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„Minden jó az Úrtól jön, 
neki akarok mindenért köszönetet mondani: 

a próbatételért, a vigasztalásért és a derûért. 
Istennek hála, hogy szerény eszköz lehettem.” 

Mindszenty József



Erdô Péter június 30-án, az eszter-
gomi bazilikában mutatott be szentmi-
sét, abból az alkalomból, hogy a Szent 
Adalbert Központban megkezdôdött a 
Piarista Rend egyetemes káptalanja.

***
Hetvenöt éves korában, június 25-én, 

szívinfarktus következtében elhunyt 
XIX. Nerszész Péter örmény katolikus 
pátriárka. Ô volt az elsô örmény egyház-
fô, aki Magyarországra látogatott. 2015. 
május 23-án pünkösd elôesti örmény 
rítusú szentmisét mutatott be a Szent 
István-bazilikában. A liturgián Erdô 
Péter prezideált.

***
„Szûz Mária könnyeibôl, az ô szere-

tetébôl merítsünk erôt” – buzdított Erdô 
Péter június 21-én, a Bacsfán bemutatott 
búcsúi nagymisén. A helyi Szûzanya-
kegykép könnyezésének 300. évforduló-
ján rendeztek jubileumi ünnepséget a fel-
vidéki településen.

A bíboros június 13-án az esztergo-
mi bazilikában diakónussá szentelte az 
Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye 
szolgálatára Csepregi Róbertet, Nagy 
Sándort és Varga Norbertet.

***
Beiktatták tisztségébe Debrecenben a 

görögkatolikus Hajdúdorogi Metropólia 
vezetôjét, Kocsis Fülöp érsek-metropo-
litát június 12-én. A székesegyházban 
Alberto Bottari de Castello apostoli nun-
cius ismertette a pápai bullát, amelyben 
Ferenc pápa a Magyarországi Sajátjogú 
Metropolitai Egyház megalapításáról, a 
metrolópia székhelyérôl, illetve a met-
ropólia elsô érsek-metropolitájának sze-
mélyérôl rendelkezett. Az ünnepi esemé-
nyen részt vett Erdô Péter is.

***
Fôpásztorunkat a Keleti Egyházak 

Kongregációjának tagjává nevezték ki 
június elején. Jelen kinevezéssel a bíbo-
ros az Apostoli Szentszék hét dikaszté-
riumának tagja lett.

***
A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-

rencia Pro Cultura Christiana-díjat ado-
mányozott Hager Ritta textilmûvésznek 
a mûvein átható keresztény katolikus 
elkötelezettség elismerése jeléül. A kitün-
tetést Erdô Péter adta át június 2-án.

***
Május 28-án Rómában, a Nagymes-

teri Palota dísztermében vette át a bíbo-

ros a Szuverén Máltai Lovagrend Nagy-
keresztes tartománynagya jelvényeit 
Matthew Festing nagymestertôl. Ezzel 
Erdô Péter tartománynagyi méltóságban 
tagja lett a rendnek.

***
Erdô Péter bíboros, az Európai Püs-

pöki Konferenciák Tanácsának elnöke 
és Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, 
a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke 
meghívására május 11–12-én Pozsonyban 
tartották a közép-kelet-európai püspökök 
találkozóját. 

***
Vértanúsága színhelyén, Litéren 

emlékeztek szentmisével a hetven éve 
meggyilkolt Bódi Magdira. „Élete és halá-
la az életszentség példája, amely Isten 
segítségével mindenki számára elérhetô” 
– fogalmazott Erdô Péter április 18-án a 
Veszprém megyei községben. Az ôt meg-
erôszakolni akaró szovjet katonák elôl 
menekülô munkáslánnyal itt végzett 
támadója 1945. március 23-án.

***
A Szentszék és hazánk közti diplo-

máciai kapcsolatok helyreállításának 25. 
évfordulója alkalmából rendeztek kon-
ferenciát április 14-én a Parlamentben. 
Az eseményen részt vett Paul Richard 
Gallagher, a Szentszéki Államtitkárság 
Államközi kapcsolatokért felelôs titkára, 
vatikáni külügyminiszter.

BEMUTATTÁK 
AZ ÔSZI SZINÓDUS 

MUNKADOKUMENTUMÁT

A Vatikánban hozták nyilvánosságra 
az októberi, rendes családszinódus úgy-
nevezett munkadokumentumát, amely 
a tavalyi, rendkívüli szinódus záródoku-
mentumára épül, annak pontjait idézi, 
kiegészítve a püspöki konferenciák, a csa-
ládok, az egyetemek és oktatási intézmé-
nyek meglátásaival. Része tehát a család 
témakörét körüljáró kérdôívek válaszai-
nak összegzése, amelyet a szinódusi tit-
kárság küldött szét a világ részegyházai-
ba. A hetvennyolc oldalas anyagot Lorenzo 
Baldisseri bíboros, szinódusi fôtitkár, 
Erdô Péter bíboros, fôrelátor, valamint 
Bruno Forte érsek, a szinódus különleges 
titkára ismertette június 23-án.

A dokumentum három részre oszlik: 
a családdal kapcsolatos kihívások meg-
hallgatása, a családi hivatás meghatá-
rozása, továbbá a család mai küldetése. 
Az elsô pont rávilágít korunk kulturális 
ellentmondásaira, így arra, hogy a szemé-

lyes identitást és az érzelmi intimitást a 
két nem biológiai különbözôségétôl tel-
jesen elszakítva kívánják értelmezni. 
Idetartozik az a törekvés is, amely házas-
sági címet akar elismerni a nem férfi-nô 
kapcsolatban élô párok számára is. 
A dokumentum ezzel szemben a nemek 
közötti különbségek nem pusztán bioló-
giai, hanem emberi és kulturális vonásá-
nak elmélyítését szorgalmazza.

A dokumentum a társadalmi ellent-
mondásokat is vizsgálja, amelyek a csa-
lád széthullásához vezetnek: a háború, 
a migráció, a szegénység, az uzsora, az 
eldobható termékek kultúrája, a ked-
vezôtlen és kétes gazdasági fejlôdés, 
mialatt az intézmények kibújnak kötele-
zettségeik alól és képtelenek támogatni a 
kiscsaládokat. Holott éppen ôk alkotják a 
társadalom alapvetô tartóoszlopát.

A második rész leszögezi a szentségi 
házasság felbonthatatlanságát, emlékez-

tetve, hogy az Egyháznak lelkipásztori 
szeretettel kell kísérnie a válságban lévô 
házasságokat, az irgalmasság jegyében. 
A harmadik szakasz az örökbefogadás 
és a gyermekelhelyezés jelentôségérôl 
is szól, megállapítva: a gyermekvállalás 
alapja a férfi és a nô közötti házassági 
szeretet.

Erdô Péter a tájékoztatót köve-
tôen úgy nyilatkozott: általános jelen-
ség a világban az „intézményektôl való 
menekülés vagy tartózkodás”, ennek a 
keretébe illeszkedik a polgári házassá-
gok számának csökkenése is. A bíboros 
a továbbiakról szólva tudatta: a nyár 
folyamán érkeznek további hozzászólá-
sok, ugyanakkor elkezdôdik a konkrét 
felkészülés az ôszi találkozásra. A szi-
nódusi tagok megerôsítése már nagy-
részt megtörtént.

Somogyi Viktória

Magyar Kurír



Az ENSZ legfrissebb adatai szerint az 
év elsô hat hónapjában mintegy 137 ezer 
migráns kelt át a Földközi-tengeren, 83 
százalékkal több, mint 2014 azonos idô-
szakában. Az elôrejelzés szerint a legin-
kább a közel-keleti fegyveres konfliktu-
soknak, illetve a líbiai kaotikus állapot-
nak „köszönhetô” áradat a közeljövôben 
sem mérséklôdik. A helyzet súlyosságára 
való tekintettel Ferenc pápa több alka-
lommal is megszólalt a témában, június 
végi torinói látogatása során pedig mene-
kültek egy csoportjával is találkozott.

Szent Péter téri általános audienciá-
ján, június 17-én az egyházfô arra szólí-
tott fel, hogy a világon sehol ne zárják 
be az ajtót azok elôtt, akik egy jobb élet 
reményében más országokban keresnek 
menedéket. „Arra hívok fel mindenkit, 
hogy kérjen megbocsátást Istentôl azon 
emberek és intézmények számára, akik 
bezárják az ajtót a családot és védelmet 
keresôk elôtt” – fogalmazott, megjegyez-
ve: „ezen fivéreink és nôvéreink messze 
a hazájuktól keresnek menedéket, ahol 
félelem nélkül élhetnek”, és imára buzdí-
tott a menekültek emberi méltóságának 
tiszteletben tartása érdekében. Ferenc 
pápa emellett köszönetet mondott azok-
nak, akik gondoskodnak az üldözöttek-
rôl, valamint közös cselekvésre szólította 
fel a nemzetközi közösséget a kényszer-
migráció ellen.

Az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsa (CCEE) migrációért felelôs tag-
jai július elején Vilniusban tárgyaltak a 
kialakult helyzetrôl és az ezzel kapcsola-
tos teendôkrôl. A testület szerint ahhoz, 
hogy érdemi módon foglalkozzanak a 
sokrétû problémával, össze kell fognia 
egymással minden érintettnek: a civil 
társadalomnak, az egyházaknak és a 
hivatalos szerveknek. Az Egyház felada-

ta, hogy elsôsegélyt nyújtson, képviselve 
az emberi méltóság sérthetetlenségét. 
Feladata továbbá, hogy hidat építsen a 
hívek és a migránsok között.

Duarte da Cunha, a CCEE fôtitkára 
úgy nyilatkozott: foglalkozni kell azok-
kal a problémákkal is, melyek egész 
népeket kényszerítenek arra, hogy elván-
doroljanak, elhagyják otthonaikat, roko-
naikat. Fontos kitérni arra is, mi ebben 
az úgynevezett nyugati országok fele-
lôssége. Az Európai Uniónak „ôszinte és 
mély szolidaritással, nem álszent szóla-
mokkal kel kezelnie a helyzetet”.

Megszólalt a kérdés kapcsán a lus-
titia et Pax Bizottságok európai konfe-
renciája is, szintén az EU felelôsségét 
hangoztatva. A június 22-i dokumentu-
mukban az együttérzés erôsítése mellett 
szorgalmazzák olyan „jogszerû intézke-
dések biztosítását is, melyek megfékezik 
az embercsempészetet és az emberkeres-
kedelmet”. A testület ugyanakkor elisme-
ri minden állam jogát, hogy gyakorolja 
saját határai ellenôrzésének szuverenitá-
sát, mindaddig, amíg azt az emberek mél-
tósága és jogaik szükségszerû tisztelet-
ben tartásával teszi. Szót emelt a mene-
kültekért a Szentszék nevében Silvano 
Tomasi érsek, genfi ENSZ-megfigyelô is. 
Leszögezte: ami a migránsok Európában 
és a világ többi részén való elhelyezését 
és elosztását illeti, az egyenlôség elvé-
nek kell érvényesülnie, eközben persze 
figyelemmel kell lenni az adott ország 
biztonsági és szociális helyzetére is. „Ne 
feledjük, a migráció és az éghajlatválto-
zás a 21. század fô kihívása, és mint ilyen, 
globális megoldást kíván” –hangsúlyozta 
Tomasi érsek.

A szolidaritás fontosságát emelte 
ki a migráció kapcsán Erdô Péter bíbo-
ros is, aki az Inforádiónak adott, május 

végi interjújában fejtette ki véleményét. 
Aláhúzta: a Katolikus Egyház küldetése 
a nyomorban, bajban, szükségben lévô 
embernek járó, embernek szóló segít-
ség nyújtása. Utalt arra, egyes mediter-
rán államok, de részben egyházi vezetôk 
is láttak fantáziát abban, hogy osszuk 
el a bevándorlókat, és a többi ország is 
vegyen át egy bizonyos kontingenst. 
Ugyanakkor érzik azt a problémát is, 
hogy valahogyan azt is meg kell határoz-
ni, ki léphet, ki nem léphet be.

„Jézus Krisztus radikális tanítása 
olyan tanítás, ami a saját korában is meg-
botránkoztatta a környezetét, mert azt 
mondták, hogy ki tudja ezt mind megtar-
tani. És mégis az ellenségszeretet paran-
csa, azt hiszem, ennek a legmagasabb 
foka, amikor már azt sem nézzük, hogy 
tulajdonképpen milyen az illetô beállí-
tottsága, hanem csak azt, hogy nyomorú-
ságot, szükséget szenved. Természetesen 
az államoknak joga és kötelessége az, 
hogy valamilyen szinten a közrendet biz-
tosítsák, igyekezzenek annak a közös-
ségnek az igazi javát szolgálni, akit kép-
viselnek. Ez azonban ezzel a konkrét és 
nagyon közvetlen szeretetparanccsal 
együtt kell hogy mûködjön” – fogalma-
zott a bíboros. Elismerte, mindez önma-
gában még nem oldja meg ezt a hatal-
mas, sôt világméretû problémát. Ezért 
a bevándorlóknak való segítségnyújtás 
mellett fontos, hogy „megszüntessük 
a kétségbeesett elvándorlás okait, és 
lehetôvé tegyük, hogy mindenki béké-
ben élhessen a saját eredeti hazájában”. 
Vagyis – folytatta a fôpásztor – a hívô 
számára abszolút parancs az azonnali és 
hatékony segítség. Másrészt az államok 
számára megmarad az igazi közjóért való 
felelôsség, de ebbe az emberség is bele-
tartozik – mondta Erdô Péter.

MENEKÜLT-ÜGY: 
SZOLIDARITÁS ÉS FELELÔSSÉG

Kacsoh Dániel
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A  s z á z  é v v e l  e z e l ô t t 
vég zett  felajánlás évfor-
dulóján, a fôvárosi Szent 
István-bazilikában, ünnepi 
szentmise keretében aján-
lották fel Magyarországot 
Jézus Szentséges Szívének 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) tagjai 
június másodikán. Együtt 
adtak hálát Istennek „azért, 
hogy minden történelmi 
katasztrófa és megpróbálta-
tás ellenére ma ismét itt lehe-
tünk”. Közösen úgy fogalmaz-
tak: „Imádandó Megváltó, aki 
szentséges Szívedet minden-
kor kitárod az egész emberi-
ség elôtt, aki irgalmasságod 
számtalan csodáját éreztetted 
már nemzetünkkel, engedd, 
hogy gyermeki bizalommal 
közeledjünk végtelen szerete-
ted kimeríthetetlen forrásá-
hoz, és esedezve kérjünk, ter-
jeszd ki hatalmas oltalmadat 
szeretett hazánk fölé! Hárítsd 
el róla haragodat és bünteté-
sed súlyos csapásait! Adj vilá-
gosságot és erôt népünknek, 
hogy a mai idôkben, amikor 
az emberiség és az Egyház 
történetében nagy változások 
zajlanak, felismerhessük és 
követhessük szent akaratodat! Védelmezd egész országunkat, 
amely magát teljesen Szent Szívednek ajánlja.”

Erdô Péter bíboros, az MKPK elnöke szentbeszédében 
elmondta: Jézus Szíve tisztelete ma is idôszerû. „Ha körülné-

zünk a világban, sokszor szo-
rongva látjuk, nem a józan 
ész és a szeretet irányítja az 
életünket, sôt az egész embe-
ri közösség is mintha törté-
nelmi, társadalmi csapdába 
került volna” – mondta, majd 
felidézte: az ez alkalommal 
elmondott felajánláshoz egé-
szen hasonló szöveget olva-
sott fel 1915-ben Csernoch 
János vezetésével az akko-
ri püspöki kar, felajánlva a 
háborútól és reménytelenség-
tôl gyötört Magyarországot az 
isteni szívnek. „Amikor most, 
száz év múltán megújítjuk 
ezt a felajánlást, mai fájdal-
mainkra, lelkiismeret-furda-
lásainkra és reményeinkre 
gondolunk. A több mint hat-
millió abortuszra, az elörege-
dô társadalomra, arra, hogy 
népünk szinte hánykolódik 
azon a tengeren, amit a glo-
bális gazdaság és politika, az 
emberiség elemi erejû mozgá-
sai viharként korbácsolnak. 
Hinnünk kell abban, hogy a 
mindenható Isten szemében 
értékesek vagyunk, hogy sze-
ret minket” – hangsúlyozta a 
bíboros.

Jézus Szívének már a 
középkor óta élô tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul: 
Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. 
IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Katolikus 
Egyházra kiterjesztette.

Az embert folyton döntéshelyzetbe 
állító szeretet jelenkori megvalósítását 
állít-ja a középpontba idei kötetében 
Futó Károly római katolikus lelkipásztor. 
Felteszi a kérdést: meg kell-e változnunk 
valamiben, vagy talán magunk vagyunk a 
földön járó tökéletesség? Egyúttal figyel-
meztet: nem emberekhez kell magun-
kat hasonlítani, hanem a megváltó 
Jézus Krisztushoz, aki a legfôbb minta 
a számunkra. Valóban szeretô szívûek 
és nemes lelkûek csak akkor leszünk, 
ha megközelítjük az Ô tökéletességét, 
amennyire ez egyáltalán lehetséges.

Futó Károly kanonok az élet lénye-
gét a hármas szeretetben látja: szeretni 
Istent, szeretni embertársamat, és sze-
retni magamat. Ez pedig csak úgy való-
sítható meg, ha folyamatosan szembe-
nézünk jellembeli gyengeségeinkkel és 
igyekszünk azokat levetkôzni. A legfon-
tosabb kérdésünk így hangzik: mit tenne 
Jézus a helyünkben?

Krisztus úgy szerette az embereket, 
hogy nem akarta ôket erôvel megvál-
toztatni. Elfogadott mindenkit olyan-
nak, amilyen volt. A szerzô szép dolog-
nak tartja, hogy szeretjük a távolban 
élô árvízkárosultakat, a földrengésben 
elpusztult ázsiai embereket, ám a sze-
retetnek „itt kell kezdôdnie, a közvet-
len közelemben”. Áldozatok nélkül 
nem lehet szeretni, aki azt hiszi, hogy 
ez lehetséges, az súlyosan téved. „Nem 
az élet napos oldala, nem a külsôségek, 
szép ruhák, vagyon, múló népszerûség 
teszi boldoggá az embert, hanem az, ha 
jót tesz másokkal” – mutat rá az atya, 
aki azonban nem kelt hamis illúziókat 
az olvasóban. Megállapítja ugyanis: a 
bukott angyal, a sátán valóban létezik, 
és démonai segítségével mindent meg-
tesz azért, hogy a gonoszság jusson 
uralomra a földön. Alapvetô módszere, 
hogy elhitesse az emberrel: nem érde-
mes jónak lenni, és olyan vágyakat kelt-

sen benne, amelyek elôbb-utóbb bûnbe 
viszik.

A gonoszság mindennapi tapaszta-
lat a földön, s mert hatalma nagy, Jézus 
is tudatosan szállt szembe a gonosz-
szal. Krisztus a jóságot és Isten országát 
hozta el a világba. Isten országa, ahol ô 
uralkodik, szemben áll a sátán országá-
val. „A két ország lakói kezdettôl fogva 
nagy harcban állnak egymással, és ez a 
harc a világ végéig tart. Szellemi harc zaj-
lik a világban.”

A bûn, illetve a megtérés fogalmáról 
elmélkedve a szerzô kifejti: a bûn lényege, 
hogy valaki tudatosan száll szembe Isten 
akaratával. Megtérésrôl pedig akkor 
beszélhetünk, amikor az illetô saját elha-
tározásából szakít bûnös életével, s attól 
kezdve teljesen aláveti magát Isten aka-
ratának. Ez „nem egyszeri tett, hanem 
folyamat, aminek soha nincs vége”.

ÚJ KÖTET FUTÓ KÁROLYTÓL: MEGHÍVÓ A MENNYORSZÁGBA

Bodnár Dániel

MEGÚJÍTOTTÁK AZ ÉVSZÁZADOS FELAJÁNLÁST

Kuzmányi István
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A teremtéskor Isten az emberre bízta 
a világot, hogy „mûvelje és ôrizze” azt 
(Ter 2,15), s az ô segítségével akarta betel-
jesíteni a teremtés aktusát: Ádám volt 
az, aki elnevezte az élôlényeket (vö. Ter 
2,19–20). Az ember azonban nem kívül-
rôl vagy felülrôl a világba küldött uralko-
dó, hanem maga is része a teremtésnek. 
A földrôl felszálló pára által megnedve-
sített földbôl lett megalkotva (vö. Ter 
2,6–7), teljes közösségben a kozmosszal. 
Hivatásul kapta a „mûvelést”, a teremtett 
szépség kibontakoztatását a munka által 
(vö. Ter 3,23). Föld és ember elválasztha-
tatlanul egybe tartoznak. Az elsô nem éri 
el teljességét a második nélkül, a máso-
dik értelmetlenné, gyökértelenné válik 
az elsô nélkül. 

Mégis azt tapasztaltuk és tapasztal-
juk, hogy a keresztény nemzetek, orszá-
gok a kezdetektôl fogva élenjárói voltak 
a teremtett világ pusztításának, kizsák-
mányolásának, méltatlan és önzô leigá-
zásának. Mintha pont a keresztények 
felejtették volna el azokat az alapvetô 
igazságokat, amelyeket a Szentírás elsô 
lapjai olyan egyértelmûen elénk tárnak. 
A „mûvelés” rablógazdálkodássá, a „meg-
ôrzés” minden lelkiismeret-furdalástól 
mentes profitvadászattá silányodott. 

Míg a keresztények késlekedtek, sôt 
gazdasági, politikai rendszereik világ-
szintû kiterjesztésével az azokból faka-
dó problémákat és veszélyeket is globa-
lizálták, addig más csoportosulások már 
jó ideje nyitogatták az emberek szemeit. 
Egyeseknél az ökológia egyenesen spiri-
tualitássá vált, a természet, a „Földanya” 
a legnagyobb tisztelettel és szeretet-
tel körülvett „istenné”. Sokszor ugyan 
helyesen ismerték fel az emberi tényezô 
felelôsségét a válságban, ám megoldási 
javaslataik egyenesen emberellenesek, 
életellenesek: mintha választani kelle-
ne az egészséges környezet és az ember 
között, s az ember lenne a legelsôként 
kiiktatandó „szennyezés”.

Ezek a részben jogos, mégsem kielé-
gítô állásfoglalások még sürgetôbbé tet-
ték, hogy a kereszténység ne csupán a 
partvonalról szemlélje a történéseket, 
hanem aktív szereplôvé és inspirációs 
forrássá váljon a mai világban, ahol oly 
sok ember érzi át a természet iránti sze-
retetet, felelôsség, óvás és gondoskodás 
kötelezettségének a súlyát. Az ember 
része a „közös otthonnak” – márpedig az 

ökológia szó pontosan a görög oikosz, 
otthon kifejezésbôl származik. Mit nyújt 
a keresztény hit? Milyen javaslatot, aján-
latot tud letenni az asztalra? Hogyan tud 
cselekvô módon hozzájárulni a kialakult, 
súlyos helyzet orvoslásához? A lehetô leg-
aktuálisabbak ezek a kérdések, éppen 
ezért Ferenc pápa Laudato si' kezde-
tû enciklikája jókor érkezett, egy olyan 
embertôl, aki latin-amerikaiként megta-
pasztalhatta a gazdasági, politikai érde-
kekbôl elkövetett környezetrombolás 
elszomorító következményeit. Az Egyház 
identitásában elengedhetetlen misszi-
ós megtérés után (ld. Evangelii gaudium) 
most elérkezett az Egyház szolgálatában 
és küldetésében elengedhetetlen ökoló-
giai megtérés ideje, amely a környezet 
és a társadalom válságait nem kijátssza 

egymás ellen, hanem együtt igyekszik 
megoldani, hisz ez az egyetlen járható út. 

A mostani dokumentum látszólag 
alig kapcsolódik az elôzô két pápai meg-
nyilatkozáshoz, a hitrôl szóló encikliká-
hoz (Lumen fidei) és az (új) evangelizá-
cióról szóló buzdításhoz (Evangelii gau-
dium). Ez azonban csak a felszínen van 
így. Ugyanis ahogy elkezdjük olvasni az 
új enciklikát, legalább két dolog nyilván-
valóvá válik:

1) A tónus, az alkalmazott szófordu-
latok és látásmód ismerôs az Evangelii 
gaudiumból. Ahogy ott, úgy itt is egy 
„kiáltást hallunk meg” (EG 187–192 és 
LS 2): az elsô esetben a szegényekét, a 
második esetben a „Föld anyáét” (Assisi 
Ferenc: Naphimnusz). Erre kell válaszol-

nunk, nemcsak elméleti, de gyakorlati 
szinten is.

2) Itt tárul fel a válaszadás hitta-
ni mélysége: ahogyan a szegényeknek 
nyújtott szolgálat nem szociológiai vagy 
filozófiai kategória (EG 198), úgy „Föld 
anyánk” óvása és védése sem csupán 
tudományos, „környezetvédelmi” kérdés, 
hanem isteni küldetés (LS 13–16).

E két szempontot szépen egyesíti 
az enciklika címe, amely Assisi Szent 
Ferenc Naphimnuszát  visszhangoz-
za, azt a csodálatos költeményt, ame-
lyet Umbria zöld völgyére tekintve, a S. 
Damiano-kápolna mellett szerzett a XIII. 
századi Szent. Amikor az ember tudatára 
ébred, hogy a teremtésben mennyi „fivé-
re” és „nôvére” hirdeti az Alkotót, hirte-
len észreveszi, hogy szemlélésük által 

hite is elmélyül, lelke is kitágul. A pápa 
Szent Pál apostolt idézi (Róm 8,22), aki 
ír az „egész teremtett világról”, amely 
a szülés kínjaiban sóhajtozik, mígnem 
megnyilvánulnak Isten fiai – vagyis a 
fizikai mindenség és az ember sorsa elvá-
laszthatatlan (LS 2). Az ember üdvössége 
elválaszthatatlan a teremtett világtól, 
amelyben él. Senki sem hiheti, megállhat 
Isten elôtt úgy, hogy közben fájdalmat, 
szenvedést, pusztulást okoz azoknak a 
„fivéreknek” és „nôvéreknek”, akikrôl 
a Naphimnusz énekel. Nem lehet hinni, 
hitet átadni anélkül, hogy közben ne töl-
tenénk be Istentôl kapott küldetésünket, 
amely a teremtett világ „ôrzésére és gon-
dozására” irányul (Ter 2,15).

Június 18-án mutatták be a Vatikánban Ferenc pápa második enciklikáját, amely a Szent Ferenc által írt Naphimnusz legismer-
tebb verssoráról kapta a késôlatin Laudato si' (Áldott légy!) címet. Az enciklika alcíme: a közös otthon gondozása, témája pedig a 
teremtett világ védelme. Az olasz nyelvû szöveggel egy idôben közölték a francia, angol, német, spanyol és portugál fordítást is – 
hamarosan megjelenik a magyar nyelvû változat is. A dokumentum bemutatóján jelen volt I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pát-
riárka küldötte is. Az enciklika megelôzi az év végén Párizsban esedékes ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény-konferenciát. 
Az egyházfô Az evangélium öröme (Evangelii gaudium) kezdetû apostoli buzdítása 2013 novemberében az Egyház hivatásáról szólt.

ENCIKLIKA

Török Csaba

LAUDATO SI'
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Az elmúlt idôszak kutatásai szerint 
legalább minden negyedik tizenhat éves 
fiatal fogyasztott már nem alkalomszerû-
en kábítószert. A leginkább elterjedt drog 
továbbra is a marihuána, de egyre több 
áldozatot szednek az úgynevezett dizáj-
ner-készítmények. Világszerte június 
26-án tartják a drogfogyasztás elleni küz-
delem nemzetközi napját, Budapesten a 
Margitszigeten szerveztek figyelemfelhí-
vó programokat és nagyszabású gálakon-
certet a világnap alkalmából.

A Víztorony udvarán várta a családo-
kat a Katolikus Karitász Rév Szenvedély-
beteg-segítô Szolgálata és a Magyar 

Református Egyház Kallódó Ifjúságot 
Mentô Missziója, amelyek egész évben 
segítik az addiktív problémával küzdô-
ket és családjukat. A szervezetek munka-
társai információs anyagokkal, ismeret-
terjesztô beszélgetésekkel segítették az 
érdeklôdôket, valamint lehetôséget bizto-
sítottak személyes konzultációra is. Ezen 
túlmenôen különbözô játékos programo-
kat, tematikus filmklubot, táncházat és 
sporteseményeket is tartottak.

Az esti gálakoncerten magyar és 
külföldi elôadók léptek fel az Élj tisz-
tán! szlogen jegyében a Szabadtéri Szín-
padon. A külföldi sztárvendég a kétsze-

res Grammy-díjas dzsesszbôgôs, Ron 
Carter és kvartettje volt.

Ismeretes: az ENSZ közgyûlése 1987. 
évi határozata alapján 1988 óta tart-
ják meg világszerte a nemzetközi napot, 
hogy ezzel is felhívják a figyelmet a drog-
fogyasztás veszélyeire, a drogkereske-
delem elleni harc fontosságára. Ezen a 
napon a világ számos pontján szerveznek 
megemlékezéseket, közösségi eseménye-
ket, illetve koncerteket, általában ismert 
közéleti személyiségek közremûködé-
sével. Magyarországon csak 1997-óta 
ünneplik a világnapot.

Tartós élelmiszerekkel, illetve gyó-
gyászati segédeszközökkel megpakolt 
kamionok indultak június 2-án reggel 
Budapestrôl Kárpátaljára, valamint a 
Kárpátokon túlra. A civil és karitatív 
szervezetek, egyházak, önkormányza-
tok és a kormány összesen 100 millió 
forint értékû adományát tartalmazó 
nyolc kamiont Soltész Miklós államtit-
kár indította útnak az M3-as Logisztikai 
Központból. A kereszténydemokrata 
politikus megjegyezte: a 126 tonnányi 
szállítmány jelképes idôpontban, épp az 
ortodox pünkösd után indult el. A nyolc 
kamionból 4 tartós élelmiszereket szál-
lított és Kárpátaljára érkezett, míg a 
másik 4 az élelmiszereken kívül gyógyá-
szati segédeszközöket vitt a Kárpátokon 

túlra. Az adományokat elsôsorban azok-
nak a magyar és ukrán rászoruló csalá-
doknak osztották szét a helyi szerveze-
tek, akiket az ukrán konfliktus közvetle-
nül érint.

Soltész Miklós példaértékûnek ne-
vez te, hogy a Karitatív Tanács öt tagszer-
vezete, így a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, a Katolikus Karitász, a Magyar 
Vöröskereszt, a Magyar Református 
Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretet-
szolgálat Alapítvány a gyûjtés meghir-
detését követôen szinte azonnal jelent-
kezett,  és hamarosan követte ôket 
az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség, a Johannita Segítô Szolgálat 
és a Szent Lukács Görögkatolikus Sze-
retetszolgálat is. 

Soltész Miklós megköszönte a fel-
ajánlóknak a támogatást, mint mondta, 
az ilyen és ehhez hasonló akciók mutat-
ják meg igazán a magyar emberek, a 
magyar vállalkozások erejét.

Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász 
vezetôje az induláskor így fogalmazott: a 
„szállítmány fontos üzenete lehet, hogy 
megérezzék az ottaniak: nincsenek egye-
dül, nincsenek magukra hagyva, az anya-
ország igenis törôdik velük”. A segély-
szervezet amúgy már tavaly november 
óta folyamatos kapcsolatban áll kárpát-
aljai és ukrán karitatív szervezetekkel, 
és több alkalommal is juttattak már ki 
adományokat a nehéz helyzetben élô csa-
ládok számára.

O r s z á g s z e r t e  m e g k e z d ô d t e k  a 
Ka ritász-táborok, amelyekben egyhetes 
turnusokban nyaralhatnak nehéz helyzet-
ben élô családok gyermekei. A tanév lezá-
rását követôen, illetve a nyár folyamán 
az Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye 
Szent Erzsébet Karitász Központja szer-
vezésében lehetett, illetve lehet menni 
táborozni a Miskolctapolcai Szent József 
Otthonba, a plébániai csoportok szervezé-
sében. A táborokban alkalmanként mint-
egy harminc gyermek tud részt venni, 
akik számára az egyhetes nyaralás telje-
sen ingyenes. Sokuk számára ez a prog-
ram az egyetlen lehetôség a nyaralásra, 
a vidám kikapcsolódásra. A táborokban 
természetesen számos színes program-

mal készülnek a szervezôk: kirándulások-
kal, kézmûves foglalkozásokkal, kaland-

park-látogatással, játékos sportolással és 
persze fürdôzéssel.

Emellett a fôegyházmegye területén 
összesen mintegy 1.735.000 forint érték-
ben osztott a Szent Erzsébet Központ 
tábori támogatást a családoknak, ame-
lyet különbözô plébániai, iskolai és egyéb 
táborokban való részvételhez tudnak 
felhasználni. Gyermekenként átlagosan 
ötezer forintos utalványt kaphattak a 
családok.

Mindezeken túlmenôen a Karitász 
idén is bekapcsolódott az Erzsébet-
programba, ennek keretében július végén 
kétszáz gyermeket visznek a Balaton 
mellé táborozni.

HA VÉGRE ITT A NYÁR...

SEGÉLYKAMIONOK INDULTAK KÁRPÁTALJÁRA

Csapó Viktória

A KARITÁSZ IS BEKAPCSOLÓDOTT A DROGELLENES KÜZDELEMBE
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Védôszentjérôl, Szent Adalbert püs-
pökrôl és vértanúról emlékezett meg a 
fôegyházmegye április 25-én. A bazili-
kában tartott szentmise keretében, a 
2001 óta élô hagyománynak megfelelôen 
átadták az elkötelezett, Egyházat támo-
gató munka elismerésére alapított Szent 
Adalbert-díjakat, és egyúttal ministráns-
találkozót is tartottak Esztergomban.

A misét celebráló Gaál Endre nagy-
prépost méltatta a ministránsok hûsé-
gét, kitartását az oltár szolgálatában. Az 
ünnepi liturgia szónoka Hajnal Róbert 
mesterkanonok, nyugalmazott plébános 
volt, aki felidézte: Szent Adalbert két-
éves papi mûködés után lett Prága püs-
pöke. Nagy lelkesedéssel kezdte meg lel-
kipásztori szolgálatát, papjait közösségi 
életre buzdította. Aztán missziós utakra 
indult, így jutott el Magyarországra is, és 

végzett máig hatással bíró egyházépítô 
munkát. „Ne fázzatok az erôfeszítéstôl, 
igényeljétek az elvárásokat!” – fogalmaz-
ta meg Adalbert élete üzenetét a minist-
ránsoknak Hajnal Róbert, majd arra buz-
dította ôket, hogy missziós lendülettel 
apostolkodjanak.

Az elismerés nagyérem fokozatát 
Németh Istvánnak, kisérem fokozatát id. 
Tóth Kálmánnak, Tóth Zoltánnak, Kollár 
Izabellának és Nemessányi Lászlóné 
Csepreghy Évának ítélte oda a bírálóbi-
zottság. 

A szentmisét ezúttal is a ministrán-
sok vetélkedôje követte, a Megszentelt 
Élet Évéhez kapcsolódó feladatokkal. 
A szervezôk szándéka az volt, hogy a gye-
rekek figyelmét a szerzetesi élet alap-
jaira irányítsák. Az elsô helyezést, így a 
kupát a budafok–belvárosi Szent Lipót-

plébánia és a békásmegyer–ófalui Szent 
József-plébánia csapata szerezte meg.

Másnap, Szent Adalbert ünnepe kap-
csán Erdô Péter bíboros a lengyelországi 
érseki székhelyen, Gnieznóban muta-
tott be szentmisét. Homíliájában hang-
súlyozta: az Egyháznak kötelessége 
egyértelmûen felmutatni a Krisztustól 
kapott örökséget, és ez a mai bonyolult 
világunkban is érvényes. „Körülöttünk 
új jelenségek hódítanak: például a házas-
ság és a család intézményébe vetett biza-
lom egyre általánosabb hiánya, vagy a 
kilátástalan szomorúságba vezetô indi-
vidualizmus, melyet oly nyíltan kritizált 
Ferenc pápa az Európa Tanácsnál tett 
látogatásakor mondott beszédében. Ám 
nekünk eme új jelenségekkel szemben is 
félelem nélkül kell hirdetnünk Krisztus 
örömhírét” – hangoztatta.

ISMÉT MAGYAR 
ZARÁNDOKOK 

CZESTOCHOWÁBAN

SZENT ADALBERT-ÜNNEP ESZTERGOMBAN

Ötödik alkalommal utaztak magya-
rok a Fekete Madonna-zarándokvonattal 
Czestochowába, ahol június 24-én több 
mint ezer résztvevônek mutatott be 
szentmisét Erdô Péter bíboros. Miután 
a  pálos  közösség nevében Arnold 
Chrapkowski rendfônök Pázmány Pétert 
idézve – „Magyarország, édes hazám, a 
pálosokkal együtt fogsz növekedni, és 
velük együtt fogsz hanyatlani” – üdvö-
zölte az érkezôket, a magyar fôpásztor 
homíliájában arról beszélt, Czestochowa 
a „mi újjászületésünk és szabadulásunk 
kezdetét is jelenti”.

Szûz Mária tisztelete képes testvéri 
közösségben egybekapcsolni a szomszé-
dos népeket. Fontos, hogy reális, igaz 
képünk legyen múltunkról és jelenle-
gi értékeirôl, s hogy tudatában legyünk 
annak is: a magyar kultúra nem valami 
homályos, pogány múlt maradványa, 
hanem éppen a keresztény hittel való 
szoros kapcsolatban fejlôdött azzá, amit 
ma látunk. Ebbôl a hitbôl tudunk erôt 
meríteni. Ez a hit nem az elzárkózás val-
lása, hanem a mások felé is megnyíló sze-
reteté – fogalmazott Erdô Péter.

A pálosok hagyományos esti Apel 
imádsága keretében, a kegykápolná-

ban elmondott elmélkedésében hang-
súlyozta: amikor látjuk, hogy egy nép 
elöregedik, fogyatkozik, méltán aggó-
dunk, és kérjük Isten szabadító irgalmát. 
Megvalljuk, vétkeztünk, és személyes 
önzésünk is oka annak, hogy sokszor 
kilátástalannak érezzük a helyzetünket. 
„Amikor saját nehézségeink megoldását 
keressük, felragyog elôttünk az önzet-
lenség, a segítôkészség, a felelôsségér-
zet, a gyermekvállalás és a család érté-
ke” – buzdított, hozzátéve: sokszor példa-
ként tekintünk lengyel testvéreinkre is, 
mint olyan népre, amely az elmúlt évtize-
dekben nagylelkûen vállalta a gyermekek 
felnevelését, bátran kiállt értékei mellett, 
tanúságot tett hitérôl, összetartásáról – 
és szent pápát adott az Egyháznak és a 
világnak.

A szentmisét megelôzôen Boldog 
Jerzy Popiełuszko szobránál Székely 
János püspök emlékezett meg a vérta-
núkról, akik Jézushoz hasonlóan éle-
tüket adták hitükért, a világért. Hálát 
adott azokért, akik a huszadik században 
áldozták életüket hitükért, köztük Jerzy 
Popiełuszkóért, Maximilian Kolbe atyá-
ért, Apor Vilmosért, Salkaházi Sáráért, 
Meszlényi Zoltánért, Scheffler Jánosért 

és Bogdánffy Szilárdért. Kövér László 
házelnök, Soltész Miklós egyházügyi 
államtitkár, Gyurcsík Iván varsói magyar 
nagykövet, majd Tamás József püspök és 
Budai László szervezô helyezett el koszo-
rút a Boldog szobránál.

Czestochowa Európa harmadik legna-
gyobb, Lengyelország elsô zarándokhe-
lye. A gótikus kápolna, amelyhez kívülrôl 
hozzáépített reneszánsz, illetve a késôb-
bi neomanierista elôcsarnok tartozik, 
legértékesebb kincse a csodatevô, Máriát 
ábrázoló kép. A legenda szerint Szent 
Lukács evangélista festette egy cédrus-
táblára.

Thullner Zsuzsanna

Trauttwein Éva
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NEGYEDSZÁZADA A LEGELESETTEBBEKÉRT 

Ünnepi  szentmisét  mutatott  be 
Erdô Péter bíboros az ezeréves fennállá-
sát ünneplô óbudai Szent Péter és Pál-
fôplébánia közösségének, június 28-án. 
Szentbeszédében úgy fogalmazott: az 
Egyház láthatatlan alapja maga Jézus, a 
látható pedig Péter apostol, a szikla és az 
utódok. Ez a templom is krisztusi alapra 
épült, „ezért fakadhat belôle új élet, érte-
lem és optimizmus minden nemzedék szá-
mára”. Hozzátette: ezért lehetett Óbuda 
központja, ezért tud a Krisztusba vetett 
hit egész emberi közösségeket megalapoz-
ni. „Városokat, falvakat, vagy akár egész 
országokat is. Mert minden kultúra közép-
pontjában a világnézet áll. Mert minden 
emberi közösségnek, hogy az élete értel-
mes legyen, hogy érdemes legyen fáradoz-
nia a jövôért” – hangsúlyozta a bíboros.

Rámutatott: bár a fôplébánia ezer 
éve létezik, a kereszténység története 
ennél jóval régebben kezdôdött Óbudán. 
Körülbelül 330-tól kezdve Aquincum, 
más néven Civitas Valeria már püspö-
ki székhely volt. A források tanúsága 
szerint az egyházi központ túlélte még 
a Nyugatrómai Birodalom bukását is. 
A népvándorlás viharai azonban meg-
szakították az egyházi jelenlét folya-
matosságát.  Szent István korából 
ismert a budai fehér templom, amelyet 
a Boldogasszony tiszteletére szentel-
tek fel, és kezdettôl fogva az esztergomi 
érsek vezetése alatt állt. „Minden bizony-
nyal Orseolo Péter király alapította Szent 
Péter tiszteletére az óbudai prépostsá-
got, amely késôbb Szent Péter és Pál 
nevét viselte” – ismertette Erdô Péter. 

A jelenlegi fôplébánia és temploma, 
amely a töröktôl való felszabadulás után, 
1749-ben Paur János György építômester 
tervei alapján épült, mindkét hagyomány 
örököse.

A Tercsi Zoltán plébános, címzetes 
apát köszöntôjével kezdôdô szentmisén 
részt vett mások mellett Bús Balázs, 
Óbuda polgármestere is. Életté kell vál-
tanunk az evangéliumot, hogy a krisztusi 
igazság kultúrateremtô ereje ma is meg-
mutatkozzék – fogalmazta meg az egész 
évben tartó jubileum üzenetét a plébá-
nos, aki szerint, ahogy korábban több-
ször is, úgy most is a lelki építkezés a leg-
fontosabb feladatuk. Megmaradtunk, jól 
szolgálunk, de növekednünk kell – ezek 
már a fôplébánia állandó diakónusának, 
Tomkó Lászlónak a szavai.

Keresztelô Szent János születésének 
napján, június 24-én ünnepelték buda-
pesti házuk huszonötödik születésnapját 
a Szeretet Misszionáriusai, közkeletûbb 
nevükön Teréz anya szerzetesnôvérei, 
illetve segítôik és barátaik a Tömô utcá-
ban. A szentmisét Snell György segédpüs-
pök mutatta be.

Ismeretes: kétszer látogatott el Teréz 
anya Magyarországra, 1986-ban és 1989. 
június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai-
nak újratemetésekor. Ekkor hozta az elsô 
négy nôvéreket, akik Érd–Parkvárosban 
egy üres plébániaépületben telepedtek le. 
A VIII. kerületben aztán 1990-ben épült 
fel a konyha, száz személyes ebédlôvel, s 
megkezdték az ebédosztást napi 250–300 
személy részére. Az ünnepi szentmise 
elôtt Veronika, a segítôk egyike beszé-
dében úgy fogalmazott: a nôvérek példa-
értékû tettei által valóban jobbá válik a 
világ. A másik ember kezét nekünk kell 
megfognunk, de ez csak egyféleképpen 
lehetséges, ha a másik kezünkkel Istenbe 
kapaszkodunk. Hozzátette: negyed 
évszázada így járják a nôvérek utcáinkat, 
Budapest szürke házai között, kék-fehér 
száriban, kis fakereszttel, Isten irgalmát 
közvetítve.

A kezdeteket Kati néni idézte fel: ami-
kor Teréz anya bemutatkozott nekik, azt 
mondta, az emberek megismerkedésük-
kor névjegyet adnak át egymásnak, erre 
a névjegyre a legszükségesebbeket írják 
rá. Teréz anyáé úgy szólt: a csend gyümöl-
cse az ima, az ima gyümölcse a hit, a hit 
gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümöl-
cse a szolgálat, a szolgálat gyümölcse a 
béke. Ez a ház valóban a béke otthona lett 
az elsô perctôl kezdve, mind a mai napig. 
Beszélt arról is, miként tanulták meg a 
Tömô utcai konyhán, hogyan kell nagy 
üstben, olcsó alapanyagokból tápláló éte-

leket készíteni, napi 300 ember számára. 
Késôbb a legszegényebbeknek szellemi 
táplálékot és lelki békét is kínáltak.

Szentbeszédében Snell György fel-
idézte: noha titokban érkezett, mégis 
ezrek tudtak róla, és százával jutottak 
Teréz anya közelébe. Állítólag Kádár 
Jánossal is találkozott, s felajánlotta sze-
retetét a magyar nemzetnek. Kádár neki-
szegezte a kérdést: milyen anyagi alapja 
van minderre? Mosolyogva így felelt: mi 
nem szoktunk anyagi alapot teremteni, 
arról az Úristen gondoskodik.

A rendszerváltozáskor Paskai László 
bíboros meghívására öt nôvérrel érkezett 
Magyarországra Teréz anya – folytatta 
Snell György. 1989 októberében a kerület 
ajándékaként kapták a Tömô utcai telket 
a nôvérek, s minisztériumi támogatás 
tette lehetôvé az építkezést. Sokak nagy-
lelkû adománya és áldozatos munkája 
nyomán végül felépült a kis ház – muta-
tott az udvart szegélyezô, kétszintes épü-
let végében álló kisebbik felé a püspök. 
Teréz anya utolsó látogatását követôen 
már saját kápolnájukban mutathatták 
be az elsô szentmisét a nôvérek, éppen 
huszonöt esztendôvel ezelôtt, a szegé-
nyek közösségének.

REMÉNYTELI JÖVÔ ÓBUDÁNÉVEZREDES MÚLT, 

T.É.

Ditzendy Attila Arisztid
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JUBILEUM

Mindszenty bíboros életének kerek 
évfordulóit ünnepelve egyházi közössé-
geink egyre jobban felfedezik az ô gaz-
dag lelki örökségét. Esztergom, Róma és 
Csehimindszent csak a legkiemelkedôbb 
állomásai voltak a tavaszi megemlékezé-
seknek.

Május 2-án az esztergomi Mindszenty-
zarándoklat programgazdagsága az 
ünnepségsorozat méltó nyitánya volt. 
A Mindszenty Alapítvány jubileumi fel-
hívására sokan hoztak a bíboros sírjá-
ra személyes üzenetekkel egy-egy 
koszorúszalagot.  Erdô Péter 
bíboros, a Püspöki Konferencia 
m e g j e l e n t  t a g j a i  é s  a  h í v e k 
együtt imádkoztak a mielôbbi 
boldoggá avatásért. Az esztergo-
mi templomhegy oldalában az 
orosz Békességszerzôk és Béke 
Alapítvány ajándékaként felavat-
ták a hercegprímás bronzszobrát, 
Vlagyimir Szurovcev orosz szob-
rászmûvész alkotását. A reprezen-
tatív szobor fôpapi katedrán imád-
kozva ábrázolja a hercegprímást: 
„Imádkozom a szeretet és a béke 
világáért.”

A szentmise ünnepi szónoka, 
Ternyák Csaba egri érsek is erre 
az örökségre hívta fel a figyelmet: 
azért jöttünk, hogy Mindszenty 
bíborostól tanuljunk egyház- 
és hazaszeretetet, azért, hogy 
imádkozzunk és engeszteljünk 
Magyarországért. A hercegprí-
mást idézte, aki szerint „nem lehe-
tünk olyanok, mint akiknek nincs 
reményük és hitük”. Mindszenty 
bíboros arra tanít, hogy van értel-
me tevékeny reménnyel tekinteni 
a jövôbe.

Az egri érsek szerint azért 
kell engesztelni Magyarországért, 
mert túl sokszor váltunk hûtlenné 
az imádságban és embertársaink 
szeretetében. Nem akartuk fel-
ismerni egymásban Isten rejtett 
vonásait, egyéni érdekeinket a 
közösség érdeke fölé helyeztük. Az 
egyszerû bûnbánat ezért már nem 
elég: engesztelnünk kell, Krisztus áldo-
zata mellé odahelyezni a mi áldozatun-
kat is.

Esztergomban Erdô Péter bíborostól 
olyanok vehették át elsô alkalommal a 
Mindszenty József-életmûdíjat, akiknek 
megmutatkozott az életében a hitvalló 
bíboros imádságos és engesztelô életesz-
ménye: két kiemelkedô egyháztörténész, 
Adriányi Gábor és Mészáros István vol-
tak az elsô díjazottak.

Május 7-én Mindszenty bíboros 
római címtemplomában, a magyar emlé-

kekben gazdag Santo Stefano Rotondo-
templomban is megtartotta megemléke-
zését a helyi közösség; Erdô Péter meg-
hívására Pietro Parolin bíboros, vatiká-
ni államtitkár mutatott be szentmisét. 
Ünnepi beszédében a napi evangélium 
horizontjába állította Mindszenty bíbo-
ros alakját, akire ebben az esztendôben 
nemcsak halálának negyvenedik, hanem 
pappá szentelésének századik, érseki 
kinevezésének pedig hetvenedik évfordu-
lója kapcsán is különös tisztelettel emlé-

kezünk: „Amint engem szeret az Atya, 
úgy szeretlek én is titeket. Ha megtartjá-
tok parancsaimat, megmaradtok szerete-
temben.” (Jn 15, 9–10)

Az államtitkár emlékeztetett arra, 
hogy Mindszenty bíboros pappá szente-
lésekor Európa az elsô világháború bor-
zalmait élte át, és ebben a helyzetben 
ô azt tartotta a legfontosabbnak, hogy 
a rábízottak jó pásztora legyen. Érseki 
kinevezése is történelmi fordulóponthoz 
kapcsolódott. A kibontakozó kommu-
nista rendszer nem volt számára isme-

retlen, hiszen püspökével együtt már a 
Tanácsköztársaság alatt is internálták, 
mivel kiállt a hitéért. Érseki hivatalát 
jó pásztorként akarta betölteni, aki ha 
kell, életét adja juhaiért. Mindszenty 
bíboros olyan ember volt, aki megma-
radt Jézus szeretetében, megtartotta az 
Atya parancsait. Ám nem sokáig marad-
hatott hívei körében. 1948 karácsonyán 
letartóztatták, és XII. Piusz pápa tiltako-
zása ellenére börtönbe zárták. Így vált a 
szenvedô és üldözött Egyház jelképévé. 

Pietro Parolin szentbeszéde végén 
utalt arra, hogy a kommunizmus-
nak Magyarországon is sok áldo-
zata volt, akik közül többeket 
már boldoggá avattak. Ôk és Isten 
Szolgája Mindszenty József példa-
ként állnak elôttünk.

Csehimindszent ezt a hitvalló 
példát kimondottan a sajátjaként 
ápolja, és a hercegprímás szüle-
tésnapját minden hónap 29-én 
engesztelô imanap keretében 
ünnepli. Az idei májusi imanapon 
Veres András szombathelyi püs-
pök felszentelte a megújult plébá-
niatemplomot és a körülötte emelt 
keresztutat, mely úgy veszi körbe 
a dombtetôt, mint egy bástya. A 
festôi látvány eszünkbe juttatja 
Mindszenty bíboros egyik hasonla-
tát, miszerint a család, a templom 
és a katolikus iskola az ôsök pél-
dájával együtt a mi várövezetünk. 
A szülôfalu jubileumi programjait 
július 4-én a hercegprímás újmi-
séjének 100. évfordulóját ünneplô 
bíborosi szentmise zárja.

Egyházi közösségeinken is 
túlmutató jelentôségre tett szert 
Mindszenty József emlékiratai-
nak új, szövegében teljes kiadása. 
A Mindszenty Alapítvány azért 
tartotta fontosnak ezt a szöveg-
közlést, mert sokkal közvetlenebb 
képet nyújt a hercegprímás lelki-
világáról, gondolkodásáról, mint 
a korábbi változat, és ez segíthet, 
hogy elôítéletek nélkül fedezzük 

fel gazdag személyiségét. Mélyebb 
bepillantást nyerhetünk a történelmi 
jelentôségû munka izgalmas alkotói 
folyamatába, és Mindszenty bíboros élet-
szentsége is sokkal átélhetôbben tárul 
fel az új Emlékirataimból. Erdô Péter 
kötethez írt ajánlását egy fohásszal 
zárta, mely az idei megemlékezésekre 
szintén érvényes lehet: „Adja Isten, hogy 
ez a reprezentatív kötet is hozzájáruljon 
Mindszenty bíboros személyének, hôsies 
helytállásának, hitének mélyebb megér-
téséhez és tiszteletéhez!”

ISTEN SZOLGÁJA

Kovács Gergely
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MOZAIK

KERESZTÉNY KULTÚRA ORSZÁGSZERTE

ROSKA TAMÁSRA EMLÉKEZTEK

Ismét gazdag kulturális kínálat 
várja ôsszel az egyházi mûvészetek 
iránt érdeklôdôket. Ehhez kapcsoló-
dik a júniusi hír, miszerint az Ars Sacra 
Fesztivál rangos európai elismerésben 
részesült: az EFFE, azaz az „Európa a 
Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért” 
nemzetközi zsûrijétôl EFFE Label 2015–
2016 minôsítést kapott. Ezzel hivatalo-
san is a kiváló minôségû európai fesz-
tiválok közé emelkedett – közölte az 
Ars Sacra Alapítvány. A tájékoztatásból 
kiderül: az egyes országok nemzeti szö-
vetségei által kinevezett szakértôkbôl 
álló zsûri több száz pályázatot értékelt, 
majd a nemzetközi grémium hozta meg 
az örömteli döntést.

Az alapítvány részérôl hangsúlyoz-
ták: hálával tartoznak az elmúlt évek fel-
lépôinek, a segítôknek, a látogatóknak, 
akik áldásos tevékenységükkel hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a fesztivál ilyen pozí-
cióba kerülhessen. Köszönetet mondtak 
továbbá minden anyagi és szakmai támo-
gatásért.

Az idei, sorrendben kilencedik ese-
ményt szeptember 19–27. között rendezik 
meg. Az elsô nap szokás szerint a „nyitott 

templomok napja” lesz, melynek során a 
templomok országszerte és határainkon 
túl is egész nap programokkal várják a 
látogatókat.

Ismeretes, az Ars Sacra a 2007-es 
nemzetközi városmissziós rendezvény-
sorozat gyümölcse, s célja a „remény 
jeleinek felmutatása a kultúrában”. Évrôl 
évre önkéntesen csatlakoznak hozzá 
Magyarország legnagyobb múzeumai, 

kulturális központjai, számos galéria 
és mûvész. A színvonalas programokat 
ingyenesen látogathatja a nagyközönség.

Nem sokkal késôbb, októberben 
immár hetedik alkalommal rende-
zik meg a Magyar Katolikus Kultúra 
Napjait,  amellyel a püspöki kar a 
magyarság katolikus kulturális érté-
keire kívánja felhívni a figyelmet. 

Ugyancsak színes, színvonalas esemé-
nyeken – elôadásokon, koncerteken és 
kiállításokon – vehetnek részt ország-
szerte az érdeklôdôk. Az idei téma a csa-
lád. Ebbôl az alkalomból a Keresztény 
Múzeum összegyûjti a leltárban fellel-
hetô minden ábrázolást, ahol Mária és 
a gyermek Jézus mellett Szent József 
is helyet kapott. A legkorábbiak a bet-
lehemi jelenethez köthetôk, a 16. szá-

zadtól szélesebb körben elterjedtek 
az egyiptomi menekülés képei, majd a 
18–19. században a bensôséges családi 
élet példájaként mutattak rá az alko-
tók a Szent Családra. Fotótárlat is lesz, 
melyet a templomokban szeretnének a 
hívô közönség számára hozzáférhetôvé 
tenni.

A 380 éve Pázmány Péter által alapí-
tott egyetem Információs Technológiai 
és Bionikai Kara június 23–24-én nemzet-
közi szimpóziumot rendezett a kar tavaly 
elhunyt alapító dékánja, Roska Tamás 
emlékére. A Simonyi Károlyról elneve-
zett nagyelôadót két napon keresztül 
baráti közösség töltötte meg. A gyászév 
elteltével annak öröme sugárzott, hogy 
Roska Tamás jelen volt ebben a közös-
ségben. Rendkívüli személyiségével lel-

kesedésre bírt olasz, román, lengyel, 
német, spanyol, amerikai, török és hazai 
kutatókat, oktatókat és diákokat, hogy 
új meg új kutatási témákba kezdjenek, 
új meg új kultúrák elsajátításába fektes-
senek energiát, merjenek álmodni. Sokan 
emlékeznek szavaira: „Csodálatos világ a 
kutatás világa. Az absztrakció magasabb 
szintjein megértjük a természet egyre 
mélyebb titkait, ennek alapján új elve-
ket és konstrukciókat állítunk életünk 
szolgálatába, a betegségek gyógyítására, 
minél több ember életkörülményeinek 
javítására. Csak el ne felejtkezzünk arról, 
amiért ezt csináljuk, az emberrôl. Ôrzôi 
vagyunk egymásnak, akivel találkozunk, 
és akit a Gondviselés ránk bízott.”

A konferencián elhangzott tudomá-
nyos elôadásokból is kitûnt az ember-
központú, természet motiválta kutatási 
törekvés, ahogy az is: a fiatal kutatók és 
oktatók, a doktori iskola hallgatói a mar-
sallbotot érzik a kezükben – hiszen erre 
bátorította és készítette fel ôket Roska 
Tamás a maga köré hívott és a feladatot 
örömmel elvállaló, nemzetközi hírû okta-
tógárdával együtt. A felszólalók között 
szerepeltek neves külföldi tudósok is, 
többek között a Kaliforniai Egyetem 
(Berkeley), a Torinói Mûszaki Egyetem, 

a Notre Dame Egyetem (USA, Indiana 
állam), a Sevillai Egyetem, a Müncheni 
M û s z a k i  E g y e t e m ,  a z  I s z t a m b u l i 
Mûszaki Egyetem, a Bukaresti Mûszaki 
Egyetem, a Drezdai Mûszaki Egyetem és 
az Imperial College London professzorai.

A kar épületében vetített képes és 
tárolókba rendezett állandó emlékkiállí-
tás nyílt a professzor életérôl, munkássá-
gáról, hazai és nemzetközi díjakkal elis-
mert eredményeirôl. A megnyitón jelen-
tették be: a kar doktori iskolája felvette 
Roska Tamás nevét.

Az egyetemhez kapcsolódó hír, hogy 
az eddiginél is szorosabb együttmûkö-
dést kötött a Pázmány és az amerikai 
Notre Dame Egyetem. Az errôl szóló 
dokumentumot az Egyesült Államokban 
Szuromi Szabolcs rektor és Nicholas J. 
Entrikin, a Notre Dame nemzetközi kap-
csolatokért felelôs rektorhelyettese írta 
alá. Az amerikai kampuszt 1842-ben 
alapította Edward Sorin, az iskola taná-
rainak nagy része és az itt szolgálatot 
teljesítô papok mindegyike a Keresztes 
Kongregáció tagja. Öt kart foglal magá-
ban, amelyek többek között teológiai, 
mûvészeti, jogi, mûszaki, tudományos 
képzést nyújtanak, könyvtára pedig egyi-
ke az USA száz legrégibb könyvtárának.

Fritzné Tôkés Éva

Szomolányi Márta
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Még áprilisban nyílt, de egészen októ-
ber közepéig megtekinthetô A budavári 
Nagyboldogasszony-templom, ismertebb 
nevén a Mátyás-templom évszázadait 
bemutató kiállítás. A tárlat a Budapesti 
Történeti Múzeum Vármúzeumában és 
a Mátyás-templomban kapott helyet, és 
számos különlegeséget ajánl az érdeklô-
dôk számára. A megynyitón Erdô Péter 
bíboros méltatta a páratlan alaposság-
gal összeválogatott kiállítást, amelynek 
darabjait az itt élôk hitvallása és gondos-
kodása mentette meg az utókornak. „Az 
egyedülállóan gazdag anyag tanúságot 
tesz arról, hogy egy ország az évszázadok 
alatt milyen sokszínû nemzeti értéket és 
kulturális gazdagságot tud egybegyûjte-
ni. A múlt gyökerei emlékeztetnek ben-
nünket arra, hogy ezt az örökséget meg 
is kell ôriznünk és tovább is kell adnunk 
az eljövendô nemzedékeknek” – figyel-
meztetett a bíboros, aki felidézte: amikor 
a belgrádi apostoli kormányzó helynöke 
1671-ben Pesten és Budán járt, azt állapí-
totta meg, hogy Pesten mûködik ugyan 
egy katolikus kápolna, ahol két délszláv 
ferences mondja a szentmisét, de a város-

ban már nincsenek katolikusok. Budán 
viszont él néhány katolikus család, de 
nekik nincs templomuk, ezért vasárna-
ponként a pontonhídon át járnak Pestre 
a szentmisére. „Innen volt szép újjászü-
letni. Ezért gondolnak ma is megrendü-
léssel 1686-ra, Buda török alóli felszaba-
dulására. Ez tette lehetôvé, hogy itt újra 
kereszténység és Magyarország legyen. 
A kortársak ezt a csodát a Magyarok 
Nagyasszonya közbenjárásának tulajdo-
nították” – fogalmazott a fôpásztor.

A mostani az elsô kiállítás, amely 
valóban egységben és teljességben 
mutatja be a templom gazdag történel-
mét. Marosi Ernô mûvészettörténész, 
akadémikus a templom koronként 
változó funkcióit ismertette. Farbaky 
Péter, a Budapesti Történeti Múzeum 
fôigazgatója pedig a 3D-s interaktív 
digitális modellt és a kiállítás szen-
zációjának számító makettet emelte 
ki, amelyet Schulek Frigyes készített 
gipszbôl. A második világháború alatt 
megsérült makettet többéves munkával 
állították helyre, a barokk csarnokban 
állították ki.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett 
többek között Süllei László, a Mátyás-
templom plébánosa, a fôegyházmegye 
általános helynöke és Forrai Tamás, a 
Jézus Társasága Magyarországi Rend-
tartományának provinciálisa, továbbá a 
fôváros képviseletében a KDNP-s Bagdy 
Gábor fôpolgármester-helyettes.

A Mátyás-templom a világörökség 
része, amely koronázó templomként, 
az állami reprezentáció helyszíneként 
a magyar történelemben, plébánia-
templomként pedig Buda várostörténe-
tében is kiemelkedô szerepet játszott. 
A 13. század közepén kezdték építeni, a 
15. századra fôvárossá lett Buda fô plé-
bániatemploma lett, királyaink koroná-
zásának és házasságkötéseinek is színte-
réül szolgált. A török megszállás alatt az 
épületet dzsámivá alakították. A vissza-
foglalás után a plébánia katolikus hitéle-
tét a jezsuiták élesztették újjá. A temp-
lom országos rangját 1867-ben I. Ferenc 
József koronázásával, majd ezt követôen 
Schulek Frigyes helyreállító munkája 
nyomán nyerte vissza.

A MÁTYÁS-TEMPLOM ÉVSZÁZADAI

Mestermûvek az esztergomi Keresz-
tény Múzeumból – ezzel a címmel nyílt 
egyedülálló, október 31-ig megtekinthe-
tô tárlat Sankt Pöltenben. Az Egyház-
megyei Múzeum meghívására, néhány 
kiemelkedô kincstári és könyvtári tárgy-
gyal kiegészítve, összesen 101 mûal-
kotással mutatkozik be Alsó-Ausztria 
tartományi székvárosában az eszter-
gomi Keresztény Múzeum. Kontsek 
Ildikó esztergomi múzeumigazgató 
szerint reprezentatív kiállításról van 
szó, melyen bemutatják egyebek mel-
lett a Garamszentbenedekrôl származó 
két, 1494-re datált passiójelenetet, az 
itáliai reneszánsz és barokk mûvészet 
körébôl Bernardino Luini milánói rene-
szánsz festô Madonnáját, a lombard 
festôtôl származó Leány az egyszarvú-
val, illetve Luca Giordano Szent Efrém 
remete címû képét, valamint az osztrák 
újkori festôk közül Janneck, Altomonte, 
Waldmüller egy-egy festményét is. A 19. 
századi magyar mûvészek közül idôsebb 
Markó Károly, Liezen Mayer Sándor és 
Szoldatits Ferenc alkotásait vitték ki 
Ausztriába.

Az iparmûvészeti  gyûjtemény-
bôl reneszánsz falikárpitokat, népi 
és úri hímzéseket állítottak ki, míg a 
Fôszékesegyházi Kincstárat két közép-
kori ötvöstárgy, egy miseruha és egy his-
torizáló kehely „képviseli”, az egyházi 
könyvtárakból pedig ôsnyomtatványokat 
és régi nyomtatott, illusztrált, liturgikus 
használatú, illetve egyházjogi tartalmú 
köteteket mutatnak be.

A megnyitón Erdô Péter bíboros 
örömét fejezte ki a közös történel-
münk során mindig jól mûködô oszt-
rák–magyar egyházi kapcsolatok miatt, 
amelyet ez a kulturális esemény is jelez 
és elmélyít. Az esztergomi bazilika és 
építéstörténete, a múzeum alapítójának, 

Simor János hercegprímásnak a kortárs 
mûvészekhez fûzôdô személyes kapcso-
latai számos példát szolgáltatnak a szo-
ros mûvészeti kapcsolatainkra. Klaus 
Küng megyéspüspök aról beszélt, külö-
nösen a rendszerváltás óta figyeli érdek-
lôdéssel a magyarság sorsát, érzi azt a 
közös „nyelvet”, mely a mûvészet, a festé-
szet, a zene eszköztárán keresztül a köl-
csönös megértést biztosítja, különösen a 
keresztény tematikán belül. Liturgikus 
tárgyak, értékes festmények üzenetében 
a minôség és a szépség összhangja nyil-
vánul meg, s a harmónia elmélyíti a hitet 
a szemlélôben.

T.Zs.

Mudrák Attila

ESZTERGOMI KINCSEK VENDÉGSÉGE SANKT PÖLTENBEN
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