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„A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október 11-én 
kezdôdik és 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart majd a 
Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem 
ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne” 

       XVI. Benedek pápa



Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát XVI. 
Benedek pápa hozta létre azzal a céllal, hogy 
vezesse, irányítsa, lelkesítse az evangélium új 
meghirdetését. Krisztus üzenetét elsôsorban 
Európa, Észak-Amerika számára akarja újra 
meghirdetni, ahol sok esetben meggyengült a 
hit, terjed az elvilágiasodás. 

Rino Fisichella érsek, a pápai tanács elnö-
ke idén tavasszal a Szentatyánál egy magán-
kihallgatáson tett javaslatot, hogy az Egyház 
európai városokban közös, nagy és erôs jelét 

adja annak, hogy a kereszténység szeret-
né másoknak is továbbadni az Evangélium  
üzenetet. XVI. Benedek pápa nagy örömmel 
fogadta a kezdeményezést; Fisichella érsek 
pedig összehívta tizenegy város érsekét, illet-
ve az érsekek képviselôit, hogy kidolgozzák 
a Metropoliszok misszióját. A nyár folyamán 
tizenegy olyan európai egyházmegye képvise-
lôjével folytatott megbeszélést, amelyek igen 
jelentôs városokat képviselnek: Barcelona, 
Bécs, Esztergom-Budapest, Dublin, Köln, 

Lisszabon, Liverpool, Mechelen-Brüsszel, 
Párizs, Torino, Varsó. A vatikáni egyeztetésen 
a bíborosok közül Lluíz Martínez Sistach, bar-
celonai érsek volt jelen; a magyar fôegyház-
megyét Székely János segédpüspök képvisel-
te. A jelenlévô brüsszeli segédpüspök javas-
latára tizenkét ország nagyvárosa vesz majd 
részt a misszióban, mert ez a szám szimboli-
kus üzenetet hordoz. A tervek szerint jövôre a 
nagyböjtben zajlanak majd az események.

A templomokban lévô missziós keresztek és 
az azokon látható évszámok a plébániai közössé-
gek lelki megújulását jelzik. A mi életünkben és 
az Egyház életében az új evangelizáció ideje jött 
el, mert az elmúlt fél évszázadban olyan jelentôs 
változások mentek végbe a világban, amelyek 
nehézséget, de reményt is jelenthetnek az evan-
gélium hirdetésében. Az ember nagysága nem 
valósulna meg Isten teremtô és gondviselô tevé-
kenysége nélkül, de mivel szabadságot adott az 
embernek, és nem rabszolgákat, hanem szabad 
akarattal rendelkezô személyeket teremtett, 
ezért fennáll annak a lehetôsége, mint ahogy 
mindig is fennállt, hogy Isten teremtménye, az 
ember szembefordul a Teremtôvel, az ô Istenével. 
Hazánk, de más ország is megtapasztalta az ideo-
lógiák lelki és fizikai pusztítását, amely sokakat 
eltávolított az Egyháztól vagy meg is akadályo-
zott abban, hogy felismerje a keresztény hivatás 
szépségét. Most az Egyházzal együtt kell gondol-
kodnunk, és a magunk részérôl megtenni min-
dent, hogy Krisztus evangéliuma erejét ne veszít-
se, sôt megmutassa hatását a világban, a népek 
és nemzetek között, a közösségekben, a csalá-
dokban és a hívôk személyes életében.

2010. július elsején XVI. Benedek pápa lét-
rehozta az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát. 
Intézményt hívott életre, amelynek a feladata, 
hogy lehetôvé tegye és biztosítsa az evangélium 
hirdetésének új vagy korábban is ismert módsze-
reit. Mindezt azért, mert fôként a civilizált világ 
gondolkodásában és mindennapi életében jelen-
tôsen távol került Istentôl, de a saját rendelteté-
se megvalósításától is.

Gondoljuk végig, hogy mit is jelent XVI. 
Benedek pápa missziós programja, az új evan-
gelizáció. Erre a feladatra Krisztus és az Egyház 
iskolájában kapunk tanítást, lelki és szellemi 
képzést, mert maga az Úr Jézus kéri: „Legyetek 
tanúim!” (ApCsel 1,8). Egyénileg és közösségben 
is fontoljuk meg, hogy mit is jelent az Egyházzal 
együtt hirdetni az evangéliumot.

Az Egyház hangjára szeretnénk figyelni, és 
a Szentatya által kért lelki megújulásban részt 
venni. Ha megnézzük Európa lelki térképét, 
akkor azt látjuk, hogy nagyon sok érték van jelen 
az emberekben, a személyi méltóság, a vallás 
értékelése, az igazság és a béke utáni vágy, a fele-
lôsség a világért, a természetért, a népek közötti 
szolidaritás és a törekvés egy új és igazságosabb 
világrend felépítésére. Az elmúlt hónapokban 
bizonyára mi is csodálkoztunk az észak-afrikai és 
a közel-keleti emberek igazságérzetén, akik fel-
léptek az elnyomás és az igazságtalanság ellen.

A pozitív jelenségek ellenére azonban aka-
dályok is gördülnek a hit terjedése elé. Az egyik a 

racionalizmus, amely a tudomány szûk értelme-
zésével nemzedékek sorából zárja ki a természet-
fölötti valóságot, a kinyilatkoztatás elfogadását 
és az Istennel való találkozás lehetôségét. Ez a 
hit és az értelem ütközésének területe.

Ilyen pontokon határozottnak kell lennünk, 
mert a hitünket nemcsak hirdetni és magyarázni 
kell, hanem ami mára feledésbe merült, azt meg 
is kell védeni. A következô, ami szembehelyezke-
dik a Lélek törvényével, a szubjektivitás szinte 
elkeseredett hangsúlyozása, amely végsô soron 
lehetetlenné teszi az ôszinte emberi kapcsolato-
kat és individualizmushoz vezet. Ez az öntörvé-
nyû magatartás árad a hírközlô eszközökbôl és a 
reklámokból, amelynek elsô-
sorban a gyermekek és a fiata-
lok vannak kitéve, akik önzé-
sükbôl vagy magányukból 
menekülve különféle pótléko-
kat keresnek. Ez manapság 
a többcsatornás televízió és 
az internet felelôsség nélkü-
li világába vezeti ôket, ahol a 
múló pillanat fogságában, az 
érzékek és az érzelmek síkján 
fogyasztanak, s ezáltal mint-
egy lelkileg lebénulva képtele-
nek megnyílni egy olyan élet-
szemléletre, amelyben lelki és 
vallásos szempontok vannak.

Az akadályok közé tarto-
zik a materializmus, amely 
bennünket, keresztényeket is 
körülvesz és fenyeget, mert 
kísértés formájában számos 
olyan vágy fogalmazódhat 
meg bennünk, amely csak a 
földi és anyagi javakban kép-
zeli el a boldogulását. Ez az 
úgynevezett gyakorlati mate-
rializmus, amely kiszorítja 
gondolkodásmódjából a ter-
mészetfölöttit.

A hit és az evangélium ter-
jesztésének útjában áll még az 
ateizmus és annak sokféle változata. Ateizmus és 
materializmus szinte együtt jár, mert mindkettô-
nek az eredménye, hogy az ember elveszíti a lélek 
támaszát, és csak az anyagi javakban remél bol-
dogulást. Természetesen vannak olyanok, akik 
tagadják Isten létét, s azt értelmetlennek gon-
dolják, vagy az embert annyira felmagasztalják, 
hogy ezáltal az Istenbe vetett hit elveszíti irányí-
tó erejét, van, ahol emberi értékek kerülnek Isten 
helyébe, és a világi események, a fogyasztói men-
talitás kitöltik az ember életét, ami megnehezí-

ti – hacsak nem lehetetlenné teszi – az Istenhez 
való eljutást.

Mit tehet az Egyház, és hogyan tudunk mi 
bekapcsolódni apostoli munkájába? 

Úgy, hogy kezünkbe vesszük az egyházi írá-
sos megnyilatkozásokat. VI. Pál, Boldog II. János 
Pál és XVI. Benedek pápa tanítása is óriási erô-
feszítéseket tesz az evangélium újrahirdetésére, 
vagyis az új evangelizáció egyházon belüli tudato-
sítására, az erre való nevelésre, a konkrét paszto-
rális missziós program kidolgozására. Egyházunk 
azt tanítja, hogy az említett jelenségekre az egyet-
len orvosság az Egyház tanításának megfelelô 
elsajátítása és kifogástalan élete lehet.

Maga az Egyház szólított fel bennünket 
arra, hogy vegyük komolyan az evangélium hir-
detésének feladatát, és gondolkodjunk vele, az 
Egyházzal, vagy ahogyan az ôsi mondás tartja, 
legyen meg bennünk a sentire cum ecclesia, vagy-
is az Egyházzal való együttérzés képessége. Az 
Egyházon keresztül maga Krisztus szólít fel ben-
nünket, aki nem kevesebbet kér tôlünk, mint azt, 
hogy: „Menjetek, és hirdessétek az evangéliu-
mot!” (Mk 15,15)
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AZ ÖRÖMHÍR ÚJRAFELFEDEZÉSE EGYÜTT AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSÉBEN

Díszdoktorrá avatták a varsói Stefan 
Wyszynski Bíboros Egyetemen Erdô Péter 
bíborost. A XIV. Kánonjogi Világkongresszus 
keretében szeptember 15-én megtartott 
ünnepség vendégei közt jelen volt Kazimierz 
Nycz varsói bíboros érsek; a volt prímás, Józef 
Glemp bíboros; az apostoli nuncius, Celestino 
Migliore érsek; a lengyel püspöki kar elnö-
ke, Józef Michalik przemysli érsek; Varsó-
Praga érseke, Henryk Hoser; Józef Kowalczyk 
gnieznói érsek, továbbá a varsói egyetemek 
rektorai, állami méltóságok és országgyûlé-
si képviselôk. Az egyetem tizenkét éves tör-
ténetében 24 díszdoktort avattak, köztük 
Boldog II. János Pál pápát és Mádl Ferenc 
korábbi magyar köztársasági elnököt. Az új 
díszdoktort levélben köszöntötte Bonisław 
Komorowski, a Lengyel Köztársaság elnöke 
és Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

 *** 
„Szívbôl kívánom, hogy mindazok, akik 

ebben a mostani utazásban részt vesznek, 
akik együtt imádkoznak és találkoznak a 
szentmisében, akik a vonatot megtekintik, 
kerüljenek egyre szorosabb kapcsolatba a min-
ket szeretô Istennel, és találják meg az utat 
egymás felé is” – olvasható abban az üzenet-
ben, amelyet Erdô Péter bíboros Esztergomba 

küldött a Boldog II. János 
Pál pápa-emlék-

v o n a t 

szeptember 17-ei érkezése alkalmából. A vonat 
utasai szentmisén vettek részt az esztergomi 
bazilikában, amelyet Németh János kanonok 
plébános mutatott be, majd látogatást tettek 
a Szent Adalbert Központban.

 ***
A Bécsi Arany Biblia magyar nyelvû válto-

zatát szeptember 21-én mutatták be az MKPK 
székházában. Erdô Péter bíboros méltató 
szavaiban hangsúlyozta: „Minden idôk leg-
szebb magyar nyelvû Bibliája jelent most meg 
nyomtatásban.” A könyvmûvészeti ritkasá-
got az Ikar Kiadó a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulattal együttmûködésben jelentet-
te meg. A mindössze 600 számozott példány-
ban, 300 illusztrációval díszített kiadvány 
az Osztrák Nemzeti Könyvtár felbecsülhe-
tetlen értékû gyûjteményébôl merít. A bemu-
tatón ünnepélyesen átadtak egy példányt 
Erdô Péter bíborosnak, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnökének, és felkérték, 
hogy a magyar nyelvû kiadvány fehér bôrköté-
sû változatát adja át XVI. Benedek pápának.

 ***
Megtartotta alakuló ülését szeptember 

26-án a Parlamentben a Roma Koordinációs 
Tanács. A testület célja, hogy minél több sze-
replôt vonjanak be a romastratégia elkészíté-
sébe és végrehajtásába. A Katolikus Egyház 
részérôl jelen volt Erdô Péter bíboros, vala-
mint Székely János és Kocsis Fülöp püspök. 
A Bíboros az ülés után tartott tájékoztatón 

a keresztény roma szakkollégiumok 
hálózatával kapcsolatban annak 
a reményének adott hangot, hogy 
a felsôoktatás mellett a közép-

fokú oktatásra és szakoktatásra is 
kiterjedhet ez a tevékenység.

 ***
Szoros együttmûködésrôl állapo-

dott meg Erdô Péter bíboros, prímás, esz-
tergom-budapesti érsek és Tarlós István, 

Budapest fôpolgármestere szeptember 27-én, a 
városházán tartott találkozón. A megbeszélést 
követôen Tarlós István elmondta: húsz éve nem 
járt bíboros-érsek a városházán, ezért Erdô 
Péter látogatása is azt mutatja, hogy alapvetôen 

megváltozott a városvezetés és a történelmi egy-
házak, köztük a katolikus egyház kapcsolata. 
A Bíboros köszönetet mondott Tarlós Istvánnak 
az Erzsébet híd és a Március 15. tér közt talál-
ható Belvárosi Nagyboldogasszony Fôplébánia-
templom homlokzatának felújításáért.

***
A Keresztény Értelmiségiek Szövet sé-

gé nek VIII. Országos Kongresszusát októ-
ber 7-én Kövér László, az Országgyûlés 
elnöke nyitotta meg az Országházban. Az 
idei, Krisztusban van az igazság címû kong-
resszus elsô napján többek között elôadást 
tartott Orbán Viktor miniszterelnök, a máso-
dikon Szászfalvi László egyházi, nemzetisé-
gi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs 
államtitkár. A rendezvényt Erdô Péter bíboros 
Igazságosság és közjó címû elôadása zárta.

***
Október 23-án, a nemzeti ünnep alkalmá-

ból interjút adott a Vatikáni Rádiónak Erdô 
Péter bíboros. „Kialakult az emberek közt 
egy nagyfokú szolidaritás, összetartás. Talán 
azóta sem volt akkora egység a magyar társa-
dalomban. A szolidaritás és összetartás olyan 
érték, amelyre törekednünk kell, amelyet 
mindenféle világnézetû embernek meg kell 
becsülnie, mert erre nagy szükségünk van” 
– mondta arra a kérdésre, hogy melyek azok 
az értékek, amelyeket a keresztényeknek 
meg kell ôrizniük az 1956-os forradalom és 
szabadságharc örökségébôl. „Megéreztük 
azokban a napokban a világ szolidaritását 
is. Itt most nem a nagypolitikáról beszélek, 
hanem az emberekrôl. A lengyelek vért küld-
tek, sokan a kabátjukat levették és elküldték 
Magyarországra, különbözô spontán segély-
akciók is indultak. Ezekre gyerekként még 
magam is emlékszem… Az összetartás, hála 
vagy szolidaritás érzése a szomszéd népek-
kel, ez is nagyon fontos üzenete 1956-nak” 
– fogalmazott Erdô Péter. Kitért arra is, 
hogy a nyugat-európai országok, Amerika és 
Ausztrália is nagylelkû segítséget nyújtot-
tak a Magyarországról az 1956-os forradalom 
után menekülô embereknek. 

Az elkövetkezô öt évre ismét Erdô 
Péter bíborost választották meg az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnö-
kének a szeptember 29. és október 2. között 
Tiranában rendezett találkozón. A szervezet 
alelnökei a 2011 és 2016 közötti ciklusban 
Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, az 
Olasz Püspöki Konferencia elnöke és Józef 
Michalik przemysli érsek, a Lengyel Püspöki 
Konferencia elnöke lesz.

Az albániai tanácskozás egyik közpon-
ti témája az új evangelizáció volt. Erdô Péter 
bíboros a Vatikáni Rádiónak adott interjúban 
elmondta, hogy Európában az új evangelizá-
ció Jézus Krisztus örömhírének újrafelfede-

zését, terjesztését jelenti a különbözô, keresz-
ténységben gyökerezô társadalmakban, 
amelyek nagyrészt eltávolodtak a keresztény 
hittôl. Az új evangelizáció tehát egyrészt a 
keresztény identitás megújítása, másrészt  és 
legfôképpen  annak a nyelvezetnek a keresé-
se, amellyel jobban át tudjuk adni az isteni 
gondviselés által ránk bízott örömhírt.

Az európai ember ma nem olyan, mint 
régen volt, megváltoztak a körülmények is. 
A CCEE elnöke külön kiemelte, hogy manap-
ság az emberek nagyon nyitottak a képek, az 
audiovizuális effektusok, a pillanatnyi benyo-
mások, érzések keltette kommunikációra, és 
a mozgásos formákra is, mint a zarándoklat, 
a turizmus. A kimondott és leírt szó, a logikus 
érvelés sok kortársunk számára nehézséget 
jelent. Ezért egyrészt meg kell tanulnunk a 

kommunikáció új nyelvezeteit, más részrôl 
viszont meg kell ôriznünk azokat a nyelve-
zeteket is, amelyek talán manapság kevésbé 
divatosak. Nem mondhatunk le a Bibliáról, 
nem mondhatunk le hitünk szavakban való 
megfogalmazásáról, nem mondhatunk le a 
logikus gondolkodásról, érvelésrôl sem. Az 
embert mindig a maga teljességében kell lát-
nunk, éppen ezért az elmúlt években, konti-
nensünk különbözô országaiban, városaiban 
új missziós formákat próbáltunk ki, plébániai 
missziókat, városmissziókat; a párbeszéd 
új formáját kezdtük el a kultúra világával, a 
munka világával. Nagy reménységgel tekin-
tünk arra, hogy a földrészen és az egész vilá-
gon megerôsödhet, növekedhet ez a tevékeny-
ségünk – hangsúlyozta Erdô Péter.

***

Fritzné Tôkés Éva

Kránitz Mihály

Neumayer Katalin

VILÁGEGYHÁZ



Az ország fôtemplomában, a Mennyekbe Felvett Boldogságos Szûz Máriáról és Szent Adalbert Vértanú Püspökrôl elnevezett esztergomi bazili-
kában, a magyar prímás-érsekek nyughelyén az elmúlt idôszakban a plébánia saját forrásaiból elkezdte az altemplomban egy urnatemetô kiépíté-
sét. Ez a beruházás sokkal nehezebb és költségesebb a hely különösen kiemelt, mûemléki volta miatt. Az urnatemetô elsô két termét június 30-án 
Erdô Péter bíboros áldásával nyitották meg. Az altemplomban világiak részére egyszemélyes, klerikusok és szüleik számára háromszemélyes urna-
sírhelyek válthatók. Az érdeklôdôk levelét a 2501 Esztergom, Pf. 133 postafiókra vagy a bazilika@printer-net.hu elektronikus címen várják. További 
információk a www.bazilika-esztergom.hu honlapon találhatók.
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ÜZENET

ESZTERGOMBA LÁTOGATOTT A NUNCIUS

AZ ODAFÖNT VALÓKAT KERESSÉTEK!
Egyre többször beszélünk arról, hogy ter-

jed a hitetlenség, hogy sokan különféle pótlé-
kokban, álvallásokban keresik a választ éle-
tük kérdéseire, és ezért újraevangelizálásra 
van szükség. A népszámláláskor sokan vallot-
ták magukat katolikusnak, de vajon látszik-e 
ez a hétköznapokban? Hogyan akarjuk meg-
gyôzni kételkedô társainkat, ha mi magunk 
sem gondoljuk komolyan hitünk tanítását, 
ha nem állítjuk eléjük életünk példáját? Mitôl 
válik vonzóvá közösségünk? Mi ébreszthetne 
vágyat embertársainkban a hozzánk csatla-
kozásra? 

A halállal kapcsolatos állásfoglalásunk 
lehetne egyik hatásos jele annak, hogy mi nem 
csak ebben az életben bízunk, és reményünk 
nem enyészik el anyagi javaink elvesztésével, 
sôt földi vándorlásunk bevégeztével sem.

Ám szeretteink temetésekor mi magunk 
is könnybe lábadt szemmel nézünk a nyi-
tott sírgödörbe, és ezekben a napokban, ami-
kor halottainkra emlékezünk, tekintetünk a 
földre irányul végsô nyughelyüknél. Ilyenkor 
mindig feldereng elôttem Fra Angelico fres-
kója, amelynek emléke mélyen belém ivódott. 
A firenzei San Marco-kolostor egyik képén az 
a jelenet látható, amikor az asszonyok Jézus 
sírjánál állnak. Egyikük még kezét is a sze-
méhez teszi ellenzônek, eltakarva minden 
felülrôl érkezô sugarat, és így bámul lefelé az 
üres sírba. A szarkofág peremén egy angyal 
ül. Egyik kezével a sírra mutat, a másikkal 
felfelé. Csodálkozó tekintetébôl kiolvasha-
tó: „Miért keresitek az élôt a holtak között?” 
(Lk 24,5) Nekünk is szól e csodálatos alkotás 
üzenete: elhunyt szeretteinket nem a földben, 
hanem az égi hazában kell keresnünk!

Ezt a tanítást képviseli az esztergomi 
bazilika is. A Duna fölé magasodó homlokza-
tán felirat hirdeti: „Az odafönt valókat keres-
sétek!” Belépve a székesegyházba a kupola 
magasa is az ég felé vonzza a tekintetünket, 
miként csak fölfelé tekintve találjuk meg 
küzdelmeink célját és értelmét. Csak az örök 
értékek tudnak bátorítást adni, hogy ne csüg-
gedjünk el, ha belefáradtunk az élet terheibe. 
Csak ebben a távlatban találjuk meg azt az 
erôt, amellyel meg tudjuk tartani reményün-
ket, amikor nap mint nap kudarcok érnek 
minket. Az Égi Haza vágya késztet kitartásra.

De a bazilika nemcsak „Feje és Anyja”, 
hanem „Tanítója” is a magyar Egyháznak, 
ezért választ is ad, hogy hol találjuk meg, amit 
keresünk. A fôhomlokzaton, a bejárati ajtó 
fölötti dombormûvön Zakeus történetét lát-
juk. Jézus éppen felszól a fára: „Zakeus! Jöjj le 
hamar, mert ma a te házadban kell megszáll-
nom.” (LK 19, 5) Nem elég, hogy láttál, hogy 
találkoztál velem, én nálad akarok maradni! 
A templom az Istennel való találkozás biztos 

pontja, olyan hely, ahol megismerhetjük Ôt. 
De Jézus nem akar az oltárszekrénybe zárva 
magára maradni, hiszen „vándorlásunk társa 
lett”. 

Könnyû elfelejtkezni arról, hogy „a mi 
hazánk a Mennyben van” (Fil 3, 20). Gyakran 
abban keressük nyugalmunkat, hogy bebiz-
tosítjuk jövônket bankbetétekkel, jó kap-
csolatokkal, sikeres pozícióval, pedig földi 
otthonunk nem örökkévaló. 
Üdvösségünket sok-
s z o r  v a l l á s o s 
„tel jesítmé-
nyünkkel” 
k í v á n -
j u k 
b i z -

tosítani, pedig a számadáskor, amikor szét-
választják az igazakat a bûnösöktôl, nem azt 
fogja kérdezni az ítélô Krisztus, hogy meny-
nyit imádkoztál, böjtöltél vagy mennyit voltál 
templomban, hanem azt, hogy felismertél-e 
engem embertársaidban. 

Jézus búcsúbeszédében is kihangsúlyozta, 
hogy: „..ismeritek oda az utat, ahová megyek.” 
(Jn 14, 4), hiszen Ô az „Út, az Igazság és az 
Élet” (Jn 14, 6). Ha nem csak a magunk útját 

akarjuk járni, ha nem csak a magunk igazát 
keressük, ha nem csak önzô módon magunk-
nak akarunk élni, akkor már itt a földön meg-
tapasztaljuk Isten országának örömét.

A Hitvallás elimádkozása legyen komoly 
alapja az örök életbe vetett hitünknek! Ne 
csak gondoljunk szeretteinkre, képeiket, 
használati tárgyaikat nézegessük, sírjukat 

gondozzuk! Úgy mutathatjuk meg szerete-
tünket halottaink iránt, ha 

nemcsak az elhuny-
tat, hanem az élôt 

is szeretjük! 
Helyettük 

s z e r e t -
j ü k , 

a k i -
k e t 

ôk 

szerettek, folytatjuk munkájukat, újra és újra 
átgondoljuk tanácsaikat. Bár az odafönt való-
kat keressük, mégis itt a földön ôrizzük emlé-
küket.

És ha itt a földön befogadjuk az „odafön-
tieket”, mi is helyet kapunk az Égi Asztalnál, 
ahol együtt lehetünk szeretteinkkel, akik 
elôttünk eltávoztak.

Beiktatták hivatalába a Budapesti Né met 
-nyelvû Szent Erzsébet Katolikus Közösség új 
plébánosát, Gregor Stratmannt.

A vesztfáliai születésû Gregor Stratmann 
(56) megszokottnak semmiképp sem tekint-
hetô életutat mondhat magáénak. Érettségi 
után egy esztendeig szociális gondozóként 
dolgozott egy izraeli kibucban, és egy nem 
zsidó károsultak számára létesített otthon-
ban. Egy év civilszolgálat után kezdte meg 
egyetemi tanulmányait teológia és szocio-
lógia szakon. A diploma megszerzése után 
középiskolában tanított Münchenben, majd 
ismét külszolgálat következett, 1987 és 1990 
között a dél-afrikai Pretoriában tanított az 
ottani Német Iskolában. A 90-es évek elejétôl 
tudatosan készült a papi hivatásra. A szemi-
náriumot Münsterben végezte el, és 1992-ben 
ott szentelték fel. Káplán, majd plébános volt 
Hertenben, és mielôtt Budapestre került, 
kilenc évig a müncheni Szent Tamás-templom 
plébánosaként teljesített szolgálatot.

Az 1920-as évektôl több-kevesebb meg-
szakítással Budapesten mûködô németnyel-

vû katolikus közösség helyzete Stratmann 
atya megítélése szerint sok vonásában eltér 
a szokásos németországi vagy akár magyar 
plébániákétól, ugyanis kis létszámú, mintegy 
2000-2500 tagja van, és az a különlegessége, 
hogy közössége állandó változásban van. A 
Budapesten és környékén élô német, osztrák, 
svájci katolikus családok pár esztendeig tar-
toznak csak a közösséghez, elköltöznek, majd 
újabbak érkeznek helyettük. Ebben külön-
bözik más plébániáktól: ezeknek az idegen 

nyelvi környezetben élô úgynevezett „gazda-
sági nomádoknak” sokkal nagyobb szüksé-
ge van lelki gondozásra. „Németországban 
lelkipásztorként sokkal inkább szervezô, irá-
nyító, menedzseri munkát kellett végeznem, 
itt viszont a lelkiek, a személyes találkozá-
sok, beszélgetések kerülnek elôtérbe. Ezek 
az emberek nagyon gyakran magányosak, 
sokkal inkább szükségük van a közösségre, a 
lelki atyára. Ne feledkezzünk meg a magyar-
országi németekrôl sem, akiknek olyasvalaki-
re van szükségük, aki az óhazából jött, felme-
nôik hazáját képviseli. Mindezeket szem elôtt 
tartva alakítottuk ki a vasárnapi „lelki kávé-
zót”, azaz a szentmisék után összejövünk 
beszélgetni. Újra és újra meglep, hogy híveink 
mennyire igénylik ezeket az együttléteket.”

Terveirôl és feladatairól szólva az atya 
el mondta, hogy nagyon fontosnak tartja 
az anyanyelvi hittanoktatást a Budapesti 
Osztrák-Magyar De La Salle Európa Iskolában 
és az Osztrák Gimnáziumban, valamint a 
Német Thomas Mann Gimnáziumban. 

 Erdô Péter bíboros meghívására szep-
tember 13-án Esztergomba látogatott Alberto 
Bottari de Castello apostoli nuncius. A szentszé-
ki követ megtekintette a bazilikát, imádkozott 
Boldog Meszlényi Zoltán püspök ereklyéi elôtt, 
majd a fôtemplom mellvédjénél csodálta meg 
a dunai panorámát. A program keretében fel-
kereste a Szent Adalbert Központot, ahol talál-
kozott az Esztergomi Hittudományi Fôiskola 
tanári karával. A Prímás Pince után a nap zárá-
saként látogatást tett az Érseki Palotában.

XVI. Benedek pápa 2011. június 6-án 
ne vezte ki az oderzói címzetes érseket 
Ma gya rország apostoli nunciusává. Alberto 
Bottari de Castello augusztus 17-én érke-
zett Magyarországra, másnap, augusztus 
18-án adta át megbízólevelét Schmitt Pál 
köztársasági elnöknek a Sándor-palotában. 
Azóta több pontját felkereste országunknak, 
Esztergomon kívül például már járt Mátra-
verebély-Szentkúton is.  

Alberto Bottari de Castello érseket októ-
ber 7-én kihallgatáson fogadta a Szentatya az 
Apostoli Palotában. Az audienciát követôen a 
Vatikáni Rádió kérdezte meg az apostoli nun-

ciust, milyenek elsô benyomásai a magyar 
egyházról. Az érsek elmondta, hogy augusz-
tus 15-ig Japánban maradt befejezni korábbi 
küldetését. Néhány nappal késôbb érkezett 
meg Budapestre. Hangsúlyozta, hogy nagyon 
figyelmes és szívélyes fogadtatásban volt 
része, Erdô Péter bíboros a repülôtéren fogad-
ta, több ízben találkoztak, koncelebrált vele 
és a püspökkel a Szent István-napi ünnepi 
szentmisén a bazilika elôtti téren. Azt tapasz-
talta, hogy az emberek büszkén megvallják 
mély keresztény, katolikus önazonosságu-
kat és nagy áhítattal élik meg az ünnepet. 
Fontosnak tartja, hogy Magyarország mindig 
is a híd szerepét töltötte be kelet és nyugat 
között. A mátraverebély-szentkúti kegyhe-
lyen nagy hatást gyakorolt rá az emberek hite 
és természetes lelkesedése.

Kifejezte örömét, amiért Schmitt Pál 
köz társasági elnök és Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes Laudetur Jesus Christus 
köszöntéssel fordultak hozzá kezdettôl 
fogva. Örül annak, hogy olyan nép körében 
szolgálhat, amely maradéktalanul vissza 
akarja szerezni keresztény önazonosságát és 

ezt az alkotmányban is kifejezésre juttatja.
A magyar egyházra váró feladatokról elmond-
ta, hogy a legnagyobb kihívás a szenvedés, a 
vértanúk, a korlátozások között megélt múlt 
után az, hogy meg kell élni a hitet, mert az 
Úr ezt lehetôvé teszi. Annyi mindenért aggó-
dunk, miközben az emberi élet olyan töré-
keny. A nuncius Japánban megtapasztalta a 
földrengést és elmondta: azokban a pillana-
tokban az ember egyenlô a semmivel. Amint 
egy kicsit megmozdul a természet, az ember 
rádöbben saját törékenységére. Ha nem érez-
zük, hogy Isten kezében vagyunk, semmit 
sem érünk. 

A pápai kihallgatásról szólva elmesél te, 
hogy a beszélgetés mintegy felét Ja pánnak, 
a földrengésnek és a helyi egyháznak szen-
telték. Utána pedig megköszönte a Szent-
atyának, hogy Magyarországra nevezte ki. 
Visszahívta Európába, egy olyan országba, 
ahol nyíltan meg lehet vallani, hogy kereszté-
nyek vagyunk, ahol az emberek ezt nem szé-
gyellik és nem titkolják. A kihallgatás végén 
XVI. Benedek pápa áldását kérte új küldetésé-
re és Magyarországra.

Németh János

Szabó Katalin

Magyar Kurír



A fôegyházmegyében 2010 februárja óta 
folyik a több évre tervezett kánoni vizitáció. A 
plébániák fôpásztori látogatása az esztergo-
mi espereskerületben kezdôdött. A fôegyház-
megyében, a hívôk számához képest kevés, 
alig 155 plébánia van. Ez azt jelenti, hogy a 
plébániák elég nagyok – mondta a vizitációról 
Erdô Péter bíboros.

A látogatásnak az Apostoli Szentszék 
által elôírt módszere, tematikája azt is jelenti, 
– hangsúlyozta, hogy ilyenkor a plébánia terü-
letén lévô összes templomba el kell mennünk. 
Ha van szerzetesközösség, ôket és a további 
egyházi intézményeket is fel kell keresni, de 
a civil társadalom, például az önkormányzat 
meglátogatása is a vizitáció része lehet. Sok 
helyen jó a viszony, így aztán örömmel vettem 
részt ilyenfajta programokon is – fogalmazott 
a Bíboros, aki arról is szólt, hogy eddig több 
mint hatvan plébániát sikerült meglátogatni.

Az egyes településeken nagyon külön-
bözô az emberi, anyagi, lelkipásztori hely-
zet. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik nagyon 
jó, a másik nagyon rossz volna. Mindegyik 
más módon tud nehéz vagy nagyon jó lenni. 
Nemcsak az anyagi adottságokat, az épüle-
teket, a temetôket, a kápolnákat vizsgáljuk 
meg, hanem a kulturális örökséget is, továb-
bá a magán- vagy közterületen lévô feszülete-
ket, szobrokat, egyebeket. Próbáljuk a status 
animarumot, a lelkek állapotát is valamelyest 
fölmérni, és úgy érzem, hogy a hívôk közössé-

geivel, az egyes lelkiségi mozgalmakkal, cso-
portokkal – akár a karitásszal vagy a képvise-
lôtestülettel – való találkozások tovább árnyal-
ják a képet. Megmutatják, hogy milyen a vallá-
si élet, mit jelent a Katolikus Egyház vagy az 
adott plébánia az ott lakó embereknek.

A látogatások során a Fôpásztor szinte 
mindenütt találkozik betegekkel is. Ôket a 
Bíboros a plébánia kincseinek nevezte. A bete-
gek látogatása megrendítô egyéni élmény. A 
magatehetetlen, beteg embernek is mély hite 
és nagy szeretete van. Ezeknek a betegeknek 
az imája az egész plébániai közösség erôtar-
taléka. Hiszen akit meglátogathatunk, akinek 
a hittel és az Egyházzal kapcsolata van, akit 
ismer a plébános, az az egyházközség betege, 
abban él a remény, él a hit. Ô a betegségét nem 
mint értelmetlen szenvedést éli meg, hanem 
fölfedezi annak tartalmát, és Isten segítségé-
vel értékké teszi.

Nagy élmény az is, amikor a liturgiában 
a hívôk népesebb közösségével találkozunk, 
esetleg bérmálásra, vagy felnôttkeresztelésre 
kerül sor. Ugyanígy, ha betekinthetünk a hit-
oktatás munkájába vagy meglátogathatunk 
egy-egy iskolát, meghallgatjuk a terveiket, a 
gondjaikat, adott esetben az épületük állapo-
tával összefüggô kérdéseket is – vázolta Erdô 
Péter bíboros a plébániai látogatások össze-
tettségét.

A Fôpásztor arról is beszélt, hogy milyen 
tapasztalatokat szerzett a plébániák gazdasá-
gi helyzetérôl, az ott dolgozó emberek, papok 
és munkatársak személyes élet- és munka-
körülményeirôl. Például vannak-e a plébá-
nián a közösségi életre, a hívek liturgián 
kívüli találkozására is alkalmas helyiségek. 
Mindig külön érdekességet jelent a karitász-
munkával való találkozás. A plébániák kezdik 
átérezni, hogy bár fontos dolog az adomány-
gyûjtés, mert szükség van a pénzre vagy a ter-

mészetbeni adományokra, de még fontosabb 
a személyes segítségnyújtás, megtalálni azt, 
aki rászorul. S amikor a plébánia már ismeri, 
számon tartja azokat, akiknek szükségük van 
a segítségre, az mindig óriási erô és érték.

A vizitáció során olykor azonnali beavat-
kozásra is szükség lehet. Az intézkedés nem 
úgy történik – hangsúlyozta Erdô Péter –, 
mint a középkorban, amikor a vizitáció során 
a Fôpásztor valamit elrendelt, nyilvánosan 
és közvetlenül rendelkezett. Nemrég megtör-
tént például, hogy látván a lelkipásztor igen 
rossz lakáskörülményeit, az egyházmegye 
Gazdasági Tanácsa anyagi támogatással segí-
tette a hátrányos helyzetû plébániát.

Egy-egy plébánia meglátogatása két-há-
rom napig tart, és általában a hétvégékre 
esik. Mindez idôigényes, de egyben örömteli 
munka. Nem minden héten kerülhet sor ilyen 
látogatásra – fogalmazott a Bíboros –, de elég 
jó ütemben haladunk. A munkatársaim szá-
mára sem kis kihívás ez, de úgy látom, hogy 
ôk is érdeklôdéssel végzik a munkát, szívesen 
vesznek benne részt. A legutóbbi személyes 
fôpásztori egyházlátogatás az 1930-as évek-
ben történt. Azután jött a háború, majd az 
ismert körülmények ilyen látogatásra nem 
adtak lehetôséget. 1993-ban alaposan megvál-
tozott az egyházmegye területe. Ez azt jelenti, 
mutatott rá Erdô Péter, hogy sok plébánián 
esztergom-budapesti fôpásztorként elsô alka-
lommal teszek látogatást, és ezeken a helye-
ken a váci vagy a székesfehérvári egyházme-
gye hagyományaival is találkozom. Az irat-
tározás rendszere vagy a régi idôben a plébá-
niai könyvek vezetésének a módszere is eltért 
egy kissé az egyes egyházmegyékben. Ezek 
is érdekes benyomások – összegezte tapasz-
talatait Erdô Péter bíboros, a fôegyházmegye 
érseke, amikor beszámolt a második éve folyó 
kánoni vizitációról.

Boldog Meszlényi Zoltán életének példája 
megtanít minket arra, mit jelent az, hogy hitün-
ket bátran megvalljuk és hitünk szerint éljünk. 
Ô hûséges akart lenni hitéhez és hivatásához, 
nem kereste a színpadias, hôsies helyzeteket 
– mondta Erdô Péter bíboros-érsek a Budapest 
Tisztviselôtelepi Magyarok Nagyasszonya-
plébániatemplom jubileumán, amikor felszen-
telte a templom oltárát, amelyben elhelyezte 
Boldog Meszlényi Zoltán ereklyéjét.

A templomot 80 éve, 1931. október 8-án, 
Magyarok Nagyasszonya ünnepén szentelte 
fel Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás, 
ünnepélyes keretek között. Az évforduló-
hoz kapcsolódott a plébánia vizitációja és 

a bérmálás szentségének kiszolgáltatása is. 
Milyen szerepet tölt be ma a plébánia a 

környék életében? Vargha Miklós Péter plébá-
nos szerint mindig a hívek aktivitásától függ, 
attól, hogy mennyire érzik ezt fontosnak. 
Feltételezhetôen 3200 katolikus lakik a plé-
bánia területén, de szorosabb kapcsolatban 
négy-ötszázan vannak vele. A Rezsô téri talán 
a fôváros harmadik legnagyobb temploma, 
ugyanakkor a harmadik legkisebb egyház-
községe. Valószínûleg nem ekkora lakosságra 
építették a templomot, hanem arra gondoltak, 
hogy sokkal többen laknak majd itt. Ráadásul 
sok, eredetileg lakóháznak épült házban hotel 
vagy vállalkozás mûködik.

Amióta itt vagyok plébános, azt látom, 
hogy a családokat kellene erôsíteni – mond-
ta Péter atya. A plébánián többek közt Igen 
Klub és regnumos közösség is van. MÉCS 
házasközösségek is mûködnek, amelyek 
havonta egyszer jönnek össze. Minden nyá-
ron rendezünk családos tábort – mutatott 
rá a plébános. – Az a tapasztalat, hogy azok 
a gyerekek maradnak meg a közösségben, 
akik szüleikkel együtt járnak szentmisére. 
A plébánia a Tisztviselôtelepen található 
Vajda Péter Általános Iskolával is jó viszony-
ban van. Hárman tartanak ott hittanórákat, 
az iskola pedig minden évben a templomban 
rendezi meg karácsonyi mûsorát.

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
három éve hirdette meg azt a kezdeménye-
zést, amelynek keretében különös figyelem 
irányul, lehetôség adódik a magyar katolikus 
kultúra célzott megismerésére, népszerûsíté-
sére. Örömteli, hogy egyre több egyházi szer-
vezet, gyûjtemény kapcsolódik a program-
sorozathoz, amelyet idén október 3-9. között 
tartottak remélhetôleg a hívôk nagy örömére, 
s a nem hívôk megnyerésére is. Különös fele-
lôsség hárul ilyenkor az egyházi gyûjtemé-
nyekre, hiszen itt, ezekben a könyvtárakban, 
múzeumokban, levéltárakban felhalmozott, 
rendszerezett, megôrzött és védett dokumen-
tumok, mûtárgyak tanulmányozásával követ-
hetô leginkább nyomon a katolikus kultúra 
értékeinek összessége. S talán ez esetben nem 
feltétlen csak a kutatás céljával, hanem egyéb 
vonatkozásokban is: megismertetni a magyar 
nemzeti örökség szempontjából is jelentôs 
kincseinket és magukat az ôrzôhelyeket.

A fôegyházmegye esztergomi gyûjte-
ményei közül a Keresztény Múzeum és az 
Esztergomi Hittudományi Fôiskola Könyvtára 
közös szervezésben kapcsolódott az országos 
programhoz.

 A könyvtárban Soós Sándor: Út menti 
szakrális emlékek, Esztergom-Budapesti Fô -
egyházmegye, Dunakanyar–Pilis (Budapest: 
Püski Kiadó, 2011) címû könyvének bemu-
tatóját tartották meg október 5-én. A beve-
zetôben Székely János esztergom-budapesti 
segédpüspök, az Esztergomi Hittudományi 
Fôiskola rektora Ady Endre: Krisztus-kereszt 
az erdôn címû versét idézve hívta fel a figyel-
met a települések mellett felállított memen-
tókra, az út menti keresztek csendes áhítatá-

ra. Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum mb. 
igazgatóhelyettese mûvészettörténészként, 
értô szakmaisággal mutatta be részleteiben 
is a kötetet, annak alaposságára, adat- és kép-
anyagára is felhívva a figyelmet. Jáki Teodóz 
OSB néprajztudós elôadása pedig e hatalmas 
gyûjtômunka tágabb kontextusaira rámutat-
va jelentôségét abban emelte ki, hogy a kár-
pát-medencei magyarság és katolikus hitvilá-
gunk öröksége szempontjából is szükség van 
a népi áhítat, népi vallásosság emlékeinek 
ilyen megörökítésére, hitünk megtartására – 
idézve a Szentatya korábbi írását. 

Az esten megjelent Püski István, a könyv 
kiadója, közremûködött Ágoston Máté, az 
esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium tanulója.  A Hittudományi 
Fôiskola Musica Sacra tanára, Pálmai Árpád 
pedig szakrális népi dallamok elôadásával 
tette szebbé a programot.

A Keresztény Múzeumban október 7-én 
este hallgathatták meg az érdeklôdôk Vedres 
Csaba és Gyermán Júlia Lélektánc címû zenés 
mûsorát. Az est mottója – „megtalálni Istent 
sose késô, sose korán” – összegzi a mûvész 
házaspár (zenei) hitvallását: fellépésüket 
nem kizárólag mûvészi produkciónak, sok-
kal inkább missziónak tekintik. A saját, 
fôleg Vedres Csaba alkotta szerzemények és 
az egyéb feldolgozások elektromos orgonán, 
hegedûn és énekhangon szólaltak meg. A 
hallgatóság elé széles zenei palettát tártak: a 
könnyedtôl a komolyzenéig, a jazztôl az imp-
rovizációig terjedô, líraisággal teli elôadás 
lehetôséget adott a kellemes zenei élményre 
és a meditatív elmélyülésre egyaránt.

 A 2000. év karácsonyán az esztergomi 
bazilikában áldotta meg Paskai László bíbo-
ros a 33 mûvész által tervezett és szôtt 18 
m²-es falikárpitot, amely azóta a Keresztény 
Múzeum gyûjteményének egyik leghíresebb 
kortárs darabjaként vált ismertté. 

Létrehozói a fennállásának 15. évfor-
dulóját ünneplô Magyar Kárpitmûvészek 
Egyesületének tagjai, akik ebbôl az alkalom-
ból a mûvészcsoport által készített továb-
bi három nagyméretû, reprezentatív közös 
munkával együtt mutatják be alkotásukat 
a budapesti Iparmûvészeti Múzeumban. 
Nagyszerûség és méltóság jellemez minden 
egyes kollektív munkát. A tiszteletre méltó, 
hosszadalmas és rendkívül megerôltetô szel-
lemi és fizikai munka végeztével a sûrûn 
szôtt szálak kötéseibôl lenyûgözô képek áll-
nak össze. Az elsôként, 1996-ban elkészült mû 
a honfoglalásnak állított emléket egy régi, a 
Kárpát-medencét ábrázoló térkép megjelení-
tésével. A második alkotás az államalapítást 
jeleníti meg (1998-2000) egy középkori emlé-
kekbôl összerendezett montázzsal. A harma-
dik, amelyen a Corvinák világát csodálhat-
juk, a reneszánsz kort idézi meg (2003-2004), 
a legújabb pedig a magyar európai uniós 
elnökség alkalmából született (2009-11) és az 
Európa térképén megcsillanó ragyogó csilla-
gos égboltot ábrázolja. A kiállító 64 mûvész 
önálló életmûvének létrehozása mellett fon-
tosnak tartja a fél évezredes múltra vissza-
nyúló kárpitmûvészet technikájának megôr-
zését, de egyúttal igyekszik a XX-XXI. század 
újító törekvéseit is megmutatni a mûfaj lehe-
tôségein belül. 

Megnyitó beszédében Szôcs Géza kul-
turális területért felelôs államtitkár a kár-
pit mûfajának európai beágyazottságát és 
magyar mûvelôinek különlegességét emelte 
ki. A hazai alkotók a világ élvonalába emel-
kedtek az utóbbi évtizedben. Majd így fogal-
mazott: „Ebben az összekuszálódott térben és 
idôben, az intrikák szorításában, a pusztuló 
szellemi és metafizikai értékek kiüresedé-
sében fel kell mutatni egy tenyérnyi színes 

világot, önmagunk betûbe, képbe, anyagba 
dermedt néma üzenetét. Hogy itt voltunk, s 
még itt vagyunk és megpróbáljuk továbbvin-
ni álmainkat”.

Október 22-én ünnepeltük Liszt Ferenc 
születésének 200. évfordulóját, amely az 
emlékév csúcspontját jelentette. A Krisztus-
oratórium díszelôadását Budapesten a Szent 
István-bazilikában, a Megváltó teljes életét 
feldolgozó mûhöz talán legméltóbb helyen 
tartották az évforduló estéjén, Schmitt 
Pál köztársasági elnök, valamint Szôcs 

Géza kultúráért felelôs államtitkár jelen-
létében. A Nemzeti Filharmonikusokat és a 
Nemzeti Énekkart, valamint az énekes szó-
listákat – Szabóki Tündét, Gál Erikát, Ócsay 
Annamáriát, Horváth Istvánt, Orendt Gyulát 
és Kovács Istvánt – Kocsis Zoltán vezényelte a 
több mint ezerfôs hallgatóság elôtt.
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KULTÚRA

FOLYTATÓDIK A VIZITÁCIÓ „SZENT ISTVÁN ÉS 
MÛVE” 

A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA NAPJAI ESZTERGOMBAN

Kontsek Ildikó Szalai Katalin

LISZT FERENCRE EMLÉKEZTÜNK 

SzG

Zimányi Ágnes
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GAZDASÁG

KRISZTUST LÁTJÁK AZ ELESETTEKBEN VÁLSÁG: A VILÁGFELÜGYELET A MEGOLDÁS?

SZOLGÁLAT

„REMÉNYT 
ADUNK”

BESZÉLGETÉS KUNSZABÓNÉ 
PATAKI ANNÁVAL, A „CSAK EGYET” 

SEGÍTÔKÖZPONT VEZETÔJÉVEL

– Számomra mind a tanulmányaim – szo-
ciális munka és szociálpolitika szakot végez-
tem –, mind a hitem és a közösségem, az Új 
Jeruzsálem a rászorulók segítését adta fel-
adatul. Sok év alatt körülbelül harminc nehéz 
sorsú, szegény ember került a közösségünk-
be, ami arra indított bennünket, hogy igye-
kezzünk ôket hozzásegíteni a visszakapasz-
kodáshoz, a lakáshoz, munkához jutáshoz. Jó 
néhányan közülük ma már a munkatársaink. 
Utunk fontos állomása volt az imapár-mozga-
lom elindítása, amely egy segítôt és egy haj-
léktalan rászorulót kapcsol össze. Ez a moz-

galom ma is eleven, és a „Csak Egyet” központ 
adja a szakmai-lelki hátterét. 

A 2007-es Városmisszió idején arra ébred-
tünk rá a férjemmel, Kunszabó Zoltán állandó 
diakónussal és közösségünk más tagjaival, 
hogy ha szélesebb körben akarunk segíte-
ni, szociális intézményt kell alapítanunk. A 
Jó Pásztor-nôvérek vállalták, hogy egyházi 
fenntartóink lesznek, és részt is vesznek a 
munkánkban. Korábban, ha elesett emberrel 
találkoztam az utcán, mindig maradt bennem 
némi rossz érzés, hogy nem tudok rajta iga-
zán segíteni, mivel nem tudhatom meg ponto-
san, ki ô, mi a története, miért került ebbe a 
helyzetbe. Ma már adhatok neki egy szóróla-
pot, hogy keressen fel bennünket az Izabella 
utcában, ahol komplex segítségnyújtásra van 
lehetôségünk: az étkezéstôl a tisztálkodáson 
és az álláskeresésen át a lelki beszélgetésig 
szolgálatára állunk, kedves szavakkal vár-
juk. A „Csak Egyet” központ olyan menedék 
a nehéz sorsú emberek számára, ahol remé-
nyünk szerint azonnal megérzik: minden hoz-
zánk forduló egyenként fontos számunkra. 
Hiszünk benne, hogy Istenhez közelebb lépve 
jobbra fordulhat a sorsuk, és ezt a reményt 
próbáljuk átadni a számukra is. Ez a keresz-
tény hivatásunk. Ôket sokan nem becsü-
lik, lenézik, hibáztatják az elesettségükért. 
Számunkra viszont kincsek, mi értékes embe-
rekként tekintünk rájuk. Mit számít, hogy ôk 
tehetnek-e a szerencsétlen sorsukról? Csak az 
a fontos, hogy Jézus jön el hozzánk általuk, 
éhesen, fázva.

Erdô Péter bíboros úr nemrég óriási bizal-
mat szavazott nekünk: hozzájárult, hogy az 
Új Jeruzsálem Közösség egyházi jogi sze-
mély lehessen, így ma már három további 
intézmény nyitását tervezhetjük januárra. 
Az egyik egy 200 fôs éjjeli menedékhely lesz 
67 nô és 134 férfi számára, a másik egy hozzá 
kapcsolódó nappali melegedô, a harmadik 
pedig egy úgynevezett átmeneti szálló, ame-
lyet kiléptetô lakhatási lehetôségnek szá-
nunk. Ilyen intézmény Magyarországon eddig 

nem volt, és hatalmas szükség van rá, mert a 
társadalomból kiszakadt emberek újrainteg-
rálásának hatékony helyszíne, eszköze lehet. 
Önálló, konyhás-fürdôszobás lakóegységek-
ben élhetnek majd itt a rászorulók, 60 nô és 
140 férfi, természetesen elkülönítve.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek egyhá-
zunk intézményei lesznek, amelyekben a 
katolikus társadalmi tanítás szellemében 
igyekszünk majd dolgozni. Rengeteg ember-
nek adhatunk esélyt és reményt általuk. Ez 
is az evangelizáció egyik formája, személyes 
módon, ahol egyensúlyban van az Isten sze-
retetérôl szóló tanúságtétel és a szociális 
munka. Olyan emberek ismerhetnek meg ben-
nünket így, akiket a nyomor, az éhség, a létbi-
zonytalanság gyakran keserûvé, reményvesz-
tetté tesz. A lelki éhség legalább akkora ben-
nük, mint a fizikai. „Ti adjatok nekik enni” – 
mondta Jézus a tanítványainak. Tudjuk, hogy 
a parancsa nekünk is szól!  

Budapest VI. kerületében, a Király és az 
Izabella utca sarkán idén januárban szociális 
segítôközpont nyílt a Jó Pásztor-nôvérek és 
az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség együtt-
mûködésével. Az itt dolgozók a rászorulók-
kal való minden találkozásban a keresztény 
felebaráti szeretet szellemében szeretnének 
eljárni. A példamutató intézmény az egyik 
elsô mérföldköve egyházunk fokozottabb sze-
repvállalásának, amellyel hajléktalanná vált 
embertársaink szenvedéseit próbálja enyhíte-
ni. Miután Erdô Péter bíboros, prímás határo-
zatlan idôre jóváhagyta és egyházi jogi szemé-
lyiség elnyeréséhez segítette az Új Jeruzsálem 
Közösséget, most három újabb, hajléktalano-
kat segítô budapesti intézmény nyitását terve-
zik Budapesten.

Az Izabella utcai központban reggelit és 
ebédet adnak, álláskeresésben segítenek, és 
ehhez internet- és telefonhasználatot biz-
tosítanak. Megfürödhet, tiszta fehérnemût 

és egyéb ruhákat kaphat a betérô, és a saját 
ruháját is mindenkinek kimossák-megszárít-
ják. Hajat vágathatnak, élelmiszercsomagot 
kaphatnak a rászorulók. A központ anyagi 
lehetôségeihez mérten igyekeznek kiváltani 
a gyógyszereiket is. Ezenkívül filmklubot és 
képzômûvészkört is mûködtetnek. 

Különös az intézmény neve: „Csak Egyet”. 
A Jó Pásztor-nôvérek számára meghatározó 
lelkiségû Eudes Szent János gondolatát vissz-
hangozza: „Egy ember többet ér, mint az egész 
világ.” Ezt a szemléletet akarják érvényesíteni 
a központ munkatársai: egyenként kapcso-
latba kerülni a hozzájuk fordulókkal, egyén-
központú gondozást biztosítani. Szeretnék 
igazán megismerni a nehéz sorsú embereket, 
Krisztust látni meg bennük, és nem csupán 
„esetekként” tekinteni rájuk.

Három elfüggönyözhetô beszélgetôsarkuk 
van, ahová a lelki terheiket letenni akarókat 
várják a mentálhigiénés munkatársak, szer-

zetes nôvérek, papok – ilyen lehetôség más, 
hajléktalan embereket segítô intézményekben 
nincsen. A „Csak Egyet” központ munkatár-
sai mindenki számára felkínálják, hogy ossza 
meg velük a gondjait. Tevékenységük forra-
dalmi kísérlet, amely egyedülálló módon ötvö-
zi a személyes evangelizációt és a szociális 
munkát. Munkájuk által a Katolikus Egyház a 
korábbiaknál tevékenyebben lehet jelen a leg-
szegényebbek között, a legközvetlenebb esz-
közökkel, az irgalmasság testi-lelki cselekede-
teivel hirdetve nekik a krisztusi örömhírt.

A globális gazdasági berendezkedés csôd-
jérôl olvashatunk, amióta beköszöntött a vál-
ság, amelyet sokan a „kapitalista rendszer” 
végóráiként értékelnek. Úgy tûnik, nem lábal-
tunk ki a recesszióból, a felháborodottak spa-
nyol gyökerû mozgalma október közepén tün-
tetett a szerinte kizsákmányoló globális rend-
szer ellen, szolidaritást vállalva a londoni és 
athéni rendbontókkal, az Occupy the Wall 
Street az Egyesült Államok pénzügyi központ-
jában tüntet – az Igazságosság és Béke Pápai 
Tanácsa pedig az ENSZ elé tárta a gazdasági 
berendezkedés megjavításának mikéntjére 
tett javaslatait.

 A különbözô, baloldali gyökerû tiltakozó 
mozgalmak által megfogalmazott jelszavak, 
kritikák az általánosság szintjén mozognak: 
„Nem áru vagyunk, hanem emberek”, és hogy 
erkölcsösebb, jobb világot akarnak építeni. 
A probléma szerintük, hogy nincs „valódi” 
demokrácia, mivel az üzleti és politikai elit 
uralja a világot, ahol a pénz diktál. A római 
tüntetôkbôl kivált egy erôszakos csoport és 
az egyházi lapokban is hírt csinált magából 
azzal, hogy egyéb akciói mellett egy plébániá-
ra is betört, ahol ledöntött egy Mária-szobrot.

 A válság okaira és megoldására vonat-
kozó kérdésekre az Egyház berkeiben is meg-
születtek a válaszok. A Vatikán bankjának 
elnöke, Ettore Gotti Tedeschi (akit a média 
besorolt a liberális közgazdászok sorába) az 
amerikai Catholic World Reportnak adott 
interjújában a gazdasági visszaesés egyik 
végsô okának a népességbeli visszaesést 
nevezte meg, ami oda vezetett, hogy egyre 
többet kell áldozni az idôsek nyugdíjára, ez 
pedig „váratlan” kiadásokkal jár. „A hatva-
nas években azt hittük, hogy akkor leszünk 
gazdagok, ha nem lesz gyerekünk. Most lát-
juk, hogy éppen az ellenkezôje történik: sze-
gényebbekké válunk”. A bankokról szólva 
rámutatott: szükség van bankokra, hiszen 
azok a kölcsönök kihagyhatatlan közvetítôi, 
és imigyen a gazdasági növekedés motorjai, 
kétség sem férhet a fontosságukhoz. A mosta-
ni gazdasági válságban játszott szerepük más 
kérdés, de Tedeschi szerint a csupán a banko-
kat hibáztató magyarázatok legalábbis elég-
telenek, hiányosak. Emellett azzal sem értett 
egyet teljesen, hogy a harag „a gazdagokra” 
irányul: ha gazdagok vagyunk, akkor ahhoz, 
hogy gazdagok is maradjunk, az szükséges, 
hogy mások is gazdagodjanak.

 Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa 
október 24-én mutatta be hosszú, A nem-
zetközi pénzügyi rendszer reformjáért egy 
egyetemes hatáskörrel rendelkezô közható-
ság távlatában címû jegyzékét. A dokumen-
tum  szándéka szerint áttekinti a pénzügyi és 
gazdasági válság stádiumait, valamint irány-
vonalakat mutat a reformokhoz, amelyeket 
mint viszonyítási pontokat az ENSZ és annak 
ügynökségei figyelmébe ajánl. 

 A jegyzék diagnózisa szerint az amerikai 
bankok túlzott hitelnyújtása miatt inflációs 
spirál indult, ami túlment a kockázatvállalás 
józan határain, így a csôddel kellett szembe-
nézniük, ami kihatással volt az egész világgaz-

daságra. Emellett a dokumentum bírálja azt a 
gazdaságilag „liberális megközelítést”, amely 
nem szimpatizál a nemzetközi piacokba való 
beavatkozással, valamint megemlíti VI. Pál 
pápa Populorum Progressio címû enciklikáját, 
amely „prófétikusan” megjósolta a gazdaság 
„liberális felfogásának veszélyeit”. Ez a liberá-
lis felfogás a dokumentum szerint ellene van a 
szabályozásnak és az ellenôrzésnek, valamint 
utilitarista megközelítése mellett arról beszél, 
hogy elméletben hogyan kellene mûködnie a 
gazdaságnak, szemben a valósággal. Végsô 
soron a jegyzék szerzôi egy banki világfel-
ügyelet felállítását javasolják, amely stabil és 
fenntartható szabadpiacot teremt majd.

 A diagnózissal széles körben egyetért 
a katolikus sajtó, amely egyébiránt mindig 
hangsúlyozza, hogy a válság etikai gyökerû, 
azonban a megoldási javaslattal kapcsolatban 

már szkeptikus. Mindenekelôtt hangsúlyoz-
zák, hogy a jegyzék nem fejezi ki a Vatikán 
valamiféle hivatalos álláspontját, az csupán 
a pápai tanács megoldási javaslata, amelyet 
senki nem köteles elfogadni.

 Több konzervatív katolikus lap, így a 
Crisis Magazine és a Catholic World Report 
cikkei is élesen elutasítják egy világfelügye-
let („világkormány”) tervét. Mindenekelôtt 
leszögezik, hogy a bankokat az állam által 
hozott törvények is bátorították a felelôtlen 
hiteladásra, valamint hogy a nyugati világban 
az állami újraelosztás és a szociális kiadások 
túl nagy mértéke is oka a válságnak.

 Jeffrey Tucker, a Crisis szerzôje arra 
mutat rá, hogy a klasszikus liberalizmus, a 

szabadpiaci elméletek nem ismernek olyan 
„szabadságot”, ami felhatalmazást adna arra, 
hogy „fedezet nélkül kiadjunk papírokat, 
majd pénznek hívjuk azokat”. Szerinte rész-
ben épp a gazdasági központosítás okozza a 
problémákat és az olyan gazdasági világszer-
vezetek, mint a WTO vagy a GATT. Ha tehát a 
központosítás az egyik probléma, akkor nem 
szabad tovább központosítani.

 Sean P. Dialey pedig hozzáteszi: a világ-
gazdaság olyan bonyolult, hogy senki nem 
látja át, egy világfelügyelet „felvilágosult ter-
vezése” sem fog javítani a helyzeten. A prob-
léma pedig elsôsorban nem a „rendszerekkel” 
van, és ha az államok és a piaci szereplôk 
nem mûködnek megfelelôen, mert tökéletlen 
emberek mûködtetik ôket, akkor egy világ-
felügyelet sem fog jól mûködni. A Catholic 
World Reportban Mark Brumley egyenesen 

úgy vélekedik: egy ilyen világfelügyelet magá-
ban hordja a diktatórikus hatalomgyakorlás 
veszélyét.

 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi 
karán tanító Szalai Ákos közgazdász is felhív-
ta arra a figyelmet a Magyar Kurírnak adott 
interjújában, hogy a fogyasztói társadalom a 
közhiedelemmel ellentétben nem a kapitaliz-
mus, hanem a szabadpiacot ellenzôk beavat-
kozásainak eredménye. Szerinte a szabadpiac 
hívei ugyanúgy a fogyasztás visszaszorítá-
sában érdekeltek, ahogy az Egyház, csak a 
közgazdászok a takarékosságra, az Egyház a 
lelki javakra helyezi a hangsúlyt.

Kiss Péter

Szilvay Gergely
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2011 a családok éve. Úgy gondoltuk, ennek 
kapcsán „aluról jövô kezdeményezésként” prog-
ramokat szervezünk olyan fiataloknak és régebb 
óta fiataloknak, akik párt keresnek vagy párra 
várnak. A baráti körünkben és közösségünkben, 
a budapesti Mátyás-templom plébániáján össze-
gyûlô Jézus Szíve Közösségben is sok magányos 
ember volt, többek között ez is ösztönzött ben-
nünket arra, hogy belekezdjünk a szervezésbe és 
a párkeresôkért való imádságba.

Az elsô lépés számunkra az volt, hogy össze-
állítottunk egy imafüzetet a párkeresôk szándé-
kára, és imacsoportokat szerveztünk, hogy ilyen 
formában is a Jóistenre tudjuk bízni vágyainkat, 
hogy türelmesen, tisztaságban tudjuk elfogadni 
ezt az életállapotot, ugyanakkor az ô kegyelmé-
ben bízva, imádkozzuk ki Tôle rendelt párjain-
kat. Nagyon hamar érezhetôvé vált az ima ereje, 
az imádkozók közül egyre többen párra találtak.

Második lépésként imaestet szerveztünk 
2011. március 25-én, Gyümölcsoltó Bol dog-
asszony ünnepén a Belvárosi Ferences templom-
ban. Azt szerettük volna, hogy valamilyen Mária-
ünnephez kapcsolva valósuljon meg az imaest, 

mert úgy éreztük, hogy a Szûzanya is meg akarja 
áldani ezt a kezdemé nyezést. A magányosság sok 
sebet ejthet a szíveken. Fásulttá, bizonytalanná, 
kiábrándulttá, örömtelenné teheti az embert. 
Erre akartunk NEM-et mondani a Szûzanya 
IGEN-jével Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-
pén, a fogantatás, az élet kezdetének ünnepén. 
A Szûzanyával akartunk IGEN-t mondani az 
örömre, a bizalomra, a reményre és arra az álom-
ra, amit Isten álmodott rólunk, amikor megalko-
tott bennünket férfinak és nônek.

Az imaest a zsúfolásig telt templomban 
szent misével kezdôdött, amelynek fôcelebránsa 
Héray András atya volt. A szentmisét tanúság-
tételek követték, egy jegyespár és egy házaspár 
osztotta meg egymásra találásuk történetét, és 
buzdította a jelenlevôket a kitartó imára és az 
Istenbe vetett bizalomra. Majd dicsôítés és szent-
ségimádás következett. Ez idô alatt házaspárok 
jártak közben azokért, akik személyes imát kér-
tek a szívükben levô vágyakért.

Az imaestet egy elôre megszerkesztett ima-
füzér közös imádkozásával folytattuk. Ehhez 

mindenkinek adtunk egy imafüzetet, amit a 
résztvevôk hazavihettek az alkalom után.

Március 27-én a párkeresôknek és pár ra 
váróknak kirándulást szerveztünk a Nor ma-
fához. A borús idô ellenére szép számmal vet-
tünk részt a túrán és közben sok alkalmat terem-
tettünk az ismerkedésre, aminek meg is lett 
az eredménye. Idézet egy résztvevô levelébôl: 
„Hála, hála, hála a péntek estéért és a vasárnap 
délelôttért! Nagy öröm töltötte el szívemet, hogy 
az imaesten megannyi párkeresô társaimmal 
lehettem együtt, dicsôíthettük és áldhattuk az 
Istent. Imádkozhattunk saját magunk, egymás, a 
jegyesek, a házasok, a családosok boldogságáért. 
Jó volt látni, hogy több százan voltunk az ima-
esten. Hála Értetek! Hála az értünk imádkozó 
házasokért! Hála az Atyáért (szép homíliát mon-
dott)! Hála a szép énekekért! Hála a lehetôségért, 
hogy a család évében ránk is gondoltatok, való-
ban milyen jó lenne, ha a kapott kegyelemmel, 
szeretettel tudnánk élni, s minél többen párt 
alkothatnánk. Összefoglalva: örültem, hogy van 
REMÉNY! Az érdekes, értékes kirándulás után 
az egyik lányt hazakísértem.”

Június 4-én újabb imaestet szerveztünk az 
Örökimádás-templomban, ahová több mint 250 
férfi és nô jött el, hogy együtt imádkozzon a pár-
keresôk szándékára. Ezen alkalommal a szent-
mise fôcelebránsa Burbela Gergely verbita szer-
zetes volt, aki az Istenre való ráhagyatkozásról, 
Isten tervének elfogadásáról beszélt. 

Nyáron is folytattuk a programok szervezé-
sét, pl. piknikre, kerti partira, kirándulásra, közös 
filmnézésre, medugorjei zarándoklatra hívtuk az 
embereket. Terjedt a hírünk, már több száz párra 
váró fiú és lány lépett velünk kapcsolatba. 

Az ismerkedésre lehetôséget adó progra mo-
kon kívül az imára is nagy hangsúlyt fektetünk. 
Szeptemberben és októberben 8 imacsoport 
indult útjára Budapest több plébániáján, külön 
a fiúk, külön a lányok részére. Ezek az ima- és 
támogató csoportok havonta találkoznak cso-
portvezetô irányításával és megosztják tapaszta-
lataikat, nehézségeiket, örömeiket, illetve imád-
koznak egymásért és jövendôbeli házaspárjai-
kért. A csoportok 8-10 fôsek, a csoporttagok ima-
lánc formájában imádkoznak egymás kéréseiért, 

így minden nap mindenki hordozva van imában. 
Október 22-én – elsô alkalommal – lelkina pot 

szerveztünk, erre már Erdélybôl és a Fel vi dékrôl 
is érkeztek párkeresôk. 

A lelkinapot dicsôítéssel kezdtük, majd egy 
házaspár, utána pedig Paszternák Tamás atya 
gondolatait hallgattuk meg a reményrôl és a 
várakozás értékérôl. Az elôadások után a részt-
vevôk kiscsoportos beszélgetésben oszthatták 
meg egymással az elhangzottakkal kapcsolatos 
gondolataikat. 

A délután közös imával kezdôdött, majd 
három különbözô életállapotban lévô pár beszélt 
az egymás mellett való döntésükrôl és az Istenre 
való ráhagyatkozásról. A tanúságtételek után 
dicsôítés és szentségimádás következett. Az 
imádság alatt látni lehetett az emberek arcán, 
hogy hagyják magukat szeretni az Isten által, 
hogy közel merik engedni magukhoz Ôt és vála-
szolnak is az Ô szeretetére. Ebben az idôben 
házaspárok imádkoztak azokért, akik személyes 
imát kértek a szívükben lévô vágyakért. A lelki-
nap szentmisével zárult, amelynek homíliáját 
Gulybán Gergely görög katolikus lelkész mondta. 

Idézet néhány résztvevô visszajelzésébôl: 
„Sajnos én nem tudtam ott lenni az egész nap 
folyamán, de a Szentlélek mûködését így is bôven 
éreztem, ebbôl is látszik, hogy a Jóisten áldása 
kíséri munkátokat. Nagyon sokat adott a délelôt-
ti Németh házaspár tanítása, Paszternák Tamás 
atya elôadása a reményrôl. A dicsôítés gyönyörû 
volt. A délutáni tanúságtételek is sokat adtak. A 
szentségimádás szép volt, megérintôek és gazda-
gítóak voltak a felolvasott lelki olvasmányok.”

„Szeretnék köszönetet mondani nektek 
a szombati napért. Bár, nem voltam ott egész 
nap, azért a lényegen, úgy hiszem, jelen vol-
tam… Hallottam délelôtt az elôadást, részt vet-
tem a kiscsoportos beszélgetésen. Szeretnék 
mindenkinek köszönetet mondani, mert úgy 
éreztem, hogy nemcsak a Szûzanya, hanem 
Boldog II. János Pál palástja, ill. védôszárnyai 
alatt vagyunk/voltunk mindannyian. És persze, 
Lisieux-i Szent Teréz egyszerûsége és nagysze-
rûsége is „átjött” a nap folyamán. Hála és dicsô-
ség ezért a Szentháromságos egy Istennek, a 
Szentlélekkel egyetemben!”

Októbertôl kezdve minden hónap második 
vasárnapján az Örökimádás-templomban (Cím: 
Budapest, IX. kerület, Üllôi út 77.) szentmisét 
mondatunk a párkeresôkért és párra várókért az 
esti 6-os szentmise keretében. Kérjük, hogy adják 
tovább ezt az információt, hogy minél több ember-
hez eljusson a híre. A következô alkalmak: 2011. 
november 13.  18 óra,  2011. december 11. 18 óra.

Ezúton is köszönjük Szeidel Péter atya és 
a Nyolc Boldogság Közösség támogatását, hogy 
helyt adnak „mozgalmunk” rendezvényeinek.

Programjainkról információt kérni és ima-
csoportokba jelentkezni az imaest25@gmail.com 
címen lehet.

Dicsôség Istennek a csodáiért, gyógyító 
kegyelméért és bátorításáért, és hála a Szûz-
anyának azért, hogy közben jár értünk, gyerme-
keiért!

A BIZALOM CSODÁKAT TESZ – A PÁRKERESÔKKEL IS!

Szentírás vasárnapján új, magyar nyel-
vû evangelizációs kezdeményezés indult. A 
2004-ben, Horváth István Sándor szombathe-
lyi egyházmegyés pap által indított e-mailes 
evangéliumszolgáltatás bôvült azzal, hogy az 
interneteléréssel rendelkezô, legmodernebb 
mobiltelefon-készüléken is elérhetô a Napi 
Evangélium. 

A telefonokra fejlesztett alkalmazás a min-
dennapi evangélium olvasásán kívül lehetôvé 
teszi a naptár szerinti keresést, a kedvenc részek 

elmentését és Facebookon történô megosztását.
Az alkalmazás fejlesztésének célja az 

volt, hogy az egyházi év liturgikus rendjének 
megfelelôen az adott napon a szentmiséken 
elhangzó evangéliumot olvashassák azok, 
akik valamilyen oknál fogva nem tudnak 
részt venni a szentmisén. A napi evangéliumi 
részlethez magyarázat (elmélkedés) és ima 
tartozik.

 A püspöki kar korábbi irodaigazgatója 
így vall az alkalmazásról: „Egy könyv alakú 

bibliát nehéz volna bárkinek is állandóan 
magával vinnie. Mobiltelefonnal viszont szin-
te mindenki rendelkezik már, beleértve a fia-
talokat is. Kézenfekvô tehát, hogy a telefonok 
segítségével tegyük elérhetôvé az evangélium 
tanítását. A mobiltelefonok kiváló eszközök 
lehetnek az új generációk evangelizálására.”

Android rendszerû telefonok tulajdonosai 
az Android Marketben, iPhone készülékkel 
rendelkezôk pedig az App Store-ban találják 
meg az evangélium365 alkalmazást.

Az 1945 óta megjelenô, egyik legnagyobb 
példányszámú országos hetilap friss hazai és 
világegyházi hírekkel, kommentárokkal, vala-
mint keresztény szellemiségû közéleti, kultu-
rális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdé-
seket elemzô riportokkal, interjúkkal, jegy-
zetekkel jelenik meg hétrôl hétre és immáron 
digitális formában is olvasható a www.digi-
talstand.hu oldalon.

Az érdeklôdôk a kéthavonta megjelenô Új 
Ember Magazint és a Mértékadó címû rádió- 
és televízióújságot is megtalálhatják a webol-
dalon, amely a lap rendszeres mellékleteként 
személyes hangvételû ajánlókkal, interjúkkal 
hívja fel a figyelmet az adott hét fontosabb 
mûsoraira. Az  on-line lapáruház a nap 24 órá-
jában ügyfelei rendelkezésére áll, így a világ 
bármely pontján, a nap bármely szakában 
megvásárolhatja, elolvashatja vagy újra elô-
veheti kedvelt katolikus hetilapját.

A Heti Válasz kiadói és a Netspring Kft. 
fejlesztôi tudásbázisával létrehozott plat-
formfüggetlen on-line lapolvasó szolgáltatás 

– a Digitalstand – vezetôi két jelentôs elôre-
lépésrôl számoltak be nemrég sajtótájékoz-
tatójukon. Az egyik a tartalmi bôvülés: a nap-
ról napra gazdagabb és immár ötvennél is 
több digitálisan elôfizethetô kiadvány közé 
Magyarország három vezetô sportmagazin-
ja is bekerült. A másik: a Digitalstandhoz 
való hozzáférés módja is kiegészült, immár 
nemcsak táblagépeken és PC-ken, hanem 
Androidos okostelefonokon és iPhone-on is 
kényelmesen olvashatók a papírújságok digi-
tális verziói.

Digitális magazinok évek óta léteznek, de 
csak most állnak tömegesen rendelkezésre 
azok az eszközök, amelyek olvasásukat hét-
köznapi, kényelmes szokássá emelhetik. A 
táblagépek és az okostelefonok terjedésével 
párhuzamosan az App Store meghonosította 
a tartalomvásárlás kultúráját, így a felhasz-
nálók digitális formában is igénylik a minô-
ségi, fizetôs médiatartalmat. Ezt a hullámot 
lovagolja meg a vezetô magyar on-line újsá-
gosstand, a Digitalstand.

 A kiadói háttérrel életre hívott megoldás 
célja, hogy minden tartalomfogyasztó eszkö-
zön biztosítsa a digitális olvasás élményét a 
felhasználóknak, akik megvásárolt lapjaikat 
a szolgáltatás indulásától kezdve valamennyi 
számítógép- és tabletplatformon elérhetik. 
Mostantól a hazai okostelefon-tulajdonosok 
egymilliós tábora is kényelmesen, mobilki-
jelzôre optimalizált formátumban olvashat-
ja digitális lapjait a két nagy platformon, 
Androidon és iPhone-on. A potenciális olvasó-
tábor egy részének már most van ilyen készü-
léke, a jövôben pedig sokan tervezik a vásár-
lását. Az okostelefonok tulajdonosaira jellem-
zô, hogy keresik készülékük új lehetôségeit 
és a magyar tartalmakat, így a Digitalstand 
létezô igényeket elégít ki.

Az Új Ember kiadványait nagy enged-
ménnyel fizetheti elô a Digitalstand hon-
lapján, így ez a lap külföldön élô rokonai, 
magyar barátai és ismerôsei számára össze-
kötô kapocs lehet Magyarország és a Magyar 
Katolikus Egyház felé.

A Császár fürdô udvaránál,  a Hild 
Jó zsef tervezte, klasszicista épületegyüt-
tes és a huszadik század második felében 
épült kórházszárny által közrefogva rej-
tôzik a budai Duna-parton az a török kori 
ékszerdoboz, amely most megújulva tehet 
szert nagyobb ismertségre. A rekonstruk-
ciót az Irgalmasrend megbízásából Virág 

Csaba kétszeres Ybl-díjas építész tervezte. 
Jelenleg a próbaüzem utáni karbantartó mun-
kálatok zajlanak a létesítményben. 

A török kori fürdôt valójában nem a név-
adó Veli bej, hanem Szokollu Musztafa budai 
pasa építtette, a legújabb kutatások szerint 
1574-ben. A török hódoltság korának építô-
mesterei jó munkát végeztek, hiszen annak 
ellenére maradt ránk csodálatos épségben 

a fürdô, hogy forró vizes mocsárra épült. 
Alapjait 60-80 centiméter átmérôjû cölöpök 
alkotják, fala faragott kôfal. A XVIII. századra 
a fürdô elôcsarnoka már elpusztult, centrális, 
négyzet alakú magja azonban épen megma-
radt. A rekonstrukciós munkálatokat a rend 
részben saját forrásból, részben a Turisztikai 
Célelôirányzat forrásaiból fedezte.

A munkák során folyamatosan egyez-
tettek a mûemlékvédelmi szakemberekkel, 
hiszen kiemelten védett épületrôl van szó. Az 
új fôbejárat a Duna felôli oldalra került, ahol 
a fürdôt a kórházszárny földszintjén át lehet 
megközelíteni, ahonnan nagyméretû üvegfa-
lon át rá is látunk az épületre. A törökfürdô 
csarnokában öt különbözô vízhômérsékletû 
medence várja a vendégeket, míg a körülöt-

te kialakított „kerengôben” wellnessrészleg 
kapott helyet, szaunával, gôzkabinokkal, 
masszázszuhanyokkal. 

A központi, nyolcszögletû gyógymedence 
nem vízforgatós, hanem átfolyó rendszerû 
feszített víztükör, mely megoldás azért fon-
tos, mert a gyógyvíz gyógyhatása így inkább 
megmarad (radon). A fürdôt egyszerre 80 

vendég használhatja majd, akik háromórás 
turnusokban fordulhatnak meg a létesít-
ményben. A mûemlék épületben egyes eredeti 
részleteket (például a korabeli mészkô padlót 
és a mázas belsôvel készült vízvezetékeket) 
üveglappal fedtek le, így a látogatók is meg-
csodálhatják azokat. 

MEGÚJULT VELI BEJ BUDAI TÖRÖKFÜRDÔJE

DIGITÁLISAN IS OLVASHATÓ A KATOLIKUS HETILAP

Busai Barbara

Rátkai Balázs

O.M.-hg.hu
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11 ÓRÁTÓL KÖZÖS PROGRAM 
előadások | beszélgetések | agapé

16 órakor  
ünnepi hálaadó szentmise a közös szolgálatért  
a bazilikában a püspöki konferencia tagjaival

HELYSZÍN:  
Budapest, Szent István-bazilika altemplom  

(Szent István tér 1.)

Közös hálaadásra  
hívjuk az egyházmegyék  

karitász munkatársait  
és önkénteseit a budapesti  

Szent István-bazilika  
altemplomába. 
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