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„... karácsonykor Isten nem olyannak nyilatkoztatja ki magát, 
mint aki a magasságokban van és uralkodik a mindenség felett, 

hanem olyannak, aki leszáll a földre, kicsinyként és szegényként...”

Ferenc pápa



ÉLETÜNK

Táblagéppel, távirányítással „gyújtot-
ta meg” Ferenc pápa a világ legnagyobb 
karácsonyfájának fényeit. A közép-olasz-
országi Umbria tartományban, Gubbio 
fölött, egy hegyoldalon található a közel 
ezer égôbôl fenyôfát formázó alkotás. 
„Egy karácsony fények nélkül nem is 
karácsony” – mondta nevetve az egyházfô, 
mielôtt megérintette a felkapcsoló gom-
bot, s élô közvetítéssel, kivetítôn köszön-

tötte a látványossághoz egybegyülteket. 
Az aktiváláshoz egyébként ugyanezt az 
alkalmazást használták 2012-ben is, ami-
kor Giorgio Napolitano olasz államfô, 
és 2011-ben, amikor XVI. Benedek pápa 
mûködött közre az akcióban.

A középkori város fényes karácsony-
fáját 1991-ben felvették a Guinness 
Rekordok Könyvébe is: egy közeli domb 
oldalán több száz izzó alkotja a 750 
méter magas és 450 méter széles kará-
csonyfa körvonalait.

A pápa hagyományos karácsonyfá-
ja egyébként az idén a dél-olaszországi 
Calabria tartományból érkezett, s decem-
ber 4-én állítottak fel a Szent Péter téren, 
az obeliszk jobb oldalán. A Catanzaro 
önkormányzata által ajándékozott jege-
nye fenyô 25,5 méter magas, 55 cm széles 
törzsû és 80 mázsa súlyú. A fát úgy vág-
ták ki, hogy ne okozzon kárt az erdôben, 
ahol növekedett.

Hamar meg is kezdôdött a díszítés, 
az égôk elhelyezése. A betlehemi jászol, 
a Veronai Aréna Alapítvány ajándékának 

felavatására azonban csak késôbb került 
sor. Francesco Canessa olasz díszletter-
vezô közel 20, ember nagyságú terrakot-
ta figurát helyezett el a 24 méter hosszú, 
12 méter széles, 8 méter magas térben. 
Öltözetük és a kiegészítô díszítôele-
mek az idôjárás változásainak ellenálló 
anyagból készültek. 

Eközben több, mint száz nélkülözô 
gyûlt össze december 11-én este a vati-
káni Szent Anna- plébánián, a pápai ala-
mizsnás látta ôket vendégül vacsorára. 
Konrad Krajewski érsek elvitte nekik a 
Szentatya áldását, és mindegyiküknek 
átadta karácsonyi üdvözlôkártyáját.

Ferenc pápa december 24-én, este fél 
tízkor mutat be szentmisét a Szent Péter-
bazilikában, melynek az elmúlt idôszak-
ban kicserélték a díszkivilágítását. Az 
energiatakarékos új, modern Led-lámpák 
képesek az építészeti struktúrák és a szí-
nek árnyalatának legjobb kiemelésére. 
December 25-én, Urunk születése ünne-
pén délben a Szentatya szokás szerint 
Urbi et Orbi áldást ad.

Inter arma caritas, vagyis Fegyverek 
között a szeretet címmel a húszéves 
Katolikus Tábori Püspökség mûködését 
bemutató könyvet jelentetett meg a HM 
Zrínyi Nonprofit Kft. A kötetet Hende 
Csaba honvédelmi miniszter ismertette 
Bíró László tábori püspök jelenlétében 
december 11-én Budapesten. Az ünnepi 
alkalmon megjelent Erdô Péter bíboros 
is. A 338 oldalas, gazdagon illusztrált 
kötet a szolgálat történetének feldolgo-
zása mellett a tábori lelkészekkel készí-
tett interjúkon keresztül mutatja be a 
püspökség mûködését.

***
A Magyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia (MKPK) december 2. és 3. között 
megtartotta téli rendes ülését. Az ülés 
témáiról Erdô Péter, a konferencia 
elnöke és Mohos Gábor, a testület tit-
kára sajtótájékoztatón számoltak be. 
Bejelentették: az MKPK egyházi jogi 
személyek számára is elérhetô pályázati 
források felhasználását segítendô pályá-
zati információs központot hoz létre. A 
központ feladata a pályázatokkal kapcso-
latos információk és feladatok országos 
koordinálása lesz.

***
A szerzetesek és a megszentelt éle-

tet más formában választók által meg-
élt evangéliumi tanácsok, a szegény-
ség, a szüzesség és az engedelmesség 
olyan jelek, amelyek irányt mutatnak 

az emberiség életének – mondta Erdô 
Péter a Szent István-bazilikában novem-
ber 30-án bemutatott szentmisén, ame-
lyen kezdetét vette a Ferenc pápa által 
az egész világegyháznak meghirdetett, 
Megszentelt Élet Éve. Az advent elsô 
vasárnapján tartott szertartáson jelen 
voltak a Magyarországon mûködô szer-
zetesrendek és a megszent életet élôk 
más közösségeinek képviselôi. A bíbo-
rossal koncelebrált Peter Turkson, az 
Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa 
elnöke. A szentbeszédet követôen Erdô 
Péter meggyújtotta az évet jelképezô 
gyertyát.

***
Ferenc pápa november 21-én a XIV. 

Rendes Püspöki Szinódus fôreláto-
rává nevezte ki Erdô Péter bíborost 
– tájékoztatott az Apostoli Szentszék. 
Fôpásztorunk a Vatikánban idén októ-
berben, a család témájában tartott rend-
kívüli püspöki szinóduson is betöltötte 

már e tisztségét. A fôrelátor a szinóduson 
a témákat felvezetô és ezeket összegzô 
feladatokat lát el. A következô, immár 
rendes püspöki szinódust jövô október 
4. és 25. között tartják a Vatikánban. 
Témája: A család hivatása és küldetése az 
Egyházban és a mai világban.

***
Balog Zoltán miniszter a négy tör-

ténelmi egyház vezetôjével egyezte-
tett november 20-án. A megbeszélésen 
részt vett Erdô Péter bíboros, Bölcskei 
Gusztáv püspök,  a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának lelkészi 
elnöke, Gáncs Péter, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püspöke és 
Heisler András, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének elnöke. 
Szóba kerültek a következô uniós költ-
ségvetési idôszak egyházakat is érintô 
tervezett operatív programjai.

***
Bíró László tábori püspök celeb-

rált ünnepi szentmisét a terézvárosi 
Avilai Szent Teréz-templom búcsú-
napján, október 15-én este. Megnyílt a 
jubileumi Szent Teréz-év is. Horváth 
Zoltán plébános hangsúlyozta: minden 
hónapban Szent Terézhez kapcsolódó 
programokat szerveznek, így készül-
nek március 28-ára, születésének 500. 
évfordulójára.

GUINESS-REKORDER KARÁCSONYFA

RÖVID HÍREK
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ÁLLVA TAPSOLTÁK MEG 
FERENC PÁPÁT AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

A PÁRBESZÉD HELYE – TÖRÖKORSZÁGBAN IS JÁRT A SZENTATYA

„Kívánom, hogy az Európai Par la-
ment mindig olyan székhely legyen, ahol 
az Unió minden tagja közremûködik 
abban, hogy Európa – múltjának ismere-
tében – bizalommal tekintsen a jövôbe, 
hogy reménnyel tudja megélni a jelent” 
– e sorokat írta Ferenc pápa az Európai 
Parlament (EP) vendégkönyvébe, amikor 
Strasbourgban meglátogatta az intéz-
ményt, a testület elnökének, Martin 
Schulznak pedig egy békegalambot ábrá-
zoló mozaikot ajándékozott. Az alkotást 
Honorius császár (395–423) lánytestvére, 
Galla Placidia ravennai mauzóleumának 
egyik díszítése ihlette. 

A Szentatya november 25-én pár 
órára látogatott Strasbourgba, ahol felke-
reste az EP ülését és az Európa Tanácsot, 
és mindkét helyen beszédet mondott. 
Erdô Péter bíboros – az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsa elnökeként – 
kísérte Ferenc pápát az esemény során, 
késôbb a Magyar Kurírnak nyilatkozott 
az elhangzottakról. „Nagy szívélyesség-
gel fogadták ôt mindkét helyen, figyelem-

mel hallgatták, és reagáltak is arra, amit 
mondott. Az Európai Parlamentben mon-
dott beszéd végén az egész testület föl-
állt, és igen hosszan megtapsolta Ferenc 
pápát” – idézte fel.

A Szentatya szólt arról, milyen lénye-
ges az európai népek közti béke és alko-
tó együttmûködés, ugyanakkor felhívta 
a figyelmet egy alapvetô problémára: 
Európa elöregedôben van, nem édesanya, 
hanem nagymama inkább. Fáradtság, 
lehangoltság, individualizmus jellemzi a 
mai európai életet; az ezen való túllépés-
rôl már az Európa Tanácsban beszélt az 
egyházfô. Itt volt szó arról is, hogy visz-
sza kell térni a gyökerekhez, mert a gyö-
kerekbôl táplálkozva lehet a fa hajtásait 
megújítani, hogy új termést hozhasson. 
A gyökerekbôl kell táplálkozni, vagyis 
az eredeti, alapvetô emberi értékekbôl: 
azokból, amelyek keresztény értékek is – 
tájékoztatott Erdô Péter.

Ferenc pápa pozitívnak és értékesnek 
tartja az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsának elmúlt években végzett 

munkáját, a szervezet titkársága szá-
mára fontos, hogy kapcsolatokat tart-
son egyrészt a Szentszéknek az Európa 
Tanács mellett mûködô képviseletével, 
másrészt magának a tanácsnak a tagjai-
val. „Sokszor ez a jelentôs kapcsolat teszi 
lehetôvé, hogy amikor egyes országok-
ban a püspöki karok felfigyelnek egy-egy 
elôkészületben lévô tervezetre, fel tud-
ják venni a kapcsolatot azokkal, akik 
az adott országot az Európa Tanácsban 
képviselik. Az értékek mentén az euró-
pai katolikusoknak, de nem csak a püs-
pököknek, hozzá kell szólniuk azokhoz 
a nagy témákhoz, amelyekkel akár az 
Európai Unió, akár az Európa Tanács 
foglalkozik, mégpedig keresztény szel-
lemben” – mondta a bíboros, aki szerint a 
munka értékének elismerése és a család 
támogatása, valamint az élet fontossá-
ga olyan, a Szentatya által említett kér-
dések, amelyek ma Magyarországon is 
nagyon aktuálisak.

November 28-án indult el a Vatikánból 
hatodik nemzetközi útjára Ferenc pápa, a 
célállomás a török fôváros, Ankara volt. A 
program egyik elsô állomásaként virág-
koszorút helyezett el a modern laikus 
állam alapjait megvetô Mustafa Kemal 
Atatürk egykori köztársasági elnök sír-
emlékénél. A vendégkönyvbe többek 
között ezt írta: „Ôszintén kívánom, hogy 
Törökország, ez a kontinenseket össze-
kötô természetes híd legyen a találkozás, 
a párbeszéd és a békés együttélés helye.” 
Ezután Recep Tayyip Erdogan államel-
nök fogadta. Beszédében a Szentatya úgy 
fogalmazott: nagy öröm számára, hogy 
folytatódik a barátság, a megbecsülés és 
a tisztelet párbeszéde, amelyet Angelo 
Roncalli, a késôbbi XXIII. János pápa 
apostoli delegátusként kezdeményezett, 
majd a II. Vatikáni Zsinat összehívásá-
val folytatott. „Türelmesen tovább kell 
vinnünk az emberi méltósághoz kapcso-

lódó alapvetô jogok és kötelességek tisz-
teletben tartásán nyugvó béke építése 
iránti elkötelezettségünket. Ehhez le kell 
küzdeni az elôítéleteket, helyet adva a 
megbecsülésnek, a találkozásnak, mert 
alapvetôen fontos, hogy muzulmánok, 
zsidók és keresztények ugyanazokat a 
jogokat élvezzék, és ugyanazon kötelessé-
geket tartsák tiszteletben. A Közel-Kelet, 
Európa és a világ várja az ennek nyomán 
létrejövô virágzást” – fogalmazott. Ferenc 
pápa szólt arról is, a vallások és a kultú-
rák közötti párbeszéd vethet véget a fun-
damentalizmusnak és a terrorizmus min-
den formájának.

A Szentlélekrôl elnevezett székes-
egyházban Ferenc pápa szentmisét 
mutatott be, homíliájában hangsúlyoz-
ta: „Az Egyház egész élete és küldetése a 
Szentlélektôl származik. Ha egy azelôtt 
ismeretlen képességként fedezzük fel 
magunkban a megbocsátást annak az 

embernek a szeretetére, aki nem szeret 
minket, akkor biztosak lehetünk benne, 
hogy a Szentlélek ragadott magával ben-
nünket.”

A Szentatya találkozott Isak Haleva 
törökországi fôrabbival is, majd litur-
gián vett részt Szent András ünnepén, a 
fanari Szent György patriarchális temp-
lomban. A pátriárka és a pápa közös 
nyilatkozatában ismételten leszögezte 
közös szándékait és aggodalmait. Erdô 
Péter bíboros a téli püspökkari ülést 
követôen rámutatott: félreértés jelent 
meg a sajtóban, miszerint a Szentatya 
I. Bartolomeiosz pátriárkával közösen 
misézett. Szentmisét közösen bemutatni 
azonban csak azokkal lehet, akikkel egy-
házilag teljes közösség áll fenn. Sok min-
den köti össze a katolikusokat az ortodox 
egyházakkal, de a teljes közösség még 
nem létezik. Itt tehát közös imádságról 
volt szó – magyarázta.

Rosdy Pál

Kuzmányi István
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„BESZÉLÔ” CÍMER

A Szentatya október 20-i döntésé-
nek értelmében, december 6-án, ünnepi 
szentmisén szentelték püspökké Snell 
Györgyöt, a budapesti Szent István 
Bazilika plébánosát, aki így immár az 
Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye 
segédpüspöke, és a pudentianai címzetes 
püspöki cím birtokosa. A szertartást Erdô 
Péter bíboros vezette, a társszentelôk 
Alberto Bottari de Castello apostoli nun-
cius és Udvardy György püspök voltak.

A zsúfolásig megtelt bazilikában 
Erdô Péter a napi evangéliumot idéz-
ve azt állította a középpontba, hogy mit 
ad Jézus küldetésül az apostoloknak: 
Krisztus igéjét kell hirdetniük, és gyógyí-
taniuk kell a hozzájuk fordulókat. Szólt 
arról is, az apostolok küldetése, hogy 
álljanak a közösség élén, melynek Jézus, 
mint jó pásztor, halála és feltámadása 
árán életet szerzett. Nem a társadalom 
önszervezôdésének természetes lendüle-
te, nem hatalmaskodás vagy centralizá-
ció, hanem Krisztus szuverén személyes 
ajándéka az Egyházban a püspöki rend 

jelenléte és küldetése – hangsúlyozta 
Erdô Péter.

A fôpásztor Snell György püspöki jel-
mondatát – Ti adjatok nekik enni! – idéz-
ve arról beszélt: amire Jézus felszólította 
tanítványait, emberi számítás szerint 
teljesen lehetetlen volt, ami jelzi, hogy 
Jézus azt kéri, a tanítványok feltétlenül 
bízzanak benne. „Ezt kívánja Jézus tôlünk 
is. Tudnunk kell, küldetésünkben nem a 
saját bölcsességünkre, nem a saját energi-
ánkra hagyatkozunk, hanem a Szentlélek 
mindent átható, ellenállhatatlan erejére. 
Krisztus a mi szolgálatunkon keresztül 
akar segíteni a világon” – mutatott rá.

A homíliát követôen, az Egyház ha-
gyományának megfelelôen, a szentelen-
dô püspök tett ígéretet arra, hogy a hitet 
megôrzi, és hivatását teljesíti. Majd a 
kézrátétellel, a szent olajjal való megke-
néssel, az evangéliumos könyvnek és a 
fôpapi jelvényeknek – gyûrû, mitra, pász-
torbot – átadásával folytatódott a szente-
lés szertartása.

„Apám rendkívül jó kedélyû ember 
volt,  anyám sokkal realistább. Azt 
hiszem, bennem a kettô ötvözôdik. 
Alapvetôen optimista vagyok, bár tudok 
nagyon mélyponton is lenni, de igen 
gyorsan talpra szoktam állni” – fogal-
mazott személyiségével kapcsolatban a 
bazilika plébánosi teendôit 2008 óta ellá-
tó Snell György a szentelés kapcsán vele 
készült interjúban. Felidézte: a kommu-
nista érában, ha egy pap egy kicsit töb-
bet tett, mint ami a hivatalosan engedett 

teret betöltötte, akkor már tisztelet és 
megbecsülés övezte a hívek részérôl.

„Ma bármit tegyen egy pap, nem tud 
megfelelni az elvárásoknak, mindenki 
valami mást szeretne tôle. Százszorosak 
az elvárások, és ugyanakkor nagyon meg-
fogyatkozott a papság. Meggyôzôdésem, 
hogy a lelkipásztorkodás lényegi eleme 
ma a személyesség. Az emberek arcta-
lanná váltak, összekeveredett a gondol-
kodásuk. Fogódzókra van szükségük. 
Az embereknek nem a modernség kell, 
hanem a stabilitás, amit csak az evan-
gélium tud nyújtani. S ha ezt ôket sze-
mélyesen megszólítva képesek vagyunk 
megadni, mindennél többet teszünk 
értük” – mondta.

Snell György felidézte: telefonon 
kapta a hírt kinevezésérôl. Mivel pápai 
titokról van szó, húsz napig, a nyilvános-
sá hozatalig senkinek sem mondhatta 
el. „Rengeteget töprengtem, imádkoz-
tam. Ekkor találtam rá jelmondatomra. 
A kenyérszaporítás történeténél kinyílt 
Szentírásban megszólított a mondat. Ez 
az, amire törekszem: táplálékot adni lelki 
és fizikai értelemben, hiszen nagyon 
sok a rászoruló ember. A püspöknek a 
remény emberének kell lennie. Ebben 
segít a természetembôl fakadó opti-
mizmusom. Kérdezem: miért vagyunk 
reménytelenek? Krisztus nem váltott 
meg bennünket? Megváltottságunk örö-
mében kell megelégednünk azzal, amink 
van. Reménytelenül élni lehetetlen” – fog-
lalta össze az új püspök.

Minden püspöknek van saját címere, 
a „mûfaj” ôskora természetesen a közép-
kor. A papi és fôpapi címerek azonban a 
XIII. század ritka kivételei után csak a 
XIV. században váltak általánossá. Vagy 
választott jelképek voltak, vagy az ille-
tô családi címerét alkalmazták a harcias 
tartozékok helyett egyházi utalásokkal. 
Ezek közé tartozott a széles karimájú 
(fô)papi kalap, amelyet selyemzsinó-
ron függô bojtokkal díszítettek. A való-

ságban hasonló bojtos zsinór segítette 
a kalap hétköznapi viselését. A bojtok 
színe és száma napjainkban jelzi a címer 
viselôjének egyházi rangját, de ennek 
szabályait csak a XIX. században rögzí-
tette a Szentszék. A zöld színû kalap és a 
hat-hat selyembojt a püspökök címereit 
kíséri.

A választott fôpapi címerek a leg-
több esetben úgynevezett beszélô címe-
rek, melyek sokat elárulnak viselôjük 

személyiségérôl. Snell György esetében 
címertanilag fôhelyen szerepelnek az 
Anjou liliomok, amelyek a czestocho-
wai Szûzanyára utalnak. Ezüst mezôben 
lándzsával átszúrt zöld sárkány idézi a 
püspök védôszentjét, sárkányölô Szent 
György alakját, a kévébe kötött frissen 
zöldellô gabona pedig egyszerre utal szü-
lôfalujára, Kiskirályságra, és püspöki jel-
mondatára.

Kovács Gergely

T.É.—K.I.



Beran Ferenc

„BÉKESSÉG 
A JÓAKARATÚ 

EMBEREKNEK”

December 24-én éjféli szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában Erdô Péter bíboros. Ugyanekkor az Esztergomi Bazilikában Székely János segédpüspök vezeti a litur-
giát. December 25-én, Karácsony napján fél 11-kor ünnepi szentmisét celebrál fôpásztorunk az Esztergomi Bazilikában. December 31-én 17 órakor a bíboros atya szentmisében ad hálát az 
elmúlt év kegyelmeiért az Esztergomi Bazilikában.

Erdô Péter bíboros augusztus 20-án kelt körlevelében egy régebbi gyakorlatot megújítva kinevezte Beran Ferencet „egyházmegyei spirituálisnak”. Ferenc atya korábban az Esztergomi 
Papnevelô Intézet spirituálisa volt, késôbb a fôegyházmegye papi továbbképzésének referense, és az Unio Apostolica Cleri papi közösség országos elnöke lett.  Jelenleg mint az Újlaki Sarlós 
Boldogasszony Plébánia felelôs lelkipásztora, a Papi lelkiség címû folyóirat szerkesztôje. A kinevezésére azért volt igény, mert a lelkipásztorok munkája egyre nehezebbé vált, és nekik is 
szükségük van lelki segítségre. 

Karácsony a szeretet és a béke ünnepe. Ilyenkor 
a Szentírásból ismert képek jelennek meg elôttünk, 
amelyek ezt a véleményt erôsítik bennünk: a betlehe-
mi jászol, a kis Jézus fölé hajló Mária és József alakja, 
az égen a csillag, az örömhírt és a békét vivô angya-
lok, a nyájukat legeltetô egyszerû pásztorok és vala-
mi belsô boldogság és béke tölti el a szívünket. Ezt az 
érzést mélyítik el bennünk a régi karácsonyok emlé-
kei is: szüleink mosolygós tekintete, ajándékozás, 
családi összejövetelek. Talán nem is merünk elgon-
dolkodni azon: valóban ilyen lehetett-e Jézus születé-
se, vagy mi ragaszkodunk ehhez a meseszép képhez? 
Nézzük meg az evangéliumot!

A Szentírásból tudjuk, hogy Lukács evangélista 
szelíd lelkû ember volt. Nagyon együtt tudott érezni 
a szegényekkel, sokszor jelezte a lélek rezdüléseit, és 
Jézus megszületésének történetével is ô foglalkozik a 
legtöbbet. Ha azonban az evangéliumát olvassuk, fel-
fedezhetjük, hogy tudatosan nem egy idilli világot ír 
le, hanem a bûn által megsebzett világot. Az evangé-
listának nem célja, hogy a valóságot idealizálja. Sôt, 
mintha tudatosan komor hátteret festene a betlehemi 
jászol mögé. Hogy melyek ezek a sötét színek ebben a 
sötét háttérben? Az egyik a diktatúra színe. Augustus 
császár népszámlálást rendelt el, ezzel megalázta a 
gyengébb népeket. Nem a választott népnek volt erre 
szüksége, hanem a birodalomnak. Az adatok ismere-
tén túlmenôen jelezni akarta, hogy szól, és mindenki 
engedelmeskedik neki. A másik szín a féltékenységé. Heródes 
féltékeny volt Jézusra. El akarta távolítani az útból, nem riadt 
vissza akár a gyilkosságtól sem. A harmadik ilyen szín az embe-
rek érzéketlensége. Az emberek a várandós asszonyt nem fogad-
ták be. Ezt követte a gyermekgyilkosság és a menekülés.

 Az evangélista tehát a valóságos bûnös világot írja le, de az 
evangéliumból optimizmus árad. A fény áttöri a sötétséget. Ezt 
az optimizmust az angyalok éneklik meg: Elôször azt mond-
ják: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek, megszületett a 
megváltótok”, majd: összekapcsolják az eget a földdel, amint a 
következôket éneklik: „Dicsôség a magasságban Istennek és 
békesség a földön a jóakaratú embernek”. Ezzel kifejezik, hogy 
bár a világban jelen van a bûn, de ennek nincs igazán nagy jelen-
tôsége, hiszen Isten megszületett, és azok a jóakaratú emberek, 
akik odamentek Jézus jászlához, részesülhettek az ô szereteté-
ben, békéjében, azok átélhetik a békét és az örömet.

Milyen üzenete lehet számunkra a mai evangéliumnak? A mi 
világunk is a bûn által zaklatott, megosztott világ. Ma is vannak, 
akik görcsösen ragaszkodnak a hatalomhoz. Ma is vannak, akik 
féltékenyek, akik mindenkiben ellenfelet látnak, és lehetetlenné 
akarják tenni annak életét. Ma is vannak érzéketlen emberek, 
olyanok, akik nem fogadják be a szegény embert, akkor sem, 
ha honfitárs, ismerôs vagy rokon. Az evangélium tanúsága sze-
rint azonban nem kell félnünk, mert külsô hatalmi erôk vagy az 

emberi gyengeségek a „jó akaratú embert” nem tudják megfosz-
tani a szeretettôl és a békétôl, mert ezek Isten ajándékai. Ezt a 
gondolatot nagyon szépen írja le Szent Ambrus az egyik adventi 
elmélkedésében: amikor az ember „igaz és istenfélô dolgot cse-
lekszik”, nem merül el a világ bûnében, hanem odamegy Jézus 
jászlához – és akkor „Isten megdicsôül” benne. Más szavakkal, 
Isten szeretete és békéje tölti el, és képessé válik arra, hogy meg-
szabaduljon a benne és a környezetében levô bûntôl.

 Karácsony üzenete számunkra is a bizakodás és az opti-
mizmus legyen! Nem az a fajta könnyû, felszínes, úgynevezett 
„hurrá optimizmus”, amely nem akar tudomást venni a rosszról, 
és úgy él, mintha az nem is létezne, hanem olyan megszenvedett 
optimizmus, amelyik számot vet a Gonosz okozta, tévelygô ösvé-
nyekkel, és azok keserû tapasztalataival, de hisz abban, hogy a 
történelem ura a Jó Isten, akinek Fia megszületett Betlehemben. 
Nekünk lélekben oda kell mennünk Jézus jászlához, és akkor 
szívünkben, hasonlókképpen, mint a pásztorok és a napkeleti 
bölcsek érezték, megtapasztalhatjuk a békét. A szeretet és béke 
tehát Isten ajándéka, amelyet azok az emberek kapnak meg, 
akik Isten megismerésére, egymás befogadására törekszenek. 
Ezt a békét kérjük karácsonyra. Ha ezt megkapjuk, akkor talán 
képesek leszünk rá, hogy meggyôzzük a másokat befogadni nem 
tudó embereket: a betlehemi barlangból kiáradó fény és szeretet 
diadalmaskodik a bennünk és környezetünkben levô bûn felett, 
és megadja számunkra az igazi békét.
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A Katolikus Karitász, ahogy minden 
évben, úgy az idei advent, illetve a kará-
csonyi idôszak során is fokozottan végzi 
segítô munkáját az elesettek és a rászo-
rulók körében. December hetedikén, ezút-
tal Nyíregyházán indították el ismét az 
Egymillió csillag a szegényekért elneve-
zésû, országos szolidaritási akciót. A kez-
deményezés 1998-ban Franciaországból 
indult el, ma már tizenöt ország vesz 
részt benne. A cél világszerte közös: a szo-
lidaritás erôsítése. A Karitász önkéntesei 
és munkatársai tetszôleges összegû ado-
mányért gyertyákat adnak a járókelôk-
nek – minden egyes gyertya egy-egy rászo-
rulót jelképez. A gyertyákért felajánlott 
adományokat a hátrányos helyzetûek 
megsegítésére fordítják.

Arról már korábban beszámoltunk, 
hogy a Karitász is csatlakozott az egy-
házügyi államtitkárság által kezdemé-
nyezett gyûjtéshez, amelynek célja, hogy 
segítséget biztosítson Kárpátalja lakos-
ságának a téli hideg elleni védekezéshez. 
Harminckét millió forinttal járul hozzá a 
szervezet az akcióhoz, saját gyûjtésébôl, 
valamint egyéb elkülönített forrásából. 
Az adományokból fôként a fûtésrendszer 
átalakítását finanszírozzák, hogy a gáz-

ellátás esetleges akadozása se jelentsen 
problémát – tudatta Erdô Péter bíboros.

Az idén elsô alkalommal országos 
program keretében adományozott kályhát 
s hozzá tûzifát a fûtéssel nem rendelkezôk 
számára a Karitász, több száz rászorulót 
támogatva. A szervezet önkéntesei szá-
mos helyen osztanak egész télen meleg 
ételt hajléktalanoknak és krízis helyzet-
ben élôknek, akik így legalább naponta 
egy alkalommal étkeznek. Több kiemelt 
segélyakció is lezajlott az advent során: a 
XVII. kerületi polgármesteri hivatal elôtt – 
az étel mellett – mintegy 500 család kapott 
fenyôfát és szaloncukrot karácsonyra.

A fôegyházmegyei Karitász munka-
társai november 19-én 150 rászorulónak 
adtak élelmiszercsomagot: lisztet, rizst, 
tésztát, tarhonyát, konzerveket, vala-
mint krumplit és almát. Országszerte 
azonban mintegy 20 tonna burgonyát és 
ugyanannyi almát osztottak szét a szer-
vezet munkatársai az egyházmegyei köz-
pontokon keresztül, s kiemelt támoga-
tásban részesültek az ár- és belvíz miatt 
kárt szenvedett családok Szombathely és 
Kaposvár térségében.

További, immár hagyománnyá váló 
program, hogy mintegy 400, jórészt hát-

rányos helyzetû, fogyatékkal élô gyermek 
látogathatott el a Fôvárosi Nagycirkusz 
segítségével a Zéró Gravitáció – A repülô 
cirkusz címû mûsorra, amelyben világ-
színvonalú és látványos akrobata pro-
dukciók, vidám bohócszámok és fan-
tasztikus kutyarevü váltották egymást. 
Szintén szokássá vált, hogy karácsony-
kor gyermekek ajánlják fel használt, de 
jó állapotban lévô játékaikat szegény 
gyermekeknek ajándéknak. Számos 
iskolában és templomban gyûltek a játé-
kok, amelyekbôl – édességgel, ruhane-
mûvel kiegészülve – tartalmas csoma-
gok készültek karácsonyra. A Magyar 
Szentek Templomában, december 21-én 
250 gyermek kap ajándékcsomagot.

A Karitász országszerte több mint 
200 vércukormérô készüléket juttatott el 
az ôsszel a cukorbetegségben szenvedôk 
részére, 2 millió forint értékben. A XXIII. 
János Szeretetotthonban 20 készüléket 
adott át Écsy Gábor, a Karitász országos 
fôigazgatója és Mádl Dalma asszony, 
jószolgálati nagykövet. Szintén az élet 
védelmét szolgáló program keretében 
két defibrillátort is adományoztak: egyet 
Mátraverebély-Szentkútra, a másikat a 
budapesti Szent Ferenc Kórháznak.

ISMÉT ÁTADTÁK SZENT ERZSÉBET RÓZSÁJÁT

Csapó Török Viktória

Trauttwein Éva

ADOMÁNYVONAL
Hívjon, hogy segíthessünk!
Hívása 500 Ft támogatás a rászorulóknak

SZOLGÁLAT AZ ELESETTEKÉRT

Tizenötödik alkalommal adták át 
az irgalmasság és a szolgáló szere-
tet erényének hangsúlyozására, a sze-
mélyes példa elismerésére szolgáló 
Szent Erzsébet Rózsája-díjat. A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 
által alapított elismerést a fôvárosi Duna 
Palotában vehette át Simon Sándorné 
Dancs Mária Erdô Péter bíborostól, 
november 23-án.

A fôpásztor beszédében úgy fogal-
mazott: a Teremtô akaratát teljesítjük, 
amikor a képmását, az embert feltétlen 
szeretetben és tiszteletben részesítjük. 
A Szentírás alapján az irgalmasság cse-
lekedetei nem mellékes feladatok szá-
munkra, hanem a legfontosabbak, ez az 
ember szíve legmélyén rejlô kötelezettség. 
A segítô szolgálat hitünk alapja – mond-
ta Erdô Péter. Az ünnepségen felszólalt 

Soltész Miklós egyházügyi államtitkár 
is, aki a Katolikus Karitász, illetve az 
önkéntesek felelôsségét hangsúlyozta, 
megjegyezve: ez a munka azt üzeni a tár-
sadalomnak, hogy a segítô szolgálatra fel-
készítô képzés szeretet nélkül hiábavaló.

A díjazott is szólt az egybegyûltekhez. 
Arról beszélt, hogy a neki adományozott 
elismerés a ferences világi rend munká-

jának is szól, és reményét fejezte ki, hogy 
az általuk végzett missziót egyre többen 
megismerik. Simon Sándorné a rend tag-
jaként a hajléktalanok megsegítésével 
foglalkozott, és éveken át részt vett a 
Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 
munkájában. Aktívan tevékenykedett az 
egyik pestszentlôrinci plébánia hitéleté-
nek szervezôjeként. A rendszerváltáskor 
hitoktatást is végzett. Simon Sándorné 
elismerésének öt gyermeke, tizenhárom 
unokája és két dédunokája örülhet.

A Szent Erzsébet Rózsája-díj jóté-
konysági mûsorral egybekötött átadó-
estjének bevételét az MKPK idén a Római 
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 
fenntartásában mûködô ipolytölgyesi 
halmozottan sérült gyermekeket, felnôt-
teket ápoló Szent Erzsébet Otthon javára 
ajánlotta fel. 



Kánoni vizitáció keretében látogatta 
meg november 8-án Erdô Péter bíboros a 
Budafok-Felsôvárosi Jézus Szíve templo-
mot. Az 1956 óta önálló plébánia az 1993-
as egyházmegyei határrendezés alkalmá-
val került a fôegyházmegyéhez. Sok hívô 
számára ez volt az elsô személyes talál-
kozás a fôpásztorral – mondta el Válóczy 
József atya. „A célunk az volt, hogy meg-
mutassuk életünket, és a látogatás meg-
erôsített minket abban, hogy jó irányban 
haladunk” – értékelte a közvetlen, oldott 
hangulatú eseményt a plébános. Szokás 
szerint bemutatkoztak az aktív közössé-
gi életet élô csoportok, majd szentmisét 
ünnepeltek a fôpásztorral.

A vizitáció a következô héten a Bu -
davári Nagyboldogasszony Fôplébáni án 
folytatódott. Itt a hívek mindig is erôs 
közösséget alkottak, az összetartás elsô-
sorban a fiatalok, különösen a fiatal fel-
nôttek és kisgyermekes házasok köré-
ben tapasztalható. Számos kisközösség 
mûködik, de több mozgalomhoz is csat-
lakoztak csoportok: ilyenek a KÉK és a 
Házas Hétvége. Másfél éve szervezôdött 
újjá a karitász, amely egyre szélesebb kör-
ben tevékenykedik a plébánia területén.

Gazdag a programkínálat: a legkiseb-
beknek zenés fejlesztô órák, gyermekek 
számára színjátszó foglalkozás, torna-
órák fiataloknak és idôseknek, valamint 
havonta „Budavári beszélgetések” cím-
mel nyilvános elôadást tartanak, ame-
lyen keresztény hitüket megvalló közéle-
ti személyiségek, házaspárok beszélnek 

életükrôl. A templom ének- és zenekara 
325 éve mûködik, jelenleg Tardy László 
karnagy vezetésével – tudatta Süllei 
László plébános.

A fôpásztor látogatásáért ünnepi 
szentmisében adott hálát a közösség. 
A talentumokról szóló evangéliumhoz 
kapcsolódva Erdô Péter úgy fogalma-
zott: Mindannyian, akik Jézus követôi 
vagyunk, rendkívüli képességeket kap-
tunk. Használjuk is ôket sokszor, csak 
talán nem ébredünk eléggé a tudatára. 
Amikor hitünk a másik emberben hitet 
fakaszt, amikor a tisztesség példájára 
más is helyesen cselekszik, amikor hétrôl 
hétre a nevelésnek – a magasabb rendû 
értelemben vett nevelésnek – a hatása 
érvényesül, akkor pontosan az a ránk 
bízott talentum hozza meg a kamatait, 
amit hallottunk az evangéliumban. „A 
Szentlélek ajándéka olyan érték a keresz-
tény ember életében, amely mások javára 
kamatozik. És közben boldogabbá teszi 
azt is, aki él ezzel a kegyelemmel, és aki 
hallgat a Szentlélek szavára” – emelte ki 
a bíboros, aki a szertartás során megál-
dotta a felújított orgonát.

November 28-ától a Belsôjózsefvárosi 
Krisztus Király Plébánia volt a következô 
állomás. Születés és halál, öröm és gyász, 
munka és szabadidô – minden Isten színe 

elôtt és a keresztény közösség összefüg-
gésében kapja meg az igazi helyét – fogal-
mazott a látogatást lezáró szertartáson 
elmondott szentbeszédében a bíboros, 
aki a híveket megszólítva azt hangsú-
lyozta: a plébánia nem puszta terület 
vagy hivatal, hanem az itt élô katolikus 
emberek közössége. Az 1928-ban létre-
jött plébániát az utóbbi években a Szent 
Károly Papi Testvériséghez tartozó, olasz 
származású papok – Carlo Fumagalli és 
Alessandro Caprioli – látják el, akik 2004 
óta élnek Magyarországon.

A Krisztinavárosi Havas Boldog-
asszony Plébánián december 5-én 
és 7-én járt a bíboros, aki – Vigassy 
Mihály plébános összegzése szerint – 
élô közösségként jellemezte a híveket. 
Vasárnaponként átlagosan nyolcszá-
zan vesznek részt misén, a plébáno-
son és Bakos Zsolt kisegítô lelkészen 
kívül Monostori László atya és Török 
József professzor szokott szentmisét 
bemutatni. A bíboros elment a Szociális 
Missziótársulathoz, majd iskolalátoga-
tásokra is sor került. Ezúttal is találko-
zott a helyi közösségek képviselôivel, 
így a 148. számú Nagyboldogasszony 
Cserkészcsapat vezetôivel. A vasárnapi 
ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a 
templom.

A második félév során Erdô Péter bíbo-
ros kérésére Székely János és Cserháti 
Ferenc segédpüspökök is végeztek fôpász-
tori vizitációt. Cserháti Ferenc november 
7-e és 9-e között látogatott el a Kassai 
téri Szentlélek Plébániára, ahol Pajor 
András atya ezekkel a szavakkal fogadta: 
Benedictus, qui venit in nomine Domini, 
azaz „Áldott aki jön az Úr nevében!”

Az egyházközség tevékenysége igen 
szerteágazó, valódi misszió. András atya 
kifejtette: támogatják a betegeket, csalá-
dokat gondozó Regina Pacis Közösséget, 
és együttmûködnek a Ferences Mária 
Missziós Nôvérek kongregációjával és az 
ide tartozó kápolnában összegyûlô Szent 
Sír lovagrenddel. A plébánia közel 600 

hittanost tanít iskolákban, mindeközben 
belsô oktatás is folyik, de a három ifjúsá-
gi csoport, a nyugdíjasok, a Bibliakör és 
a Katekézis Közösség kötelékében a fel-
nôtt hívôk is kapnak hitoktatást. Lelki 
közösségként mûködik a fiatal házasok 
és családok csoportja, a Kolping Család, 
a Cursillo és a Szent Mónika Kör, illetve 
a legrégibb imabázist adó Oltáregyesület 
és a Rózsafüzér Társulat. Népes tábora 
van a nagy sikerû jegyes missziónak is.

Cserháti Ferenc járt a Vizafogói 
Tours-i Szent Márton Plébánián, Pest-
szenterzsébeten, a Pacsirtatelepi Ma -
gyarok Nagyasszonya Plébánián, a 
Mátyásföldi Szent József Plébánián, vala-
mint meglátogatta a Magyar Szentek 

templomát is.  Székely János pedig 
a vizitáció keretében ellátogatott a 
Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya, 
a Kispesti  Jézus Szíve,  az Újpest-
Clarisseumi Szent István Király, továbbá 
a Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent 
Lajos Plébániára és a Kakastói Szent 
Antal Lelkészségre.

VÉGÉHEZ 
KÖZELEDIK A 
FÔPÁSZTORI 

VIZITÁCIÓ

PÜSPÖKI LÁTOGATÁSOK, BÍBOROSI KÉRÉSRE

Kuzmányi István

Tarcsay Péter
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Lépésrôl lépésre, az anyagi lehetôsé-
gektôl függôen újul meg a Rákospalota-
MÁV-telep Jézus Szíve plébániatemplom. 
Az 1935-ben felszentelt épület nagyobb 
tornyát 2007-ben sikerült felújítani, most 
a kisebbiken volt a sor, amelyet vizitá-
ciója keretében Erdô Péter áldott meg 
november 23-án, ünnepi szentmise kere-
tében. A következô idôszak munkája lesz 
a templomhajó helyreállítása.

Vitai Attila plébános a Magyar Kurír-
nak felidézte: az 1900-as évek elején ala-

pított rákospalotai MÁV-telep kiváltságos 
helynek számított, a vasút hozta létre 
szerényebb jövedelmû családoknak kelle-
mes lakókörnyezetet biztosítva, a hozzá 
kapcsolódó szociális ellátással, oktatási 
lehetôségekkel. Itt épült fel a templom is, 
és vált az iskolával együtt a közösségi és 
kulturális élet színterévé. 

Az örökséggel mostohán gazdálko-
dó szocialista rendszer évtizedei alatt a 
terület egyre rosszabb állapotba került, 
ám ma újra kezd pezsegni az élet. A hely 

szellemét idézi a plébánián mûködô vas-
útmodellezô klub, amely a kézmûves cso-
porttal együtt olyanokat is vonz, akik 
nem vesznek részt az aktív hitéletben. 
Ezek helyszíne a 2004-ben felújított, szép 
udvarral kiegészülô közösségi ház. A plé-
bános elmondta, csaknem az alapokig 
vissza kellett bontaniuk az egykor óvoda-
ként mûködô épületet, rengeteget dolgoz-
tak a fiatalok, hisz maguknak építették.

TEMPLOMSZENTELÉS BUDÁN

MEGÚJULÁS A MÁV-TELEPEN

Kacsoh Dániel

MK

Üzlethelyiségbôl kialakított kápolná-
jától búcsúzott október 30-án szentmise 
keretében a budapesti Szent Adalbert 
Plébánia közössége, az alkalom egyben 
az új templom harangjainak megszente-
lését is magában foglalta. Másnap már 
a Boldog Meszlényi Zoltánról elnevezett 
templomban ünnepelt a közösség, melyet 
Erdô Péter bíboros szentelt fel. A szer-
tartáson negyven pap vett részt, s a hívek 
zsúfolásig megtöltötték az épületet, sôt, 
még az elôtte lévô teraszt és a lépcsôt is.

A templomszentelés a fények ünnepe, 
hiszen itt ragyog fel Krisztus, a világ vilá-
gossága – fogalmazott szentbeszédében a 
fôpásztor, felelevenítve: több nemzedék-
nyi várakozás után valósult meg az épít-
kezés nagy terve. A bíboros szerint ezzel 
olyan eleven hitben élô közösség talált 
otthonra, amely emberibbé, élhetôbbé 
teszi maga körül a várost, illetve a világot.

„A mi templomainkban Krisztus vesz 
lakást. Jelen van az Eucharisztiában: a 
szentmisében élô valóság az ô egyszeri, 
végtelen értékû keresztáldozata. Testét 
és vérét vehetjük magunkhoz a szentál-
dozásban. Bennünk is otthonra talál, és 
kiárasztja ránk szentháromságos életé-
nek gazdagságát – emelte ki homíliájá-

ban. – De Krisztussal találkozunk itt, a 
templomban, a többi szentségekben is. 
Maga Isten bocsátja meg bûneinket a 
bûnbánat szentségében. A feloldozást 
adó pap a Krisztustól kapott felszente-
lés erejében végzi szolgálatát. Istennel 
találkozunk a keresztségben, a bérmá-
lásban, a házasság szentségében is. És 
isteni jelenlét van tartósan közöttünk az 
Oltáriszentségben, a tabernákulumban, 
amely elôtt kigyullad a fény, az a fény, 
amely világít és melegít, az a fény, ame-
lyet a húsvéti gyertya jelképez. Krisztus 
világossága, amelyre a keresztség kiszol-
gáltatásakor az égô gyertya emlékeztet.”

Úgy fogalmazott: beleborzongunk 
Isten valóságának távlatába, és elbûvöl 
minket hívogató szeretete. Ilyen találko-
zás színhelye a templom, az imádság és 
az imádás háza. Ezért igyekezett a hívô 
ember mindig a legszebbet, a legértéke-
sebbet alkotni, amikor templomot épített. 
Kitért arra is: az új templomot a szabad-
ság jelképe, boldog Meszlényi Zoltán vér-
tanú püspök tiszteletére szentelték, aki 
az Egyház szabadságáért áldozta életét.

A homíliát követôen folytatódott a 
szertartás: az oltárszentelést, a Minden-
szentek litániáját követôen az oltár 
márványtalapzatában elhelyezték Szent 
Adalbert és Boldog Meszlényi Zoltán 
ereklyéit, s végül felszentelték a temp-
lom felszerelését: az oltárt leterítették, 

feszületet helyeztek rá. A szentmisében 
Erdô Péter meggyújtotta az örökmécset.

Ismeretes: a 2008-ban a XI. kerüle-
ti önkormányzattól használatba kapott 
telken 2013. április 23-án, Szent Adalbert 
ünnepén a bíboros helyezte el az alap-
követ. Idén március 13-án tartották a 
bokrétaünnepet, amikor a fôpásztor 
megáldotta a szerkezetkész épületet. A 
templom tervezôje a Jahoda és Páricsy 
Építésziroda, a szakmai lebonyolítást 
és mûszaki ellenôrzést a KIMA Stúdió, 
a kivitelezést pedig az ALP-INTER 
MAGASÉPÍTÔ Kft. végezte. Urnatemetôt 
is létesítettek, és harangláb is tartozik a 
templomhoz.

Jahoda Róbert építész a Mária Rádió-
nak nyilatkozva elmondta: a „terve zés” 
tizenhárom évig tartott, s valódi szol-
gálatként fogta fel a munkát. Hang-
súlyozta, így csak az idôt állónak bizo-
nyuló elképzelések valósulhatnak meg, 
a harmincfôs stáb alaposan munkát vég-
zett, s minden részletre odafigyeltek. 
Klasszikus formát kapott a templom, 
hozzá tartozik a plébánia épülete, ahol 
hittantermek és közösségi terek kaptak 
helyet. Beton és fa – az építész szerint 
fontos szempont volt, hogy ezek kont-
rasztja drámai hatást adjon a templom-
belsônek. Krisztus meghalt értünk, de 
feltámadt, megdicsôült – üzeni az épület.
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CIGÁNYPASZTORÁCIÓS SZOLGÁLAT A FÔEGYHÁZMEGYÉBEN

Keresztény közösségben sokak szá-
mára már ismert az oltárra emelt egyet-
len cigány vértanúnk, Boldog Ceferino 
személye, élete, munkássága. Valamivel 
több, mint 150 évvel ezelôtt született 
Spanyolországban, írni, olvasni nem 
tudott, mégis példamutató családfô volt. 
Kitûnt a felebaráti szeretetben, az üzle-
ti életben a tisztesség vezérelte, minden 
egyéb cselekedetében is a Jóistent szol-
gálta. Mi, cigányok, de akár a nem cigány 
testvérek is, imáinkban bizalommal for-
dulhatunk hozzá közbenjárásáért.

Az Esztergomi Cigánypasztorációs 
Központ e szentünk lelkiségének fényé-
ben végzi tevékenységét, pártfogóink e 
küldetésben Székely János és Beer Miklós 
püspökök, valamint Dúl Géza atya is.

Munkánkat a ferences és a cursillos 
lelkiség is áthatja. A „sokszínû, s mégis 
egyként” definiálható, meghatározó 
keresztény szellemiség mellett már jól 
bevált cigánypasztorációs elméleti és 
gyakorlati módszerekkel is dolgozunk. 
A hátrányos helyzetû, illetve a cigány 
népesség vallási alapú társadalmi fel-
zárkózásának segítése sokrétû tevékeny-

séget igényel. E feladatoknál elsôdleges 
célunk az evangelizálásban való közre-
mûködés. Hatékonyságunkat pedig úgy 
igyekszünk kiteljesíteni, hogy a helyi, 
valós igényekre építjük programjainkat.

Az irodánkban napi szinten legalább 
ötven ember megfordul. Szocio-karitatív 
ügyintézéssel, adományszerzéssel és -osz-
tással, egyéb koordinációval foglalkozunk. 
Az irodában közfoglalkoztatásban nyolc 
cigány és két nem cigány munkatárs dol-
gozik. Az adományok hatékony kiosztása 
érdekében gyakorta szakmai egyezteté-
seket folytatunk a szomszédságunkban 
mûködô Bajóti Karitász Régióval. Havi 
rendszerességgel ügyfélfogadást tart 
nálunk az Egyenlô Bánásmód Hatóság jogi 
referense is. Együttmûködô partnereink 
még: a Ferences Gimnázium és Kollégium, 

a Ferences Szegénygondozó Nôvérek, a 
Máltai Szeretetszolgálat, az önkormány-
zat, az Arany János Általános Iskola, a 
Fôegyházmegyei Karitász, az Aranyhegyi 
Gyermekjóléti és a Családsegítô Szolgálat.

Úgy látjuk, a cigány–nem cigány 
emberek békétlensége, a cigány ember 
perifériára szorulása már csak követ-
kezmény. Identitásunk veszendôben, 
integrációs képességeinkben gyen-
gék vagyunk. Nincs annyi pénz, és nem 
létezik olyan állami program, amely a 
teremtô Istentôl kapott méltóságot visz-
sza tudná adni, lelki egyensúlyunkat 
képes lenne helyre állítani. Erre csak az 
Egyházon keresztül vezet az út. Az iste-
ni szeretet megtapasztalása arra indít 
bennünket, hogy embertársaink között 
kiépítsük és ápoljuk a szeretetkapcsola-
tot. Az apostolkodáshoz külön diploma 
sem kell, a feltétel a tiszta szív, és persze 
a jó szándék cselekedetekre váltása.

Közösségi-lelkiségi programjaink is 
nagyon fontosak az evangelizáció szem-
pontjából. Szegényházi kápolnánkban 
keddenként szentmisét tart Székely 
János püspök, gitáros kísérettel, ahol 

cigány nyelven énekelhetjük a szertar-
tás dalait, valamint hívunk tanúságte-
vôket, hogy meghallgathassuk hitükrôl 
és a felebaráti kapcsolataikról is pozitív, 
eredményekben gazdag beszámolóikat. 
A környékünkön ferences testvérekkel 
imacsoportokat mûködtetünk, másutt a 
helyi plébános vezetésével zajlanak ezek 
az imaalkalmak. Csoportjaink a követke-
zô településeken találhatóak: Csobánka, 
Bajna, Bajót, Esztergom, Esztergom-
kertváros, Gyermely.

Rendre adventi lelkigyakorlatra 
gyûjt  jük össze a cigánypasztorációban 
tevékenykedô munkatársakat, évközben, 
egyházi ünnepekhez kötôdô különbö-
zô lelkiségi programokat is szervezünk. 
Munkatársaink továbbképzés céljából 
részt vesznek a nemzetközi cigánypasz-

toráció helyzetével foglalkozó CCIT kon-
ferencián, valamint a szintén nagy jelen-
tôséggel bíró hazai egri konferencián.

Az integrációhoz több út is vezet. 
Szentmiséinkre egyre több nem-cigány is 
eljár, úgy látjuk, szeretik az itt tapasztalt 
ôszinte, örömteli légkört. Azt tapasztal-
juk, hogy mindenki értékes valamiben. S 
jól tudjuk: van mit tanulnunk egymástól!

Alapítványunk Baba–Mama Klubot 
is indított áprilisban, együttmûködve 
a helyi gyermekvédelmi jelzô rendszer-
rel, a családok együtt tartása érdekében. 
A napi rendszerességgel mûködtetett 
programban tíz, mélyszegénységben 
élô, bölcsôdés korú gyermek vesz részt, 
reggel nyolc órától délután kettôig. 
Pedagógiai programunk alappillérei: 
keresztény értékek átadása, óvodai élet-
re való felkészítés, családokkal intenzív 
kapcsolattartás, valamint a magyar–
cigány kettôs identitás kialakítása.

Ceferino Tanodánkba húsz gyermek 
jár délutánonként, célunk, hogy a nagy-
csoportos óvodásokat felkészítsük az 
iskolára, a diákok esetében pedig az alap-
kompetenciáikat fejlesszük. Táncház és 

kórus programunkkal az alsós gyerekek-
nek kívánunk minôségi szabadidôtöltési 
lehetôséget nyújtani. De a sporttevékeny-
ség is olyan terület, amely a felzárkózás 
alapja lehet – és persze  az evangelizálás-
ra. A felnôttek és az ifik számára elindí-
tottuk a Boldog Ceferino Foci Csapatot.

Advent idején különösen is kérjük 
cigány és nem cigány testvéreinkre a 
Jó Isten áldását, imádkozzunk mind-
azokért, akik jóindulattal fordulnak az 
emberek felé, de azokért is, akik feleba-
rátaik iránt szívüket megkeményítették. 
Köszönjük minden jó szándékú ember-
társunk segítségét.

Kérjük Boldog Ceferino közbenjárá-
sát a cigány–magyar megbékélésért!

Oláh Anita

KÖZÖSSÉG
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MOZAIK

Hit nélkül egy üzleti vállalkozás sem 
létezhet – hangoztatta Burkhard Leffers, 
a Felelôs Üzletemberek Nemzetközi 
Keresztény Uniója (rövidítése: UNIAPAC) 
elnevezésû, több mint nyolcvanéves 
múltra visszatekintô, nemzetközi öku-
menikus szervezet leköszönô elnö-
ke azon a konferencián, amelyet Túl 
a felszínen  – Gazdasági szakemberek 
a keresztény értékek mellett címmel 
tartottak november 29-én, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Információs 
Technológiai és Bionikai Karán. A 
Keresztény Értékmegôrzô Egyesület 
(KÉRME) által szervezett budapesti 
tanácskozáson Leffers a vállalati fele-
lôsségvállalás három eleme: az ember, a 
környezeti kérdések és a profit mellett a 
lelkiség fontosságát hangsúlyozta. José 
Maria Simone, az UNIAPAC új elnöke 
beszédében azt emelte ki, hogy amit a 
családi, személyes világunkban fontos-
nak tartunk, annak szellemében kell 
cselekednünk az üzleti életben is. Frank 
Spengler, a Konrad Adenauer Alapítvány 

magyarországi irodájának képviselet-
vezetôje szerint a katolikus társadalmi 
tanításnak formálnia kell a világot.

Az eseményen részt  vett  Peter 
Turkson ghánai bíboros, az Igazságosság 
és Béke Pápai Tanácsának elnöke is, aki 
a testület által kiadott Az üzleti vezetô 
hivatása címû dokumentumot ismertet-
te, amely immár magyarul is hozzáférhe-
tô. A fôpásztor szerint az Egyháznak fel 
kell fedeznie, hogyan lehet kapcsolatot 
létesíteni a társadalom különbözô cso-
portjaival, így az üzleti vezetôkkel is.

Az Egyház a vállalatok vezetôit arra 
hívja, fonják egybe keresztény hitüket 
gazdasági tevékenységükkel. A vállal-
kozás olyan hivatás, amelynek gyakor-
lói fokozottan szolgálhatják a közjót. 
A keresztény küldetés megszenteli az 
üzletet, a jó tulajdonos pedig olyan 
gazda, akinek számára a munkatársak 
nem kihasználandó erôforrást jelente-
nek. A tanácsnak egyébként szerinte 
azzal a kihívással kell megbirkóznia, 
hogy míg a Vatikánban az Egyház társa-
dalmi tanítása kiemelt szerepet kap, a 
papnevelésben ez sajnos háttérbe szorul.

Bojta János, a KÉRME elnöke ismer-
tette az üzleti vezetôk hivatásáról szóló, 
hároméves program részleteit. Az önkén-

tes csatlakozóktól azt várják, hogy „meg-
ismerjék és befogadják az említett tanul-
mány gondolatait, felmérjék munkahe-
lyük, vállalkozásuk helyzetét a társadal-
mi tanítás alapelveinek tükrében, majd 
a saját környezetükben megvalósítandó 
konkrét célokká és feladatokká alakít-
sák az általános iránymutatásokat”. Az 
eredményeket negyedévente értékelik, 
majd 2016-ban egy nemzetközi konferen-
cián az egész program megvalósítását 
ismertetik. Peter Turkson bíboros azzal 
indította útjára a hároméves munkát, 
hogy megszentelte azokat a gyertyákat, 
amelyekre a program jelmondatát írták: 
Tudd, tedd és mondd!

Felavatták Batizfalvy Nándor emlék-
tábláját november 5-én a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban. Az intéz-
mény egykori diákja s a 25. számú Szent 
Imre Cserkészcsapat alapító tagja a 
vészkorszak idején bátran és önfeláldo-
zó módon mentette meg több ezer, szár-
mazása miatt meghurcolt ember életét. 
Párdányi Miklós történész, az iskola 
elôzô igazgatója arról beszélt: elôbb az 
illetékes hatóságnál dolgozva védlevelek 
soron kívüli kiadásával, késôbb rendôr-
tisztként segítette az üldözötteket. Ezt 
a tevékenységét a második világháború 
után Kelemen Krizosztom pannonhal-
mi fôapát és Angelo Rotta pápai nuncius 
is igazolta. A Svájcban elô Róna Ágota 
azok közé tartozik, akik Batizfalvynak 
köszönhetik életüket. „Sokáig nem emlé-
keztem rá, ám amikor sikerült róla egy 
képet szereznem, rögtön ráismertem. 
Megtudván, hogy a cisztereknél nevelke-
dett, megkerestem az iskolát. Így állha-
tunk itt most mindannyian” – idézte fel 
az ünnepségen.

Hasonló sorsokról, áldozatvállalások-
ról lehetett hallani a Pázmány Egyetem 

Jogi Karán szervezett konferencián, ame-
lyen Alberto Bottari de Castello aposto-
li nuncius kiemelte: a Katolikus Egyház 
magyarországi embermentô tevékenysé-
gét sokkal inkább tekinthetjük az Egyház 
közös erôfeszítésének a Szentszék inst-
rukciója nyomán, mintsem személyes 
kezdeményezések összességének.

Az október 28-i, Az egyház tevékeny-
sége Magyarországon a holokauszt ide-
jén címmel tartott eseményen a Szent-
szék képviselôje a budapesti Apos toli 
Nunciatúra, azaz Angelo Rotta nuncius 

és titkára, Gennaro Verolino vészkorszak-
beli rendkívüli tevékenységérôl beszélt, 
akik más diplomaták és önkéntesek segít-
ségével 120 ezer magyar zsidó üldözött 
életét mentették meg. Amikor 1944-ben 
a népirtás ténye teljes valóságában nap-
világra került, XII. Piusz üzenetet küldött 
Rotta nunciusnak: „Minden szükséges 
és megfelelô lépést meg kell tenni a zsi-
dók megmentéséért”, és áldását adta a 
Budapesten és másutt akkor már folya-
matban lévô kezdeményezésekre.

Erdô Péter bíboros is a mentôhálók 
létezésére hívta fel a figyelmet, amikor 
a Szociális Testvérek Társasága, azon 
belül is Boldog Salkaházi Sára ember-
mentô tevékenységérôl beszélt. Kiemelte 
a társaságot létrehozó Slachta Margit 
szerepét, aki a zsidók deportálásával 
szembeni fellépését olyannyira komo-
lyan gondolta, hogy ez ügyben még XII. 
Piusz pápánál is járt magánkihallgatá-
son. A társaság és a testvérek vezetése 
alatt álló házakat bocsátották a mene-
külôk rendelkezésére a rend és az egész 
Egyház szervezett tevékenysége kereté-
ben – szögezte le a bíboros.

ÜZLETI VÁLLALKOZÁS 
KERESZTÉNY SZEMLÉLETTEL 

EMLÉKEZÉS A KATOLIKUS EMBERMENTÔKRE

Baranyai Béla

Agonáns Szonja
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A karácsony megünnepléséhez ben-
sôséges légkör szükséges. Minden közös-
ség, minden család igyekszik ezt magá-
nak megteremteni erre a napra. Ez ren-
geteg elôkészülettel jár. Az ünnep nem 
spontán öröm, mint ahogyan a szeretet 
is több, mint puszta érzelem: gondosko-
dás, munka, figyelem. Pane, amore e fan-
tasia, azaz Kenyér, szerelem, fantázia 
– ahogyan Vittorio de Sica legendás film-
jének címe mondja. De mit tegyen az, aki 
a bensôségességet nem tudja magának 
megteremteni, mert sehol sem várja csa-
lád, terített asztal, és talán otthon sem? 
Amikor mások otthonainak ajtaja bezá-
rul, ôk kívül maradnak. Ám az Úr eljön: 
„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki 
meghallja szavam, és ajtót nyit, beme-
gyek hozzá, vele eszem, ô meg velem” 
(Jel 3,20). A szegények is kopogtatnak, ha 
nem is mindig házaink, gyakran szívünk 
és jólétünk kapuján. Nem dörömbölnek, 
hanem halkan zörgetnek. Nem tudják 
akaratukat ránk erôltetni. Ahogyan a 
tehetetlen betlehemi Gyermeknek sincs 
más eszköze, mint a sírás. Mindkettôt 
lehet meghallani vagy meg nem hallani. 
De ha meghalljuk, felejthetetlen karácso-
nyi élményben lesz részünk.

A Szent Egyed közösség 1982 óta min-
den évben vendégül látja karácsonykor 
nehéz sorsú barátait a római Trastevere 
negyed Mária-templomában, ahonnan 
ilyenkor kiviszik a padokat, helyüket 
terített asztalok foglalják el. A közösség 
tagjai ma már a világ minden táján, így 
Magyarországon is együtt ünnepelnek a 
szegényekkel – tavaly százezernél is töb-
ben ültek a közös karácsonyi asztalok-
hoz a világ mintegy hetven országában, 
négy kontinensen. A meghívottak között 
vannak hajléktalanok, koldusok, idôsek, 
utcagyerekek, bebörtönzöttek, szegény 
cigány családok.

Az ebédet amúgy nem mindenütt temp-
lomban rendezik meg, de fontos, hogy a 
helyszín szép legyen. A közösség tagjai el 
akarják vinni az ünnepet a világ „sötétebb 
zugaiba” is – így a szociális otthonokba, 
árvaházakba, a pszichiátriai klinikákba, 
a börtönökbe és a kórházakba is. A sze-
retet-lakoma, az ajándék, a karácsonyfa, 
s ami a legfontosabb, az együttlét öröme 
mindenütt meghitt hangulatot teremt. Így 
az evangélium körül összegyûlt emberek 
egyetlen nagy családot alkotnak.

Ahogy XVI. Benedek, majd utóbb 
Ferenc pápa mondta: „Nálatok nehéz 

megkülönböztetni azt, aki szolgál, attól, 
akit szolgálnak, de az elsô helyen mégis 
a rászorulók vannak”, akik az évek során 
barátokká, testvérekké váltak. A kará-
csony sokak számára családi ünnep. 
A közösség nem töri meg ezt a hagyo-
mányt, de a család ünnepi asztalánál a 
szokásosnál több személyre terít.

Magyarországon Budapesten, Pécsett 
és Monoron várják terített asztalok a 
közösség szegény barátait, összesen körül-
belül kétszáz embert december 25-én, 
karácsony elsô napján. Pécsett Udvardy 
György megyéspüspök,  Budapesten 
Székely János esztergom–budapesti segéd-
püspök mutatja be az ünnepi szentmisét, 
ezt követôen pedig maguk is részt vesznek 
a közös, ünnepi ebéden.

Bár a múzeum hivatalos nyitva tar-
tása az egyházi évvel együtt zárul, meg-
hívottak és jelentkezôk számára advent 
idején is kínálunk programokat. Már 
novemberben meghirdettük múzeum-
pedagógiai foglalkozásainkat a helyi és 
környékbeli iskolások számára, amelyek-
nek nyomán érkeztek is osztályok, nap-
közis csoportok, hogy a mûvészeti alko-
tások szemlélésén, elemzésén keresztül 
ismerjék meg karácsony titkait. Az esz-
tergomi Szent Erzsébet Iskola V. és VI. 
évfolyama – lelki nap keretében – egy-
mást követve hallgatta meg Vereczkei 
András ikonográfiai ismertetôjét a Jézus 
születése ábrázolások részleteirôl. Rövid 
bevezetô után már maguk is értelmezni 
tudták a középkori képi elôadásmódban 
elmesélt történetet. Szembesültek azzal, 
hogy a Szentírás szavait a késôbbi hagyo-
mány mennyi motívummal egészítette 
ki, az apró részletek azonban mind szim-
bolikus jelentôséggel bírnak, és szin-
te élményszerûen segítenek megérteni 
Jézus világra jöttének körülményeit.

Advent második vasárnapján dél-
utánra a múzeum baráti körét hív-
tuk meg. A zsúfolásig megtelt Gobelin 
teremben Füzes Ádám, a fôegyházmegye 
Egyházmûvészeti Bizottságának elnöke 
tartott elôadást a Megtestesülés a mûvé-
szetben és az üdvtörténelemben címmel. 
Vetített illusztrációnak fôként ókeresz-
tény mozaikokat, bizánci falképeket 
és középkori ábrázolásokat választott. 
Rámutatott: a korai ábrázolások még 
elsôsorban az emberként megszületett 
Istengyermek késôbbi áldozati szere-
pét hangsúlyozták. A kôoltárok formáját 
követô építményre helyezett, bepólyált 
csecsemô mellett pihent az Istenszülô.

Az ortodox ikonok a mai napig ôrzik 
ezt a szimbolikus utalást, nyugaton 
azonban megváltozott a betlehemi éjsza-
kát felelevenítô képtípus. Assisi Szent 
Ferenc az emberi átélhetôség, érzelmi 
közelség céljából valóságos barlangis-
tállót rendezett be, igazi elôtetôvel, fa 
jászollal, állatokkal Greccioban. Ettôl 
kezdve egyedülálló lett ennek az elképze-

lésnek a mûvészeti megjelenítése a festé-
szetben és a szobrászatban.

Helyi szervezetek idén elsô alka-
lommal szervezik meg december 21-én 
az Érseki Palota elôtti téren a Víziváros 
Adventjét, melyhez a múzeum is csatla-
kozott. Az érdeklôdôk tematikus tárlat-
vezetés során megtekinthetik a múzeum 
karácsonyi témájú képeit, a gyerekek és 
a kreatív felnôttek betlehemi figurák fes-
tésére, varrására vállalkozhatnak.

KARÁCSONY MÁSKÉPP…

ÜNNEPI ELÔKÉSZÜLET AZ ESZTERGOMI 
KERESZTÉNY MÚZEUMBAN

Kontsek Ildikó

Szôke Péter
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