészet érdekelte, ám késôbb Bécsben 
és Rómában személyesen is találkozha-
tott vallásos ihletettségbôl alkotó mûvé-
szekkel, akiktôl évek alatt vásárolt is 
néhány vásznat. Mire a Prímási Képtárat 
1875-ben megnyitotta, már 206 darabot 
állított ki. De gondja volt arra is, hogy a 
bazilika elhúzódó építését befejezze, és 
a benne ôrzött kincstárat is bemutassa a 
nagyközönségnek.

Az idei ôsz a hagyományos felsôpe-
tényi és rákosszentmihályi megemléke-
zéseken túl több kiemelkedô program-
mal és kezdeményezéssel színesítette 
Isten Szolgája Mindszenty József tisz-
teletét. Kecskeméten emlékkonferencia 
idézte fel alakját és fôpásztori tanítá-
sának aktualitását. Az Országházban a 
Mindszenty Társaság rendezett díjki-
osztóval egybekötött megemlékezést. 
Idén Brusznyai József ny. esperes atya 
és Wittner Mária, a szabadságharc vete-
ránja kapta a Lezsák Sándor vezette gré-
mium elismerését.

Szeptember 29-én Veres András szom-
bathelyi megyéspüspök áldotta meg a 
hercegprímás helyreállított, emlékház-
zá alakított csehimindszenti otthonát. 
A pályázati forrásból felújított szülôi 
házban kiállítás nyílt, mely 2014 tava-
szán a Terror Háza Múzeum jubileumi 
Mindszenty-kiállításának anyagával fog 
kiegészülni. Az emlékhely üzemeltetésé-

rôl és a zarándokok fogadásáról a helyi 
plébánia gondoskodik.

Október 31-én Mindszenty bíboros-
ra emlékeztek az Esztergom–Budapesti 
Fôegyházmegye által felújított régi sze-
minárium épületében. Az emlékkonfe-
rencia szentmisével kezdôdött, melyet 
tizennégy atyával közösen Székely János 
püspök mutatott be, a homíliát Parádi 
Gyula atya tartotta. A megemlékezés a 
Szent Adalbert Központ dísztermében 
folytatódott, ahol Parádi Gyula és Pálos 
Frigyes atyák a hercegprímáshoz kötô-
dô élményeikrôl és az esztergomi és 
váci egyházmegyék gazdag Mindszenty-
örökségérôl tettek tanúságot.

Ezen a napon volt a jelentkezé-
si határideje a Mindszenty Alapítvány 
és a Mária Rádió által középiskolások 
számára meghirdetett Mindszenty-ve-
télkedônek. A felhívásra határon innen 
és túlról 32 középiskola 56 csapattal 
jelentkezett. A kezdeményezés célja, 

hogy a hercegprímással azonosulni 
tudó fiatalok az ô élettörténetébôl hitet 
merítsenek, és meghatározó élmények-
kel gazdagodjanak. A háromfordulós 
verseny döntôjét az országos engesztelô 
Mindszenty-zarándoklat napján, 2014. 
május 3-án az esztergomi Szent Adalbert 
Központban rendezik.

További örömhír, hogy az Alapítvány 
kérésére Józsefváros képviselô testülete 
határozatával hivatalosan kezdeményezte, 
hogy a hercegprímás leghosszabb börtön-
idôszakának helyszíne, a volt Konti utcai 
börtön elôtti tér vegye fel a bíboros nevét. 
A kerület támogatja az alapítványnak azt 
a szándékát is, hogy „a börtönben szentté 
lett hercegprímás” és Szent Pió atya börtö-
ni látogatásának emlékét közadakozásból 
felállítandó emlékmû hirdesse.

Reményeink szerint minden ilyen 
lehetôség és imaalkalom jelentôs mér-
tékben segíti Isten Szolgája mielôbbi bol-
doggá avatását.

Czékli Béla

Kovács Gergely

NEMZEDÉKEK TISZTELETADÁSA MINDSZENTY ELÔTT

EMLÉKEZÉS 
A „HITBEN ÉLÔ” FÔPÁSZTORRA

Az L’Osservatore Romano vatikáni 
napilap cikkválogatása december 1-jétôl 
kéthetente jelenik meg az Új Ember heti-
lap mellékleteként.
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 Immár évtizedes hagyomány hazánk-
ban is a világ több nagyvárosában meg-
tartott nemzetközi vásárlásmentes nap. 
A Vancouverbôl induló kezdeményezés 
lényege, hogy november utolsó péntekjén 
felhívják a figyelmet a túlzott fogyasz-
tásra. A kezdeményezôk szerint rá sem 
jön addig az ember, hogy mennyi feles-
leges és agyoncsomagolt terméket vásá-
rol, míg tudatosan nem kezd rá figyelni. 
Arról nem is beszélve, hogy nemcsak a 
pénztárcánkat terheljük feleslegesen, de 
a környezetünket is. A rengeteg csoma-
golóanyag és a felesleges holmik megvá-
sárlása ilyenkor év végén, a karácsonyi 
szezonban a legjellemzôbb. Egyes felmé-
rések szerint a fejlett európai országok-
ban az élelmiszerek mintegy harminc 
százaléka a kukában landol. A vásárlások 
majdnem fele pedig úgynevezett impul-
zus, azaz rögtönzött vásárlás. Ez az, amit 
az értékesítéssel foglalkozók elôszeretet-
tel kihasználnak. Sokakban nem is tuda-
tosodik, a mai marketingeszközök már 

az összes érzékünkre hatnak: felpörgetô 
vagy éppen relaxáló hatású vidám zene, 
kellemes illatok, mindenütt ugyanaz 
a színvilág, és még a világítást is a ked-
vünkre hangolják. Az állandó átrendezge-
tés miatt pedig minden alkalommal végig 
kell mennünk a teljes árukészlet mel-
lett, hogy megtaláljuk, amit keresünk, 
innen-onnan rögtön le is veszünk egy-két 
dolgot, ami „csak most jutott eszünkbe”. 
A szemmagasságban elhelyezett áruért 
ezért sokkal több pénzt fizet a gyártó a 
kereskedônek, mintha csak a bokánkhoz 
teszik ki az árut.

„Ez a nap tehát jó alkalom arra, hogy 
értékeljük a fogyasztói szokásaink hatá-
sait a környezetre és más emberek életé-
re. Információkat gyûjthetünk, elgondol-
kodhatunk, meglátásainkat megbeszél-
hetjük másokkal” – hívta fel a figyelmet 
korábban a Tudatos Vásárlók Egyesülete 
nevû szervezet.

A Ne vásárolj semmit! napot szándé-
kosan a karácsonyi ünnepek elé idôzí-
tették, hogy ráébresszék az embereket: 
nem attól lesz szép és meghitt az ünnep, 
ha ész nélkül megvásárolunk mindent. 
Sokkal több örömöt okozhat, ha szerette-
inknek saját kézzel gyártott, már meglé-
vô, esetleg újrahasznosított anyagokból 
készített ajándékkal kedveskedünk. Sôt, 
talán még értékesebb egy meghitt beszél-
getés vagy egy közös program az egész 
családdal. Ugyanis – vallják a kezdemé-
nyezôk – az ünnepek lényege a közösségi 
élményben lakozik, nem pedig egy meg-
vásárolt dobozban.

Az óbudai szalézi munkatársak idén 
is elkészítik az „adventi buszjegyeket”: 
a BKV-n használatos vonaljegyekhez 
hasonlító kis füzetkében levô „jegye-
ken” az adventi várakozás minden napjá-
ra egy-egy magvas gondolatot találunk, 
az érte kapott adománnyal pedig idén a 
Pécsen mûködô Don Bosco napközit segí-

tik a munkatársak.  A csoport már hosszú 
évek óta minden adventkor megszervezi a 
jótékonykodásnak ezt az egyedi formáját. 

Ezekkel a „buszjegyekkel” nem jár-
mûre lehet felszállni, hanem egy kará-
csonyig tartó utazáson lehet részt venni, 
hogy közelebb kerüljünk a Megváltó szü-
letésének titkához. Idén is várható, hogy 

a szalézi templomokban feltûnnek majd 
a mise végén az adventi buszjegyeket 
kínáló munkatársak. A cédulák osztását 
hagyományosan advent elsô hétvégéjén 
kezdik, de érdemes már elôre kihirdetni, 
hogy a híveket ne érje felkészületlenül. 
Aki a füzetet megvásárolja, annyit ad érte, 
amennyit szeretne.

Ferenc pápa elsô karácsonya a hagyo-
mány jegyében zajlik a Vatikánban, ahol 
idén sem hiányzik a Szent Péter téren 
felállított bajor óriásfenyô és mellette az 
életnagyságú, ezúttal Nápoly városából 
érkezô betlehem. December 2-án kezdi 
meg a betlehem építését Vatikánváros 
Kormányzósága – adta hírül a Vatikánnal 
foglalkozó i.media francia nyelvû hírügy-
nökség.

Az olasz karácsony jelképének szá-
mító, tipikus barokk nápolyi betlehem 
kel életre a Szent Péter tér közepén, az 
ókori obeliszk bal oldalán. A gyermek 
Jézus születését ábrázoló jelenet díszlete 

és a benne elhelyezett szobrok is szokás 
szerint életnagyságúak lesznek. Tavaly 
Basilicata tartomány ajánlotta fel saját 
készítésû betlehemét, ennek költségeit 
is vállalva. Az idén Nápoly szponzorok 
segítségével mutatja be betlehemi tradí-
cióit a karácsonykor a világ leglátogatot-
tabb és az ünnepi televíziós mûsorokban 
is legtöbbször mutatott terén. 

Az obeliszk jobb oldalára kerülô 
fenyôfa érkezését december 6-ára vár-
ják a Vatikánba, Waldmünchen erdôi-
bôl. A majdnem harminc méter magas 
fát 2500 arany és ezüst gömbbel díszí-
tik fel, és a vatikáni színeket idézô sár-

ga-fehér égôkkel világítják ki. A gyertya-
gyújtást december 13-án tartják, amikor 
Ferenc pápa Waldmünchen delegációját 
is fogadja. 

A betlehemi jászolban december 
24-én helyezi el a Vatikán egyik dolgozó-
jának gyermeke a gyermek Jézus szob-
rát. A Szentatya karácsonya egyébként a 
„lehetô leghagyományosabb lesz”, Ferenc 
pápa szenteste szentmisét mutat be a 
Szent Péter-bazilikában. December 25-én 
délben a bazilika lodzsájáról ad Urbi et 
Orbi áldást Róma városának és az egész 
világnak.

Csatári Bence

KD

Lengyel Erzsébet

BAJOR FENYÔFA, NÁPOLYI BETLEHEM A SZENT PÉTER TÉREN

ADVENTI BUSZJEGY A SZALÉZIAKTÓL
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Tárjátok ki a szíveteket!
„Rádbízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, 
és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied.  
Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj, neked, ha magadnak tartod.
Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit 
magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.  
Most eredj és élj, mert a világ a tied!”

Hamvas Béla: A láthatatlan történet

Kérjük, támogassa adományával karitatív munkánkat, hogy a gondoskodó szeretetet minél többen érezhessék az Ön 

segítségével!

                  Écsy Gábor
                               Katolikus Karitász országos igazgató

Tisztelt Adományozó! Adományozás esetén az Ön neve és címe bekerül a Katolikus Karitász adatbázisába. Az adatbázist kizárólag a Katolikus Karitász 

használja, így az adat védelem alatt áll. Köszönjük segítségét! 

Segítsen, hogy 

segíthessünk!


