
Az Es z t E r g o m–Bu d A p E s t i  Fô E g y h á z m E g y E n E g y E d é v E n k é n t m E g j E l E n ô l A p j A 12.  é v F o l y A m – 2014/3.  s z á m

évFordulóÖsszEFogás

Új tEmplom

ô
s

z

h i t  •  r E m é n y  •  s z E r E t E t

EsztErgom-
BudapEst

„A názáreti Szent Család, amely átélte 
a számûzetés fájdalmas útját, 
tegyen minden családot a szeretet és a 
kiengesztelôdés közösségévé, a reménység 
forrásává az egész világ számára.”
A püspöki szinódus üzenete a 
háborús konfliktusok miatt szenvedô családokhoz
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Az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsa (CCEE) október 2. és 4. között tar-
totta éves ülését Erdô Péter bíboros elnök-
letével Rómában. Ferenc pápával való 
október 3-ai találkozásukon a Szentatya 
rámutatott: az európai társadalmi prob-
lémák gyökerében az a kultúra húzódik, 
amely inkább a látszatra tekint, mint a 
személyre. Arra buzdította a püspököket, 
hogy ne szégyelljék világosan hirdetni 
Krisztust: problémáinkra Jézus a megol-
dás. Az ülés során megválasztották a tes-
tület új alelnökét: Angelo Massafra OFM, 
Scutari-Pult érseke, az albán püspöki kon-
ferencia elnöke tölti be a tisztséget 2014-
tôl 2016-ig.

***
A Vatikán II.  világháború utáni 

kelet-európai politikájáról rendeztek 
szeptember 26-án Rómában nemzet-
közi konferenciát, melyet Dominique 
Mamberti érsek, a vatikáni államkö-
zi kapcsolatok titkára nyitott meg.  

A tanácskozást az 1964. szeptember 15-én 
aláírt szentszéki–magyar részleges meg-
állapodás 50. évfordulója alkalmából 
szervezte a Római Magyar Akadémia a 
Pápai Magyar Egyházi Intézettel, a Római 
Európai Egyetemmel, valamint a pozso-
nyi Comenius Egyetem Teológiai Karával 
együttmûködésben, amelyen jelen volt 
Fôpásztorunk is.

***
A Katolikus Karitász által meghir-

detett „Gyújts egy gyertyát az üldözöt-
tekért!” szolidaritási akció elsô napján, 
szeptember 19-én, a Szent István-bazilika 
elôtt Erdô Péter bíboros gyújtotta meg az 
elsô lángot. A Fôpásztort Alberto Bottari 
de Castello, Magyarország apostoli nun-
ciusa, Kövér László házelnök, Paczolay 
Péter, az Alkotmánybíróság elnöke és 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
követték. A sikeres akció utolsó napján 
a mozgalmak és a szerzetesrendek kép-
viselôi gyûltek össze megemlékezni az 
üldözöttekrôl – a Szent Egyed Közösség, a 
Fokoláre Mozgalom, a Katolikus Shalom 
Közösség, az Antióchia Közösség, a 
Verbum Dei missziós testvéri közösség, 
a Ferences Világi Rend Magyarországi 
Közössége, a Jézus Kistestvérei Nôi 
Szerzetes Közösség és a Városmajori 
Családközösség.

***
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(PPKE) ünnepélyes évnyitóját szeptember 
15-én tartották Budapesten, a Központi 
Papnevelô Intézet dísztermében. Az 
ünnepségen Szuromi Szabolcs rektor 

díszdoktorrá avatta Andrzej Dziega szcze-
cin–kamieni érseket. Az elismerést Erdô 
Péter bíboros, a PPKE nagykancellárja 
adta át a tudós lengyel fôpásztornak.

***
A mai keresztényüldözésrôl és a 

népek együttes imádságáról is beszélt 
Erdô Péter bíboros a Baja közeli herceg-
szántó–vodicai kegyhelyen, amelynek 
búcsúünnepére a szakadó esô ellenére sok 
százan gyûltek össze szeptember 13-án.  
A szentmise végén a fôpásztor a tízméte-
res Mária-szobor elôtt fohászkodva fel-
ajánlotta Magyarországot a Szûzanyának. 

***
Az Esztergomi Hittudományi Fô is-

kolán szeptember 13-án nyitotta meg a 
tanévet Székely János püspök-rektor. 
Másnap az Érseki Papnevelô Intézetben 
mutatott be hálaadó szentmisét Erdô 
Péter bíboros a kápolna felszentelésének 
20. évfordulóján.

***
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

Déli Egyházkerülete székházában szep-
tember 3-án megtartották idei harma-
dik találkozójukat a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa tag-
jai, a Magyarországi Református Egyház 
és a Magyarországi Evangélikus Egyház 
püspökei. Az I. világháború kitörésének 
100. évfordulóján a tanácskozás résztve-
vôi megemlékeztek az emberiség egyik 
legvéresebb, az európai civilizáció kudar-
cát jelentô háborújában megnyomorított 
és megtört közösségekrôl, nemzetekrôl.

Boldoggá avatták vI. pál pápát

A családszinódus végén, október 
19-én Ferenc pápa boldoggá avatta elôd-
jét, VI. Pált. Giovanni Battista Montini 

1963 és 1978 között volt Szent Péter utód-
ja. Alberto Bottari de Castello, hazánk 
pápai nunciusa, egy interjúban felidézve 
az egykori Szentatya alakját, munkássá-
gát, külön szólt a Humanae vitae kezdetû 
enciklikáról, amely olyan idôszakban író-
dott, amikor sokan várták, kérték a szü-
letésszabályozás lehetôségét. De a pápa 
kitartott amellett, hogy mindennek a ter-
mészet adta határokon belül kell marad-
nia: az Egyház elutasítja a fogamzás-
gátló tablettát és más, nem természetes 
módszereket. VI. Pál meg akarta ôrizni 
a házasság értékét. A házasságét, amely 
részvétel a teremtésben. „Ezt pedig úgy 
kell megélni, hogy ahhoz tartjuk magun-
kat, amit Isten az Ô nagysága, jósága 
révén nekünk szabott. A pápa úgy dön-
tött – megszenvedett döntéssel –, hogy 
hûséges marad a tanításhoz” – emlékez-
tetett a nuncius.

Ô volt az a pápa, aki folytatta és lezár-
ta a II. Vatikáni Zsinatot: hatalmas vál-
lalkozás volt, melyet óriási várakozás 

elôzött meg. A nuncius szerint VI. Pál 
koordinálta a munkát, és úgy tudta meg-
határozni az alapelveket, hogy közben 
meghagyta, sôt elvárta a szabadságot. 
Gazdag tanítást hagyott hátra, példát 
mutatott a nyitottságra, hiszen szemé-
lyiségének meghatározó vonása volt az 
emberek iránti tisztelet.

VI. Pál, mint utazó pápa, elsôsorban a 
párbeszéd pápájaként kívánt megjelenni. 
A dialógus nála magában foglalta a befo-
gadást, az odafigyelést, vagyis mindazt a 
magatartást, melyet egy értelmiséginek 
követnie kell.

Erdô Péter bíboros a Magyar Ku rír-
nak adott interjújában személyes talál-
kozójuk kapcsán arról beszélt,  VI. 
Pál kedves és figyelmes volt, és szív-
ügyének érezte a magyar egyházat. 
Szenvedélyesen törekedett a kereszté-
nyek egységére, miközben globális mére-
tekben is az Egyház szabadságáért dolgo-
zott. Szelíd volt és intelligens, emellett 
érzékeny a szegények gondjai iránt.

élEtünk

Fritzné Tôkés Éva



Az úgynevezett zárójelentés elfogadá-
sával ért véget a családokról szóló rend-
kívüli püspöki szinódus a Vatikánban. Az 
október 5. és 19. között tartott tanácskozás 
fôrelátorának Ferenc pápa Erdô Péter bíbo-
rost kérte fel, aki az eseményt megelôzô 
idôszakban az elôkészítés nagyszabású és 
átfogó feladatáért is felelt. A zárójelentés a 
Szentatya elé kerül, és a kiindulópontja lesz 
a következô, immár rendes szinódusnak, 
amelyet jövô októberben Az Egyház kihívá-
sa és küldetése a kortárs világban címmel 
tartanak majd. Most tehát semmilyen fel-
merülô kérdésben nem született végleges 
döntés. Mindazonáltal az eseményt szé-
les körû médiaérdeklôdés is kísérte, rész-
ben az elvált újraházasodottak ügye miatt. 
Erdô Péter bíboros szerint azonban ezen túl 
szóba került többek között a házasság elôtt 
állók jobb felkészítésének igénye is, hogy a 
hitnek a lényegi kérdéseirôl is szót ejtsenek 
a jegyesek, mielôtt egy életre elkötelezôd-
nek egymásnak.

Az olykor nem éppen a jó szándék által 
vezérelt érdeklôdés következtében számos 
félremagyarázás is megjelent a sajtóban a 
szinóduson elhangzottakkal kapcsolatban, 
amit a Vatikán részérôl késôbb tisztáztak. 
Erdô Péter, reagálva egyes híresztelésekre, 
egy alkalommal úgy nyilatkozott: termé-
szetes, hogy vannak, illetve voltak viták a 
résztvevôk között, ám ez korántsem jelent 
bármiféle pártharcot.

A Ferenc pápa által bemutatott szent-
misével kezdôdô szinóduson egyébként 
191-en vettek részt, közöttük a világ 114 
püspöki karának elnöke, 61 bíboros, hét 
pátriárka, továbbá házaspárok is felszó-
laltak. A tanácskozást megelôzô felmé-
résekbôl az derült ki, hogy az emberiség 
szinte minden földrészen menekül az 
intézményes formák, így a polgári házas-
ság elôl is, és még a templomba járók jó 

része sincs tisztában az Egyház tanítá-
sával, annak gazdagságával. Erdô Péter 
Magyarországgal kapcsolatban elmondta: 
a tartósan együtt élô pároknak több mint a 
fele nem házasságban él, és a fiatalok köré-
ben ez még gyakoribb.

A szinódus október 18-án rövid üzene-
tet mutatott be, amely szerzôje, Gianfranco 
Ravasi bíboros szerint a világ összes csa-
ládjához, de elsôsorban a keresztényekhez 
szólnak. A fôpásztor tisztázta: a püspökök 
nem döntöttek az elváltak és polgárilag 
újraházasodottak áldozásáról. Errôl tovább 
folytatódik az egyeztetés. Ravasi bíboros, a 
Kultúra Pápai Tanácsának elnöke elmond-
ta: az üzenet vigasz és egyben buzdítás 
kíván lenni a mai világ nehézségei között 
élô családok számára. A püspökök elisme-
résüket és köszönetüket fejezik ki a csalá-
dok mindennapos tanúságtételéért.

Ennek megfelelôen a szinódus rálátást 
nyújtott a mai családok összetett valósá-
gára, amelyben a legnagyobb kihívást a 
házastársi hûség jelenti. A Vatikán hon-
lapján közölt szöveg megjegyzi: a hit és az 
értékek erôvesztése, az individualizmus 
kultúrája és a korunk diktálta stressz prob-
lematikus családi helyzeteket teremt. Az 
Egyház ajtaja azonban mindig nyitva van, 
senkit sem zár ki – ugyanakkor a befoga-
dás nem jelenti minden családi módozat 
automatikus elismerését. A záróüzenet 
nem szól az azonos nemûek közötti pár-
kapcsolatról, ellenben a férfi és a nô közöt-
ti szeretetet, az összeházasodott és gyer-
mekeiket hitben felnevelô párokat állítja 
példaként.

A szöveg szerint a szinódus elmélyí-
tette az elváltak és újraházasodottak lel-
kipásztori kísérésének kérdését, de az 
Egyháznak ebben a kérdésben még meg kell 
tennie a „következô szinódusig tartó utat”. 
Kiemelték: a mai családok puszta létükért 

fáradoznak a betegségek okozta szenvedé-
sek miatt éppúgy, mint az emberi méltóság-
tól megfosztó gazdasági válság terhe alatt.

A résztvevôk ezen felül megemlékeztek 
a „bevándorlók csónakjaira felkapaszkodó 
szegény családok tömegeirôl”, a menekül-
tekrôl, a hitük miatt üldözöttekrôl, a hábo-
rútól és elnyomástól sújtott családokról, 
az erôszakot elszenvedett nôkrôl, gyer-
mekekrôl és fiatalkorúakról, valamint az 
emberkereskedelem áldozatairól. A püspö-
kök kormányoktól és nemzetközi szerveze-
tektôl a családok jogainak elômozdítását, 
támogatását szorgalmazták.

A szinódus végén tartott sajtótájé-
koztatón Federico Lombardi szentszéki 
szóvivô egyebek mellett részletezte, hogy 
a résztvevôk pontról pontra szavaztak a 
záródokumentum tartalmáról. Hármat 
egyszerû többséggel fogadtak el, a többi 
kétharmados többséget kapott. Kitért arra 
is: a püspökök az azonos nemû párkapcso-
latok esetében arra jutottak, nincs alapja, 
hogy ezeket hasonlónak tekintsék az isteni 
szándék szerinti házassághoz és a család-
hoz. Elmondta: a záródokumentum szöve-
gének alapját az a jelentés képezte, ame-
lyet Erdô Péter bíboros hétfôn olvasott fel 
az elsô hét felszólalásainak összegzésével. 

A kéthetes munkát Ferenc pápa beszé-
de zárta le. Az egyházfô úgy fogalmazott, a 
szinódus közös egyházi és emberi út volt, 
éppen ezért voltak pillanatok, amikor a 
sietség, máskor a fáradtság vagy éppen a 
lelkesedés vezette, s olykor az „ellenséges 
merevség” és a „túlzott jóakarat rombolá-
sa” is megfigyelhetô volt rajta. Lombardi 
atya beszámolója szerint a püspökök öt 
percen át állva tapsolták meg a pápát.

A megkezdett tanácskozás tehát a 
következô idôszakban is folytatódik, és 
biztatóak lehetnek Erdô Péter szavai is, aki 
leszögezte: „A család ideje nem múlt el.”

K.D.

végEt ért a családszInódus a vatIkánBan



Kreolbarna arcokból rám nevetô tekin-
tetek. Ünneplôbe öltözött gyermekcsapa-
tok viháncolása a templom udvarán. Két 
megilletôdött pár, akikrôl most készülnek 
az utolsó képek a szertartásra való bevonu-
lás elôtt. Az elsô sorokat rajtuk kívül még 
tucatnyi felnôtt tölti be: legtöbbjük fehér 
ruhába öltözve várja elsôáldozása nagy 
pillanatát templomunkban, a Tömô utcai 
plébánián. Vidám énekszóval kezdôdik a 
szentmise, amelyet Székely János püspök 
atya mutat be. Közvetlen és határozott sza-
vaival a Legfôbb Pásztor közelébe igyek-
szik vinni az itt egybegyûlt kicsiny nyájat.

Vajon mi hozta ide ezeket az embere-
ket? Semmiképpen sem valami külsô kény-
szer. Nem is a buli, a dínomdánom remé-
nye. Lesz persze némi sütemény, egy kis 
üdítô a szentmise végén, vidám beszélgetés 
az udvaron felállított hosszú asztal mellett. 
De hangos lagzi, ivászat, az nem.

Egyes-egyedül Isten miatt vannak itt. 
Megérezték közelségét, szeretetét, s ez éle-
tük legnagyobb, gyökeres változást hozó 
tapasztalata lett. Az új evangelizáció gyü-
mölcsei ôk. Felnôtt megtérôk, akiket az Új 
Jeruzsálem Közösség tagjai szólítottak meg 
azokkal a cigány testvérekkel együtt, akik 
már majd’ egy évtizede döntöttek Jézus 
mellett, s aktív tagjai a közösség roma cso-
portjának. Annak a csoportnak, amely az 
elmúlt években itt, a Tömô utcában, Roska 
Péter plébános atyánál lelt otthonra. Ôk 
hozták el testvéreiket, unokatestvéreiket, 

barátaikat, hogy a hozzájuk közel állók is 
találkozhassanak Jézussal a „Csak Egyet” 
Segítôközpontban, majd a plébánián tar-
tott Alpha kurzusokon. Az Alphán minden 
találkozás közös étkezéssel kezdôdik, amit 
az Evangélium hirdetése és kiscsoportos 
beszélgetés követ. Sokan arról számoltak 
be, hogy lelkükben már az elsô találkozás 
során megtörtént az áttörés. Amikor a nem 
cigány missziósok az egész este folyamán 
úgy szolgáltak fel nekik, úgy bántak velük, 
mint a legbecsesebb vendégekkel szokás. 
Átérezték, hogy milyen nagy az értékük, 
méltóságuk Isten szemében. Aki azokat is 
végtelenül szereti, akiktôl az emberek nagy 
része idegenkedik.

Elsôsorban nem segélyben részesül-
tek, hanem igaz emberi kapcsolatokban, 
és az Evangélium isteni meghívásában. 
Nem „leszállított árú” evangéliumot kap-
tak, hanem a valódit, ahogy Jézustól hall-
juk: „Tartsatok bûnbánatot és higgyetek 
az örömhírben!” (Mk 1,15). Igen, van öröm-
hírünk mindenki számára: Isten végtelenül 
szeret, és újjászületést, új erôt, reményt, 
az isteni szeretet mélységes megtapasz-
talását ajánlja fel minden embernek. Az 
új élet a miénk, ha ôszintén bûnbánatot 
tartunk, és elfogadjuk a megbocsátást, 
amit Isten az értünk meghalt és feltámadt 
Jézus Krisztusba vetett hit által ajándékoz 
nekünk a Szentlélek erejében. Igen, az új 
életet, a bûn halálából való feltámadást hir-
detjük mindenkinek. És roma testvéreink 

értik ezt az üzenetet. Megtapasztalták a 
létezést Istentôl távol, és most már sem-
mivel sem cserélnék el azt a szeretetet és 
biztonságot, amelyet az Atya szívében talál-
tak meg. S ezek nem csupán szép szavak. 
Némelyek drogfüggôségbôl, alkoholizmus-
ból szabadultak meg, láttuk családok gyó-
gyulását, olykor bûnözôk megváltozását és 
a nem dolgozó férfiak közül többen is mun-
kába álltak. A másfél évig tartó katekézis 
során mindvégig kitartottak a közösség-
ben, lemorzsolódás szinte nem is volt. Az 
élet keményen megpróbálja ôket, vannak 
krízishelyzetek, megingások. De alapve-
tôen együtt van a csapat.

Házasságukat most azért rendezik, 
mert így tanítja nekik szeretett Jézusuk, 
és tudják, hogy a szentségbôl valódi áldás, 
kegyelem fakad. Az Úr testére és vérére is 
azért vágyakoznak, mert teljes közösség-
ben akarnak lenni Ôvele, akinek az életüket 
köszönhetik. Életgyónást is ezért tettek, 
és nem azért, mert „kötelezô” lett volna. 
Tapasztalatból tudják, hogy a bûn lerom-
bolja, szó szerint elpusztítja ôket, és életük 
csak Istenben lehet.

A szentmise végén szinte kábultak 
va gyunk az örömtôl. Falak omlottak le itt 
Isten és ember, ember és ember között. 
A kis plébániaudvaron, ahol most együtt 
örvendezünk az ünnepelteknek, ahol meg-
öleljük ôket, magyarok és cigányok együtt, 
egyetlen közösségben, valóban itt van az 
Isten országa.

Használt, „kinôtt” vagy megunt hangszere-
ket gyûjt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
és a Symphonia Alapítvány az ország 
tizenöt általános iskolájában indított 
Szimfónia Programhoz, amelynek célja 
az esélyteremtés, a leszakadó közös-
ségekben élô gyerekek felemelése. 
A közös zenélés nevel, sikerélményt 
ad, rendszerességre szoktat. Ez a 
zenepedagógiai program El Sistema 
néven Venezuelából indult útjára negy-
ven évvel ezelôtt, hazánkban a Máltai 
Szeretetszolgálat vezette be tavaly kísérleti 
jelleggel a monori romatelepen. Az elsô koncer-

tet két hét után tartották a helyszínen. A zene-
tanárok játszották a dallamot, a többiek 

egy-két hanggal bekapcsolódtak. Nem is 
jutott mindenkinek hangszer, farost-

lemezbôl kivágott, házilag készített 
hegedûkkel is gyakoroltak. 

Adományozott már hangszert 
Demjén Ferenc, Kocsis Zoltán, Mága 
Zoltán és Szenthelyi Miklós a prog-

ram számára. A felajánlásokat a 
hangszer@maltai.hu e-mail címen vagy 

munkaidôben a 06 1 391 4730-as telefon-
számon fogadják.

Roma pasztoráció a Gát utcában: Önálló intézményként alapította meg Erdô Péter bíboros a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter Templomigazgatóságot, 
amelynek épülete már évek óta otthont ad a fôegyházmegye több cigánypasztorációs kezdeményezésének, illetve rendszeresen tartanak benne roma paszto-
rációs szentmiséket. Felújították a hittantermet is, ide költözött vissza a Lehetôségek Iskolája, amely a nyolc osztály elvégzését teszi lehetôvé olyan fiatalok 
és felnôttek számára, akik valamilyen okból abbahagyták tanulmányaikat, emellett különbözô programokat is szerveznek a hátrányos helyzetûeknek.

Eljött hozzánk az IstEn országa

muzsIka az EsélytErEmtésért

Kunszabó Zoltán

Romhányi Tamás
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Ferenc pápa meghívta az Egyházat, 
hogy egy éven át szentelje figyelmét, 
imáját a Krisztust követô élet sajátos 
útjára, legyen a családról szóló rendkí-
vüli szinódus után több mint egy eszten-
deig a Megszentelt Élet Éve. A Szentatya 
kijelentése: „Minden megszentelt életet 
élô személy ajándék az úton lévô Isten 
népe számára” – minden életformában 
élô kereszténynek egyszerre kérdés 
és feladat. Hogyan és miért ajándék a 
családok, a kapcsolatok törékenysé-
gének korában, az önérvényesítés és 
fogyasztói szemlélet, a sokakat sújtó 
ínség idején, ha vannak olyanok, akik 
életüket tartós hûségben odaszentelik 
Krisztusnak, követik ôt, aki élte azt, 
amit imádkozott: „Értük szentelem 
magamat, hogy ôk is szentek legyenek”? 
S ez az élet odaszentelés, az Isten sze-
retetének titka és mûve az emberért, 
Jézusban és mindazokban, akiket  sajá-
tos módon, személyesen lefoglal Isten 
szeretete. Az evangéliumi tanácsok, a 
tisztaság, szegénység, engedelmesség és 
az egyházi közösség vállalása a kereszt-
ség és a bérmálás szentségi kegyelmé-
bôl táplálkozik, de annak a jele, hogy az 
élô Isten annyira megtapasztalhatóan 
személyes Szeretet, hogy lefoglalhat, 
szabaddá tehet és az egyet akarás új erô-
forrásait fakaszthatja fel. A megszentelt 
élet jel, és sokszor az ellentmondás jele 
is - hívônek és hitetlennek. Igen, hívôk-
nek is, mert azonnal felmerül a kérdés: 
Miért kell ez a túlzás, ez a radikali-
tás? Nem vagyok én elég jó keresztény? 
Hogyan állíthatod, hogy Téged kiválasz-
tott az Isten?! S erre nincs válasz, mert 
a szeretet, a szerelem még emberi szin-
teken is titok, az Isten-szerelem pedig 
misztérium.

S jel a hitetleneknek is: egyik testvé-
rünk fogadalomtételi miséjén, a magát 

ateistának valló, de jóakaratú fônöke, 
zokogva mondta: ha ilyen értelmes, nor-
mális fiatalok ezt teszik, akkor talán 
mégis van Isten? A kereszténység kül-
sô-belsô szorongattatásának idején a 
pápa meghívása utat mutat mindenki-
nek, hogy az életszentségre való paran-
csot, meghívást komolyan vegye. 

S meghív bennünket, akik már 
elkezdtünk válaszolni Isten megtapasz-
talt meghívó szeretetére, hogy térjünk 
meg az elsô szeretethez, és az osztat-
lan szív szabadságával vállaljuk, hogy 
mi nem lemondtunk a szeretetrôl, a 
családról, hanem meghívást kaptunk, 
hogy Isten népe legyen a családunk, az 
Egyház, az egyházi közösség az ottho-
nunk (tisztaság fogadalma).

Hogy önként, a szeretet szabadságá-
val gyôzzük le a fogyasztói társadalom 
sodrását, és életre szólóan, egyszerû 
életformát vállalva, álljunk az ínséget 
szenvedôk mellé (szegénység fogadal-
ma). 

Hogy szívesen és készségesen, 
együtt akarjuk a jót, a közjót ebben a 
sikerorientált és önérvényesítést hirde-
tô világban (engedelmesség fogadalma). 

Hogy életre szóló elkötelezett hûség-
gel munkálkodjunk Isten Országáért, az 
egyesek örök üdvösségéért, és életünk 
legyen vallomás: „Hiszem a holtak föltá-
madását és az örök életet”.

Kis Szent Teréz a hivatását fedezte 
fel a Kármelen belül, amikor kimondta, 
amit aztán örömmel énekeltünk sokszor 
és sokan: „Anyámnak, az Egyháznak szí-
vében szeretet leszek”. De azért ajándék 
a megszentelt életet élôknek ez az oda-
szentelt év, mert ha engedelmeskedünk 
a pápa meghívásának, fel fogjuk fedez-
ni, hogy a megszentelt élet ajándék és 
feladat, sôt konkrétan a megszentelt 
életet élôk, az azt vállalók Isten rendkí-
vüli szeretetének és szerethetôségének 
hordozói és jelei. Ajándék és feladat, 
melyért és akikért felelôsek vagyunk. 
Ajándék és feladat, mely figyelmeztet, 
vezet, s talán hív ezen keresztül Isten. 
S akkor a sokféle külsô-belsô megpró-
báltatás ellenére is új erôvel, életadóan, 
megfiatalodva fog élni a megszentelt 
életet élôk sokszínû ajándéka, dobogni 
az Egyházban a szív, az Isten és ember-
szeretet sajátosan elkötelezett élete.

anyámnak, 
az Egyháznak 

szívéBEn 
szErEtEt lEszEk! 

A Megszentelt Élet tematikus évét Ferenc pápa még tavaly novemberben jelentette be. João Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményei és 
Apostoli Élet Társaságai Kongregáció prefektusa elmondta: a 2015-ös év a kegyelem idôszaka lesz az egész Egyház számára, de a programok már elôbb, 
a család témájában megrendezett szinódust követôen megkezdôdnek, a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójának szellemében. A kongregáció plenáris 
ülést tart majd és számos nemzetközi találkozóra, valamint egy kiállításra is sor kerül. Körlevelek kiadását is tervezik, továbbá várható, hogy a pápa 
egy új apostoli konstitúciót tesz közzé a szemlélôdô életmódról.

A magyarországi programok a püspöki konferencia ôszi rendes ülésén is napirenden voltak. Az idén november 30-ától a nemzetközi kezdeményezé-
sekkel párhuzamosan hazánkban is több országos és egyházmegyei rendezvényen vehetnek majd részt az érdeklôdôk.

A megszentelt élet intézményei olyan közösségek, amelyekben a tagok vállalják a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség evangéliumi taná-
csainak megtartását. Ha a tagok elvonulnak a világtól, szerzetes intézményrôl, ha a vállalás más módon történik s a tagok nyitottan a társadalomban 
élnek, világi intézményrôl beszélünk.

Sztrilich Ágnes SSS



„Kapcsolatba léptünk a papokkal és 
az egészségügyi dolgozókkal Guineában 
és Sierra Leonéban. Sajnos minden erô-
feszítés ellenére a helyzet romlik, és 
egyre ijesztôbb” – így nyilatkozott a közel-
múltban Laura Sheahen, a Nemzetközi 
Karitász munkatársa a Vatikáni Rádiónak 
a Nyugat-Afrikában terjedô ebolavírus 
kapcsán. A halálos, gyógyíthatlan kórban 
immár több mint négyezren haltak meg, 
az egészségügyi világszervezet szerint 
pedig a járvány a „modern kor legsúlyo-
sabb és legégetôbb egészségügyi szükség-
helyzetét teremtette”.

A Karitász jelentése rámutatott: kri-
tikus hiány alakult ki az olyan alapvetô 
orvosi eszközökbôl, mint a kesztyû vagy a 
védômaszk, sôt egyes helyeken ezek már 

teljesen elfogytak. A szeretetszolgálat 
Guineában több mint százezer emberhez 
juttatott el klórt és szappant, de munka-
társaik nem csak fertôtlenítôszert vittek 
a térségbe: elindultak, hogy a távoli fal-
vakban, a nyomornegyedekben, valamint 
a legveszélyeztetettebb emberek körében 
megtanítsák, hogyan tartsanak fenn meg-
felelô higiéniát.

Edward John-Bull, a Sierra Leone-i 
Karitász igazgatója rámutatott: a legna-
gyobb ellenség a megértés hiánya. Ezért 
készítenek rádiómûsorokat, valamint cso-
portos képzéseket is szerveznek orvosok, 
tanárok számára. A papoktól azt kérik, 
beszéljenek errôl a szentbeszédekben, a 
hitoktatók pedig a katekézisek során.

Civil szervezeteknek köszönhetôen 

Magyarország 22 ezer pár gumikesz-
tyût, ezer pár gumicsizmát, ötszáz orvosi 
védôszemüveget, ötszáz védôköpenyt és 
5 ezer dollár értékû egyszer használatos 
egészségügyi védôegységcsomagot jutta-
tott az ebola sújtotta régióba. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 2 millió forint 
értékû adományt ajánlott fel. Az adomá-
nyokat Mikola István, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium  államtitkára szep-
tember 30-án vette át a szervezetektôl, 
kiemelve, a magyar társadalom odafigyel 
a távoli szerencsétlenségekre is. Drámai 
a helyzet, megingott a térségbeli országok 
vezetésébe vetett bizalom, a közigazgatás 
összeomlott, rendészeti és katonai beavat-
kozás is szükséges lehet a járvány megál-
lításához – vázolta a helyzetet.

Kárpátaljai közösségek támogatására 
indítottak gyûjtést a karitatív szervezetek, 
hogy az ott élôknek a téli idôszakban segít-
séget nyújthassanak – jelentette be október 
8-án Soltész Miklós egyházügyi államtitkár. 
Hangsúlyozta: a magyar emberek az évek 
során már bizonyították szolgálatkészsé-
güket és az elesett emberek iránti odafigye-
lésüket akár az árvíz, akár a vörösiszap-ka-
tasztrófa idején, most pedig egy olyan hatá-
ron túli magyar közösség van bajban, ame-
lyet Magyarországról is segíteni kell.

A Katolikus Karitász az 1356-os vonalon 
gyûjt. A segíteni szándékozók hívásonként 
250 forinttal járulhatnak hozzá az akció-
hoz. A pénzbeli felajánlásokon túl gyûjte-

nek más jellegû adományokat, pl. ruhákat 
és élelmiszert is gyûjtenek.

Spányi Antal, a Magyar Katolikus Ka ri-
tász püspök elnöke arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a közelgô zord tél miatt a kárpátaljai 
em be reknek szükségük lesz a segítségre. 
Hozzátette: nemcsak az egyházon belül  akar-
nak támogatni, hanem minden rászorulónak 
eljuttatják azt a segítséget, amire képesek.

Készültek olyan felmérések, hogy 
milyen szükségleteik vannak például a plé-
bániáknak, iskoláknak. Az összegyûlt ado-
mányok lehetôvé teszik majd, hogy fûthetô 
közösségi tereket alakíthassanak ki, ahová 
a rászorulók nappal vagy akár éjszaka is 
betérhetnek melegedni.

Akcióhetet hirdetett az éhezés ellen 
a Nemzetközi Karitász október 12. és 19. 
között. A programot a Szentatya video-
üzenetben nyitotta meg, melyben minden 
katolikust a kampányban való akítv rész-
vételre buzdított. A téma: Egyetlen emberi 
család – élelmet mindenkinek. A szerve-
zet elsô ilyen globális kampányában 160 
nemzeti karitász-közösség vett részt. A 
kezdeményezés hosszú távú célja, hogy 
2025-ig felszámolják az éhezést a világon, 
megújítva az egyházi szolidaritási hálózat 
elkötelezettségét a legszegényebbek iránt. 
A világ ötven országában zajlott le az 
akcióhét, kiemelten kezelve a gyermekek 
alultápláltsága elleni küzdelmet, valamint 
a gazdálkodók védelmét.

Az ENSZ egyébként még 2000 szep-
temberében határozta meg a millenniu-

mi fejlesztési célokat, amelyek arra irá-
nyultak, hogy 2015-re felére csökkentsék 
az éhezôk és a szegények számát. Ezt 
elôreláthatólag sajnos nem sikerül meg-
valósítani, annak ellenére, hogy a táplál-
kozás alapvetô emberi jog. A Nemzetközi 
Karitász mostani akciója arra ösztönözte 
az államok kormányait, hogy fogadjanak 
el olyan törvényeket, amelyek biztosít-
ják az élelemhez való hozzáférést. Ezen a 
téren is elsôdleges az oktatás szerepe és az 
emberek lelkiismeretének felébresztése.

A Karitász magyarországi szervezete 
sem tétlenkedett: a WestEnd City Center 
több éttermével kötött megállapodásnak 
köszönhetôen szeptember óta minden nap 
reggelente elhozták az elôzô napon meg-
maradt ételeket, melyekkel rászoruló csa-
ládokon, hajléktalanokon segítettek.

az Egyház Is küzd az EBola EllEn

adományok kárpátaljaI közösségEknEk 

nEmzEtközI akcIó a szEgényEkért

sEgítô szErEtEt

adományvonal
Hívjon, hogy segíthessünk!
Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak
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Hívása 250 Ft támogatás a rászorulóknak
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A Lengyel Köztársaság mások mel-
lett négy katolikus fôpap és Varga Béla 
atya érdemeit ismerte el a II. világhá-
ború idején hazánkba menekült lengye-
lek megsegítésében. A kitüntetéseket 
szeptember 18-án adta át Budapesten 
Roman Kowalski nagykövet. Éppen 75 
éve, 1939. szeptember 18-án nyitotta 
meg Magyarország határait a világhábo-
rú lengyel menekültjei elôtt. A nagykö-
vetségi ünnepségen Kowalski felidézte: 
az embermentés egyedi élettörténetei 
mögött igazi hôsök bújnak meg. Felhívta 
a figyelmet: a katolicizmus kezdettôl 
fogva alapvetô szerepet játszott a magyar 
és lengyel nép barátságában.

Csak a legkiválóbbak vállalták a 
kockázatát annak, hogy számkivetette-
ket mentsenek – hangsúlyozta a diplo-
mata. Elmondta, a II. világháború ide-
jén Magyarország százezernyi lengyel 
menekült elôtt nyitotta meg kapuit, aki-
ket két totalitárius rendszer üldözött el 
hazájukból. A nagykövet minden akkori 
segítônek, magyarok ezreinek mondott 
köszönetet, majd átadta a Bronisław 
Komorowski államfô által adományozott 
kitüntetéseket.

A Lengyel Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztje posztumusz kitünte-
tésben részesült Serédi Jusztinián és 
Lékai László bíboros, mindkét elisme-
rést Erdô Péter bíboros vette át. Angelo 
Rotta érsek, apostoli nuncius a Lengyel 
Köztársasági Érdemrend parancsnoki 

keresztje a csillaggal posztumusz kitün-
tetést kapta, amelyet Alberto Bottari de 
Castello, Magyarország apostoli nun-
ciusa vett át. A Lengyel Köztársasági 
Érdemrend parancsnoki keresztje posz-
tumusz kitüntetésben Hanauer Árpád 
István váci püspök, Varga Béla katolikus 
pap és politikus, valamint Kudar Lajos 
alezredes részesült.

Serédi Jusztinián életrajzaiban 
kevésszer kerül elô az az aspektus, hogy 
az embermentésben milyen közpon-
ti szerepet játszott – fogalmazott Erdô 
Péter. Serédi bíborosnak mindig volt 
szeme, hogy észrevegye az egyszerû, 
szükséget szenvedô embereket – tette 
hozzá. 

Ugyancsak érzékeny volt a kisem-
berek problémáira Lékai László, aki a 
veszprémi püspök titkáraként Varga 
Bélát, a lengyelek mentésében is kulcs-
szerepet vállaló, papból lett kisgazda 
politikust bújtatta. Hanauer Árpád 
vezetése idején a váci püspökség nagy 
számban állított ki keresztleveleket a 
Magyarországra menekült lengyel zsi-
dóknak – emelte ki. „Sötét idôkben vilá-
gosságot sugároztak” – jellemezte Erdô 
Péter az embermentô magyar fôpászto-
rokat. Angelo Rotta mentô tevékenysé-
ge „egyetemes jellegû volt, nem korláto-
zódott egyetlen nemzetre, nyelvre vagy 
vallásra, és nem zárt ki senkit” – mondta 
Alberto Bottari de Castello.

„A pap az egyház kincse” – tartja a 
mondás. Voltak idôszakok, amikor egye-
sek igyekeztek elhallgatni e kincs értékét 
és jelentôségét, sôt kifejezetten vadász-
tak rá, majd a feledés homályába veszett. 
Valami hasonló történt egy hetvenöt évvel 
ezelôtt létrehozott egyesülettel, illetve 
annak alapítóival is.

1939. március 5 én a Szociális Test-
vérek Társasága székházában alapította 
meg alig néhány tucat katolikus konverti-
ta Kardos Dezsô NDS (Notre-Dame de Sion) 
atya vezetésével a Szent Pál Egyesületet, 
és kérte Serédi Jusztinián bíboros egyházi 
jóváhagyását, illetôleg a belügyminiszté-
rium engedélyét. Különlegességnek szá-
mított, hogy feladatuk a zsidó származású 
katolikusokra élezôdött ki: a második zsi-
dótörvény hatálya alá esô egyháztagokat 
vették védelmükbe. Maga az alapító atya 
szintén zsidó származásúnak minôsült. 

A kezdeti lépések azt mutatják: Kar-
dos Dezsô nem volt járatos a magyar viszo-
nyokban. Számos hibát követett el, ennek 
ellenére az érintett egyházi vezetôk segí-
tô szándékkal álltak a zsidókérdéshez. 
Belsô levelezésükbôl kitûnik: érdemben 
átvizsgálták az alapító dokumentumokat, 
s külön foglalkoztak Kardos atyának az 
1939. március 17-én kelt jóváhagyási kérel-
mében megfogalmazott célkitûzéseivel.

Mészáros János érseki helytartó vála-
sza végül valamennyi felmerülô kérdésre 
„igen” volt. Kifejtette: „Szükségesnek gon-
dolom, hogy addig is, míg a közhangulat, 
amely ma határozottan a zsidóság ellen 
van, s amely a megkeresztelt zsidókkal 
sem tesz kivételt, meg nem változik, külön 
foglalkozzunk a megtértekkel, s igyekez-
zünk ôket lelkileg nevelni és erôsíteni.”

A társaság 1939. július 4-én vette fel 
a Magyar Szent Kereszt Egyesület nevet, 
Szent Pál apostolt pedig megtartotta védô-
szentjének, majd Serédi bíboros 1939. 
augusztus 18-án jóváhagyta az alapsza-
bályt. A vezetôségben szerepet vállalt 
mások mellett Slachta Margit, a Szociális 
Testvérek Társaságának fônöknôje és báró 
Apor Vilmos gyôri püspök is.

Az egyesület a háború végére több 
mint hétezer tagot számlált, s olykor ere-
jén felül teljesítette hitbuzgalmi, kultu-
rális és szociális célkitûzéseit. A Lakatos-
kormány idején aztán a hatóságok elren-
delték feloszlatását, Szálasi hatalomátvé-
tele után pedig a nyilasok 1944. november 
17-én lerohanták budapesti központi iro-
dájukat, az ott lévôket megverték és elhur-
colták, majd a pápai nunciatúra közbelé-
pésére elengedték ôket. Kardos Dezsôrôl 
1944 novemberébôl maradtak fenn az utol-
só adatok.

lEngyEl posztumusz kItüntEtésEk

Egy ElfElEdEtt pap 

BG

Agonás Szonja
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Minden jelenlévô számára emlé-
kezetes marad az idei ôszi búcsú szep-
tember 14-én Péliföldszentkereszten, 
amikor Székely János segédpüspök 
megáldotta a felújított kegytemplomot.  
A szalézi rend magyarországi letelepe-
désének helyén álló mûemlék a felújítás 
miatt közel egy évig zárva volt. Közben 
kívül-belül teljesen megújult és vissza-
nyerte eredeti szépségét. Világosabb, 
levegôsebb lett, megnövelték a padsorok 
számát, a karzat teherbírását, restau-
rálták a mellvéden lévô értékes táblaké-
peket, korszerûsítették a világítást és 
a hangosítást is, hogy a tizennyolcadik 
századi, barokk épületben huszonegye-
dik századi körülményeket teremtsenek 
az idelátogató zarándokok számára.

A püspök, aki maga is szalézi diák 
volt, mégpedig a Szentföldön, a rend ala-
pítója, Bosco Szent János és a szaléziak 
jó ismerôje, szentbeszédében kiemelte 
Krisztus keresztjének jelentôségét a 
szent életében, a hit helyét és szerepét a 
családok mindennapjaiban, megtoldva 
személyes élményeivel.

„Püspök atya megáldotta, most a mi 
dolgunk, hogy belakjuk” – ezek voltak 
Ábrahám Béla szalézi tartományfônök 
atya elsô szavai a templom megáldása 
után. Emlékeztetett: háromszor vették át 
ezt a templomot meglehetôsen rossz álla-
potban a szaléziak. Elôször a rend hazai 
történetének kezdetén, 1913-ban, ami-
kor meglehetôsen romosan kapták meg 
a hozzá tartozó rendházzal együtt, majd 

1945-ben, a háború viszontagságai után, 
végül a ’90-es évek elején, sok év „gazdát-
lanság” után, amit igencsak megsínylett 
az épület. Amikor elérkezett a templom 
újabb felújításának ideje, jó volt megta-
pasztalni a sok együttmûködési készsé-
get, nyitott szíveket, és jó volt, hogy most 
nemzeti és uniós forrásból is kaptunk rá 
támogatást – fogalmazott.

Alig egy héttel a felújított templom 
megáldása után „Péliföldszentkereszt, 
kegyhely és szalézi bölcsô” címmel nyílt 
meg az a kiállítás, amely rendhagyó, 
elgondolkodtató módon mutatja be a 
szalézi letelepedés színhelyének tör-
ténetét. B. Varga Judit a templom mel-
letti folyosóra álmodta meg a tárlatot, 
melynek megnyitóján Hegedûs András, 
az esztergomi Prímási Levéltár igazga-
tója elmondta: a kiállításon látható egy 
album másolata is, amely idén került elô, 
s amelyet a péliföldszentkereszti szalé-
ziak ajándékoztak Mindszenty József 
hercegprímásnak hûségük jeléül. Ennek 
hamarosan tanújelét is adhatták, hiszen 
a fôpásztorral együtt ôk is a vállukra 
vehették a keresztet, és elindulhattak a 
szétszóratás keresztútján.

A tárlatot Nádudvari Géza szalézi 
testvér szakszerû vezetése mellett az 
adventi idôszakig tekinthetik meg az 
érdeklôdôk.

Krisztus meghívó szeretete arra 
buz dít, hogy másokat is meghívjunk 
Krisztus igazságának és szeretetének 
közösségébe – fogalmazta meg Erdô 
Péter bíboros a missziós közösség külde-
tését az újpesti Egek Királynéja-templom 
plébániaépületének avatásakor bemu-
tatott szentmisében augusztus 24-én, 
vasárnap. A fôpásztor felelevenítette az 
egykori állapotokat, szólt a valamikor 
rangos, de igencsak lepusztult parókia 
épületérôl a város fokozatosan meg-
újuló központjában, és üdvözölve, hogy 
ezt a folyamatot tudta követni a plébá-
nia is. Az önkormányzattal együtt sike-
rült olyan megoldást találni, ami segíti 
a környék további fejlesztését, de méltó 
otthont ad a papság, a plébániai és közös-

ségi élet számára – hangoztatta. A bíbo-
ros Isten áldását kérte a plébánia egész 
közösségére, Újpest minden lakójára.

A liturgiát követôen a hívek körmenet-
ben vonultak az épülethez, ahol Horváth 
Zoltán plébános köszönetet mondott mind-
azoknak, akik a munkálatokban közremû-
ködtek. Reményét fejezte ki egyúttal, hogy 
az új közösségi teret nyitó épület lendületet 
ad életüknek. Kifejtette: hatéves küzdelem 
eredményét jelenti a megújuló plébánia. 
Korábban gondot jelentett a két épület gaz-
daságtalan mûködtetése, mérete, melyet 
még akkor alakítottak ki, amikor a fôtéri 
volt Újpest egyetlen plébániája, míg ma a 
kerületben öt másik is mûködik. Elôször 
az ingatlan egyik részének értékesítésétôl 
remélték a megmaradt rész átalakítását, de 

a válság hozta ingatlanár-zuhanás meghi-
úsította ezt a tervet. Végül a kerület város-
tervezési elképzelései összekapcsolódtak a 
plébánia gondjaival: önkormányzati tulaj-
donba került a két régi épület, ennek érté-
kébôl az egyházközség megkapta a korábbi 
funkciójára alkalmatlanná vált zeneisko-
lát, és az értékkülönbözet a korszerû átala-
kítás költségeit is fedezte. Így jött létre egy 
összesen 31 helyiségbôl álló, szép és gazda-
ságosan mûködtethetô, a 21. század köve-
telményeinek megfelelô épület. 

Újpest élhetôbbé válásával jelentôsen 
lelassult a fiatal családok kiköltözése a 
városból, ma nagy számban vannak jelen 
a plébánia közösségében. Bennük meg-
van az igény a közösségi életre – hangoz-
tatta Horváth Zoltán.

BíBorosI áldás az új pléBánIán újpEstEn

Lengyel Erzsébet

Trauttwein Éva

mEgszépült a 
pélIföldszEntkErEsztI tEmplom
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Kacsoh Dániel

EgyházmEgyEI 
zsInat 

EsztErgomBan

Éppen húsz évvel ezelôtt tartották 
Fôegyházmegyénk zsinatát az ôsi érse-
ki székhelyen. A jeles alkalomra annak 
szellemében került sor, hogy már a régi 
egyházi gyakorlat és a II. Vatikáni Zsinat 
is az egyházi életet áttekintô idôszaki 
tanácskozások összehívására buzdított, 
de sürgette ezt Nagy Szent János Pál 
pápa is elsô magyarországi látogatása-
kor. Az akkori együttlét még inkább fon-
tos volt, mert az ismert történelmi okok 
miatt az 1994-es alkalmat megelôzôen 
utoljára 1941-ben tartottak, tarthattak 
egyházmegyei zsinatot hazánkban.

Az 1994. július 3–9. között összehí-
vott tanácskozás jelmondata Szent Pál 
apostol szavait idézte: „Éljünk méltóan 
Krisztus evangéliumához!”, konkrét célja 
pedig az egyházmegye szellemi megújítá-
sa volt. Mindezt különösen is indokolták 
az öt évtized alatt végbement alapvetô 
változások, illetve részben az, hogy az 
esztergomi érsekség új helyzetbe került, 
miután a Szentatya döntése értelmé-
ben hozzá csatolták a fôvárosi plébániá-
kat, s a vidéki területek egyes részeinek 
„leválásával” 1993-ban megalakult az 
Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye.

A zsinat tehát bonyolult és sokrétû 
feladattal volt kénytelen megbirkózni. 
Át kellett tekinteni a Tanítóhivatal dön-
téseit, fôleg a II. Vatikánum dokumen-
tumait, a szentszéki állásfoglalásokat, 
útmutatásokat. Meg kellett vizsgálnia a 
közösség saját helyzetét. Ezek figyelem-
bevételével kellett kijelölni a megújulás 
irányait: meghatározni a szellemiséget, 
amelynek át kell hatnia a plébániákat, a 
lelkipásztori munkát, s kidolgozni azo-
kat a struktúrákat, létrehozni azokat a 
szervezeteket, intézményeket, amelyek-
ben ez a lelkület megvalósulhat.

Paskai László esztergomi érsek már 
1988 tavaszán bejelentette a zsinat ter-
vét, ám az elhatározás csak lassan érett 
valósággá – részben az 1991. évi pápaláto-
gatás elôkészületei miatt.

A tanácskozáson az Egyház minden 
életmegnyilvánulását át kívánták tekin-
teni. Az elôkészítés során húszezer kér-
dôívet osztottak szét a plébániákon, s e 
kutatások eredményeinek figyelembevé-
telével 1993 karácsonyára öltöttek formát 
az ajánlások, melyek az Egyház alapvetô 
és idôszerû tanítására is támaszkodtak. 
Tizenhét témakört jelöltek ki, s valameny-
nyi kidolgozását egy-egy elôkészítô bizott-
ságra bízták, melyekben papok, szerzete-

sek és laikusok is helyet kaptak. Az volt 
a feladatuk, hogy az adott kérdésben fog-
lalják össze az Egyház tanítását, készítse-
nek alapos helyzetfelmérést, majd tegye-
nek ajánlásokat: a tények ismeretében 
milyen javaslatokat és rendelkezéseket 
tartanak fontosnak a jövôben. 

A bizottságok írásos beadványa a 
koordináló bizottság elé került. Ez a 
kilenctagú „csúcsszerv” dolgozta ki a 152 
oldalas, úgynevezett munkadokumentu-
mot. Ezt követôen kezdôdhetett meg júli-
usban a zsinati munka, összesen mint-
egy kétszáz résztvevôvel: 82 világi hívô 
(a résztvevôk 42,5%-a), 80 egyházmegyés 
pap (41,5%), 13 férfi és 18 nôi szerzetes 
(16%). A 193 zsinati tagból 163 férfi és 30 
nô volt. Megfigyelôként részt vett egy-egy 
képviselô a többi magyar egyházmegyé-
bôl és Erdélybôl, és a református és az 
evangélikus testvéregyházak részérôl is. 

A történelmi esemény kezdetén ünne-
pi szentmisét mutatott be Paskai László 
bíboros az Esztergomi Bazilikában. Ezen 
felolvasták Angelo Sodano bíboros állam-
titkár levelét, amelyben a Szentatya 
köszöntését és áldását tolmácsolta az 
egyházmegyei zsinat résztvevôinek. Az 
irat pontosan megjelölte a tanácskozás 
feladatát is: egységes lelkipásztori tervet 
kell alkotni, az új evangelizálás felada-
tainak megfelelôen.

A megbeszélések céljára a felújított 
esztergom–vízivárosi templomot alakí-
tották át: iskolai padokkal rendezték be, 
alkalmas munkahelyet biztosítva min-
denkinek. Minden délben itt tartották a 
szentmisét, amikor az ülésterem percek 
alatt újra templommá alakult át. A félkör-
ben elhelyezett padok elôtt foglalt helyet 

az elnökség: Paskai László bíboros, 
Dékány Vilmos és Ternyák Csaba segéd-
püspökök és az ülést vezetô moderátor. 
Külön asztalnál ült a koordináló bizott-
ság: Ladocsi Gáspár tábori püspök, pro-
fesszor, Nagy Imre érseki helynök, Rédei 
József fôesperes, Gaál Endre rektor, Erdô 
Péter professzor, jelenlegi bíboros-fô-
pásztor, továbbá Blanckentsein Miklós, 
az Országos Lelkipásztori Intézet igazga-
tója és Németh László érseki titkár. 

A hatékony munkát szolgálták a kor-
szerû technikai berendezések is. Nem 
pénzért megrendelt szakemberek szál-
lították a helyszínre ezeket, hanem lel-
kes önkéntesek csapata állított össze 
mindent. Mindenrôl gondoskodtak: volt 
hangosítás, a terem szélén ülôk kép-
ernyôkrôl láthatták az elôadókat, és 
számítógépes rendszerrel mûködött a 
szavazóberendezés. A technika révén 
másnap reggelre mindenki kézhez kap-
hatta az elôzô délután megfogalmazott 
és szavazásra kerülô javaslatok szövegét. 
A Prímási Palota udvarán eközben hatal-
mas sátrat állítottak fel, itt zajlott az 
étkezés, a konyhán kispapok és minist-
ránsok, jóbarátok és ismerôsök vállalták 
a segédkezést.

Végül javaslatot terjesztettek a fô-
pásztor elé, aki a tanácskozást követôen 
határozatok és ajánlások formájában 
tette ezt elôírássá az egyházmegyéje szá-
mára. A felemelô, korszakalkotó tanács-
kozást szentmise zárta július 9-én a 
bazilikában, amelyre a fôegyházmegye 
valamennyi papját, szerzetesét és hívét 
meghívta Paskai László bíboros.
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Szeptemberben elôször indította 
el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Kara a Pázmány Szenior Egyetemet 
budapesti képzési helyén, a Mikszáth 
Kálmán téri Sophianum épületében. A 
társadalmi felelôsségvállalás jegyében 
az idôsebb korosztály számára is biztosí-
tani kívánták a tanulás, ismeretszerzés 
lehetôségét, mindezt jelképes összeg elle-
nében. Különösen azokra a nôkre és férfi-
akra gondoltak, akik már szakmai pályá-
juk vége felé tartanak, s nem a karrier 
az elsôdleges számukra, nem a szûkebb 
szaktudásukat szeretnék fejleszteni, és 
már a gyermekeik is kirepültek a családi 
fészekbôl. Így egyre több idejük szabadul 

fel arra, hogy olyasmivel is foglalkozza-
nak, amire mindig vágytak, ami vonzot-
ta ôket, de a munka és a család diktálta 
rohanó tempóban sohasem értek rá kielé-
gíteni ezt a vágyukat. Tehát fôleg azok-
nak a nyugdíjas éveikhez közeledô vagy 
már nyugdíjas érdeklôdôknek ajánlották 
a beiratkozást, akik bôvülô szabadidejük-
ben gyarapítani szeretnék tudásukat.

A kurzusokat tudományági, tudo-
mányterületi bontásban hirdették meg, 
amelyek így többnyire homogén jelle-
gûek. A témák részletes bemutatásával a 
Szenior Egyetem egymásra épülô, rend-
szerezett, egyetemi szintû tudásanya-
got kínál. Ezt segíti a folyamatszerûség: 
az ôszi szemeszter végéig 12-13 elôadás 
keretében foglalkoznak a részvevôk az 
adott témakörrel.

A katolikus egyetem oktatói bizton-
ságos keretek között, hiteles, megalapo-
zott tudást közvetítenek, olyat, amely jól 
integrálható a szenior hallgatók keresz-
tény világnézetébe, harmonizál a részt-
vevôk keresztény szellemiségével. Magas 
szinten, de közérthetô nyelven dolgoz-

zák fel az egyes területeket, úgy, hogy az 
érettséginek megfelelô alapmûveltséggel 
rendelkezô résztvevôk számára is érthe-
tô legyen. A diplomás hallgatóknak szin-
tén jelentôs tudást nyújthatnak azon a 
területen, amely az eredeti szakképzett-
ségüktôl eltér.

Az elsô szemeszter keretében négy 
tudományterületen (mûvészettörténet, 
pszichológia, történelem, kommuniká-
ció) indultak el az elôadás-sorozatok. 
Ezek nagy népszerûségnek örvendenek, 
hiszen a jelentkezôk száma meghaladta 
a százhúsz fôt. A beiratkozók PSZE inde-
xet, a kurzusok végén pedig tanúsítványt 
kapnak. Egy-egy elôadáson napijeggyel 
is részt lehet venni. A tavaszi szemesz-
ter kurzusait december elején hirdetik 
majd meg. A jelenlegi folyó programokról 
bôvebb információt a www.btk.ppke.hu 
oldalon lehet olvasni. Néhány érdekesebb 
cím a „kínálatból”: Templomépületek a 
történelem sodrában, Kérdések és vála-
szok a magyar nyelv múltjából és jelené-
bôl, Ôsi vallások a kôkortól a keltákig.

A keresztény egyházak szervezésé-
ben országszerte 330 helyszínen 8000 
önkéntes végzett ökológiai, társadalmi 
és közhasznú munkát október 9. és 12. 
között, hogy szebbé, élhetôbbé tegyék 
környezetüket, és példát mutassanak: 
közösen, összefogva nagy dolgokra 
vagyunk képesek, és sokat tehetünk egy-
másért. A program 72, „kompromisszum 
nélküli” órájában értékes és maradandó 
dolgokat vittek véghez a fiatalok, miköz-
ben megtapasztalhatták az önkéntes, 
áldozatos munka nagyszerû érzését és 
erejét.

A Magyar Katolikus Egyház,  a 
Ma gyarországi Református Egyház és 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
közös szervezésében létrejött ifjúsági 
akció keretében többek között parkokat 
takarítottak és újítottak fel, állatmen-
helyeket tettek rendbe, és alakítottak ki 
ott újabb férôhelyeket, plébániákat reno-
váltak, óvodákban és játszótereken fes-
tették le a játékokat. A fiatalok továbbá 
felszínen futó hôvezetéket festettek át, 
a „csikk-kommandó” keretében megtisz-
tították az utcákat, néhány önkéntes tai-
zéi imaórát tartott a szegedi elítélteknek. 
Mások ételt készítettek hajléktalanok-
nak, táncos foglalkozást szerveztek értel-
mi fogyatékosoknak, és akadtak, akik 
szüreti mulatságot rendeztek egy idôs-
otthonban.

Darvas Márton, a „72 óra kompro-
misszum nélkül” akció fôkoordinátora 
így összegezte benyomásait: „Bár egye-
lôre még a fáradtság dominál bennem, 
örülök, hogy ennyire sikeresen zajlott 
le az idei 72 óra. Nagyon jó volt látni, 
ahogy a Facebook-oldalunkon gyûltek a 
képek: földrajzi távolságokon átívelôen is 
látszott a hasonló szellemiség, az önkén-
tesség öröme. Szabó Balázs énekes-dal-
szerzô pedig remek fôvédnöke volt a ren-
dezvénynek: végig keményen dolgozott, 
jól kijött a fiatalokkal, amivel nekünk, 
szervezôknek, rengeteget segített.”

Az idei, immár hetedik „72 óra komp-
romisszum nélkül” akció minden eddi-
ginél nagyobb népszerûségnek örven-
dett – hatalmas összefogásnak és nagy 
tetteknek lehettünk szemtanúi a hét-
vége során. A kezdeményezés több for-
rásból is jelentôs támogatást kapott. 
Látva a fiatalok elszántságát, bekap-
csolódott a szervezésbe a BVK Holding, 
az FKF és a FÔKERT, valamint a törté-
nelmi keresztény felekezetek mellett 
anyagi hozzájárulást nyújtott Budapest 
Fôváros Önkormányzata, a Nemzeti 
Együttmûködési Alap és az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma Család- és 
Ifjúságügyért Felelôs Államtitkársága. 
Az akcióban társszervezôként részt vett a 
Magyar Cserkészszövetség és a Regnum 
Marianum Katolikus Közösség is.
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Az Ars Sacra Fesztivál keretében 
mutatták be a Mátyás-templom címû 
kötetet a budavári Nagyboldogasszony-
fôplébánia termében, szeptember 23-án. A 
könyv az eddigiektôl eltérô módon mutatja 
be Magyarország leglátogatottabb templo-
mát. Süllei László plébános köszöntôjében 
kiemelte: igyekeztek sokféle olvasói igényt 
kielégíteni. A könyv „rejtett húrokat pen-
dít meg a hívôkben”, a történelmi emlékek 
iránt érdeklôdôkben és a zarándokokban 
egyaránt. Felidézte azt a pillanatot, amikor 
tavaly október 13-án Erdô Péter bíboros fel-
szentelte az új oltárt, és megáldotta a fel-
újított templomot.

Mátéffy Balázs, a Mátyás-templom 
gyûjteményvezetôje, aki a könyvet szer-
kesztette, úgy beszélt a kötetet elôkészítô 
munkáról, mint egy érdekes, közös kaland-
ról. Kifejtette, azt akarták megmutatni, 
ami az épület mögött van: a kötôdéseket, a 

közösséget, az istenszeretetet. A kiadvány 
ezért több, mint egy mûemlék ismerteté-
se, ugyanakkor nem is hitélet bemutatása. 
Alkotói igyekeztek a templomlátogatók 
számára érthetô nyelven szólni.

Vertel Beatrix grafikus szerint a könyv 
minden részlete alaposan megtervezve, 
letisztult formában került a helyére, s talál-
kozik a kötetben a szakralitás és a történe-
lem. Hozzátette: reméli, az olvasók is olyan 
sok örömet találnak majd benne, mint 
amennyit az alkotók számára jelentett a 
templom részleteire való rácsodálkozás.  
A kötetben szereplô fényképek Püspöki 
Apor alkotásai, aki a könyvbemutatón 
elmondta: az esti fotózások közben gyakran 
or gona próbák is zajlottak, amik inspiráló-
an hatottak rá. Összecsengett ez Mátéffy 
Balázs megállapításával, aki a bemutatót 
követô idegenvezetés során hangsúlyozta: 
a templom maga is összmûvészeti alkotás.

A nyolcvanoldalas, színes kiadvány 
– amelyhez Erdô Péter bíboros írt elô-
szót – nem csak a templomot és történetét 
mutatja be. A lapszéli jegyzetek ugyan-
is sok érdekességet árulnak el az épület-
hez kötôdô eseményekrôl, személyekrôl. 
Megtudhatjuk például, hogy az egyik 
emléktáblán Ferenc József Árpád vezértôl 
származtatta uralkodását, továbbá segít-
séget kaphatunk ahhoz is, hogy milyen 
perspektívából kell néznünk a látszólag 
jelentéktelennek tûnô feszületet a Szent-
Kereszt-kápolnában.

A könyv magyar és angol nyelven jelent 
meg, decemberre elkészül a francia, az olasz, 
a spanyol és a német változat is. A kiadvány 
jelenleg a templom kegytárgyboltjában és a 
vári Litea könyvesboltban vásárolható meg, de 
tervezik, hogy a több nyelven való megjelenést 
követôen országos hálózatokban is terjesztik.

Március 13-án került sor a Budapest 
XI. kerületében épülô Boldog Meszlényi 
Zoltán-templom bokrétaünnepére, ame-
lyen Erdô Péter bíboros megáldotta a 
szerkezetkész épületet. Hagyomány 
ugyanis, hogy a tartószerkezet elkészül-
tét az építôk és az építtetôk úgy ünneplik 
meg, hogy bokrétát helyeznek el az épület 
legmagasabb pontján. Azóta a templom 
gyors ütemben épült, és immár készen áll 
az október 31-i felszentelésre, amelyet a 
Fôpásztor végez majd. Meszlényi Zoltán 
vértanú püspökrôl elsô alkalommal 

neveznek el templomot Magyarországon, 
amióta 2009. október 31-én megtörtént a 
boldoggá avatása.

Musits Antal plébános korábban a 
Magyar Kurírnak elmondta: csak a rend-
szerváltás után jöhetett szóba a templom-
építés terve, amit az könnyített meg iga-
zán, hogy a plébánia 2008 decemberében 
Újbuda Önkormányzattól 99 évre térí-
tésmentesen használatba kapta az Etele 
út–Peztvál József utca sarkán álló, 2743 
négyzetméteres területet. Tavaly, Szent 
Adalbert ünnepén, április 23-án Erdô 

Péter bíboros letûzte a templom helyén a 
keresztet, és letette az alapkövet.

A terveket a Jahoda és Páricsy Épí-
tész   iroda készítette, a kivitelezési 
mun  kák szakmai lebonyolítására és a 
mûszaki ellenôrzésére a KIMA Studio 
kapott megbízást, a kivitelezést pedig az 
ALP-INTER MAGASÉPÍTÔ Kft. végezte. 
A Boldog Meszlényi Zoltán-templom tor-
nyában három harang lesz majd, köztük 
egy új, amelyet a Boldogságos Szûz Mária 
és Boldog Zoltán vértanú püspök tisztele-
tére öntetett egy hívô.

Immár magyar nyelvû változata 
is van Ferenc pápa hivatalos Twitter-
oldalának, amelyet a twitter.com/ferenc-
papa címen érhetünk el. A Vatikáni 
Rádió honlapján eddig is olvashattuk a 
Szentatya üzeneteit magyarul, ám ezek 
immár a közösségi hálózaton belül is 
elérhetôk számunkra. Emlékezetes: a 

Twitteren 2012-ben adta közzé az elsô 
pápai gondolatot XVI. Benedek, azzal a 
szándékkal, hogy megnyissa az evange-
lizáció újabb csatornáját. Utódja, Ferenc 
pápa Twitter-oldalát, amely több külön-
bözô nyelven is elérhetô, már több mint 
tizennégymillióan követik, ráadásul az 
év elsô felében a világ vezetôi közül az ô 

üzeneteit osztották meg, azaz küldték 
tovább másoknak a legtöbbször. Nagy 
érdeklôdést vált ki a Vatikán a világhálón 
a családszinódushoz kapcsolódó hírekkel 
is: az ugyancsak a Twitteren közzétett 
információkat naponta 1,7 millióan nyi-
tották meg.

hIánypótló kötEt a mátyás-tEmplomról

kész mEszlényI zoltán tEmploma

pápa twIttEr-sorok magyarul

Thullner Zsuzsanna

Szalontai Anikó

Németh Tamás
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