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Jézus Krisztus „feltámadása nem múltbeli dolog; életerô lakik benne, 
amely átjárta a világot. Ahol úgy látszik, hogy minden meghalt, 
ott apránként mindenfelôl a feltámadás csírái jelennek meg. 
Olyan erô ez, amelynek nincsen párja.”

Részlet Ferenc pápa Evangelii Gaudium 
(Az evangélium öröme kezdetû)
apostoli buzdításából, 276



Papi lelkigyakorlattal és püspöki 
szent misével ünnepelték a Könnyezô 
Szûzanya-kegykép búcsúját a gyôri 
Nagyboldogasszony-székesegyházban 
március 17-én. A szónok Snell György esz-
tergom–budapesti segédpüspök volt.

***
Március 15-én érkezett a Szent 

István-bazilikába a máriapócsi könnyezô 
Szûz Mária-kegykép, melynek tiszteleté-

re Erdô Péter bíboros mutatott be szent-
misét. A csodás alkotás a könnyezés, a 
máriapócsi görögkatolikus kegytemplom 
zarándokhellyé válásának 300. évfordu-
lója alkalmából indult országjárásra.

***
Cserháti Ferenc, a külföldön élô 

magyarok pasztorációjáért felelôs segéd-
püspök az idei esztendôben a grazi 
magyar katolikus közösséggel ünnepelte 
a március 15-i nemzeti ünnepet.

***
Ferenc pápa megválasztásának máso-

dik évfordulója alkalmából, március 
12-én ünnepélyes hálaadó szentmisét 
mutatott be Alberto Bottari de Castello 
érsek, apostoli nuncius Erdô Péterrel és 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
tagjaival a Szent István-ba zi likában. 
A megemlékezésen a nuncius méltat-
ta a Szentszék és Magyarország közti 
diplomáciai kapcsolat újrafelvételének 
(1990. február 8.) 25. évfordulóját.

***
Kondor Lajos magyar szerzetes 

szob rát áldotta meg Erdô Péter bíbo-
ros Portugáliában, a fatimai kegyhelyen 
március 7-én. Az eseményen részt vett 
Áder János köztársasági elnök. A fôpász-
tor António Marto leiria–fatimai püspök-
kel közösen mutatott be szentmisét a fél 

évszázada készült magyar kálvária köze-
lében található Szent István-kápolnában. 
A szoboravatáson az államfô kiemel-
te: Kondor Lajos sokat tett azért, hogy 
Fatimából ismert zarándokhely legyen, 
az ott élt pásztorgyerekeket boldoggá 
avassák. Jót tett velünk, magyarokkal is, 
akiket hazájától távol élve is mindvégig 
testvéreinek tekintett.

***
Az MKPK tavaszi rendes ülésén, már-

cius elején megalapította a cigánypasz-
torációs képzésekkel foglalkozó Boldog 
Ceferino Képzési Intézetet, amelynek 
vezetésével Székely János segédpüspököt 
bízták meg.

***
Hatvan év után ismét van harangja a 

budapesti Sziklatemplomnak. Március 
1-jén Erdô Péter áldotta meg az ado-
mányból készült harangot, mely a pálos 
kolostor tornyában kap helyet. Az alko-
tásra felírták: „A budapesti pálos kolos-
tor egykori harangjai emlékére öntet-
te a Magyar Pálos Rend a Megszentelt 
Élet Évében, 2015-ben.” Ismert, 1934-ben 
a kolostor tornyában már volt egy 18 
harangból álló, Boldogasszony Anyánk 
dallamát játszó harangjáték, ám ez 1951 
után, a szerzetesek elûzését követôen 
eltûnt.

FEDEZZÉTEK FEL 
A SZERETET SZÉPSÉGÉT! 

Erdô Péter bíboros ünnepi szentmi-
sét mutatott be virágvasárnap délelôtt az 
esztergomi bazilikában. Ezzel a nappal 
kezdôdött meg a nagyhét, amely a keresz-
ténység legnagyobb ünnepére, a húsvét-
ra vezet el bennünket. Krisztus a Biblia 
tanúsága szerint a zsidó peszah elôtt 
néhány nappal vonult be Jeruzsálembe, 
errôl három evangélista is ír. Így a virág-
vasárnapi szentmise mindig a bevonu-
lásra emlékezô körmenettel kezdôdik, 
melynek során a hívek pálmaágakkal és 
barkákkal köszöntik a templomba bevo-
nuló papot és kíséretét, ahogy egykor a 
jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus elôtt. 
A liturgia része az a körmenethez szo-
rosan kapcsolódó szertartás, amelynek 
során a hívek által hozott barkákat a pap 
megáldja.

Ez a vasárnap egyben az Úr szen-
vedésének vasárnapja néven ismert a 
liturgiában: a szentmisén hallhattuk 
Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. 
„Az Egyház a liturgiában azt a hitét feje-
zi ki, hogy a dicsôséges bevonulás kezde-
te annak az eseménysornak, amely Jézus 
szenvedésével és halálával folytatódik, 
majd feltámadásával teljesedik be, ezál-
tal megvalósítva a megváltást, lehetôvé 
téve az embernek a szabadulást bûneitôl. 
Jézus feltámadása egyben a feltámadás 
és az örök élet reményét táplálja minden 
hívôben” – írta a püspöki kar.

Szent II. János Pál pápa 1985-ben a 
Katolikus Egyházban virágvasárnapot 
egyben az ifjúság világnapjává jelölte 
ki, Ferenc pápa pedig – követve elôdjei 
hagyományát – az idén, a harmincadik 

Ifjúsági Világnap alkalmából üzenetben 
fordult a fiatalok felé. Ebben az egyház-
fô úgy fogalmazott: Krisztusban lelhetô 
meg a jóság és boldogság iránti vágyak 
tökéletes beteljesedése. „Egyedül ô képes 
betölteni várakozásotokat, amelyet 
annyiszor cserbenhagytak a világ hamis 
ígéretei.”

Ki kell alakítanunk magunkban az 
ôszinte és érzékeny lelkiismeretet, „hogy 
felismerje, mi az Isten akarata, mi a 
helyes, mi a kedves elôtte és mi a tökéle-
tes” – folytatta. Ha egészséges odafigye-
lésre van szükségünk ahhoz, hogy meg-
ôrizzük a teremtett világot, a levegô, a 
víz, a táplálékunk tisztaságát, mennyivel 
inkább kell figyelnünk arra, hogy tisztán 
ôrizzük meg azt, ami a legértékesebb a 
számunkra: a szívünket és a kapcsola-
tainkat – vetette fel. Majd hangsúlyozta, 
csak az ad értelmet életünknek, ha tud-
juk: Isten fenntartások nélkül szeret ben-
nünket. „Fedezzétek fel újra az ember 
szeretetre szóló meghívásának szépsé-
gét, arra is buzdítalak titeket, hogy állja-
tok ellen a széles körben elterjedt irány-
zatnak, amely a szeretetet banálissá 
teszi” – üzente a fiataloknak Ferenc pápa.

Magyar Kurír

Fritzné Tôkés Éva
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A magyarországi keresztény egyhá-
zak képviselôi és hívei – Erdô Péter bíbo-
ros vezetésével – együtt imádkoztak már-
cius 27-én este a belvárosi Szent Mihály-
templomban azokért, akik az elmúlt 
évben életüket adták az evangéliumért. 
Szôke Péter, a Szent Egyed közösség veze-
tôje köszöntôjében Andrea Santorót, a 
Törökországban vértanúhalált halt papot 
idézte: „Mi, keresztények nem a kard, 
hanem a kereszt emberei vagyunk.” Azaz 
nem hordhatunk kardot. Viszont hordoz-
nunk kell a keresztet, azok keresztjét, aki-
ket Krisztus nevéért gyûlölnek – mondta.

Erdô Péter az elhalt búzaszemrôl 
beszélt, amely bôséges termést hoz. Az 
évszázadok során gyakran emlékeztette 
a keresztényeket a búzaszem hasonlata 
a vértanúság és a hit terjedésének csodá-
latos összefüggésére – mondta. Felidézte: 
az Egyház történetében újra és újra 
pusztító gyûlölet támad azok ellen, akik 
Krisztushoz tartoznak. És amikor már 
szinte minden keresztényt kiirtottak egy 
vidékrôl, a romok felett váratlanul új, ele-
ven, áldozatkész kereszténység tûnik fel.

A bíboros emlékeztetett arra, milyen 
sok huszadik századi keresztény vértanút 
avattak szentté, utalt a spanyol polgárhá-
ború alatt meggyilkolt papokra, Boldog 
Ceferinó cigány vértanúra, a nácizmus 
és a kommunizmus alatt megölt keresz-
tények tömegeire. Figyelmeztetett a 
közel-keleti és afrikai helyzetre, amikor 
nyilvánosság elôtt gyilkolják a keresz-
tényeket, égetik a templomokat és a 
lakóházakat. Krisztussal eljött az Isten 
országa, itt mûködik a történelemben, de 
még együtt van a búza és a konkoly, még 
csak várakozunk a végsô aratásra. „De a 
keresztények egyetlen csepp vére, amit 
isteni mesterük dicsôségére ontanak, 

képes arra, hogy sok új kereszténynek 
adjon életet” – hangsúlyozta Erdô Péter.

Végül azért fohászkodott a bíboros, 
hogy Isten adjon erôt a tanúságtételre és 
a kitartásra minden üldözött, megalázott 
keresztény testvérünknek és segítse, hogy 
minden szenvedésük Krisztus áldozatá-
hoz kapcsolódva hit, remény, megbocsá-
tás és megtérés forrása legyen az emberi-
ség számára. 

Bogárdi Szabó István, a Magyar-
országi Református Egyház zsinatának 
lelkészi elnöke könyörgött az Úrhoz, 
minden élet forrásához a szenvedôkért, 
akik kitartással, hûséggel bizonysá-
got tesznek Krisztusról, mindvégig áll-
hatatosak maradnak a hitben. Kérte, 

adjon nekik erôt terheik hordozásához, 
majd a résztvevôk közösen imádkoztak 
azokért, akik az elmúlt évben életüket 
adták az evangéliumért a Közel-Keleten, 
Ázsiában és Óceániában, Amerikában, 
Afrikában, Európában. Kikrôl van szó? 
A Közel-Keleten az Iszlám Állam mészár-
lásának ártatlan áldozatairól, az iraki és 
szíriai keresztények százairól, a robban-
tásos merényletekben meghalt pakisztáni 
keresztényekrôl, köztük egy Abish nevû 
kisfiúról, aki a Szent Egyed közösség 
tagja volt. Az eseményen gyertyát gyújtot-
tak az áldozatokért, és minden kontinens 
szenvedésének felsorolása után állva 
fogadták a földrész keresztjét.

„Azért ölték meg ôket, mert a keresztény 
hitet vallották” – hangoztatta a kopt ortodox 
pátriárka, II. Tavadrosz az Iszlám Állam terro-
ristái által Líbiában kivégzett huszonegy egyip-
tomiról, akik nevét beiktatják a Synaxariumba, 
vagyis a vértanúk névsorába, a római martyro-
logium keleti megfelelôjébe. 

A gizehi kopt katolikus püspök, Anba 
Antoniosz Aziz Mina emlékeztetett, a vértanúk 
Jézus Krisztus nevével az ajkukon mentek a 
halálba. „Ezt a gyôzelmet egyetlen hóhér sem 
veheti el tôlük. A kivégzésükrôl készült videó 
egy vérfagyasztóan megrendezett jelenetet rög-
zített, amely rémületet akart kelteni. Mégis, 
a név, amelyet az utolsó pillanatban suttog-
tak, mintegy megpecsételte vértanúságukat” – 
mondta.

Abish, akirôl a budapesti imaórán is meg-
emlékeztek, a pakisztáni tálibok által felvállalt, 
március 15-i robbantásos merényletekben veszí-
tette életét. Lahor városában, egy katolikus és 
egy protestáns templomnál egy idôben bekö-
vetkezett tragédiában összesen tizenöten hal-
tak meg, köztük két rendôr, és hetvenen meg-
sebesültek. Az egyik helyszínen az ôr a testével 
akadályozta meg, hogy a támadók bejussanak 
a zsúfolásig megtelt templomba. Az öngyilkos 
merénylôvel együtt ô is felrobbant a bejáratnál.

Ferenc pápa a történtek nyomán megerô-
sítette: a keresztényeket üldözik. „Testvéreink 
vérüket ontják, pusztán azért, mert Krisztus-
követôk. Imádkozom az áldozatokért és csa-
ládjaikért, és esedezve kérem az Urat, minden 
jó forrását, hogy adja meg a béke és egyetértés 

ajándékát annak az országnak, hogy ez a keresz-
tényüldözés, melyet a világ igyekszik elhallgat-
ni, véget érjen, és béke legyen” – fogalmazott.

Immár ismeretes: a polgárháború kitörése 
elôtt 1,8 millió keresztény élt Szíriában, jelen-
leg 1,1 millióra tehetô a számuk, és sokuk mene-
kültként él a saját hazájában. Szomáliában és 
Kenyában az iszlamista Al-Shabaab felelôs az 
erôszak fokozódásáért. Nigériát és szomszédait 
a Boko Haram terrorszervezet tartja rettegésben.

Korábban Szent II. János Pál pápa a husza-
dik századot a vértanúság évszázadának nevez-
te és kérte, ne feledkezzünk el a mártírokról. Az 
új vértanúk kifejezés is tôle ered. Ôk azok, akik 
sokszor tömegesen haltak, illetve halnak meg a 
hitükért. Ez történik ma is a keresztényekkel a 
világ számos országában.

ÖKUMENIKUS IMA 
A VÉRTANÚKÉRT

T.Zs.



a nekünk adatott Szentlélek által… 
mert ahol elárad a bûn, túlárad a kegye-
lem…

Igen. A szeretet a föltámadott Úr 
ajándéka, mely vigasztalás, békesség, 
új élet. De a szeretet nekünk, akik elkö-
telezzük magunkat Istennek, feladat is. 
Úgy teljesíthetjük ezt, ha tanítványok-
ká válunk, ha figyeljük és begyakoroljuk 
azt az érzületet, magatartási módot, cse-
lekvést, amelyet Jézus, az ôsegyház és a 
szentek életében látunk.

Jézus mindvégig, mindhalálig magá-
ra vette az emberélet krízisét, ezért 

nekünk Tôle kell tanulni az emberélet 
krízishelyzeteire választ adó, irgalmas, 
vigasztaló, békességszerzô, gyógyító, cse-
lekvô szeretetet.

A mi korunk végsô botránya a ma-
gány, a szenvedés, a halál, amivel a mai 
kor embere alig-alig tud szembenézni. 
Keresi is nemzedékünk a pótszereket, a 
reinkarnációs meséket. Ugyanakkor gya-
nakvóan és szorongva zárt ajtók mögé 
rejtôzünk. Mi köze van másnak hozzám, 
mi közöm van mások nyomorához? Lezár 
a szégyen és „az úgysem törôdnek velem” 
reménytelensége. Vagy kilépek a meg-

oldhatatlan, csalódottsággal teljes hely-
zetbôl, és elindulok az úton, mindegy, 
mit csinálok, csak távolodjon el a vesz-
teség, csak semmi se emlékeztessen rá. 
Elindulok Emmausz felé, vagy „halász-
ni”, hogy a munka feledtesse a tragédiát.

Mennyire megvan ez a saját életünk-
ben is, mennyire jelen van mások életé-
ben. Jézus, a Föltámadott, keres engem, 
gyógyítani akarja bennem a halálnak 
ezeket az érintéseit, hogy életem legyen, 
és elindulhassak vigasztalni másokat 
azzal a vigasztalással, amivel Ô vigasztal 
engem.

Hogyan vigasztal a Föltámadott?
A temetôt járó, halottjától elszakad-

ni nem tudót néven szólítja: Mirjam! 
A múltat siratóra, a reményvesztett gyá-
szoló asszonyra az Élet Örömhírét bízza 
és küldi a tanítványokhoz. Miért nem 
járunk ki a temetôbe vigasztalni a meg-
szomorodottakat? Milyen húsvéti szolgá-
lata lehetne ez a Szeretetnek!

A szituációkból kimenekülôk útitár-
sává szegôdik az Úr, egyszerû kérdések-
kel a fájdalmak gyökeréhez nyúl. Nem 
elégszik meg egy „Hogy vagy, hogy vagy?” 
stílusú társalgással, és így a megosztott 
kétségbeesés enyhül, az események újra-
értelmezôdnek, a menekülésbôl asztal-
közösség lesz, felismerés és visszatérés 
azokhoz, akiktôl a szenvedés elszakított. 
Hány szomorú arcot láttam ma a metrón? 
S hányra tekintettem megértôen? Hányat 
szólítottam meg vigasztalóan?

Uram, köszönöm a küldetést, hogy 
elindulhatok szeretni, a Te feltámadott 
életed erejében részesülve, ahogyan Te 
szeretsz, vigasztalni és belépni a magá-
nyosokhoz, útitársává szegôdni a mene-
külteknek, asztalhoz hívni a hajlékta-
lant, néven szólítani és új feladatot adni 
a múltba süppedônek, megérinteni a 
sebeket, és megmaradni imádságban 
Máriával és az apostoli közösséggel.

Köszönöm, Uram, hogy megerôsít-
hetjük egymást az Örömhírrel: Él az Úr! 
Találkoztam vele! S igen, most menjünk, 
ahogyan küldött bennünket a „pogá-
nyok Galileájába!”. Köszönöm, hogy így 
általunk, bennünk, rajtunk keresztül 
is kiáradhat a Megszentelô Szeretet, 
a Szentlélek. S így sodró erejû, világot 
tisztára mosó, élesztô folyammá válhat, 
szervezôdhet s az Isten Szívébôl faka-
dó mozgalommá lehet, mely „élô vizet” 
nyújt a szomjazónak, s az élet értelmét 
tárja fel a halál árnyékában tévelygônek. 
Köszönöm, hogy adtál fehér ruhát, köszö-
nöm, hogy Rád tekinthetek a szorongat-
tatás óráján. Köszönöm az ígéretet, hogy 
velem, velünk maradsz.  

ISTEN SZERETETE KIÁRADT SZÍVÜNKBE

ELMÉLKEDÉS

Sztrilich Ágnes SSS
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Katolikus hitünk legcsodálatosabb 
ideje köszöntött ránk virágvasárnappal. 
Hihetetlenül gazdag a nagyhét liturgiája, 
elénk tárja és segít megélni a megváltás 
titkát. 

Aki járt már a Szentföldön, annak 
még elevenebbé válnak a szentírási mon-
datok a jeruzsálemi ünnepi bevonulásról 
a pálmaágakkal feldíszített városban. 
Az a tömeg, mely ekkor üdvrivalgás-
sal fogadja királyát, pár nappal késôbb 
feszítsd meg-et kiált. Közben nagycsü-
törtök ünnepi varázsa, amikor elhal a 
harangszó, elcsendesül az orgona, elné-
mul a csengô, a csendben elhangzik a 
teremtô szó, mellyel örökre itt marad 
köztünk az Úr. Ez az én testem, ez az én 
vérem. Az eucharisztia immár örökre 
a lelkünk tápláléka. Az utolsó vacsora 
bensôséges megünneplése után az oltár-
fosztás jelzi a szenvedés kezdetét. Uram, 
újra meg újra elalvó tanítványaid jelzik: 
a szenvedésben bizony csak az Atya van 
velünk, emberre nemigen lehet számí-
tani. A szenvedés éjszakája után eljön a 
nap, amire egész földi életedben készül-
tél: hogy teljesítsd az Atya akaratát. 
Keresztutad nem egy templomi áhítat 
volt. Nagyon is hasonlított a mai jeruzsá-
lemi zarándokok keresztútjárásához. Az 
emberek egy része utánad megy és elmél-
kedik szenvedéseden. Ám a nagy több-
ség közönnyel tekint a keresztútjárókra, 

adnak, vesznek, kiabálnak, mint egy-
koron. Nagypéntek liturgiája – bár elôt-
tünk áll végtelen szenvedésed – mégis 
inkább mindenekfölött való szereteted-
rôl szól.  Mindenkinek megváltója lettél, 
mert jobban szerettél a saját életednél, 
azt is odaadtad értünk. Kereszthalálod a 
szeretet diadala a gonosz fölött. Ebbe a 
mindent felülmúló szeretetbe nagyon is 
belesimul édesanyád fájdalma, az apos-
tolok reményvesztése. Nagyon is emberi. 
Temetésed úgy látszik, lezár egy remény-
teli korszakot. Ezt jeleníti meg számunk-
ra a templomainkban felállított szentsír, 
mely az emberi fájdalom és gyász felkiál-
tó jele. 

Ám a te szavad mindig igaz. „Bont-
sátok le ezt a templomot és én harmad-
napra fölépítem.” (Jn 2,19) Uram, hús-
vétvasárnap hajnala Mária Magdolnát 
már sírodnál találja. Talán soha nem 
várta jobban senki a zsidó húsvét elmúl-
tát, mint Magdolna. A hûséges szeretet 
sírodhoz viszi, s nem marad el a jutalma; 
Angyal hirdeti neki a világ legnagysze-
rûbb evangéliumát: gyôzelmedet a halál 
fölött. Ez a jó hír futótûzként terjed, s 
mindenki meg akar gyôzôdni annak igaz-
ságáról. Az üres sír és Mária Magdolna 
tanúsága – hiszen elôször ô találkozik a 
Feltámadottal – mégsem bizonyíték az 
apostoloknak sem. A bizonyosság csak 
akkor tölti el lelküket, amikor találkoz-

nak vele. Ám ezek a találkozások oly 
mértékben megerôsítik ôket, hogy meg-
gyôzôdésükért aztán életüket is készek 
odaadni. 

A Szent Három Nap katolikus hitünk 
legszentebb ideje. A liturgiában ilyenkor 
illô, hogy mind együtt ünnepeljük úgy az 
utolsó vacsora emlékezetét, mind nagy-
pénteken Jézus szenvedését. Nagypéntek 
puritán egyszerûségében mégis talán a 
legünnepélyesebb. A János-passió után a 
kereszt leleplezése és ima az egész terem-
tett világért jelzi az egyetemes megvál-
tást, melyben a közös szentáldozásban 
részesülünk leginkább. Nagyszombat 
este (húsvét éjszakája) fokozatosan bont-
ja ki elôttünk a feltámadás örömét, az 
élet beteljesülését. 

Feltámadt Urunk! Te, aki bizonyos-
ságot adtál feltámadásodról Mária 
Magdolnának, az apostoloknak; Saulnak, 
az emmauszi tanítványoknak éppen 
azzal, hogy találkozhattak veled, 2015 
húsvétján is keresd a hitben való találko-
zást velünk, hogy megtapasztaljuk meg-
váltó szeretetedet, hogy öröm és remény 
töltse el szíveinket, mert megváltott 
emberek lettünk!

Szeretettel hívjuk minden kedves 
Testvérünket, ünnepelje velünk a meg-
váltás szent titkait!

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

Nagycsütörtökön délelôtt 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában fôpapi szentmise keretében Erdô Péter bíboros olajokat szentel. A szer-
tartás alkalmával újítja meg a fôegyházmegye papsága papi ígéreteit. Este 18 órakor a fôpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az 
utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását, nagypénteken pedig az esztergomi bazilkában emlékezik meg Urunk 
szenvedésérôl. Húsvét vigíliáján 18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros-fôpásztor, az esztergomi bazilikában Székely János segéd-
püspök vezetésével kezdôdik a húsvéti vigília. Húsvétvasárnap délelôtt 10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdô Péter bíboros.

Snell György

HÚSVÉT
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Összefogtak a Karitatív Tanács tag-
szervezetei az Ukrajnában élô, nehéz 
helyzetbe került családokért – jelentette 
be Soltész Miklós, az Emberi Erôforrások 
Minisztériumának egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs 
államtitkára március 24-én Budapesten. 
Így a segélyszervezetek által gyûjtött 
adományokat kamionkonvoj viszi majd 
a szomszédos országba. Ennek indulását 
április közepére tervezik, az adományo-
kat pedig az ukrajnai partnerszervezetek 
segítségével osztják szét a rászorulók 
között. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász 
országos igazgatója szerint a helyi szerve-
zetekhez húsvétig várják a felajánlásokat.

Soltész Miklós korábban tudatta azt 
is, az ukrán nemzetiségi vezetôk, vala-

mint konzulok közbenjárá-
sával sikerült egyeztetnie 
az ottani hatóságokkal a 
segélyszállítmányok gyor-
sabb célhoz érkezésérôl. 
Hangsúlyozta:  nemcsak 
m a g á n e m b e r e k ,  h a n e m 
élelmiszer-forgalmazó és 

élelmiszergyártó cégek felajánlásait is 
várják, valamint nagy szükség lenne 
gyógyszerekre és orvosi mûszerekre is. 
Az adományokat a karitatív szervezetek 
helyi irodáiba várják, emellett tovább-
ra is lehet pénzadományokkal segíteni. 
(Katolikus Karitász, Raiffeisen Bank 
12011148-00124534-00800007, a közle-
mény rovatba kérik beírni: „Kárpátalja”. 
A 1356-os adományvonal tárcsázásával 
hívásonként 500 forinttal járulhatnak 
hozzá a gyûjtéshez!)

Korábban a Magyar Közlönyben meg-
jelent a kormány határozata, amely sze-
rint az emberi erôforrások minisztériu-
mának együttmûködési megállapodást 
kell kötnie a Katolikus Karitásszal a 

Kárpátalján élô magyar családok megse-
gítésére indítandó egyéves program lebo-
nyolítására. Ennek fedezetére 85 millió 
forintos költségvetési támogatást bizto-
sítanak.

Az ottani helyzettel kapcsolatban 
Majnek Antal munkácsi megyéspüspök 
úgy fogalmazott, nagyon sok ember él 
szegénységben, az itteninél jóval alacso-
nyabb minimálbérhez közeli összegbôl. 
A katonai sorozástól való félelem a máso-
dik helyre került, az elsô helyen a megél-
hetés, a túlélés iránti aggodalom áll.

A Magyar Katolikus Püspöki Kon feren-
cia a súlyos helyzet miatt még decem-
berben 32 millió forint értékben küldött 
gyorssegélyt, majd döntött arról, hogy a 
katasztrófaalapból újabb 10 millió forint 
értékben juttat el támogatást a nehéz hely-
zetben lévô családok és az egyedülálló 
idôs emberek megsegítésére. A súlyosbo-
dó helyzet miatt március 15-én országos 
templomi gyûjtés is lehetôséget adott a 
bajba jutott családok támogatására.

A belvárosból kiszorult és az ország 
szegényebb területeirôl a fôvárosba 
vándorolt hajléktalanok közül sokan 
a Duna-parti kifolyócsövekben és a 
budai hegyek erdeiben húzzák meg 
magukat, így közülük többen az Újlaki 
Sarlós Boldogasszony-plébánia terüle-
tén élnek. Bár nincs bejelentett laká-
suk, mégis a közösséghez tartozónak 
vallják magukat. A plébánia élelmi-
szert gyûjt számukra, orvosságot vásá-
rol, de saját erejébôl ezt a feladatot nem 
tudja ellátni. Ezért szoros kapcsolatot 
tart a plébánia területén tevékenyke-
dô Újlak Karitász Alapítvánnyal és a 
Máltai Szeretetszolgálattal. Ezekkel a 
szervezetek kel együtt a plébánia több 
módon is segítséget nyújt. Így a templom 
elôtti megalázó kéregetés megszüntetése 
érdekében a templomban elhelyeztünk 
egy perselyt „Adomány a hajléktalanok 
megsegítése” felirattal. Az összegyûlt 
pénzbôl élelmiszert és gyógyszert vásá-
rolunk, amit a karitász vezetôje oszt ki. 
Aztán a környezô élelmiszerüzletek pék-
áru-feleslegét a hét egy napján a plébáni-
ára hozzuk, amit naponta továbbadunk a 
rászorulóknak. Az ötletet Szent Ágoston 
mondása adta: a gazdagok feleslege a 
szegények jogos tulajdona. Végül az 
Újlak Karitász Alapítvány tagjai minden 
szombaton délután 4 órától 40–50 haj-
léktalan részére meleg ételt készítenek 
és azt szétosztják a rászorulók között. 
A hajléktalanok felemeléséhez nagy lelki 
erôre van szükség. Ezt csak egy közösség 
tudja vállalni.

Fôegyházmegyénk Szent Erzsébet 
Karitász Központja március 8–11. között 
szervezte meg már hagyományos nagy-
böjti lelkigyakorlatát. A máriabesnyôi 
lelkigyakorlatos házban száz önkéntes 
részvétele mellett zajlottak a lelki prog-
ramok, Molnár Alajos kanonok, Budapest 
Baross Gábor-telepi plébános vezetésé-
vel, a lelki megerôsítés érdekében. Az 
egyik fô gondolat a példamutatás volt, 
illetve a szinódusi üzenet: a család ereje 
védelmez. Lehetôség volt az Écsy Gábor 
atya által vezetett beszélgetésen a kari-
tászmunka napi gondjait is átbeszélni, 
tapasztalatokat cserélni, ötleteket fel-
vetni. Eközben a Szent Erzsébet Karitász 
Központ igen gazdag tevékenységet foly-
tat, legfrissebb összefoglalójuk szerint 
többek között lakberendezési cikkek 
ingyenes továbbajándékozásával, térítés-
mentes kiszállításával tavaly 250 család 
kapott segítséget. Ruhaosztásokon a köz-
ponti raktárból évente 1400 család, janu-
ár, februárban élelmiszer-ellátásban 1180 
család részesült. Újra megtartották a 
dm és a Karitász közös pelenka akcióját. 
A gyógyászati segédeszközök kölcsönzé-
se is térítésmentes, ahogy a gyógyszertá-
mogatási program is folytatódik. A tava-
lyi évben kifizetett támogatás összesen 
14,2 millió forint volt.

KÖZÖSEN A KÁRPÁTALJAI SZEGÉNYEKÉRT

LELKIGYAKORLAT 
ÉS FOLYAMATOS AKCIÓK

Csapó Viktória

Kovács Gyöngyi Beran Ferenc
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ÉLETÜNK

Ünnepi szentmisét mutatott be Erdô 
Péter bíboros Boldog Meszlényi Zoltán 
emléknapján, halálának évfordulóján, 
azaz március 4-én a vértanú püspökrôl 
elnevezett, ôsszel felszentelt budapesti 
templomban. A szertartáson megjelentek 
a Meszlényi család tagjai is. „Már maga a 
dátum is jellemzi a kort, amelyben a vér-
tanú püspök élt, és melyben tanúságot 
tett. Halála idôpontját a hatalom elhall-
gatta, két évvel késôbbre mondták halá-
lát, csendben, titokban temették el. Az 
igazságra azonban fény derül, a csendben 
végzett tettek, a kitartás, a helytállás nem 
marad rejtve” – e szavakkal köszöntött a 
fôpásztor.

Újra és újra látjuk a történelemben, 
hogy szinte érthetetlen, pusztító gyûlölet 
támad azokra, akik Krisztushoz tartoz-
nak – fogalmazott szentbeszédében Erdô 
Péter, megemlékezve mindazokról, akik 
egykor és ma, Magyarországon és szer-
te a világban életüket áldozzák hitükért. 
Felidézte a nácizmus és a kommunizmus 
keresztény áldozatai, a szovjet lágerekben 
legyilkolt tömegek, az albániai diktatú-
ra és a késôbbi vérengzések áldozatainak 
emlékét, és szót emelt a Közel-Keleten, 

Afrikában szinte kérkedve, nyilvánosság 
elôtt legyilkolt keresztényekért.

“Ha a búzaszem nem hull a földbe, és 
nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, 
sok termést hoz” – kapcsolódott Erdô 

Péter a vértanúk napjának evangéliumá-
hoz. A vértanúság huszadik századi példá-
ira is felhívta a figyelmet: Ázsiától kezdve 
Afrikán, Amerikán át Európáig. Közöttük 
vannak a spanyol polgárháború alatt 
hitük miatt meggyilkolt ezrek, papok és 
szerzetesek, a barbastrói szeminárium 
kispapjai tanáraikkal és elöljáróikkal 
együtt és Boldog Ceferinó is, a cigányság 
védôszentje, aki az élete árán is kitartott 
Krisztus ügye mellett. Külön megemlé-
kezett a magyarokról, Boldog Salkaházi 
Sáráról, Boldog Apor Vilmosról, Boldog 
Sándor Istvánról és a ma ünnepelt Boldog 
Meszlényi Zoltánról.

“Olykor úgy tûnik, hogy már minden 
keresztényt sikerült kiirtani egy ország-
ból, vagy akár egy egész kontinensrôl, és 
aztán újra, szinte váratlanul, eleven, áldo-
zatkész, tanúságtevô kereszténység jele-
nik meg a romok felett” – hangsúlyozta 
Erdô Péter, buzdítva: Krisztus megváltó 
halála a mi feltámadásunk reménye is.

A szentbeszédet követôen a bíboros 
megáldotta a templom mostanra elkészült 
három mozaikját, amelyek Tölg-Molnár 
Zoltán Munkácsy Mihály-díjas festômû-
vész alkotásai.

Mindszenty Józsefre emlékeztek 
március 19-én, Szent József ünnepén 
Sopronkôhidán, a bíboros 1944-es fogsá-
gának helyszínén. Erdô Péter bíboros és 
Márfi Gyula érsek szentmisét mutattak 
be a fegyház kápolnájában, és megkoszo-
rúzták a hercegprímás emléktábláját.

A szertartás elején megemlékeztek 
a 2012-ben elhunyt Szekeres János atyá-
ról, aki 23 éven át végezte a fogvatartot-
tak lelkigondozását. Neki köszönhetôen 
jött létre a fogház épületében a kápolna. 
Erdô Péter szentbeszédében felelevení-
tette Mindszenty bíboros sopronkôhidai 
fogságának idejét: a hercegprímást 1944. 
december 22-én, a nyilas rémuralom ide-
jén huszonhat pappal és kispappal együtt 
hozták a sopronkôhidai fegyházba csend-
ôri kísérettel. Itt töltötte a háború utolsó 
karácsonyát. 

A fôpásztor a napi evangéliumhoz 
kapcsolódva párhuzamba állította a 
gyermek Jézust Jeruzsálemben keresô 
Szent Józsefet és Mindszenty bíborost. 
Rámutatott: Szent József életét a gon-
doskodó szeretet és az Isten iránti alázat 
jellemezte. Isten tervét akarta szolgálni 
akkor is, ha ennek a tervnek nem ô állt 
a középpontjában. Ez a gondoskodó sze-
retet Mindszenty József életét is végig-
kísérte, emberi jószívûségébôl is követ-

kezett ez, ugyanakkor jelen volt benne az 
Isten titka és az Isten terve iránti felelôs-
ségérzet is.

Miért foglalkoznak a katolikus püs-
pökök városuk, országuk, népük olyan 
ügyeivel, amelyek nem kimondottan 
vallási jellegûek? – tette fel a kérdést a 
bíboros, majd így válaszolt: a világnézet, 
a vallás a gyakorlatban is következmé-
nyekkel jár, eligazítást kell 
adnia az emberek életéhez. 
Tehát nem elsôsorban a püspök 
ad eligazítást a társadalomnak, 
hanem a vallás ad eligazítást 
az embernek. A püspök szerepe 
a tanúságtétel és a hit öröksé-
gének alkalmazása a konkrét 
körülmények között.

Mindszenty bíboros oszto-
zott Szent József küldetésében 
azáltal is, hogy sok nagy ese-
ményben nem fôszereplôként 
határozta meg a dolgok folyá-
sát, hanem mintegy alázattal 
elfogadta a helyzetet, amelybe 
hite és hûsége miatt került. 
Végrendeletében maga vall errôl, amikor 
megjegyzi, hogy a prímási kinevezést 
abban a tudatban vállalta, hogy olyan 
emberre van szükség, aki majd fogságot 
és gyalázatot visel. A hercegprímás Szent 

Józsefet követte gondoskodó szereteté-
vel. Bízunk benne, hogy a Mennyei Atya 
házában ma is szeretettel imádkozik 
hazánkért, népünkért, egyházunkért, az 
állami hatóságokért és minden fogvatar-
tottért – zárta homíliáját Erdô Péter.

Kovács Gergely, a Magyar Mindszenty 
Alapítvány tagja, Mindszenty bíboros 
boldoggá avatási eljárásnak posztulátora 

hangsúlyozta: Sopronkôhida mára nem-
zeti emlékhellyé vált, amelyet a huszadik 
században hitvallók és vértanúk áldozat-
vállalása tett azzá. 

A VÉRTANÚ MESZLÉNYI ZOLTÁNRA EMLÉKEZTEK

SZENTMISE SOPRONKÔHIDÁN, MINDSZENTY BÖRTÖNÉBEN

Trauttwein Éva

Kacsoh Dániel



SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT, EVANGÉLIUMI HELYSZÍNEKEN

KISPAPTALÁLKOZÓ PÉLIFÖLDSZENTKERESZTEN ÉS BAJNÁN

Negyvenhárom pap és egy diakó-
nus vett részt az Esztergom–Budapesti 
Fôegyházmegye által február 9–13. között 
szervezett zarándoklaton. A tavaly nyári, 
jól sikerült felvidéki fôegyházmegyei papi 
kiránduláson fogalmazódott meg, hogy a 
tél folyamán is jó lenne közös papi zarán-
doklatot szervezni. Erdô Péter bíboros 
támogatta az ötletet, és még a helyszínen 
fölmerült, hogy a Szentföld legyen a cél.

A szervezést tapasztalt szentföldi 
kísérôként Szederkényi Károly plébá-
nos atya vállalta, Rami Shacham helyi 
idegenvezetôvel együttmûködve. A részt 

vevô papok szakmai és lelki vezetô-
je Székely János esztergom–budapesti 
segédpüspök volt, az egyes szentmiséken 
és evangéliumi helyeken más-más lelki-
pásztor mondott elmélkedést. A VI. Pál 
pápa által az „ötödik evangéliumnak” 
nevezett szentföldi zarándoklat során 
nem megoldható Jézus földi életének 
valamennyi helyszínét meglátogatni, de 
a fontos üdvtörténeti helyek megtekin-
tése mellett az evangéliummal lehetett 
találkozni.

A zarándokok felkeresték Haifát, 
a Kármel-hegyi Stella Maris-kolostort, 

valamint megtekintették a Genezáreti-tó 
partján fekvô szent helyeket: a kenyér-
szaporítás helyszínét, a Primátus-
kápolnát, Kapernaumot Péter házával és 
a zsinagógával, továbbá a hegyi beszéd 
templomát. Názáretben felkeresték az 
Angyali Üdvözlet-bazilikát és a Szent 
József-templomot, majd Kánán keresztül 
a Holt-tengerhez utaztak, Qumranban 
ellátogattak a holt-tengeri tekercsek 
lelôhelyére. Jeruzsálemben végigjárták 
az Olajfák-hegyét, a Getszemáni-kertet, 
illetve a Via Dolorosát, amely a Szent Sír-
bazilikához vezet. A siratófalnál tett láto-
gatás mellett a Sion-hegyet is megtekin-
tették: az utolsó vacsora termével, Dávid 
király sírjával és az elszenderülés temp-
lomával. Betlehemben a születés templo-
mát keresték fel.

Kulcsár Sándor atya, a Bosnyák téri 
templom káplánja elmondta: hatalmas 
élmény volt ott járni, ahol Jézus Krisztus 
élt, szenvedett, „ez segített számomra, 
hogy közelebb érezzem magam hozzá, át 
tudtam élni, hogy mennyire rólam is szól 
ez a történet”. Hozzátette: megrendítô 
volt ott imádkozni, ahol az evangélium 
szerint Jézus vérrel verejtékezett.

A magyarországi papnövendékek és 
elöljáróik hagyományos évi zarándokla-
ton vettek részt Péliföldszentkereszten 
é s  B a j n á n  m á r c i u s  1 3 – 1 4 - é n .  A z 
Esztergomi Érseki Papnevelô Intézet 
által szervezett programon a több mint 
kétszáz szeminarista az egyház fiata-
los, lendületes arcáról tett tanúságot. 
„Imádkozzunk a hivatásokért, az elhunyt 
paptestvérekért, és mindazokért, akik a 
hívek lelki életét segítve szolgálatot vál-
lalnak” – adta meg az alaphangot Nyíri 
Róbert, a bajnai Szent Adalbert-templom 
plébánosa a szentmisére összegyûlt hívô-
közösség elôtt.

Erdô Péter bíboros szentbeszédét 
a farizeus és a vámos imáját bemutató 
napi evangéliumhoz kapcsolta. Ez a tör-
ténet csak eggyel foglalkozik: hogyan áll 
meg a vámos az Isten elôtt. Figyelmeztet: 
az embernek az imában úgy kell Isten 
elé állnia, hogy tudja saját bûnét és mél-
tatlanságát, és azt is, hogy Istenen kívül 
senki nem segíthet rajta, és ebbôl a nyo-
morúságából, bajából Istenhez kiált.

Rámutatott: ha rádöbbenünk, hogy a 
saját nyomorúságunk mélyén és a világ 
nyomorúságának a mélyén is Istennel 
találkozunk, akkor fölszakad belôlünk is 
a kiáltás, mint a vámosból; akkor mind-
annyian Istenhez fordulunk. „A papi 
hivatás lényege, hogy Krisztust vigyük 
az emberekhez. Biztos, alapvetô, egész 
életre szóló kapcsolatban kell lennünk 
magával Krisztussal, hogy aztán tôle for-
dulhassunk az emberek felé” – figyelmez-
tette a papnövendékek zarándokló közös-
ségét Erdô Péter. Hozzátette: aki egyszer 
megkapta a felszentelést, mindig számít-
hat az egyházi rend szentségébôl fakadó 
kegyelemre.

“Virágzó, mosolygó világ vesz min-
ket körül, mikor kilépünk a szeminá-
rium falai közül” – e szavakkal mondott 
köszönetet Blanckenstein Miklós, az 
Esztergomi Érseki Papnevelô Intézet 
rektora azért, hogy Pilismaróttól egé-
szen Héregig bekapcsolódtak a hívek a 
kispapoknak nyújtott vendégfogadás-
ba. A találkozó fehér asztalnál zárult, 

a bajnai hívek 300 fôt láttak vendégül. 
Szombaton a papnövendékek elmélke-
déssel egybekötött zarándokutat jár-
tak, csoportokban beszélgettek. Az elöl-
járók pedig éves értekezletet tartottak 
Esztergomban, ahol a papnevelés aktuá-
lis kérdéseirôl beszélgettek.

Péliföldszentkereszt volt a Magyaror-
szágra 1913-ban betelepülô szalézi közös-
ség elsô rendháza, majd lett egészen 
1950-ig – az elûzetésig – a rend képzési 
központja. A templom és kolostor lakói 
1991 óta ismét a szaléziak, akik fogadják 
a zarándokokat, és lelkigyakorlatos köz-
pontot tartanak fenn a kolostorban. 

A találkozó végcélja a bajnai Szent 
Adalbert-plébániatemplom volt. Az 1484-
ben eredetileg gótikus stílusban épült 
templomot 1885 és 1891 között Simor 
János esztergomi hercegprímás, aki 
korábban itt szolgált, bôvítette ki, és 
iskolát is létrehozott a faluban, mely ma 
az ô nevét viseli.

Kuzmányi István

Magyar Kurír
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EGYHÁZTÖRTÉNET

Ki a szerzetes? Krisztus-társ. Foga-
dalommal köti magát a szerzethez, és 
ezen keresztül egy tágabb közösséghez, 
az Egyházhoz. Hajdan kivonult a társa-
dalomból és a pusztaságba vagy az erdô-
be ment imádkozni, mint Remete Szent 
Pál. Ô volt Boldog Özséb mintaképe, aki 
a Pilisben látott fényeket, és a magá-
nyos remetéket gyûjtötte össze a pálosok 
közösségébe. Így alakult meg a magyar-
országi pálos rend és hódított nemcsak 
a szomszédos országokban, hanem a ten-
gerentúlon is.

Korábban már mûködött nálunk 
bencés szerzetesrend is. Sokat köszön-
hetünk nekik, például azt, hogy tagjai 
térítôként hazánkba jöttek, hogy Géza 
fejedelem udvarában megkereszteljék a 
fejedelmet és családját. Általuk jött létre 
Pannonhalma. Szent Gellért a bencések 
közül került ki és Szent Imre nevelôje 
lett, de életét is áldozta népünkért azon a 
Kelen-hegyen, amit róla neveztek el.

A ferences szerzetesek ugyancsak 
korán otthonra leltek hazánkban, s azóta 
szinte megszakítás nélkül jeleskednek 
a hívek a szentségi ellátásában, a beteg-
ápolásban, a tanításban. Közöttük élt 
Temesvári Pelbárt híres szónok és író.

Sokat köszönhetünk a domonkos 
szerzetnek. Magyar Pálnak, a bolognai 
egyetem jogtudósának, aki Budán tele-
pítette le a szerzetet. Így jöhetett létre 
a domonkos fôiskola, mûveltségünk 
emelésére. Ennek a szerzetnek volt 
tagja Julianus barát, aki néhány társá-
val együtt elindult Magna Hungáriába, 
rokonaink felkutatására. Ô hozta a szo-
morú hírt a tatárok elônyomulásáról. 
Domonkos volt Árpád-házi Szent Margit, 
akinek lába nyomát a Margit-sziget is 
ôrzi. Szépségét királyok csodálták, de ô 
többre tartotta Krisztus iránti szerete-
tét minden földi ragyogásnál. Tudatában 
volt annak, hogy engesztelô áldozatul 
ajánlották szülei egykoron a nemzet 
megmentéséért, és ehhez hû maradt.

Szólhatunk a jezsuitákról, akik 
Pázmány Pétert nevelték. A nagyszom-
bati egyetem megalapításával is örökre 
beírta nevét a wtörténelmünkbe. Akár az 
ELTE, akár a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem büszke lehet rá. Kortársa 
volt Káldi György (+1634) jezsuita, aki 
1626-ban magyarra fordította a teljes 
Szentírást.

A középkorban kaptak helyet a kar-
meliták is a budai várban, köztük volt a 
17. században élt Csáky Franciska, aki-
nek megcsodálhatjuk gyönyörû kézírás-
sal feljegyzett imakönyvét, amely bepil-
lantást enged a szerzetesnô mûveltségé-

be és misztikus lelki világába. De letele-
pedtek azok a trinitárius szerzetesek is, 
akik a törökök által fogságba kerültekért 
önmagukat cserélték ki, és a mai napig 
templom ôrzi emléküket.

A hallgatásba burkolózó kamaldu-
liak is otthonra találtak nálunk, külö-
nösen a 18. században, amikor Majkon 
telepedtek le. Ôk voltak azok, akikhez 
Batthyány József 
esztergomi érsek 
a 18. század máso-
d i k  f e l é b e n  e l l á -
togatott, anélkül, 
hogy beszélgettek 
volna. Kikészítették 
a fôpásztor számá-
ra az imazsámolyt, 
hogy ott imádkoz-
zon, s onnan a leg-
mélyebb hallgatás 
közepette kísérjék 
ki.  Micsoda mély 
hallgatás volt az!

Sok tanítószer-
z e t  t e l e p e d e t t  l e 
nálunk. Az angol-
k i s a s s z o n y o k r ó l 
tudjuk,  II .  József 
megkímélte ôket a 
feloszlatástól és a 
budai királyi palo-
tába rendelte ôket. 
Így kerültek kap-
c s o l a t b a  a  S z e n t 
Jobbal, és taníthat-
tak is. A híres Ward 
Mária  Kollégium 
is az övék volt. De 
oktattak a Boldog 
G e r h a r d i n g e r 
T e r é z i a  a l a p í t á -
s á b a n  l é t r e j ö t t 
Miasszonyunkról 
nevezett Szegény 
Iskolanôvérek is, 
eredetileg szegény leánygyermekeket, 
hogy hívô katolikus családokat adjanak 
az Egyháznak és a társadalomnak. Ez a 
rend maradhatott meg két iskolájával a 
kemény diktatúra évei alatt is.

A piaristákról sem feledkezhetünk el, 
akik a fiúgyermekek nevelésében jártak 
elôl, és akik szintén gimnáziumot tart-
hattak fenn az 1950-es években.

És ott vannak még a szatmári irgal-
mas nôvérek, akik tanítottak és betege-
ket láttak el, s akikhez Simor János érsek 
egy 1869-es püspökszentelés után, az 
I. Vatikáni Zsinatra való utazás elôtt 
betért Esztergomba, hogy imájukat kérje 
útjára és szerencsés visszaérkezésére.

Érdekes palettája a szerzeteseknek 
a Szociális Testvérek Társasága Slachta 
Margit alapításában, akik parlamenti 
és közéleti szerepet vállaltak magukra. 
Vértanút is adtak – Salkaházi Sára sze-
mélyében. Azok is szerzetesek voltak, 
akiket II. József feloszlatott és mérhetet-
len ûrt hagytak a társadalomban. Azok is 
szerzetesek voltak, akiket 1950-ben éjjel 

teherautókba zsúfoltak össze és szállí-
tottak ismeretlen táborba. Azok is angol-
kisasszonyok voltak, akik – elhallgatva 
egyetemi végzettségüket – a vasútnál 
helyezkedtek el.

Ma, a nagyvárosok sivatagjában, 
dzsungelében igyekeznek Isten arcát 
keresni. A mai szerzetes nagy elôdök 
nyomdokában és szellemi örökségében 
járja útját, akár tanít, akár igét hirdet, 
akár megfáradtan már csak imádkozni 
tud azok helyett, akinek erre nincs ideje. 
A szerzetes Krisztussal járja a világot, a 
várost, és látja a mérhetetlen szemetet, 
a megfáradt vagy közömbös arcokat. De 
lelkében egy szebb jövôt remél.

Beke Margit

GONDOLATOK A SZERZETESEK ÉVÉBEN
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MOZAIK

SZERZETESNÔK AZ EMBERKERESKEDELEM ELLEN

CSÖRÖGEFÁNK ÉS KAVIÁR A BOLDOGASSZONY KONYHÁJÁBAN

A magyar szerzetesnôvérek által lét-
rehozott SÁRA team szervezett beszél-
getést az emberkereskedelemrôl, kie-
melten is a prostitúcióról, február 8-án, 
Budapesten, a Loyola Caféban. Ferenc 
pápa tavaly decemberben tette meg 
Szent Bakhita Jozefina emléknapját 
az emberkereskedelem elleni küzde-
lem imanapjává. Az eseményen Csapó 
Emma, a Kiút Veled Egyesület vezetô-
je beszélt tapasztalatairól, munkájáról. 
A szervezetet a Jó Pásztor Nôvérek lai-
kusokkal közösen alapították több mint 

húsz éve. Szerveztek utcai missziót, és 
évek óta kísérik a prostitúcióból kisza-
badulni szándékozó nôket, munkát, 
szállást, szociális és mentális segítséget 
nyújtva nekik.

Csapó Emma nyolcadik kerületi hit-
tantanárként szembesült elôször a pros-
titúcióval, amikor egyik tanítványáról 
kiderült, azért hozták ki az intézetbôl, 
hogy prostitúcióra kényszerítsék. Az 
egyesületi vezetô arra, hogy az ember-
kereskedelem csapdájába kerülés meny-
nyire tönkre tudja tenni valakinek az éle-
tét, egy életvidám gimnazista sorsának 
alakulását hozta fel példaként. A szôke, 
magas lány nagyon jól táncolt, erre 
figyeltek fel elsô megkeresôi, így kezdett 
el tizenévesen bárokban fellépni. Élvezte 
a figyelmet, majd kivitték külföldre, 
Bécsbe és Spanyolországba, ahol drogoz-
ni kezdett. Aztán a túlterheltségbôl, illet-
ve az ôt körülvevô örvénybôl nem tudott 
kiszállni, és elmegyógyintézetbe került. 
Szülei hazamenekítették, a lány pedig 
szerette volna folytatni a tanulmányait. 
De mivel tanulási képességét elveszítet-
te, teljesen szétesett, ez nem sikerülhe-

tett. Az egykor okos, sugárzó lányt húsz-
évesen leszázalékolták.

A beszámolókat követô beszélgetés 
során kiderült az is: a különbözô auszt-
riai szerzetesrendek összefogásával a 
prostituáltak kimenekítésére létrehozott 
védett házba a legtöbben a magyarok 
közül jelentkeznek. Elhangzott, az is jól 
jelzi hazánk érintettségét az emberkeres-
kedelem témájában, hogy Amszterdam 
vigalmi negyedében külön Nyíregyháza 
utca van. A SÁRA team Ferenc pápa 
tavaly decemberi felhívásának hatására 
alakult meg olyan nôvérek részvételével, 
akiket érzékenyen érint az emberkeres-
kedelem témája, és szeretnék felhívni 
erre mások figyelmét is. Távolabbi céljuk 
megtalálni azokat a módokat, amelyek 
valódi segítséget nyújthatnak a bajba 
jutottaknak.

Knáb Judit, a Congregatio Jesu (angol-
kisasszonyok) tartományfônöke hangsú-
lyozta: Jézus ezekhez az emberekhez, az 
emberkereskedelem áldozataihoz is jött, 
az ô méltóságukat is vissza akarta adni, 
mi pedig az imáink erejével tudjuk meg-
szabadítani ôket.

Farsangi fánk, pattogatott kukorica, 
Luca-napi pogácsa a belesütött idézettel 
– csak néhány a Boldogasszony Konyhája 
étlapján szereplô fogások közül. A közel 
ezerötszáz éhes szájat jóllakató intéz-
mény követi az egyházi és a kalendáriu-
mi ünnepeket, az évszakok nyersanyag-
kínálatát, s ételválasztékában figyelem-
be veszi a böjtöt is.

A Patrona Hungariae Katolikus Iskola -
központban jártunk, ahol a nehéz gazda-
sági idôszakban sem hagytak fel a fôzés-
sel, hanem épp ellenkezôleg, az „elôre 
menekülést” választották: korszerûb-
bé és hatékonyabbá tették a mûködést, 
s azóta több külsô intézmény is innen 
hozatja az ebédet. A pultok mögé, a gôzöl-
gô üstök közé lépve megtudtuk, a kollé-
gisták húshagyó kedden csörögefánkot 
kapnak, a diákság kedvence a mogyoró-
krémes gombóc.

Magyarországon egyre kevesebb 
iskolát lát el a saját konyhája, a legtöbb 

intézmény máshonnan hozatja az ebé-
det. Két és fél évvel ezelôtt az iskolanô-
vérek fenntartásában mûködô Patrona 
Hungariae is eljutott arra a pontra, ami-
kor döntenie kellett: vagy gazdaságosab-
bá teszi a saját konyháját, vagy külsô 
helyrôl kell hozatnia a meleg ételt.

Szabó Attila, a Boldogasszony Kony-
hája Kft. ügyvezetôje elmondta, a kor-
szerûsítés óta a korábbi hétszáz helyett 
ma már naponta ezerötszáz fôre fôznek. 
Az iskolai és a negyvenkét fôs szerze-
tesi közösség ellátása mellett saját kis-
busszal szállítják az ebédet a Don Bosco 
Óvoda és Általános Iskolába, a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumba, illetve a Szent Benedek 
Szakképzô Iskolába. Szeretnék, ha a 
konyha idôvel önfenntartóvá válna – tette 
hozzá Lobmayer Judit, a Boldogasszony 
Iskolanôvérek tartományfônöknôje, a 
konyha koncepciójának egyik megálmo-
dója. „Annak idején a nôvérek maguk 

fôzték a szükséges ételeket. Rendünkben 
azok a szerzetesek is részt vettek a gyere-
kek nevelésében, akik házimunkát végez-
tek. Ôk biztosították az iskola mûködésé-
nek hátterét: fûtöttek, takarítottak, varr-
tak, gondozták a kislányokat, ellátták a 
portaszolgálatot. Azáltal neveltek, hogy 
a gyerekek között éltek és tették a dolgu-
kat” – mesélte Judit nôvér.

Persze, azóta sokat változott a világ, 
ezért több lábon kell állnia a cégnek, így 
másik tevékenységi területük a catering, 
azaz vendéglátás-szolgáltatás biztosítá-
sa lett különféle rendezvényekre, alkal-
makra. A legegyszerûbb szendvicstôl a 
kaviárig és a pezsgôig teljes körû kiszol-
gálást tudnak biztosítani, a választék-
nak csak a megrendelô pénztárcája szab 
határt. Ugyanakkor nemrég a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat egyik ételosztá-
sára is fôztek, ilyen karitatív eseménye-
ket a jövôben is terveznek. Így a lelki élet 
is gazdagodik.

Agonás Szonja

Szikora Réka
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Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE 
rektora nyitotta meg március 20-án 
az Országos Széchényi Könyvtár és az 
Örmény Nemzeti Könyvtár által rende-
zett kiállítást az örmény nép elsô világ-
háború idején elszenvedett tragédiájá-
ról. A május 20-ig megtekinthetô tárlat 
létrejöttében együttmûködô partner volt 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara. A korabeli 
dokumentumokat, visszaemlékezéseket, 
fotókat, valamint a mindennapi élethez 
tartozó használati tárgyakat bemutató 
kiállítás a genocídium századik évfor-
dulója alkalmából nyílt, ismertetve az 
1915–1916-os év eseményeit, annak elôz-
ményeit és következményeit, az örmény 
diaszpóra kialakulását és az elsô Örmény 
Köztársaság megalakulását.

A látogató megtudhatja: az örmé-
nyek a 4. század elején az elsôk között 
vették fel a kereszténységet, s évszáza-
dokon keresztül ôrizték hagyományai-
kat, önálló struktúrába tagolva éltek az 
Oszmán Birodalomban, de bemutatják 
a Budapestre érkezett örmény mene-
kültek sorsát is. A örmény nép husza-
dik századi tragédiájának kezdetét 1915.
április 24-hez kötik a történészek, ami-
kor a konstantinápolyi örmény értel-
miség és gazdasági elit képviselôit 
elfogták, deportálták, majd kivégezték. 
A mai napig viták folynak arról, össze-
sen hányan vesztették életüket. A tudo-
mányos élet képviselôi másfél millióra 
teszik a kiirtottak számát.

A  m e g n y i t ó n  T ü s k e  L á s z l ó ,  a 
Széchényi könyvtár fôigazgatója hang-
súlyozta: a tragédia „egy nép kitörölhe-
tetlen emléke, kötelességünk megemlé-
kezni róla”. Tigran Zargaryan, a jereváni 
Örmény Nemzeti Könyvtár fôigazgatója 
levélben fejezte ki köszönetét a kiállítás 
szervezôinek.

Szuromi Szabolcs Anzelm kiemel-
te: a múlt fájdalmaival mindig szembe 
kell nézni, és amikor nem lehet objektív 
módon mérlegelni – ahogyan az I. világhá-
ború idején sem lehetett –, akkor késôbb 
az egész emberiség felelôssége szembe-
nézni a múlttal, a 
fájdalommal. Ha ezt 
nem tesszük meg, 
akkor újra megis-
métlôdhetnek azok 
az események, ame-
lyek beárnyékolják, 
megalázzák egy nép 
életét – hangsúlyoz-
ta. Figyelmeztetett: 
a népirtás egy nép 
halála, ugyanakkor 
egyes emberek halá-
la, emberi méltósá-
guk meggyalázása is.

Diplomáciai uta-
kon sokan próbál-
tak az örmény nép 
segítségére sietni, 
a Szentszék részé-
rôl Pietro Gasparri 
bíboros, államtitkár, 

és az altitkár, Eugenio Pacelli, a késôbbi 
XII. Piusz pápa, sikertelenül. Az ameri-
kai nagykövettel folytatott levelezésük 
bizonyítja, akárhányszor a pápa vagy az 
Egyesült Államok tett valamilyen nyilat-
kozatot, azt tömegek kivégzése követ-
te. Egyértelmûvé vált: nem a politikai 
álláspontok kifejtése menthet meg egy 
nemzetet a végsô pusztulástól, hanem 
konkrét segítségnyújtásra van szükség. 
Pacelli megértette, az egyetlen járható út 
az emberséges magatartás, a befogadás, 
illetve a gondoskodás.

KIÁLLÍTÁS NYÍLT AZ ÖRMÉNY NÉPIRTÁSRÓL

Thullner Zsuzsanna

Az oktatáson túl minden igazi egye-
temnek, így minden katolikus egye-
temnek is sajátos küldetése a kutatás. 
A biológia és az informatika szerves 
kapcsolatáról, illetve jövôbe mutató 
együttmûködésérôl beszélve pedig külö-
nösen világos, hogy ez a küldetés a tel-
jes valóság kutatása – adta meg az alap-
hangot ünnepi beszédében Erdô Péter 
bíboros, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem (PPKE) nagykancellárja, annak 
apropóján, hogy letették a PPKE és a 
Semmelweis Egyetem együttmûkö-
désével létrejövô Bionikai Innovációs 
Központ (BIK) alapkövét a józsefvárosi 
Balassa utcában, március 26-án. 

A bíboros Szent II. János Pál pápát 
idézve arról beszélt, a katolikus egyetem 
becsületbeli dolga és kötelessége, hogy 
fenntartások nélkül az igazság ügyé-
nek szentelje magát, egyszerre szolgálva 

ezzel az ember méltóságát és az Egyház 
ügyét. A katolikus egyetem azzal tûnik 
ki, hogy szabadon kutatja a természet, az 
ember és az Isten teljes igazságát. Kitért 
arra is, az anyag, az élet és az ember tit-
kának egyre mélyebb megismerése új 
horizontokat nyitott meg a kutatók szá-
mára, egyben felvillantotta annak a 
lehetôségét is, hogy az egyetemek közöt-
ti együttmûködés révén olyan kutatás 
valósulhasson meg, amely a nemzetközi 
élvonalba tartozik. Emlékeztetett: ennek 
az együttmûködésnek a 2014-ben elhunyt 
Roska Tamás, a PPKE Információs 
Technológiai és Bionikai Karának alapí-
tó dékánja volt az egyik legelkötelezet-
tebb kezdeményezôje.

Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkára Szent-
Györgyi Albert biokémikus szavait idéz-
te, aki szerint „olyan lesz a jövô, amilyen 

a ma iskolája”. Szerinte a BIK létrehozá-
sáról szóló döntés kifejezi: a „kutatás-fej-
lesztést és az innovációt a jövôbe való és 
hosszabb távon kifizetôdô beruházás-
nak tekintjük”. Az esményen felszólalt 
a kerület polgármestere, Kocsis Máté is, 
kiemelve, a katolikus egyetemmel külö-
nösen szoros a városrész együttmûködé-
se, és ezt erôsíti tovább a BIK felépítése.

Az ünnepségen csendes hálaadással 
emlékeztek meg Roska Tamás akadémi-
kusról. A tervek szerint a hétszintes épü-
letben több mint 5000 négyzetméteren, 
ötmilliárd forintos kormányzati támoga-
tással megvalósuló kutatási és innováci-
ós központot alakítanak ki, melyben a 21. 
század kívánalmainak megfelelô kutató-
laborok és kiszolgáló helyiségek mellett 
helyet kapnak a tudományos eredmények 
bemutatásához nélkülözhetetlen konfe-
renciatermek is, de lesz zöldterasz is.

EGYEDÜLÁLLÓ INNOVÁCIÓS KÖZPONT A PÁZMÁNY RÉSZVÉTELÉVEL

Várkonyi Borbála
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