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„Benne megjelent az Atya kegyelme, irgalma és gyengédsége: Jézus a megtestesült Szeretet.”

Éjféli mise - 
Ferenc pápa homíliája 

karácsony estéjén



A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
dísztermében tartott centenáriumi 
ülés keretében ünnepelte fennállása 
száz évét a Szent István Tudományos 
Akadémia (SZITA) december 15-én. Az 
emlékülést Erdô Péter bíboros, a SZITA 
elnöke nyitotta meg. Freund Tamás agy-
kutató, a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) alelnöke méltatta az akadémia 
azon szerepvállalását, mely az egyes 
tudományágak képviselôinek kapcso-
latát intézményesíteni és rendszeressé 
tenni törekszik.

***
Áder János államfô litvániai látoga-

tása során, december 8-án a Keresztek 
hegyéhez látogatott. A katolikus zarán-
dokhelyen általa állíttatott kereszten 
litván és magyar nyelven a következô 
felirat olvasható: „Ezt a keresztet, mely 
egykor a budapesti Szent István-bazilika 
egyik tornyát díszítette, e helyre állíttat-
ta Áder János, Magyarország köztársasá-
gi elnöke. 2015. XII. 8.”

***
Dávid Katalin mûvészettörté nész, a 

fôegyházmegyei Szent Adalbert-díj kitün-
tetettje volt a Magyar Mûvészeti Aka-
dé mia Népmûvészeti Tagozata Pódium-
beszélgetés címû sorozatának vendége 
december 7-én. A Pesti Vigadóban, az 
MMA központi épületében rendezett 
beszélgetést Kondor Katalin újságíró 
vezette. A rendezvényen részt vett Erdô 
Péter bíboros is.

***
A magyarországi egyházi bírósá-

gi helynökök és az egyházi bíróságo-
kon szolgálatot teljesítôk rendkívüli 
ülésére került sor, szintén december 
7-én, amelyen részt vettek a Kánonjogi 
Posztgraduális Intézet professzorai és 
hallgatói is. Témája a Ferenc pápa Mitis 
iudex kezdetû motu propriója volt, mely-
lyel a Szentatya az egyházi házassági 
semmisségi perek reformjáról rendelke-
zett. Az egységes eljárást segítô tájékoz-
tatót Erdô Péter tartotta.

Jótékonysági imaestet rendeztek 
november 28-án a Szent István-bazi li-
kában az üldözött közel-keleti keresz-
tény közösségek megsegítésére, melynek 
során szentmisét mutatott be Erdô Péter 
bíboros, majd a Szent Efrém Férfikar 
tartott zenés áhítatot. Az est során a jor-
dániai menekülttáborokban élô mint-
egy százezer keresztény család gyerme-
keinek oktatására, iskolai tanulmányaik 
biztosítására gyûjtöttek.

***
Erdô Péter „Egészségügyi témák a 

középkori egyházjogban” címmel tartott 
elôadást november 23-án az Egészség-
Akadémia program keretében az MTA 
Pécsi Területi Bizottsága székházában.

***
A bíboros november 17-én, Árpád-házi 

Szent Erzsébet ünnepnapján az olasz-
országi padovai Szent Antal-bazilikában 
mutatott be szentmisét. A fôtemplom a 
középkor és napjaink egyik legismertebb 
szentje, Páduai Szent Antal nyughelye.

***
Az Európai Püspöki Konferenciák 

Tanácsának (CCEE) elnöksége, Erdô 
Péter bíborossal az élén, levélben biz-
tosította közelségérôl és imádságáról 
Georges Pontier, marseilles-i érseket, a 
Francia Püspöki Konferencia elnökét és 
André Vingt-Trois bíborost, párizsi érse-
ket a Párizsban november 13-án este tör-
tént szörnyû terrortámadások kapcsán.

***
Szent Márton emléknapján, novem-

ber 11-én Erdô Péter bíboros mutatott 
be ünnepi szentmisét Pannonhalmán 
a Szent Márton-év megnyitása alkal-
mából.

ASSISI KARÁCSONYI FÉNYEI

Fritzné Tôkés Éva

Somogyi Viktória

RÖVID HÍREK

Advent második vasárnapján, Szent 
Miklós ünnepén Ferenc pápa Rómából 
internetes távkapcsolással meggyújtotta 
az assisi Szent Ferenc-bazilika altemp-
loma elôtti téren, a zarándokok udvará-
ban elhelyezett karácsonyfa és betlehe-
mi jászol fényeit. A betlehemi jászlat ez 
alkalommal egy hétméteres bárkában 
alakították ki, melyet Lampedusából 
szállítottak oda. A bárka a közelmúltban 
kilenc tunéziai hajótörött életét mentette 
meg, és ily módon jelképe lett mindazon 
vízi jármûveknek, melyek a kikötôkbe 
segítették a menekülteket, de egyúttal 
emlékeztet azokra is, akik a jobb élet 
reményében útra kelve a tengerben lelték 
halálukat.

Advent második vasárnapján Georg 
Gänswein érsek, a Pápai Ház prefektu-
sa mutatott be szentmisét Assisiben, az 

ottani pápai kápolnában, majd ezt követ-
te a karácsonyfa és a betlehemi jászol 
megáldása, valamint a fények meggyúj-
tása. A Szentatya miután a távolból meg-
gyújtotta a mécsest, melynek nyomán az 
Assisi jászol és a karácsonyfa fényei is 
fellobbantak, rögtönzött szavakkal for-
dult az ott összegyûlt hívekhez, de fôként 
a menekültek egy csoportjához és az 
olasz parti ôrség tagjaihoz.

„Miközben ezt a bárkát nézem, mely-
nek mélyén fellobban a láng, Jézusra 
gondolok, aki mindig velünk van, még a 
legnehezebb pillanatokban is. Hány test-
vérünk és nôvérünk fulladt bele a ten-
gerbe! Az Úrral vagyok itt most, aki azért 
jött, hogy reménységet adjon nekünk, 
hogy elmondja: Ô erôsebb a halálnál, 
és nagyobb a gonoszságnál. Eljött és 
elmondja, hogy Ô irgalmas. Ezen a kará-

csonyon most arra hív bennünket, hogy 
nyissuk meg a szívünket az irgalomra és 
a megbocsátásra. De nem könnyû meg-
bocsátani ezeket a tragédiákat” – hang-
súlyozta a Szentatya.

Ferenc pápa megköszönte az olasz 
parti ôrség tagjainak szolgálatát, mond-
ván, ôk annak a reménységnek az esz-
közei, melyet Jézus hozott el. „Az összes 
menekültnek mondom Izajás próféta sza-
vával: emeljétek föl a fejeteket, az Úr közel 
van! És vele van az erô, a reménység.”

Az áldás után kiosztották a környék 
legrászorulóbb gyermekeinek azokat az 
ajándékokat, melyeket az olasz államvas-
utak ajánlott fel számukra, a helyi kari-
tász pedig sok szegény családot látott 
vendégül, köztük harmincegy menekült 
családot.
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A pásztor belép az ajtón, a nyáj köve-
ti. Erôs kép, mely ezúttal fizikai való-
jában is megjelent. Ferenc pápa nyi-
totta meg ugyanis a 2000 szentév óta 
zárva tartott szent kaput a Szent Péter-
bazilikában, megnyitva ezzel az irgal-
masság rendkívüli szentévét, majd elôd-
jével, XVI. Benedekkel elsôként lépett be 
rajta. Ôket követte a bíborosok, püspö-
kök, aztán a világi hívek tömege. A menet 
a fôoltárig, Szent Péter apostol sírjáig 
haladt, ahol véget ért a szertartás.

„A szent kapu megnyitása egyszerû, 
de jelképekben annál erôsebb gesztus” 
– magyarázta a pápa homíliájában. Úgy 
fogalmazott, az átlépés segít „felfedezni 
az Úr irgalmasságának mélységét, amely 
mindenkit befogad, és mindenkit szemé-
lyesen megszólít”. Ezzel az isteni szeretet 
részévé válunk, ezért „hagyjunk el minden 
félelmet”. Szorgalmazta továbbá, hogy az 
emberek is hasonlóképpen cselekedjenek, 
vagyis ítélkezés helyett a másik iránti 
irgalmasságot helyezzék a legelsô helyre. 
Ez olyan év lesz, amelyben az irgalmasság 
tudatában kell érettebbé válni.

Az ünnepi szertartáson több tízez-
ren vettek részt a bazilika elôtti Szent 
Péter téren. A tér közepén a karácsony-
fa, mellette a betlehemi jászol. A pápa 
emlékeztetett: ötven éve, 1965. december 
8-án zárult le a II. Vatikáni Zsinat, amely 
az Egyház kapuit „kitárta a világ felé”. 

A zsinat „igazi találkozás volt az Egyház 
és korunk emberei között”. Azt mondta, 
a fél évszázaddal ezelôtt véget ért zsinat 
segítségével az Egyház kilépett korábbi 
bezártságából, hogy minden emberrel ott 
találkozzon, ahol él: városában, otthoná-
ban, munkahelyén. 

Az egyházfô szerint ezt a misszi-
ót kell folytatni, erre a nyitásra késztet 
a szentév, ennek szellemében az olasz 
nyelvû szentmisén kínaiul imádkoztak 
az egyház irgalmasságáért, arabul azért, 
hogy a világ vezetôit az igazság és béke 
vezérelje, franciául a bûnösök és erô-
szakos emberek lelkiismeretéért, és ima 
hangzott el szuahéli és maláj nyelven is.

A római rendôrség és a Vatikán ada-
tai szerint az eseményen a vártnál keve-
sebben voltak. A zarándokok már kora 
reggeltôl sorban álltak a térre való beju-
táshoz, de sokakat az esetleges terrorista 
merényletektôl való félelem eltántorított 
a részvételtôl. A misén számos olasz és 
külföldi delegáció vett részt. Jelen volt 
Sergio Mattarella olasz államfô, Matteo 
Renzi kormányfô, továbbá belga, német, 
lengyel és cseh állami küldöttség.

Ferenc pápa rá egy hétre a római 
Lateráni Szent János-bazilikában nyitot-
ta meg a szent kaput, ezzel egy idôben a 
világ egyházmegyéiben levô többi szent 
kapu is megnyílt. 

A budapesti Szent István-bazilikában 
Erdô Péter bíboros nyitotta meg az irgal-
masság szent kapuját, december 13-án, a 
szentév hazai kezdetét ünneplô liturgia 
keretében. A fôpásztor az ünnep elején 
úgy fogalmazott, küldetésünk arra szól, 
hogy megnyissuk az irgalom és a bocsá-
nat kapuját és hirdessük, már itt a földön 
Istenhez tartozunk. Az ünneplô sokaság  
– Erdô Péter, a koncelebráló paptestvérek, 
az esztergomi szeminárium papnöven-
dékei, valamint a hívek közössége – elôtt 
felolvasták az evangéliumot, majd rész-
let hangzott el Ferenc pápának a rend-
kívüli szentévet meghirdetô bullájából. 
Az egyházfô ebben hangsúlyozza: állan-
dóan szemlélnünk kell az irgalmasság 
misztériumát. Ez számunkra az öröm, 
a derûs nyugalom és a béke forrása. Így 
fogalmaz: az irgalmasság a végsô és leg-
nagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. A 
Szentatya szerint az irgalmasság az alap-

vetô törvény, amely minden ember szívé-
ben ott lakik.

A kapu elé érkezve Erdô Péter így 
imád kozott: „Tárjátok ki az igazság ka-
puit, bemegyünk, hogy hálát adjunk az 
Úr nak!” Miközben a kaput megnyitották, 
így folytatta: „Ez az Úr kapuja: belépünk 
rajta, hogy elnyerjük irgalmát és megbo-
csátását.”

A bevonulás után, a szentmisén el-
mondott homíliájában a bíboros hangsú-
lyozta, mindenkinek szüksége van megté-
résre. Még a vallásos elôírásokat megtar-
tó embereknek, még a farizeusoknak is. 
Mert senki sem tökéletesen kész a maga 
igyekezetébôl az Istennel való találkozás-
ra. De hirdeti az evangélium azt is, hogy 
ez a megtérés mindenki számára lehet-
séges. Még a vámosok és a katonák is 
megtérhetnek. Nincs olyan reménytelen 
élethelyzet, amelyben már ne volna lehet-
séges a megtérés – fogalmazott.

Az Esztergom–Budapesti Fôegyház-
megye „Irgalmasok, mint az Atya” felirat-
tal molinót készíttetett, melyet a közössé-
gek templomaikban az ambóra helyezhet-
nek a szentévben, hogy ezzel is emlékez-
tessenek: küldetésünk van az irgalmas-
ság évében. A hirdetésnek ezt a módját 
iskolák, szerzetesrendek kápolnái számá-
ra is felajánlották. A plébániák, rendek és 
intézmények küldöttei nagy számban jöt-
tek el a szentmisére, hogy Erdô Pétertôl 
átvegyék a molinókat. Hatalmas moli-
nó hirdeti majd a Szent István-bazilika 
homlokzatán is az irgalmasság üzenetét, 
melyet a karácsonyi vásár után, január-
ban helyeznek el a térre nézô bejáratnál.

A szentmise záró áldása elôtt Erdô 
Péter így szólt: „Szétküldtük az irgalmas-
ság éve üzenetét: nyitva van az irgalmas-
ság kapuja, nyissuk meg mi is szíveinket, 
hogy Istenhez találjunk!”

SZENTÉV AZ 
IRGALMASSÁG 

JEGYÉBEN

NYITOTT KAPU BUDAPESTEN IS

Kuzmányi István

KD
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Karácsony a közösség ünne-
pe. Az evangélisták leírá-
sa szerint az Üdvözítô 
jászolyánál minden 
teremtmény kép-
viseltette magát. 
A pásztorok az 
egyszerû embe-
reket jelenítik 
m e g ,  a  b ö l -
csek az akkor 
ismert  föld-
részek küldöt-
teit, az istálló 
az állatvilágot, 
a csillag pedig a 
kozmoszt. Ez alap-
ján gondolhatjuk, 
hogy egy plébánián az 
ádventi elôkészület és a 
karácsony akkor tükrözi a bet-
lehemi éjszaka lelkületét, ha azon min-
denki jelen van, vagy képviselteti magát: 
az öreg, a fiatal, a szegény, a gazdag, a 
családos, az egyedülálló, a hozott aján-
dékok, amelyek jelzik a Gondviselô által 
teremtett világ sokszínûségét.

Milyen lehetôséget nyújt ehhez a 
közösségi élményhez a plébánia? A kará-
csonyi pásztorjáték színbeli gazdagsá-
ga, zsongása, a kölcsönös ajándékozás 
örömének pillanatai és az éjféli mise 

utcákra is kisugárzó fénye a kará-
csony legfontosabb kegyel-

mi pólusai. Ezen kívül 
azonban más lehetô-

ségek is adódnak. 
Ilyen például a 

j ó t é k o n y s á g i 
est, az idôsek 
megajándéko-
zása, a „szál-
lást  keres a 
Szent Család” 
találkozásai 

és a szegények 
karácsonya. A 

jótékonysági est, 
amelyen az uno-

kák szavalhatnak a 
szülôk és nagyszülôk 

elôtt, a fiatalok bemutat-
ják színészi képességeiket, az 

idôsebbek pedig elmondhatják, hogy 
minden fenntartásuk ellenére büszkék 
az utánuk jövôkre. Az est bevételébôl 
támogatott idôsek megajándékozása, 
ami lehetôséget adhat arra, hogy a fia-
talabbak felvidíthatják azokat, akik ott-
honaik csendes magányában élnek, és 
várják a karácsonyi angyalkák csengô 
énekét. A „szállást keres a Szent Család” 
családi otthonokban rendezett összejö-
vetelei, ahol a közös imádság és a betle-

hemi kép átadását követôen a családok 
tagjai beszélhetnek hitükbôl származó 
közös örömeikrôl. A közös problémák is 
jobban orvosolhatók, ha arról együtt gon-
dolkodnak, és azokat beleszövik imáik-
ba. Végül azoknak a közös karácsonyára 
is gondolnia kell Krisztus követôinek, 
akik a plébánia területén élnek, de nincs 
bejelentett lakásuk.  Ôk is várják a kará-
csonyt, de félnek is tôle. A plébánia kari-
tászcsoportja sokat segíthet rajtuk. Ha 
van egy helyiségük, karácsony délutánja 
lehetôséget adhat számukra, hogy ne 
csak a hideg és sötét utcán találkozhas-
sanak egymással. Szentestén miköz-
ben a forró teát isszák, és a csillagszóró 
fényeit nézik, ébredezni kezdhet bennük 
a remény, hogy Názáreti Jézus ott, a bet-
lehemi jászolyban számukra is megszü-
letett.

Ferenc pápa szentévet hirdetett, 
amely céljául az irgalmasságot jelöl-
te meg. Egy plébánia karácsonya akkor 
lesz szép és tartalmas, ha a Jézus köré 
sereglô emberek nemcsak Ôvele, hanem 
egymással is találkoznak, és képesek 
lesznek egymásra figyelni, egymással 
együtt érezni, és egymás terheit viselni. 
Így a karácsony a plébánia életében olyan 
ünneppé válhat, amely hatással lehet az 
induló új év hétköznapjaira is. 

Karácsony ünnepének örömteli fénye 
után egy másfajta, bátor világosság jele-
nik meg Budapesten, az új esztendô elsô 
napján. Immár hagyomány, hogy fáklyás 
felvonulást és imádságot hirdet a Szent 
Egyed közösség január elsejére a fôvá-

rosban, csatlakozva Ferenc pápa béke 
világnapi szándékához, illetve a jóaka-
ratú emberek álmához: „Békét az egész 
Földnek!” A gyülekezési hely idén ismét 
a Salkaházi Sára emlékét ôrzô márvány-
tábla alatt lesz, innen indul a menet dél-
után négy órakor, a boldog vértanúról 
elnevezett alsó rakparton, melyet ötkor 
pedig ökumenikus imádság követ a bel-
városi Szent Mihály-templomban.

A Szentatya ugyanis mindenkit arra 
hív, hogy a közöny globalizációja helyett 
valósítsuk meg a testvériség, a szolidari-
tás globalizációját. E felhívására a Szent 
Egyed közösség tavaly is felvonulással 
emlékezett: a háborúban szenvedô orszá-
gokra és az üldözött keresztényekre. 
Akkor ezzel a ma is érvényes kiáltvány-
nyal buzdította a résztvevôket Szôke 
Péter, a közösség magyarországi vezetô-
je: „Nyilvánítsuk ki újra szolidaritásun-
kat a háború, a terrorizmus, a minden-
féle erôszak és a rabszolgaság áldozatai 
iránt. Meg vagyunk róla gyôzôdve, hogy 
a béke mindig lehetséges és minden 
folyamatban lévô konfliktust meg lehet 
oldani békés eszközökkel. Vállaljuk: 

minden nap gyakorolni fogjuk a meg-
békélés gesztusait testvéreink iránt.” 
A Szentatya nyomán úgy fogalmazott, 
magukénak érzik annak sürgetését, hogy 
„leküzdjük a rabszolgaság egyszerre 
ôsi és mai jelenségét, amely visszataszí-
tó sebhelyként torzítja el az egyetemes 
testvériség és a találkozás kultúrájának 
arcát. Együtt akarunk haladni egy igaz-
ságosabb és békésebb világ megvalósítá-
sa felé.”

Ahogy Ferenc pápa korábban elmond-
ta, az emberi család eredetérôl szóló elbe-
szélésben az Istentôl, az Atyától és a test-
vérektôl való eltávolodás bûne kifejezi a 
közösség elutasítását. Ebbôl származik 
a szolgai alávetettség, továbbá a másik 
ember elutasítása, az emberi méltóság és 
az alapvetô jogok megsértése, az egyen-
lôtlenségek intézményesülése. És bár a 
rabszolgaságot hivatalosan eltörölték, 
napjainkban is emberek millióit fosztják 
meg a szabadságuktól. Ezért a pápa azt 
kéri mindannyiunktól, ne legyünk cinko-
sai a bûnnek, ne fordítsuk el tekintetün-
ket testvéreink szenvedése láttán.

KARÁCSONY A PLÉBÁNIA ÉLETÉBEN

Beran Ferenc

Szôke Péter

ÚJABB FELVONULÁS A BÉKÉÉRT

KITEKINTÔ



KARÁCSONY

„Gyermeket találtok, pólyába takar-
va, jászolba fektetve” – ezt a jelet ígéri 
az Evangéliumban az angyali szózat a 
pásztoroknak. Errôl fogják felismerni 
a megszületett Megváltót. De mi ebben 
a jel? Hiszen ez a helyzet, ez a kép talán 
csak egyszerûségében, szegénységé-
ben különbözik az élet leghétköznapibb 
helyzeteitôl. És mégis: a szelíd, szinte 
diszkrét körülmények együttállása, hogy 
pontosan az a kép tárul a pásztorok elé, 
amit az angyal elôre megmondott – ez 
maga a jel. Ha párbeszédben vagyunk a 
Mindenhatóval, ha tôle kérünk útmuta-
tást és eligazítást, megoldást és segít-
séget, ha lélekben hozzá kiáltunk, mert 
nem tudjuk, mi az akarata, merre vezet 
az út a saját magunk, a szeretteink, az 
Egyházunk, a népünk, az egész emberiség 
számára, akkor egy-egy szerényen meg-
jelenô helyzetben felismerhetjük Isten 
válaszát, útmutatását és eligazítását.

A karácsonyt joggal hívják a szeretet 
ünnepének. Mégsem csupán egy érzel-
met ünneplünk, nem is a saját hangula-
tunkat, hanem Jézus Krisztust, aki sze-
mélyében ragyogtatta fel Isten szeretetét 
irántunk.

Találjunk vissza hozzá! Szóljunk 
hozzá, köszöntsük ôt, bízzuk rá éle-
tünket!

Kamaszkorában az ember nehezen 
tudja elképzelni, hogy miért szép a fel-
nôttek karácsonya. Hiszen számukra ez 
is dologidô. A család ünnepeinek meg-
szervezése, a sütés-fôzés, az ajándékok 
beszerzése az ô feladatuk. És ez a fel-
adat nem is olyan könnyû. Mert nem 
mindenki élte át, nem mindenki hozza 
magával, hogy hogyan is kell ünnepelni 
a karácsonyfa alatt. Nem elég, hogy fel-
díszítjük a fát, nem elég, hogy odakerül-
nek az ajándékok is, mert az egésznek 
az értelmét mégiscsak az adja meg, ha 
oda tudjuk tenni a fa alá a kis Jézus jász-
lát, Szûz Mária, Szent József és a pász-
torok figuráit, vagy ha nincs otthon bet-
lehem, akkor legalább egy szép színes 
képet, amely Jézus születését ábrázolja. 
De ha már minden együtt van, a család 
is egybegyûlt, akkor fogadni is kell a kis 
Jézust. Énekeljük el a karácsonyi éne-
keket, olvassuk fel a Szentírásból Jézus 
születésének a történetét! Ha a gyere-
kek tudnak egy szép betlehemes játékot 
vagy egy odaillô verset, mondják el azt 
is! És ne felejtsük el a közös imádságot 
a kis Jézus elôtt! Köszönjük meg minden 

ajándékát, amit ebben az évben kaptunk. 
Kérjük tôle, hogy adjon békét és örömet, 
segítse meg a betegeinket, legyen velünk 
minden gondunkban, feladatunkban és 
minden örömünkben is. Hiszen azért szü-
letett a világra, hogy vállalja a sorsunkat. 
Ô maga a legszebb karácsonyi ajándék, 
benne jelent meg Istenünk irgalmassága 
és emberszeretete.

Ilyen emelkedett szívvel bontsuk ki 
a többi ajándékot, így legyünk együtt a 
karácsonyi asztalnál! Az otthoni ünnep-
léshez olvassuk el és fogadjuk meg a 
sok jótanácsot, amit újabban a Magyar 
Katolikus Családegyesület füzeteiben 
találunk (Családi ünnepeink. Karácsony, 
Budapest 2014).

  Legyen hát nekünk, felnôtteknek a 
saját legbensôségesebb karácsonyunk az 
örömmel átélt ünnepi liturgia és közös-
ségi együttlétünk alkalmai! Sôt, a saját 
karácsonyfánk alá a kis Jézus jászlához 
tegyük oda minden nosztalgiánkat és 
ünnepi fáradtságunkat, mert ilyenkor ez 
a legszebb ajándék, amit adhatunk neki. 
És akkor ô felragyogtatja körülöttünk 
a karácsonyt, a munkánkat tanúsággá 
és áldássá teszi. Olyan hétköznapi jellé, 
amelyben a mai keresô felismerheti a 
betlehemi gyermeket.

Manapság sokan nem otthon ünne-
pelnek, hanem együtt megy el a csa-
lád egy szállodába néhány nyugodt téli 

napra. De ott is legyen meg a saját bensô-
séges karácsonyunk! A Szent Család ott 
is legyen velünk és találjuk meg az alkal-
mat ilyenkor is az ünnepi szentmisére!

Nem véletlen, hogy a karácsonyról 
mindig a család jut eszünkbe. Az ember-
ré lett Isten családba akart születni, csa-
ládban akart nevelkedni. A karácsony 
kultúrája családbarát kultúra. Amikor 
a szülôk szeretettel elfogadják a gyere-
keiket, világra hozzák és felnevelik ôket, 
akkor nemcsak a saját tetszésük szerint 
igazítják az életüket, hanem bekapcso-
lódnak a Teremtô Isten nagyszerû tervé-
be. Mert az életünk nem a véletlen játéka, 
hanem része egy hatalmas projektnek. 
De ez a terv a minket szeretô Isten nagy-

szerû elképzelése. Ezért boldogság, hogy 
a részesei lehetünk. 

Ha pedig egyedül vagyunk, és úgy 
érezzük, hogy nincsenek hozzátartozó-
ink, akkor is meghívhatjuk vagy megláto-
gathatjuk távolabb élô szeretteinket. És 
velünk van a Szent Család, akik az elsô 
karácsonyt nem éppen baráti körben, de 
a szállásról kitagadva, magukra hagyva 
ünnepelték, mégis az ô szeretetük sugár-
zik ki minden nemzedékre, mert ebbe a 
családba született az isteni Gyermek, aki 
mindnyájunkat meghív a maga soha el 
nem múló ünnepére.   

Kegyelmekben gazdag, áldott kará-
csonyt kívánok minden kedves olvasónak! 

„PÓLYÁBA TAKARVA, JÁSZOLBA FEKTETVE”

Jézus Krisztus születését ábrázoló képeslapokat juttatott el a fôegyházmegye a plébániákon keresztül az emberekhez. Az Erdô Péter bíboros által kezdeményezett akcióval nem a 
templomjárókat szólítják meg, hanem azokat, akik nem gyakorolják a hitüket. A képeslapon látható festmény ismeretlen sváb festô 1490 utáni alkotása, a hátulján csupa nagybetûvel 
olvasható: KARÁCSONYKOR JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉT ÜNNEPELJÜK. Alatta pedig: „Ha nincs otthon betlehemed, tedd ezt a képet a karácsonyfa alá! Áldott ünnepet kívánunk!”

December 24-én éjféli szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában Erdô Péter bíboros. Ugyanekkor az Esztergomi Bazilikában Székely János segédpüspök vezeti a liturgiát. 
December 25-én, Karácsony napján fél 11-kor ünnepi szentmisét celebrál fôpásztorunk az Esztergomi Bazilikában. A Szent Család ünnepén, karácsony utáni vasárnapon, december 27-én, 10 
órakor a Szent István-bazilikában mutat be szentmisét a Bíboros atya. December 31-én, 17 órakor fôpásztorunk szentmisében ad hálát az elmúlt év kegyelmeiért az Esztergomi Bazilikában.

Erdô Péter



Kapcsolódva 
a Ferenc pápa által meghirdetett Irgal-
mas ság Évéhez, a Katolikus Kari tász 
2016-ban ünnepli megalakulá sának 85. 
és újjászervezôdésének 25. évforduló-
ját, amely alkalomból jubileumi évet 
hirdetett. 

Az év során az elmúlt évtizedekben 
végzett munkát számos programmal, 
rendezvénysorozattal szeretnék bemu-
tatni. A jubileumi évet jótékonysági bál-
lal indították útjára, hogy vigye hírét az 
elhivatottságnak, a kitartó gondoskodá-
sának és az áldozatos, a rászorulókért 
végzett munkának. A segélyszervezet 
az elmúlt idôszakban több segélyakci-
ót indított a nehéz anyagi körülmények 

között élô kárpátaljai családok 
támogatásáért. Kályhákkal, élelmi-

szerszállítmányokkal, tanszerekkel 
indult útnak a Karitász, hogy segítsé-

gére legyen kárpátaljai testvéreinknek. 
Állami támogatással, a Karitász szerve-
zésében a háborúban közvetlenül érin-
tett 500 magyar család rendszeres támo-
gatásának egyéves programja is elindult 
az év során. 

A jótékonysági est kiemelt célja volt, 
hogy a téli idôszakban is támogatni tud-
ják a kárpátaljai gyermekeket, család-
jaikat.

A megnyitón Erdô Péter bíboros 
Szent Pál szeretethimnuszából kiindulva 
beszélt a segítô szeretetrôl. Rámutatott, 
az Egyházban a jótékonyságnak min-
dig is kettôs funkciója volt: a közvetlen, 
fizikai segítség mellett az evangélium-
ról szóló tanúságtétel is céljai között 
szerepelt. A segítô szeretet nyelv, a 
kommunikáció eszköze – hangsúlyozta. 
Nyolcvanöt éve Mihalovics Zsigmond 
– Erdô Péter édesanyjának keresztap-

ja – volt az induló Karitász fôszervezôje, 
amely ingyen konyhával kezdte meg tevé-
kenységét Budapesten.

Tarlós István fôpolgármester kije-
lentette, a Karitász most is rendkívüli, 
magasztos munkát végez. Amennyire 
módjában áll, fôpolgármesterként és 
katolikusként is számíthatnak a segít-
ségére. Ezt követôen Spányi Antal, a 
Katolikus Karitász elnöke megnyitot-
ta a segélyszervezet Embertôl emberig 
mottójú jubileumi évét. A székesfehér-
vári megyéspüspök emlékeztetett, a 
Karitásznak két tüdeje van: a hivatá-
sos, profi tevékenység, amely a váratlan 
szükséghelyzetekben nyújtott segítség-
hez kötôdik és a sok ezer, tízezer önkén-
tes munkája, akik folyamatosan parányi 
reménységet adnak a rászorulóknak.

A köszöntôk után adták át a Szent 
Erzsébet rózsája díjat, ezúttal Szóda 
Józsefnének, aki felidézte: amikor húsz 
éve „bemosakodtak” erre a feladatra, 
megtanulták, hogyan ültethetik át az 
evangéliumot cselekvô szeretetté.

A XVII. kerületi Ferihegyi út 24. számú házban lelt végleges 
otthonra a Karitász huszonöt esztendeje mûködô rákosligeti 

csoportja. Az épület átadási ünnepségén, november 25-én az 
önkéntesek fényképeket mutattak, hogyan festett fel-

újítása elôtt az egykori rendôrôrs. A bejárattal szem-
beni átjáró fölött, ahol most Krisztus keresztje függ, 
kettétört gerenda ütötte át a vakolatot. A mostani 
fogadószobától jobbra, a jelenlegi raktár helyén, 

egyszerû priccseket zsúfoltak egymás mellé. Az 
egyik ágynemûtartóban Marx Károly méretes 

portréjára bukkantak az önkéntesek.
Tampu-Ababei József, a Magyarok 

Nagy asszonya-plébánia plébánosa felidéz-
te, a szervezet 1990-tôl mûködik a város-

részben, ez idô alatt arra kényszerültek, hogy raktárukat és a 
rászorulók fogadására alkalmas helyiségüket idôrôl idôre új 
helyszínre költöztessék. Hangsúlyozta: nem kizárólag a rákos-
ligetiek, de a kerület minden lakója elôtt nyitva áll az ajtajuk, 
legyen bármely más felekezet híve.

Ríz Levente polgármesterként és a rákosligeti katolikus 
közösség tagjaként adott hangot örömének, amiért a kari-
tászcsoport végre saját otthonra lelt. Rendkívül fontos, hogy a 
hatósági ellátórendszernek legyenek partnerei, melyekkel kar-
öltve minél több embernek tudnak segíteni. Példaként említet-
te a hagyományos ételosztásokat, amelyekben állandóan köz-
remûködik a Karitász is. Ezzel az épülettel hatékonyabb esz-
közök lehetünk az Úr kezében – fogalmazott Écsy Gábor atya, a 
Karitász országos igazgatója.

A Szent Erzsébet Karitász Központ 
munkatársai nemcsak a hétköznapi gon-

dokat próbálják megkönnyíteni, de igye-
keznek karácsonyra is segítséget nyúj-
tani a rászorulóknak. Az elmúlt hetek-
ben a fôegyházmegye mintegy 3 millió 

forint értékben adott utalvány formá-
jában támogatást a gyermekes csalá-
doknak, emellett 1 tonna krumplit, több 

mint 500 kg almát, 20 kályhát, továb-
bá 400 tartós élelmiszer-csomagot 
és 150 ezer forint értékben élelmi-
szer-utalványt, valamint 200 fenyô-
fát is szétosztottak.

Csaknem 60 plébániai karitászcsoport vett részt az 
Egymillió csillag a szegényekért akcióban, amellyel a mély-
szegénységben élôkre hívták fel a figyelmet. A téli hideg alatt 
rendszeresen szerveznek melegétel- vagy teaosztásokat. 
December 18-án a rákosligeti karitászcsoport szervezésében 
hajléktalanoknak és rászoruló családoknak szerveztek étel-
osztást.

Szent Erzsébet ünnepén 7500 Szent Erzsébet kenyeret 
osztottak ki a plébániai csoportok. Szintén hagyomány, hogy a 
Karitász szervezésében 250 iskolás gyermek kap ajándékcso-
magot december 22-én, a Magyar Szentek templomában, ame-
lyeket Erdô Péter bíboros és Mádl Dalma asszony adnak át.

EMBERTÔL EMBERIG 
– NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓ

KARITÁSZ-HÁZ RÁKOSLIGETEN

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK

Csapó Török Viktória

Agonás Szonja



Szentmise keretében áldotta meg a 
felújított Budapesti Kolping Katolikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Sport-
gimnázium épületét Erdô Péter bíboros 
november 26-án. Debreczeni Zsolt igazga-
tó elmondta: a most befejezôdött energe-
tikai korszerûsítés európai uniós pályá-
zatból, illetve a Szalvátor Nôvérek és a 
Kolping Oktatási és Szociális Intézmény-
fenntartó Szervezet támogatásával való-
sult meg. Az épület másfél éves kivite-
lezési munka során újult meg kívül és 
belül: új hôszigetelést kapott, kicserélték 
a nyílászárókat, napelemeket helyeztek el 
az épület tetején, illetve új kondenzációs 
kazánt vásároltak. 

Az iskola családias légkörével, a diá-
kokra való személyes figyelemmel szeret-
né közelebb vinni a gyerekeket Istenhez 
és az Egyházhoz egyaránt. A fôként nem 
keresztény családokból származó diákok 
a „Kolping” falain belül olyan élményeket 
szerezhetnek, amelyek elindíthatják ôket 
az istenkeresés útján.

A szentmisét a kápolnában tartották, 
ahol Meszlényi Zoltán ereklyéjét is ôrzik. 
Erdô Péter ugyanis a Magyar Kolping 
Szövetség patrónusává nevezte ki január-
ban a boldog vértanú püspököt. A bíboros 

köszöntôjében kiemelte az ünnep fontos-
ságát, hiszen – amint fogalmazott – nem 
mindegy, hogy életünk során miként 
emlékezünk vissza arra az iskolára, ahol 
felnevelkedtünk. 

A szentmise végén került sor a felújí-
tott iskola megáldására. Erdô Péter egy, 
az ünnep emlékét hordozó írásos képet 
adott át az igazgatónak, áldását kérve 
a tanárokra és a diákokra. Továbbá örö-
mét fejezte ki, hogy a katolikus iskola, 
amely közösséget teremt és amely a sze-
retetre kötelez, nemcsak saját tagjai felé 
közvetíti ezt a szeretetet, hanem kifelé is 
sugároz. Így külön örömmel köszöntötte 
a szepsi testvériskola delegációját, akik 
részt vettek a budapesti ünnepen.

Az esemény kapcsán érdemes felidéz-
ni: Boldog Adolf Kolping a németországi 
Kerpenben látta meg a napvilágot 1813-
ban. 13 éves korában cipészinasnak adták, 

7 éves korától hét éven át mint segéd ván-
dorolt. 23 éves korában végre elkezdhette 
a gimnáziumot. Kölnben, 1845. április 
13-án szentelték pappá. Felismerte: az 
emberi problémák orvoslására a stabil 
család, a biztos szülôi háttér a legjobb 
nevelôiskola. Ezért azon munkálkodott, 
hogy felkarolja a veszélyeztetett, nehéz 
viszonyok között élô családokat. Kolping 
lelkes támogatója lett a legényegyletek 
ügyének, meglátta, itt a nagy lehetôség: 
elterjeszteni a legényegyleteket szerte 
az országban, ez lehet az ifjúság erköl-
csi romlásának megállítója. Kidolgozta a 
Katolikus Legényegyletek mûködésének 
máig érvényben lévô szabályait, alapelve-
it, a mozgalom pedig túllépett az ország-
határon, szerte Európában kedvezô fogad-
tatásra talált. Kolping 1865. december 
4-én, Kölnben halt meg. II. János Pál pápa 
1991. október 27-én avatta boldoggá.

Ünnepélyesen megerôsítették a Szent 
II. János Pál Iskolaközpont új nevét. A 
budapesti intézményben Alberto Bottari 
de Castello apostoli nuncius celebrált 
ünnepi szentmisét november 6-án abból 
az alkalomból, hogy a Szent Benedek 
Iskolaközpont új névadójának szent erek-

lyéjét elhelyezték az épületben. A dísz-
teremben tartott ünnepségen Michael 
Duffy, az intézmény lelkivezetôje a fenn-
tartó Krisztus Légiója szerzetesrend nevé-
ben mondott köszöntôt. Majd Habsburg–
Lotharingiai Mihály beszédében felidézte: 
milyen csodás körülmények között jött 
létre az iskola, egy lelkes kis csapat és 
egy bôkezû adományozó jóvoltából, és 
mennyire várták már, hogy a szent pápa 
nevét viselhesse az intézmény. Az aposto-
li nuncius megáldotta az új iskolazászlót, 

majd kezdetét vette a fôképp latin nyelven 
bemutatott szentmise.

Alberto Bottari de Castello a homília 
elôtti, személyes hangvételû beszédében 
örömmel emlékezett vissza az iskolá-
ban tett elsô látogatására, majd elmond-
ta: olyan szentet kerestek névadónak, 

aki közel áll a mai emberhez. Különleges 
emlék számára minden találkozása a 
szent pápával, utána nem lehetett nem 
érezni még erôsebben a mély vágyat Isten 
szeretete iránt. Szólt arról is, kettôs érzés 
fogta el mindig II. János Pál közelében: 
érezte egyfelôl a közelségét, ugyanakkor 
azt is, ô valahova távolabbra mutat, és 
oda akarja ôket is vezetni. II. János Pál 
nevezte ki ôt apostoli nunciusnak. 2000. 
január 6-án, Vízkeresztkor tizenketten 
vártak a fôoltár elôtt püspökké szentelé-

sükre, köztük ô maga Erdô Péterrel együtt.  
Meghatódva gondol vissza a pillanatra, 
amikor a Szentatya a fejére tette a kezét. 

Felidézte II. János Pál két magyaror-
szági látogatását is: a pápa mindkétszer 
bátorságra buzdította az embereket, arra, 
hogy legyenek hûek keresztényi és emberi 

mivoltukhoz. Beszélt arról is, milyen meg-
ható volt a Szentatyával részt venni misé-
ken, különösen a magánkápolnájában. 
A pápa ilyenkor imádságba mélyedt a litur-
gia elôtt, látták, hogy ott van, de mintha 
mégse lenne ott.

A liturgia végén Alberto Bottari de 
Castello áldást osztott az ereklyével, 
amit az oltárasztal ereklyetartójában 
helyeztek el.

MEGÚJULÁS A 
KOLPING-ISKOLÁBAN

FIATALOK SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA OLTALMÁBAN

Verestói Nárcisz

Várkonyi Borbála



ÉLETÜNK

Erdô Péter bíboros ünnepi szentmi-
se keretében áldotta meg az Országos 
Klinikai Idegtudományi Intézet és a 
fôegyházmegye együttmûködésével 
a fôvárosi Amerikai úti egészségügyi 
intézményben kialakított Szent Kereszt-
kápolnát november 30-án. A kápolna 
kialakításáról még szeptember 21-én szü-
letett megállapodás, a kialakítás költ-
ségét a fôegyházmegye saját forrásból 
finanszírozta.

Az elsô emeleti lépcsôfordulóban, a 
szélesre tárt ajtószárnyak felett a felirat: 
Szent Kereszt-kápolna. Odabent apró 
terem, kétszer négy szék várja a híve-
ket, így az átadóünnepségre érkezôk a 
fel- és lefelé futó lépcsôket is elfoglalták 
a szertartás elôtt. Nagy Zoltán fôigazgató 
köszöntôjében elmondta: az intézmény 
számára ez az advent gyönyörû, mert 
megnyílik kápolnája. Erdô Péter is örö-
mének adott hangot, hogy az új kápolnát 
felajánlhatják Istennek. A bíboros szent-
beszédében rámutatott: az evangélium 
különbözô beteg és szegény emberek 
gyógyulásáról szól. Halljuk, amint Jézus 
azt mondja nekik: „Hited meggyógyított 

téged.” A hit, a megtérés úgy is megjele-
nik a Szentírásban, mint a szegény és 
kifosztott emberek Istenhez fordulása.

A felolvasott evangéliumi részt idéz-
ve szólt arról is: „az Emberfia azért jött, 
hogy megkeresse és megmentse, ami 

elveszett”. Ez az, ami mindannyiunknak 
új lehetôséget teremt, amit el kell fogad-
nunk, amin nekünk is keresztül kell men-
nünk. Nem elég meghallgatni Jézus taní-
tását, hanem meg kell változtatni az éle-
tünket – hangsúlyozta Erdô Péter.

Ebben az összefüggésben nagyon fon-
tosak azok a kezdeményezések, amelyek 
Budapest-szerte a segítô szeretet vona-
lán újra meg újra megjelennek – fogal-
mazott a fôpásztor, majd hozzátette: nem 
könnyû dolog az életünket megváltoztat-
ni. Nem rendeli el ezt ugyanis senki.

Az Egyház soha nem robbantott ki 
forradalmakat, helyette megjelentek az 
elsô, betegeket és szegényeket gondo-
zó intézmények, amelyeket a keresztény 
szeretet nevében önzetlenül mûködtet-
tek alapítóik. A bíboros kiemelte: a szív 
megtérése azt jelenti, hogy odafigyelünk 
másokra.

Ez hat ki azután a családokra, s 
ké sôbb remélhetôen az egész társada-
lomra. Krisztus azért akar ebbe a kápol-
nába költözni, hogy reményt adjon – 
mutatott rá.

Hetvenöt évvel ezelôtt áldotta meg 
Kovács Vince váci segédpüspök a kispesti 
Jézus Szíve-templomot, amelyet az évfor-
duló alkalmából Erdô Péter bíboros – 
hálaadó szentmise keretében – november 
8-án szentelt fel. A jubileumi évet még 
tavaly októberben hirdették meg a hála-
adás jegyében, ennek csúcspontja volt 
a mostani szertartás. A szentmise fôce-
lebránsa és szónoka fôpásztorunk volt, 
koncelebrált Forrai Tamás, a Magyar 
Jezsuita Rendtartomány elöljárója és 
több paptestvér. A plébániai közösség 

nevében Kópházi József, a Jézus Szíve-
plébánia világi elnöke a közösség örö-
mét fejezte ki, hogy a templom a város-
rész éltetô és alkotó tagja ma is. Hálát 
adni a múltért és áldást kérni a jövôre, 
ezért gyûltünk össze – fogalmazott. A 
templomszentelés szertartása a víz-
szenteléssel kezdôdött, majd a falak és a 
hívô közösség meghintése következett. 
Ezután Erdô Péter megkente az oltárasz-
talt krizmával, meggyújtotta a tömjént és 
az Isten dicsôítését kifejezô lángot.

„Az Egyház, mint közösség, mely befo-
gadja, megerôsíti és közösséggé formálja 
a családokat” – olyan cél ez, melyet Erdô 
Péter a családszinódus egyik fô üzenete-
ként és iránymutatásaként mutatott be 
nekünk a káposztásmegyeri plébánián tar-
tott elsô szombati rózsafüzéren. De vajon 
lehetséges mindezt megélni egy plébánián?

Nincs könnyû dolga egy házaspárnak, 
ha nem tartozik megújulási családmozga-
lomhoz, és kisközösségben szeretné aktí-
van megélni a házasság szentségét, a csa-
ládok közösségét. Évekkel ezelôtt ezt az 
igényt fedeztük fel a plébániához tartozó 
fiatal családok életében. Mert a bôrünkön 
érezzük napról napra, hogy minden szét-

választ, minden a házasság ellen szól, és 
kôkeményen építkezni kell, napról napra, 
ha házaspárként életben szeretnénk 
maradni.

De mit tehet néhány házaspár, jó sok 
kisgyerekkel, akik érzik a hívást a közös-
ségre? Plébánosunk ösztönzésére elkezd-
tünk találkozni, hónapról hónapra össze-
jönni. Témában nem volt hiány, a házas-
pári kommunikáció, közös imádság, konf-
liktuskezelés, hitre nevelés kimeríthetet-
lennek bizonyult. Vágytunk arra, hogy ne 
különálló szigetként létezzünk, hanem az 
Egyházhoz tartozzunk. Minden év elején 
egy-egy csoport elvállalta egy kirándulás, 
farsang, imaóra megszervezését, takarí-

tást, szentségimádás vezetését. De kire bíz-
zuk ezeket a csoportokat? 

Egyik évben arra gondoltunk, bátrak 
leszünk és mindenkit megkértünk arra, 
tartson az év folyamán egy témát, vezes-
sen le egy alkalmat. A kezdeményezés gyü-
mölcsöt hozott, mindenki átélte, mit jelent 
a többieket mozgatni, motiválni,  építeni 
egy közösséget. A következô évben már 
közülük kerültek ki a csoportok vezetôi. 
Évrôl évre 5–6 új párt tudunk befogadni. 
Jelenleg 7 csoportban 56 házaspár talál-
kozik havonta. Néha túl nagy missziónak 
tûnik felvállalni mindezt, de ki tudja, a szi-
nódus szellemisége talán áthathatja közös-
ségeinket.

ÚJ KÁPOLNA AZ AMERIKAI ÚTI IDEGSEBÉSZETEN

JUBILÁL A KISPESTI JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM

A SZINÓDUS SZELLEMISÉGE ÁTHATHATJA KÖZÖSSÉGEINKET?

Tamásné Bese Nóra

Trauttwein Éva

Ditzendy Attila



Világszinten hatalmas várakozás 
elôzte meg a november 30-án megnyílt 
párizsi klímacsúcsot. A Katolikus Egyház 
részérôl is komoly elvárások fogalmazód-
tak meg az esemény kapcsán. Az öt föld-
rész püspöki konferenciái által alkotott 
tanácsok elnökei felhívást tettek közzé, 
melyben sürgették, a tárgyalók és a részt 
vevô államfôk dolgozzanak az éghaj-
latváltozásra vonatkozó új nemzetközi 
egyezmény létrejöttén. A fôpásztorok 
elvárása az volt ezzel kapcsolatban, hogy 
a megállapodásnak igazságosnak, jogi-
lag kötelezô érvényûnek kell lennie, mely-
lyel a közjó a nemzeti érdekek elé kerül, 
és képes védelmezni „közös otthonunkat 
és minden lakóját”. Az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsát elnöklô Erdô 
Péter bíboros által is szignált javaslat 
kiemelt eleme volt, hogy biztosítani kell 
az emberek számára a vízhez és a föld-
höz való hozzájutást a fenntartható és 
az éghajlatváltozásnak is ellenálló élel-
miszer-termelés céljából, amelyek során 
az embereknek kell elônyt élvezniük a 
profittal szemben. A klímacsúcs résztve-
vôinek Ferenc pápa is üzent, mondván, a 
szegénység elleni küzdelmet is segíteni 
kell ezzel összefüggésben, majd késôbb 
méltatta az elért eredményeket.

A nagy jelentôségû eseményt köve-
tôen kommentárt adott ki a Magyar 
Tudományos Akadémia – Zseniális hú-
zással mentik meg a Földet címmel. Mint 
írták, a korábbi évekkel ellentétben lát-
ványos egyetértéssel ért véget az ENSZ 
tanácskozása Párizsban. A december 
12-én elfogadott új megállapodást szo-
katlan lelkesedés fogadta: hurrázó politi-
kusok, állva ünneplô delegációk, egymás 
nyakába boruló szakértôk.

De mi volt a lelkesedés oka? Elsôsor-
ban az, hogy ez az elsô olyan klímavédelmi 
megállapodás, amely minden országot egy 
közös cél érdekében egyesít. A közös cél 
pedig az, hogy a globális átlaghômérsék-
let-emelkedés ne érje el a +2 Celsius-fokot 
az ipari forradalom elôtti idôk átlagához 

képest. Ezen felül a felek megállapodtak, 
hogy megpróbálják az átlaghômérsék-
let-emelkedést mindössze +1,5 fokon tar-
tani. Ez utóbbi a tengerszint emelkedésé-
vel létükben fenyegetett szigetországok 
kérése volt. E még ambiciózusabb cél 
bekerülését több mint száz ország, köz-
tük az Európai Unió tagállamai, és leg-
végül az Egyesült Államok is támogatta, 
de a legjelentôsebb fosszilisenergia-ter-
melôk, Szaúd-Arábia, Venezuela, India és 
Oroszország december 11-én este még nem 
akarták támogatni.

A tényleges jelentôség megítéléséhez 
azonban tisztában kellene lenni a meg-
valósítás lehetôségeivel és hatásával. 
A megállapodás és a határozat úgyis ren-
geteg, egymással szorosan összefüggô 
témakörre vonatkozó, de többnyire nem 
kellôen tisztázott rendelkezést tartal-
maz. Ezek megfelelô értelmezéséhez, a 
végrehajtásukhoz elengedhetetlen felté-
telek, részletek meghatározásához továb-
bi – több évet igénybe vevô – tárgyalások-
ra lesz szükség.

A korábbi nemzetközi jogi eszközök-
höz képest ugyanakkor nagy különb-
ség, hogy a mostani megegyezés minden 
ország számára általánosságban elôír 
klímapolitikai feladatokat. A kibocsá-
tás-csökkentési vállalások betartását szi-
gorú ellenôrzési rend szabályozza majd, 
ugyanakkor a párizsi dokumentum nem 
említi, hogyan szankcionálnák a válla-
lások be nem tartását. A kibocsátás mér-
séklése, csökkentése a fejlôdô országo-
kat tekintve csak úgy képzelhetô el, hogy 
jelentôs mértékû támogatást kapnak a 
fejlett országoktól.

A gazdasági élet szempontjából is 
mérföldkô ez. Az akadémia elemzése sze-
rint ugyanis az a tény, hogy a világ gya-
korlatilag összes államfôje aláírja, hogy 
az évszázad második felére egyensúlyban 
kell lennie az üvegházgáz-kibocsátások-
nak és az üvegházgáz-elnyelésnek, azt 
jelenti, hamarosan gyakorlatilag teljesen 
ki kell vonni a fosszilis tüzelôanyagokat 

a világgazdaságból. Ez roppant fontos 
jelzés. Ezután még az esetben is kocká-
zatosabb befektetéssé válik egy-egy szén-
erômû vagy más, hosszú távra szóló, olaj-
jal vagy szénnel kapcsolatos befektetés, 
ha a kormányok nem tökéletesen hajt-
ják végre a megállapodást – mutatott rá 
az akadémia. Ezek a tényezôk fel fogják 
gyorsítani a befektetôi piac lassú átala-
kulását a fenntarthatóbb energiahordo-
zók és – reméljük – az energiahatékony-
ság irányába. Így már csak a nagyon nagy 
kockázatot vállaló, üzleti modelljüket 
a fosszilis tüzelôanyagokra építô cégek 
nem fogják elkezdeni a fokozatos váltást 
új gazdasági tevékenységekre. Viszont 
aki korán kel, aranyat lel – az új 
energiamodellben valószínû-
leg a legkorábban mozdu-
ló, legötletesebb cégek 
fognak a legnagyobb 
szerepet játszani, 
hiszen ezzel az 
e g y e z m é n n y e l 
m e g p e c s é t e l ô -
dik az energia-
szektor gyökeres 
átalakulása.

V a g y i s  s z á -
mos részlet még 
nem tisztázott, de 
az akadémia elemzôi 
szerint fontos látni, az 
idôfaktor nagyon lényeges: 
gyors és radikális lépésekre van 
szükség. Az energiagazdálkodás terén 
minden országnak lépnie kell, nulla 
felé közelíteni a fosszilisenergia-fel-
használást, és nagy erôkkel támogatni 
a megújuló energiahasznosítást. Fontos 
megjegyezni azt is, bár a megállapodást 
elfogadták, hivatalosan azt csak 2016 
folyamán írják alá a felek. Mindenesetre 
reménykedni lehet, hogy a teremtett 
világ védelmében megfogalmazott törek-
véseknek lesz következménye, pozitív 
hozadéka.

Kacsoh Dániel
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A 11–15. század kánonjogi öröksé-
ge Cambridge-ben címmel tartotta meg 
összefoglaló elôadását Szuromi Szabolcs, 
a Gonville and Caius College teljes közép-
kori kánonjogi kéziratállományáról 2015. 
december 4-én. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem (PPKE) rektora által a középkori 
kánonjogi kultúra feltárása és megismer-
tetése terén az elmúlt öt évben folytatott 
cambridge-i oktató- és kutatómunka elis-
meréseként, a Gonville and Caius College 

(alapítva: 1348) és a Robinson College után 
(alapítva: 1977) az 1546-ban VIII. Henrik 
király által alapított Trinity College ado-
mányozott kutatóprofesszori címet a 
budapesti Kánonjogi Intézet vezetôjének. 
Szuromi Szabolcs tudományos munkájá-
nak köszönhetôen pontos kép alakult ki 
a cambridge-i kánonjogi oktatás eredeti 
forrásairól, kezdetének sajátosságairól, 
valamint az egyes – legrégebbi – kéziratok 
keletkezési helyérôl és idejérôl.

Szuromi Szabolcs hivatalos cambridge-i 
tartózkodása keretében tárgyalt a felsô-
oktatás nemzetközi minôségbiztosítá-
sáról. A PPKE rektora felkérést kapott 
a Cambridge-i Egyetem független külsô 
szakértôkbôl álló akkreditációs testületé-
ben való részvételre is, 2016. január 1-jétôl. 
Mindezen túl, a hivatalos tárgyalás kiter-
jedt az anglikán–katolikus kapcsolatok 
további elmélyítésének tárgyában folytatott 
magas szintû eszmecserére is. Ezzel a PPKE 
nemcsak az egyetemek közötti nemzetkö-
zi együttmûködései területén ért el újabb 
jelentôs tudományos eredményt, hanem 
megerôsítette az ökumenikus párbeszédben 
betöltött nemzetközi szerepét is.

Szûz Mária Szeplôtelen Fogantatásá-
nak ünnepén, december 8-án, a zsúfolá-
sig megtelt Szent István-bazilikában tar-
tott ünnepi szentmisén kétszáznegyven 
fiatal tett elôször fogadalmat a Regnum 
Marianum ünnepén. A szertartást Snell 
György esztergom–budapesti segédpüs-
pök, a bazilika plébánosa vezette, szent-
beszédet Somogyi Sándor, azaz Soma 
atya, a Regnum házfônöke mondott, míg 
a közösség papjai koncelebráltak.

Zengjen a Bazilika! Énekeljünk 
együtt, ne valamiféle elôadás legyen a 
szentmise – hangzott a felszólítás, amely-

nek a fiatalok maradéktalanul eleget tet-
tek. A több mint ezer jelen lévô Regnum-
tag között akadt olyan is, aki hetvenötöd-
ször újította meg fogadalmát. Somogyi 
Sándor hangsúlyozta: fontos, hogy ne 
burkolózzanak magukba, hogy nyitottak 
legyenek az Egyház és a társadalom felé. 
„Mit ünneplünk ma? – hangzott Soma 
atya kérdése, szentbeszédének kezdetén. 
– Mondhatnánk, a Regnum fô ünnepét. 
De, mint Beton püspök atya, Balás Béla 
megmondta: nem mi vagyunk az elsôk, 
hanem Szûz Mária.” Felidézte a közös-
ség születését: az alapító atyák be akar-
tak kapcsolódni az Egyház egy nagyobb 

közösségébe, a Mária Kongregációba. 
Rómában 1902. szeptember 24-én beírat-
ták annak anyakönyvébe közösségüket, 
a kongregáció mindegyik csoportja vala-
melyik Mária-ünneprôl nevezte el magát. 
„Atyáink a Szeplôtelen Fogantatás ünne-
pét választották. Bizonyára azért, mert 
abban a korban hivatalosan ugyan kato-
likus ország voltunk, ezeresztendôs fönn-
állásunkat ünnepeltük, azonban a szép 
külsô mögött rengeteg hitetlenség, szaba-
dosság húzódott. Az atyák azt akarták, a 
fiatalok valóban hívô keresztényekké vál-
janak, és Mária példájára igyekezzenek 

igazán Isten akaratát követni, hitüket 
másoknak is átadni, Mária országát épí-
teni, miként Szent István királyunk neki 
ajánlotta fel hazánkat” – fogalmazott.

Személyes élményeirôl szólva kitért 
arra is, az ötvenes években került a közös-
ségbe, amikor a Damjanich utcai, egykor 
volt kápolnának már csupán a romjai 
emlékeztettek a világháború borzalmára. 
A szomszédos Magyarok Nagyasszonya-
plébániatemplomban tartottak ünnepi 
szentmisét, Shvoy Lajos püspök veze-
tésével, a templomot egy évre rá lebon-
tották – idézte fel a homíliájában Soma 
atya. Mint mondta: útban volt az akkori 

nagyságoknak, akik a Damjanich utcai 
házat is elvették a Regnumtól, amelynek 
tagjai ezt követôen lakásokban, erdôkben 
húzták meg magukat. Aztán 1960-ban, 
Szent Cecília napján négy atyát lecsuk-
tak, a következô esztendôben hat atyát 
és két civil testvért ítélt el a bíróság, köz-
tük Werner Alajost, a Regnum Marianum 
Hitoktató Központ házfônökét. Ki akar-
tak irtani minden keresztény közösséget 
– jelentette ki Soma atya, figyelmeztetve: 
Isten a történelem ura, negyven év után 
összeomlott a rendszer és az ország, az 
Egyház erôsebben jött ki belôle, mint elôt-

te volt. Azok hitébôl nôtt fel a mai nemze-
dék, akik vállalták azt, hogy hitük, kiállá-
suk miatt munkahelyükön baj érte ôket, 
szakmájukban akadályoztatás – buzdítot-
ta szentbeszéde zárásaként a résztvevô-
ket.

A záróáldás elôtt került kihirdetésre 
és átadásra a közösségért végzett kiemel-
kedô szerepvállalás elismeréseként a Pro 
Regno Mariano és a Regnum Marianum 
Év Embere díj. Elôbbit Rochlitz Tibor és 
Temesi Ágoston, utóbbit Nacsa Gellért 
kapta. Korábban már díjazták az év 
vezetôit, akik Dörnyei Kristóf és Gerber 
Krisztina lettek.

CAMBRIDGE-I 
ELISMERÉS A PÁZMÁNY 

REKTORÁNAK

DERÛS SOKASÁG A BAZILIKÁBAN, ÜNNEPELT A REGNUM MARIANUM

EB.

D.A.
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Szakrális népmûvészetünket 
bemutató kiállítás nyílt az eszter-
go mi Ke resztény Múzeum és a 
Magyar Mû  vészeti  Akadémia 
(MMA) Nép mû vészeti Tagozata 
rendezésében november 27-én, a 
Pesti Vigadó épületében. Az 1992-
ben a Keresztény Múzeum gondo-
zásába kerül gyûjteményt ebben 
a gazdagságban elsô ízben tárták 
a nagyközönség elé, akadémiai 
pályázati támogatással.

Begyütt Jézus a házamba 
– ez a kiállítás címe, amely a 
vallásos élet tárgyain keresz-
tül tág szellemi-tárgyi vilá-

got idéz meg. A tárlatot Fekete 
György, az MMA elnöke nyitot-

ta meg, méltatva azok munkáját, 
akik a mának átmentik, megismerhe-

tôvé teszik a népi kultúra világát. Kiemelte Erdélyi Zsuzsanna 
csaknem egyedülálló munkásságát, és visszaemlékezett a gyûj-

teménybôl készült elsô, az esztergomi bazilikában a nyolcvanas 
években nyílt kiállításra. 

Ami szent, abban nincs alantas, nincs másodrendû, ami 
szent, az egy a legnagyobb alkotásokkal – fogalmazott. Ma, ami-
kor a kereszténység visszaszorulóban van, minden betû, kép, 
faragvány, kerámia, ami közelebb visz a Teremtôhöz, többet ér. 
Ezeket a tárgyakat nem a tanult profik hozták létre, minden 
tárgy az alkotója szívébôl fakadt – magyarázta, hozzátéve: nagy 
jelentôségû, hogy a magas mûvészet alkotásai és a népi kultúra 
tárgyai együtt, egyszerre vannak jelen. A gyûjtô intézmény nagy 
érdeme, hogy a mûvek közötti különbségeket az Istenhez való 
közelség szempontjából állapítja meg.

Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyûj-
teményi Köz pont igazgatója szerint, míg a régi ember számára a 
hétköznapokban megélt hit összekapcsolódott a természet rend-
jével – fejtegette –, a mezôgazdasági munkával, addig ez mára 
megszûnt. Mindazonáltal továbbra is beszélhetünk a társada-
lom különbözô rétegeinek eltérô vallásosságáról, hozzátéve, 
hogy ezek átjárják egymást. Ezt igazolta példákkal a püspök 
a paraszti és polgári családok hasonló búcsújárási szokásait, 
valamint az arisztokrata családok körében is élô Jézus Szíve-
tiszteletet említve. A tárlat 2016. január 10-ig látogatható.

December 13-ára, advent harmadik vasárnapjára gitá-
ros-énekes flashmobot szervezett a Magyarok Nagyasszonya 
Ferences Rendtartomány és a Margit körúti templomban zenei 
szolgálatot teljesítô Boanergész zenekar a budapesti Szent 
István-bazilika elé, melyhez több száz önkéntes csatlakozott. 
Az akcióval nemcsak az éppen a téren tartózkodókat kíván-
ták megszólítani, ezért jó minôségû videó is készült a helyszí-
nen, profi technikával, amelyet a karácsony elôtti napokban a 
közösségi médián keresztül osztanak meg. A Csanády Lôrinc 
és a Boanergész zenekar vezetésével megvalósuló „csôdületen” 
az együttes alapítójának, Varga Attilának az Alleluja, Ébredj 
ember címû szerzeményét énekelték. A fagyossá váló idô ellené-
re a több száz résztvevô nagy derûvel ismételte el háromszor is a 
koreográfiát, amire a felvétel miatt szükség volt, majd Dobszay 
Benedek ferences tartományfônök áldásával bocsátotta útjá-
ra a gitárosokat, énekeseket. A tartományfônök így buzdította 
a jelentkezôket: „Mint bizonyára ti is érzékelitek, napjainkban 
egyre nagyobb mértéket ölt a világban tapasztalható békétlen-
ség, így a Közel-Keleten és más, távolabbi országokban egyaránt. 
A ferences rend karizmájában már a kezdetektôl kiemelkedô 

szerepet kapott a békéért való imádság, a békesség keresése. A 
ferencesek ma is jelen vannak Szíriában, a Szentföldön és más, 
biztonsági szempontból kockázatosnak tekinthetô területeken. 
Bár a békességszerzés nem feltûnô tevékenység, arra gondol-
tunk, hogy egy látványos, figyelemfelkeltô és tanúságtevô akci-
óval hozzájárulhatnánk a békére való felhíváshoz.”

Az ifjúsági világtalálkozó a Katolikus 
Egyház által szervezett nemzetközi ese-
mény, amelyre a világ minden tájáról 
érkeznek a fiatalok. A két- illetve három-
évente megrendezett rendezvény közép-
pontjában a Szentatyával való találkozás 
áll. A történet 1984 virágvasárnapjáig 
nyúlik vissza, amikor II. János Pál pápa 
Rómába hívta a fiatalokat, hogy együtt 
ünnepeljék a megváltás évének lezárását. 
Jövô nyáron Krakkóban lesz az esemény.

Minden találkozónak volt himnusza, 
mely eleinte a rendezô ország nyelvén, 

késôbb egyre több más nyelven is megszó-
lalt a találkozókon. Boldogok az irgalma-
sok – ez a mostani alkalom himnuszának 
címe –, szerzôje pedig Jakub Blycharz, aki 
eredeti foglalkozását tekintve ügyvéd, 
számos népszerû, gyakran énekelt dal, 
liturgikus zenemû komponistája. A dal 
bemutatására 2015. január 6-án, a hagyo-
mányos jelmezes vízkereszti körmenet 
után került sor Krakkó történelmi belvá-
rosában, a vásártéren. A meghívás arra 
ösztönzi a fiatalokat, hogy hitüket egy-
mással megosszák, együtt ünnepeljék.

A nyári Ifjúsági Világtalálkozóra 
18 és 35 év közötti fiatalokat várnak a 
szervezôk, világviszonylatban mintegy 
2,5 millió résztvevôt, köztük több ezer 
magyar fiatalt is. A szerve-
zést hazánk ban a Magyar 
K a t o l i k u s  P ü s p ö k i 
Konferencia Ifjúsági 
Bizottsága fogja össze. A 
személyes magyar nyel-
vû re gisztráció várhatóan 
2016 márciusában indul meg 
a www.krakko2016.hu oldalon.

KERESZTÉNY KINCSEK A PESTI VIGADÓBAN 

FLASHMOB A SZENT ISTVÁN-BAZILIKA ELÔTT

IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ, EZÚTTAL KRAKKÓBAN
Verestói Nárcisz

Kármán Veronika
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