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„Az Úr Krisztusban felkent bennünket az öröm olajával, és ez a felkenés arra hív 
bennünket, hogy fogadjuk el, hordozzuk ezt a nagy ajándékot: az örömet, a papi 
örvendezést. A pap öröme értékes ajándék nemcsak saját maga, hanem Isten egész 
hûséges népe számára, mert a pap e néphez küldetett a felkenéssel. A papi öröm 
forrása az Atya szeretete, és az Úr azt kívánja, hogy ennek a szeretetnek az öröme 
legyen bennünk, és legyen teljes.” (vö. Jn 15, 11)

Ferenc pápa, 
2015.  Nagycsütörtök, olajszentelési mise
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Áder János köztársasági elnök már-
cius 15-e alkalmából Széchenyi-díjat 
adományozott Erdô Péter bíborosnak 
nemzetközi viszonylatban is rendkívüli 
értékû egyházjogászi munkája, valamint 
az egyháztörténet és a középkori kánon-
jogtörténet területén is elsôrangú tudo-
mányos tevékenysége elismeréseként. 
Fôpásztorunk az MTI-nek elmondta, hogy 
az egyházjog nem csupán a törvényhozó 
aktuális akaratára épül, hanem alapelvei 
az apostoli korból valók, legitimáló erejét 
a teológiai igazolás adja és iránymutatást 
is ad, hogy miként keressük a megoldáso-
kat a mai kor kihívásaira.

Székely János segédpüspök ezüstmi-
séjét ünnepelték március 6-án a budapes-
ti Margit körúti ferences templomban.  
A szertartáson részt vett Erdô Péter bíbo-
ros, Cserháti Ferenc segédpüspök, szá-
mos paptestvér, szerzetesek, a család – és 
persze hívek sokasága. A püspök kiemel-
te, amikor valakit meghív az Isten, nem 
valamit akar tôle: ôt magát akarja. Hálát 
adott, hogy igent mondott erre a hívásra, 
majd köszönetet azoknak, akik segítet-
ték az úton.

Fôpásztorunk március 4-én látoga-
tást tett a Katolikus Szeretetszolgálat 
által fenntartott székesfehérvári papi 
otthonban, mivel fontosnak tartja, hogy 
a nagyböjti készület idején találkozzon a 
fôegyházmegye nyugalmazott papjaival. 
Az idôs, beteg lakók számára nagy öröm 
volt a bíboros érkezése, Erdô Péter pedig 
érdeklôdéssel hallgatta ôket, akik elmond-
ták: jó érzés számukra, hogy egykori plé-
bániáikon utódaik továbbviszik a lelki éle-
tet, ôk pedig erejükhöz mérten folytathat-
ják a környékbeli hívek szolgálatát.

Mécsest helyezett el a Terror Háza 
Múzeumnál, a Hôsök falánál Erdô Péter 
bíboros, a kommunizmus áldozatainak 
február 25-i emléknapján. Az idôpont 
arra utal, hogy 1947-ben ezen a napon 
tartóztatták le s hurcolták el a szovjet 
megszállók Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt fôtitkárát, akit képviselô 
lévén mentelmi jog védett. Az emlék-
nap kapcsán adják át immár tizen-
öt  éve a  Parma Fidei 
– Hit Pajzsa elnevezé-
sû díjat. Az elismerést 
ezúttal Balás Béla,  a 
Kaposvári Egyházmegye 
püspöke vehette át a 
f e l s ô k r i s z t i n a v á r o s i 
Keresztelô Szent János-
templomban, február 
27-én. A kitüntetettet a 
hagyományoknak meg-
felelôen Bolberitz Pál 

méltatta, kiemelve „Beton atya” ifjúsági 
munkáját.

Új könyvének gyermek társszerzôi-
vel találkozott a VI. Pál aula különtermé-
ben február 22-én Ferenc pápa, akiknek 
a kérdéseire A szeretet elôbb volt, mint a 
világ. Ferenc pápa ír a gyerekeknek cím-
mel megjelent könyv lapjain válaszolt. A 
kötetet egyelôre tizennégy nyelvre fordí-
tották le. „A legnehezebb kérdéseket nem 
a vizsgáztató tanárok tették föl nekem, 
hanem a gyerekek, akik képesek meglát-
ni a lényeget” – mondta a Szentatya, majd 
ajándékokat kapott látogatóitól, például 
belga csokoládét, kanadai juharszirupot, 
ír sípot, a Fülöp-szigetekrôl egy kagyló-
héjból készült tálkát, sôt, még egy kenyai 
szobrocskát is. Mikor megkérdezték tôle, 
mi a legjobb a pápaságban, rávágta: az 
emberekkel lenni, közel hozzájuk, hidakat 
építeni.

Halálának elsô évfordulóján tudo-
mányos emlékkonferenciát tartottak 
Schweitzer József egykori országos 
fôrabbi emlékére január 27-én, a Magyar 
Tudományos Akadémián. Mivel Erdô 
Péter bíboros ekkor az Eucharisztikus 
Világkongresszuson volt, videoüzene-
tet küldött a konferencia résztvevôinek, 
amelyben úgy fogalmazott: Schweitzer 
József a szeretet, a kiengesztelôdés, a 
megújulás kiemelkedô alakja volt, aki-
nek öröksége arra kötelez, hogy járjunk 
tovább az általa megkezdett úton.

Kubában, ám a havannai repülôtér 
semleges területnek számító váróter-
mében találkozott Ferenc pápa és Kirill, 
Moszkva pátriárkája február 12-én. A tör-
ténelmi eseményt érthetô módon óriási 
érdeklôdés övezte. Ezeréves szünet utáni 
kapcsolatfelvételrôl van ugyanis szó, 
hiszen az 1054-es nagy skizma, 
a nyugati és a keleti egyház 
elszakadása óta – ahogy VI. Pál 
pápa és I. Athenagorasz öku-
menikus pátriárka fogalmazott 
a hatvanas években – mindkét 
oldalról „támadó szavak, alap-
talan rágalmak és elítélendô 
tettek” jellemezték a viszonyt. 
A több évszázados feszültség 
igazából csak a II. Vatikáni 
Zsinat idején kezdett enyhül-
ni, ekkor erôsödtek fel az öku-
menizmusra való törekvések a 
Vatikánban is, sôt, errôl egy zsi-
nati dekrétum is született, utal-
va a „falak lebontására”.

Ferenc pápa a mostani 
találkozót megelôzô években 
is többször beszélt arról, hogy 
hidakat kell építeni, lépésrôl 
lépésre, egészen odáig, hogy 
„kezet fogunk a másik oldalon 
állókkal”. Erre került sor fizikai 
valójában a némileg szokatlan 
helyszínen, és az esemény han-
gulatát jól jellemzi, hogy a felek 
megölelték egymást, Róma püs-
pöke „tesvéremnek” szólította 
moszkvai „kollégáját”, késôbb 
pedig úgy nyilatkoztak, fél sza-
vakból is megértették egymást 
a zárt ajtók mögött lefolytatott, 
többórás beszélgetés során. A 
felekezetek közötti teológiai 
ellentéteket, különbözôsége-
ket ezzel együtt nyilván nem 
lehetett megszüntetni, de talán 
nem is ez volt az elsôdleges cél.

Érdemes közbevetni, a kele-
ti ortodoxia a római katolikus egyháztól 
eltérôen nem egységes, hanem – úgymond 
– nemzeti alapon szervezôdik, ám a moszk-
vai egyházfô „számít” jelentôségében a 
régi konstan  tinápolyi egyházfôk utódjá-
nak, s a legtöbb görögkeleti hitûért ô felel.

Az eseményt követôen harmincpontos 
nyilatkozatot adtak ki a felek. Ebben töb-

bek között leszögezték: a család a házassá-
gon, egy férfi és egy nô szabad és hûséges 
szeretetcselekedetén alapszik. A házasság 
a szeretet és a hûség iskolája, és szomorú-
an látják, hogy más együttélési formákat 
immár egy szintre helyeztek a házasság-
gal. Az európai folyamatok kapcsán óva-

tosságra intettek egy olyan integrációval 
szemben, amely nem tiszteli a vallási iden-
titást. Európának hûnek kell maradnia 
keresztény gyökereihez, hangsúlyozták. 

Kérték a keresztényeket,  fogja-
nak össze, s együtt tegyenek tanúsá-
got Krisztusról, az evangéliumról, hogy 
Európa megôrizze a kétezer éven át 

„keresztény hagyomány által formált lel-
két”. Szót emeltek a nélkülözô, szegény-
ségben élô emberekért, és nem maradhat-
nak közömbösek sok millió elvándorló és 
menekült sorsával szemben sem. Elítélték 
a Föld tartalékait felemésztô féktelen 
fogyasztást is.

„Tekintetünket a világ 
azon térségei felé fordítjuk, 
ahol a keresztények üldözte-
tést szenvednek. Sok közel-ke-
leti és észak-afrikai országban 
Krisztusban hívô testvérein-
ket és nôvéreinket családos-
tul kiirtják, általuk lakott 
egész falvakat és városokat 
elpusztítanak. Templomaikat 
barbár módon lerombolják és 
kirabolják, a szent tárgyakat 
megszentségtelenítik, szob-
raikat ledöntik. Fájdalommal 
tapasztaljuk, hogy Szíriában, 
Irakban és más közel-keleti 
országokban a keresztények 
tömegével hagyják ott föld-
jüket, ahonnan hitünk elter-
jedni kezdett, és ahol ôk az 
apostolok kora óta együtt 
éltek más vallási közössé-
gekkel. Kérjük a nemzetközi 
közösséget, hogy sürgôsen 
cselekedjen annak érdeké-
ben, hogy megelôzze további 
keresztények elûzését a Közel-
Keletrôl” – olvasható a nyilat-
kozatban.

Kirill pátriárka szerint a 
beszélgetés során bizonyossá 
vált, hogy a két egyház képes 
együttmûködni a keresztény-
ség védelmében, a háború 
elkerüléséért és azért is, hogy 
az emberi életet megbecsül-
jék az egész világon. És hogy 
miként tovább? Ferenc pápa 
úgy fogalmazott: „haladunk 
az egység felé”, s ezzel Kirill 

is egyetértett. Egy biztos: mindkét egy-
ház felelôsséget érez a társadalom, a 
kereszténység és a civilizáció jövôje 
iránt, ennek pedig elévülhetetlen tanú-
jelét adták a José Martí Nemzetközi 
Repülôtéren. 

innEn-onnAn

Még a találkozó elôtt írt levelet Kirill pátriárkának Erdô Péter bíboros az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) 
elnökeként, ám az írást csak február 12-e után hozták nyilvánosságra. A fôpásztor úgy fogalmazott, ez a történelmi jelentôsé-
gû találkozó megkoronázza a Szentszék és az Orosz Ortodox Egyház Patriarkátusa közötti több évtizedes dialógust, megerôsí-
ti a CCEE törekvését ennek a párbeszédnek a folytatásában. „Hilarion volokolamszki metropolitával, a Moszkvai Patriarkátus 
Külsô Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetôjével sokat dolgoztunk együtt, hogy megvalósítsuk az Európai Katolikus–Ortodox 
Fórumot, amely intézménynek az a célja, hogy javítsa a lelkipásztori együttmûködést a Katolikus Egyház és az európai Ortodox 
Egyházak között, a közeljövôben készülünk az ötödik találkozónkra” – írta, hozzátéve: az európai egyház úgy tekint erre a mostani 
eseményre, mint a keresztények egysége és közös tanúságtétele irányába tett lépésre.

Március 19-tôl az Instagramon is 
lehet követni Ferenc pápát, a profil-
ja „Franciscus” néven lesz elérhetô 
– jelentette be Dario Edoardo Viganò, 
a Tömegtájékoztatási Titkárság pre-
fektusa. Ez a nap két szempontból is 
fontos a Szentatya számára: a katoli-
kus egyház ezen a napon ünnepli a szí-
véhez is igen közel álló Szent Józsefet, 
másrészt három évvel ezelôtt, 2013. 
március 19-én kezdte meg péteri szol-
gálatát – mint Róma püspöke. A pápa 
a kezdetektôl nyitott az új technoló-
giai eszközökre, az internetet Isten 
ajándékának tekinti, amely segít-
het nyitottabb társadalmakat épí-
teni. A Szentatya Twitter-profilja, a  
@Pontifex követôinek száma egyéb-
ként nemrég átlépte a 27 milliót.

Az Irgalmasság Évének jegyében 
Ferenc pápa február 26-án váratla-
nul elhagyta Rómát, és felkereste a 
Castelgandolfo közelében fekvô San 
Carlo-segítôközpontot. Itt hatvan fia-
tal kábítószerfüggôt segítenek, hogy 
megszabadulva a drog rabságából, 
visszatérhessenek családjukhoz. A 
Szentatya mostanában havonta tesz 
„meglepetésszerû” látogatásokat, az 
elsôt még tavaly, amikor elôzetes beje-
lentés nélkül megnyitotta az új római 
központi karitászotthon kápolnájá-
nak szent kapuját a szegények és haj-
léktalanok számára. A mostani alkal-
mon a fiatalok megnyíltak az egyház-
fô elôtt, aki buzdította ôket, kiemelve 
az Isten irgalmas szeretetébe vetett 
bizalmat, mely támogatni fogja ôket 
zarándokútjukon.

Kacsoh Dániel
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Az idei húsvéti Szent Háromnap 
kezdetére Ferenc pápa egy igen kedves 
ajándékot készített: az utolsó vacsorát 
megjelenítô ünnepi szentmisében az 
úgynevezett „tizenkét apostol” közé már 
nemcsak férfiakat lehet választani és az 
oltár köré ültetni, akik átélik Jézus aláza-
tos, baráti gesztusát, vendégszeretetét, 
hanem nôket is. A lábmosás szertartása 
a 6. századi mozarab liturgiából (a spa-
nyol katolikus egyház középkori gyökerû 
saját liturgiája – a szerk.) ered.

A középkori szerzetesek gyakran 
végezték a vendéglátás jeleként, de a 
római liturgiában csak a 16. század óta 
lett a nagycsütörtöki szertartás állan-
dó része. Érdekes és teológiailag jelen-
tôs tény, hogy a lábmosás soha nem vált 
szentséggé, de még szentelménnyé sem, 
hiszen semmiféle szöveg (szó) nem tár-
sul hozzá. Ha meg akarnánk határozni, 
akkor a quasi sacramentalia fogalmába 
tartozik. A pápa tizenkét fehér ruhába 
öltözött papnak, kanonoknak vagy sze-
gényembernek, koldusnak a lábát mosta 
meg régen. A keresztény uralkodók is 

ugyanezt tették szegény, öreg, aggastyán 
férfiakkal. Van, ahol nem tizenketten 
voltak, hanem tizenhárman, az utolsó 
talán Mátyás vagy Pál apostolt jelentet-
te. Nagy Szent Gergely pápa lábmosása-
kor a tizenkét apostol mellett egy angyal 
jelent meg tizenharmadikként. Hívták 
ezt a szertartást mandatumnak is, mivel 
ezt Jézus hagyatékul, testamentumául 
végezte, hagyta övéire: „Új parancsot 
adok nektek, ahogy én tettem, úgy tegye-
tek ti is…” Az énekkar a szertartás alatt 

az Ubi caritast  ének-
li, felidézve az utolsó 
vacsora termének ben-
sôséges hangulatát, a 
búcsúzó, halálba menô 
Jézus szeretetét.

A szertartás az evan-
gélium után következik, 
amikor a pap leveszi 
felsô ruháját, a mise-
ruhát, kendôt köt, és 
minden „apostol” elôtt 
letérdel, egy kancsóból 
vizet öntve a lábukra és 
megtörölve azt. A gesz-
tus csendje, meghittsé-
ge, beszédes cselekedete 
mindent kifejez.

A „tizenkét apostol” 
ugyanabban a szentmi-
sében szentáldozáshoz 
is járul – remélhetôleg 
elôtte elvégzi a nagyböj-
ti, nagyheti szentgyóná-
sát –, a szentmisét köve-
tôen pedig részt vesznek 
a testvéri agapén, ahol 
vendégül látják ôket. 
Ez a szeretetvendégség 

régebben a szegény kiválasztottaknak 
nagy segítséget nyújtott: Esztergomban 
például a prímási asztalról magukkal 
vihették az értékes ezüst evôeszközöket, 
és még ajándékot is kaptak.

Ferenc pápa már korábban is gyako-
rolta, most azonban el is rendelte, hogy 
ezek között a hívek között ne csak férfi-
ak, hanem nôk is lehessenek. Ez a dönté-
se nincs összefüggésben azzal, hogy papi 
szolgálatot ezután is csak férfiak láthat-
nak el. A mostani pápai döntés a mise-
könyv eddigi rubrikájának megváltozta-
tásáról nem jelent valamiféle „lazulást” 

vagy „lejtôt”, amin elindulva majd oda 
érkezünk el, hogy „már mindent szabad”. 
Ugyanakkor Ferenc pápa lelkipásztori és 
egészen mélyen emberi megfontolásból 
rendelkezett. Jézus a munkatársai lábát 
mosta meg, példáját adva a szeretetének.

Ma, és az egyház életében mindig is 
a plébániák munkatársai fôként nôk vol-
tak. Manapság éppen ôket kihagyni nagy 
szeretetlenség lenne, viszont bevonni 
ôket ebbe a liturgiába, ahol megbecsü-
lést, elismerést és hálás szeretetet kap-
nak, pontosan követi Jézus emberi maga-
tartását, gesztusát. Az evangéliumot 
ismerô ember tudja, olyan ez, mint Jézus 
a Jákob kútjánál. Igaz, se a szamáriai 
asszony lábát, se a bûnös nôt nem érin-
tette, de feltételezhetjük, Lázár házában 
Máriát és Mártát átölelte.

Reméljük, egyre többen megértik a 
pápa szándékát, aki igyekszik minden 
erejével Jézus útját járni, és az egyház 
kétezer éves hagyományával összhang-
ban azt tenni, amiben szabadsága van.

A budapesti Szent István-bazilika 
szentélyének mennyezetén Lotz Károly: 
Krisztus feltámadása címû mozaikképe, 
mely szinte „uralja” az aranyba öltözött 
dongaboltozatot, ráirányítja a szentmisét 
bemutató pap és az áldozatban részt vevô 
hívô ember figyelmét arra, ami „hitünk 
szent titka”. Krisztus Urunk, aki meghalt 
bûneinkért a kereszten, és akit eltemet-
tek, harmadra feltámadt a sírból – melyet 
valahogyan úgy képzelünk el, mint aho-
gyan ez a csodálatos mozaikkép is megje-
leníti –, itt van most is közöttünk és él.

Fiatalként, amikor sokat ministrál-
tam a bazilikában, majd immár negyed 
százada, amikor itt mutathattam be elô-
ször a szentmiseáldozatot, mindig ugyan-
azt éreztem: milyen csodálatos, hogy a 
mûvész pontosan értette, mi a lényeg, 
hogy az élet gyôz a halál felett és bár 
Krisztus halálát hirdetjük, de csak azért, 
hogy hittel megvallhassuk feltámadá-
sát is. „Ha pedig Krisztus nem támadt 
fel, nincs értelme a mi tanításunknak, 
és nincs értelme a ti hiteteknek sem.” – 
mondja Szent Pál a Korintusiaknak (1 Kor 
15.14). 

A szentmise maga a húsvét. Minden 
szentmisében találkozhatunk a Feltá ma-
dottal. De vajon képes-e az ember mind-
ezt felfogni? A pap számára a szentmise 
bemutatása, a legtiszteletreméltóbb igye-
kezete, lelki felkészülése és összesze-
dettsége mellett is lehet „mindennapos”. 
A hívô ember számára, aki azért jön el 
a templomba, hogy Urunkkal találkoz-
zon, figyelmét mégis könnyen elvonják 
életének mindennapi feladatai, gondjai 
és máris nem tudja átélni mélységében 
mindazt, ami az oltáron történik. Milyen 
csodálatos az Isten, aki nagyon is jól 
ismer bennünket, aki akkor is, ott is meg-
jelenik, mint az élô Feltámadott Jézus, 
amikor mi ezt nem vagyunk képesek egé-
szen átélni. Az ô egyik legrendkívülibb 
tulajdonsága, hogy „adja magát” szeretet-
bôl, nekünk csak kérnünk kell, vágynunk 
kell rá. Talán ebbôl értett meg valamit Ady 
Endre: Az Úr érkezése címû versében: 

„Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten. 
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon

De háborús éjjel. 
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De ôt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.”
Egy szentföldi zarándoklaton, az 

egyik zarándoktárs, miután Jeruzsá lem-
ben, a Szent Sír bazilikában együtt ünne-
peltük a szentmisét, a mise után könnyes 
szemmel, keresve a szavakat mondta: 
„Most éltem meg igazán, hogy Krisztus, 
élô Személy, a Feltámadott, Testében és 
Vérében az oltáron.” Valóban, ezt a test-
vért hozzásegítette a zarándoklat és 
annak lelki élménye ennek megtapaszta-
lásához, én mégis azt válaszoltam neki: 
otthon is, a legegyszerûbb, csendes kis 
kápolnában is, a szentmisében mindig 
ugyanez történik. Milyen jó volna, ha meg-
értenénk, Krisztus adni akarja nekünk 
Önmagát. Tôle tudjuk, „nincs nagyobb 
szeretete senkinek annál, mint annak, 
aki életét adja barátaiért.“ (Jn 15,12–17) Ô 
pedig valóban életét adta értünk.

Isten ajándéka lesz az is, amit nem-
rég tudtunk meg, hogy Budapesten 
ünne pel het jük az 52. Eucharisztikus 
Világkongresszust 2020-ban. Micsoda 
lehetôség az Úrtól, hogy tanúságot tehes-
sünk hitünkrôl, hogy Krisztus ma is itt él 
közöttünk. Hány és hány ember számá-
ra vigasz és erô, hogy áldozhat, testi-lel-
ki bajban szenvedô számára az egyetlen 
bizonyosság, hogy ha úgy érzi, minden-
ki elhagyta ôt, de az Isten nem, az Isten 

vele van, mert Krisztus feltámadt és él, 
és ô Szent Testében magához veheti, vele 
lehet. Milyen jó lenne, ha ezt valóban sike-
rülne átadnunk olyanoknak is, akik még 
nem ismerik Jézust önmagát, nekünk adó 
szeretetét!

A pap életében a Szent Háromnap 
liturgiája valóban „csúcsa és forrása” 
életének. Az indítást ugyanitt, a Szent 
István-bazilika Társszékesegyházban 
kapjuk meg,  a  Feltámadt Krisztus 
képe alatt, amikor Fôpásztorunkkal, a 
Krizmaszentelési szentmisét együtt ünne-
pelhetjük, és újra megígérhetjük, hogy 
akarunk Krisztussal egyre szorosabban 
összeforrni, az eucharisztiát és a liturgi-
kus szolgálatokat végezni.

Egy alkalommal egy fiatal, aki bár 
húzódozott eljönni, mondván ez csak a 
papoknak szól, a mise után mégis elmond-
ta, sosem gondolta eddig arra, hogy a 
papok a köztünk élô Krisztust jelenítik 
meg számunkra. Ez több, mint egy jó pré-
dikáció vagy hittanóra, vagy éppen egy, 
az atyával átélt nagyszerû lelki nap vagy 
kirándulás. Persze mindezek szüksége-
sek, de ez az alkalom maga az Isten jelen-
létének a megélése volt számára. 

Adja meg az Úr ezen a Szent Három 
Napon, hogy mi is mindannyian, papok 
és hívek, átéljük, és ebbôl erôt merítsünk 
az életünk mindennapjaira, hogy amikor 
„halálodat hirdetjük, Urunk, hittel valljuk 
feltámadásodat is”. Mert te velünk élsz 
most is és mindörökké.

Új kanonokok BEiktatása

Erdô Péter bíboros tavaly Mindenszentek ünnepén megújította a Fôszékesegyházi Káptalant, és kinevezte Esterházy László, Verôcei Gábor, Urbán 
Gábor és Horváth Zoltán István atyákat a testület tagjaivá. Az új kanonokok beiktatására január 16-án, szombaton került sor az esztergomi bazilikában.

gEsztus a szEntatyától az idEi HÚsvétra HittEl valljuk 
fEltámadásodat…

liturgiA

Horváth Zoltán István

Pákozdi István

A középkori miseutasítások között találunk olyat, amely szegényekrôl vagy fia-
tal fiúkról szól, és nemegyszer olyanokat is, ahol nem pontosan tizenketten vannak 
a „lábmosottak”. Talán nem túlzás, hiszen e gesztus címzettjeinek egyházi helyzete 
és létszámuk rugalmasan alakítható volt mindig is. A II. Vatikáni Zsinat utáni új,  
1970-es Misekönyv már csak annyit írt elô, a lábmosásra kiválasztottak férfiak 
legyenek: létszámuktól, társadalmi és egyházi helyzetüktôl függetlenül.

„ A M I K O R  M E G F E L E D K E Z E L 
MAGADRÓL, AZ SZERETET”

Az irgalmasság témáját járta körül 
Ferenc pápa a március 12-i, szentévi 
általános kihallgatáson, ahol külön 
szólt a lábmosás gesztusáról is. Úgy 
fogalmazott, Jézus ezzel megmutatja 
tanítványainak: a szolgálat az az út, 
amelyen járniuk kell. A szeretet tehát 
nem szavakból áll, hanem tettekbôl 
és szolgálatból. Kifejezôdik az anyagi 
javak másokkal való megosztásában 
is, hogy senki ne szenvedjen szüksé-
get. De Jézus arra is hívott minket: 
valljuk meg hibáinkat, és imádkoz-
zunk egymásért, hogy szívbôl meg tud-
junk bocsátani.

Sok ember éli életét mások szolgá-
latában, hangsúlyozta a Szentatya: 
„Múlt héten kaptam egy levelet vala-
kitôl, aki köszönetet mondott az 
Irgalmasság Évéért. Azt kérte, imád-
kozzak érte, hogy közelebb kerülhes-
sen az Úrhoz. Ennek az embernek az 
élete abból áll, hogy édesanyját és 
bátyját ápolja: idôs édesanyja ágyhoz 
van kötve, szellemileg tiszta, de nem 
tud mozogni, testvére pedig mozgás-
sérült, tolókocsis. Ez szeretet! Amikor 
megfeledkezel magadról és másokra 
gondolsz, az szeretet!” – fogalmazott.
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szolgáló szErEtEt

Pro Ecclesia Hungariae díjat ado-
mányozott Kállay Emil piarista szer-
zetesnek a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia, a kitüntetést március 1-jén 
adták át. Múltja meghatározó élményei-
rôl, hivatásáról kérdeztük.

– Azt írta a gyermekkorában megis-
mert Bíró Ferenc csíkszeredai plébános-
ról: „Ilyen szeretnék lenni.” Mi fogta meg 
benne?

– Az atyával úgy kezdôdött a barátsá-
gunk, hogy az utcán hangosan énekeltem 
a bátyámtól megtanult cserkészindulót. 
Ezt ô meghallotta, és kijött üdvözölni, ki 
ez a bátor magyar gyerek. 1934-et írtunk, 
a székelység a románok szorításában 
élt. Sokat beszélt nekem Jézusról, mint 
a legjobb barátjáról, szerették, tisztel-
ték az emberek. Többször megbüntették, 
megbotozták, de annál keményebbé vált. 
Példaképem lett.

– Gyermekkora a háború éveire esett. 
Hogyan élte meg ezt az idôszakot?

– 1944-ben volt egy nagy bombázás 
Debrecenben. Vasutas édesapám, mivel 
az állomás is célpont volt, nehéz hely-
zetbe került. A bombázás hírére munka-
társai a pincébe menekültek, de édes-
apám visszament az irodába az írógépért, 
amire elôtte hónapokig gyûjtötte a pénzt. 
Már nem volt ideje visszamenni, a szobá-
ban ragadt. Ô túlélte a bombázást, az óvó-

helyet viszont telitalálat érte, mindenki 
meghalt. Isten megmentette az apámat, 
ezt ajándékként éltem meg.

– Hogyan érintette, hogy a novi-
ciátust már elvégezte, de a rendi lét-
számkorlát miatt az esztergomi fôegy-
házmegye növendékeként a Központi 
Szemináriumba került?

– Boldog voltam, hogy pap vagyok. 
De 1955-ben jött egy újabb megrázkód-
tatás. Minden papnak kellett egy dolgo-
zatot készítenie az elmúlt tíz évrôl. Én 
arról írtam, mi mindenen ment keresz-
tül az Egyház: a rendek feloszlatásáról, 
az egyházi iskolák megszüntetésérôl, a 
hitoktatás ellehetetlenítésérôl. Az espe-
res jelezte, nem errôl kell írni, hanem ez 
elmúlt évek eredményeirôl. Hazugsággal 
nem kezdhettem a papi életemet, mond-
tam, küldje így tovább, elviszem a balhét. 
Rögtön áthelyeztek.

– Hogyan tudta megôrizni piarista 
hivatását?

– Sík Sándor elöljáró azt tanította, 
éljünk a fogadalmunk szerint. Ez a pia-

ristáknál a szegénység, a tisztaság és az 
engedelmesség mellett kiegészült a taní-
tással. Így én az ifjúsággal való foglalko-
zást tekintettem hivatásomnak. Nem is 
akartam plébános lenni, mert a fiatalok-
kal mindig a káplán foglalkozik, így tet-
tem én is például Törökôrön.

– Hamarosan eltiltották a papi mûkö-
déstôl.

–  1961-ben közölték:  az Állami 
Egyházügyi Hivatal egyházfegyelmi 
intézkedést követel, ezért három évre 
eltiltanak. Éppen az ifjúsági munkám 

miatt kerültem ebbe a helyzetbe. Ez volt a 
bûnöm. Fájdalmas volt, de nem siránkoz-
tam. Egy tanítványom édesapján keresz-
tül rádiómûszerész lett belôlem. Miután 
kiderült, azt mondtam a mûhelyben: 
igen, pap vagyok, munkás pap, de itt is 
szeretnék helytállni. Szeretem az embe-
reket, függetlenül attól, ki micsoda, párt-
tag vagy nem. Az én elfogadásom már 
nem ment ilyen simán. Egyik reggel foga-
dott az egyik mûszerész, kezet fogtam 
vele. Akkora áramütést kaptam, hogy azt 
hittem, végem van. Az a ravasz fiú meg-
fogta a televízió 10 ezer voltos egyenára-
mú kimenetét – ôt, aki gumitalpú cipôben 
volt, nem rázta meg. Amikor magamhoz 
tértem, ennyit mondtam: „Hát ti igazán 
kedvesek vagytok, hogy ilyen nagy sze-
retettel fogadtok.” Átmentem a próbán. 
Három év után aztán közölték, vissza-
térhetek a papi szolgálatba. Elôtte még 
letettem a szakmunkásvizsgát.

– A fôegyházmegyei plébánosi szolgá-
lata is bizonyítja, hû maradt a gyerekkori 
példaképhez.

– Aki nem hiteles, a krisztusi élet-
tôl idegeníti el a keresôt. Nem lehet 
kettôs életet élni. Szent János három 
levele meghatározó számomra. Azt 
mondja az apostol, akiben nincsen sze-
retet, nem tudja megismerni Istent. 
Hozzáteszem: akiben nincs szeretet, az 
a másik embert sem tudja megismerni. 
Nagyon sokat jelent nekem az is, ahogy 
Ferenc pápa a szegények mellé áll, élet-
vitelével, szavaival, tetteivel. Tele van 
az életem ilyen csodákkal.

Évek óta szentmisében emlékezik 
meg elhunyt hajléktalan barátairól a 
magyarországi Szent Egyed Közösség. 
A szertartás világszerte ezt a nevet vise-
li: Modesta miséje, egy fedél nélküli 
asszony, Modesta Valenti emlékére, aki 
1983. január 31-én Rómában a Termini 
pályaudvar mellett rosszul lett. A 71 éves 
hajléktalan asszonyt a mentôk nem vit-
ték el, mert piszkosnak találták. Kevéssel 
ezután az utcán meghalt.

Székely János esztergom–budapes-
ti segédpüspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia Caritas in Veritate 
Bizottságának elnöke mutatta be a szer-
tartást a Horváth Mihály téri templom-
ban azok emlékére, akik az utcán éltek 
és haltak meg. „Isten házában otthon 
vagytok” – köszöntötte a híveket, köztük 
a háromszáz hajléktalant, hangsúlyozva, 
azokért imádkoznak, akik látszólag név-
telenül haltak meg. Figyelmeztetett: az 
evangéliumban a gazdag ember küszöbe 
elôtt kéregetô Lázár végtelenül értékes 
Isten számára, míg a történetben sze-
replô gazdag embernek még neve sincs. 
A mi világunkban éppen fordítva van. 
Úgy fogalmazott, a Teremtô életre-halál-
ra elkötelezte magát az ember mellett, 
Isten nevébe úgymond beleíródnak az 
emberek nevei:  Ábrahám, Izsák és Jákob 

Istenének nevezik, és a „mi nevünk is 
bele van írva Istenbe”.

Egy személyes élményét is megosz-
totta a hallgatósággal a püspök. Amikor 
Betlehemben tanult, élt ott egy magyar 
szerzetesnôvér, Etelka, aki idôs korá-
ra elfelejtette a nyelveket, amelyeket 
beszélt, csak a magyarra emlékezett. 
Sokszor hívták hozzá Székely Jánost, 
hogy beszélgessen vele. A nôvér min-
dig ugyanazt a hét-nyolc szép történetet 

mesélte el, ami fontos volt neki, amire 
érdemes volt emlékeznie: az elhívásáról 
és arról, milyen büszke volt az édesap-
ja, hogy ô szerzetes lett. Élete ragyogó 

fényei voltak ezek, ezekbôl táplálkozott 
– állapította meg, majd kiterjesztette a 
gondolatot az ôt hallgató szegényekre: 
mindannyiunk életében vannak ilyen 
fények, a szüleink, Isten szeretetének 
fényei. Buzdított, soha ne feledkezzünk 
meg ezekrôl a fényekrôl és engedjük, táp-
lálják életünket.

Ezt követôen Rudik Sándor, a Szent 
Egyed Közösség hajléktalanszolgálatá-
nak egyik felelôse felolvasta az utcán 

elhunyt hajléktalan barátaik nevét. 
Minden névhez fûzött néhány mondatot, 
amely egyrészt kifejezte, milyen ember 
volt az illetô, másrészt megmutatta, a 
közösség tagjai számára személyesen 
fontos volt az az ember. Jel ez: van, aki 
számon tartja ôket, emlékszik rájuk halá-
luk után is.

A szentmise után az oltár megna-
gyobbodott és a szegények ebédjével foly-
tatódott, az egyház ôsi hagyományát fel-
elevenítve. A Szent Egyed Közösség tag-
jai egyébként évek óta karácsonyi ebédre 
hívják december 25-én azokat a szegénye-
ket, akikkel az év során is találkoznak, 
akikkel barátságot kötöttek. Rómában 
1982-ben rendeztek elôször ilyen alkal-
mat a Santa Maria in Trastevere-bazi-
likában.

Március 11-én átadták a fóti Károlyi 
István Gyermekközpont új nyelvi és szá-
mítógépes laborját, amelyet a Katolikus 
Karitász támogatásával alakítottak ki 
az intézményben. A fejlesztés elsôsorban 
az otthonba kerülô kiskorú menekültek 
nyelvi integrációját és beilleszkedését 
segíti, kialakításához a segélyszervezet 
kétmillió forint értékben tíz darab szá-
mítógéppel, valamint a szükséges beren-
dezési tárgyakkal járult hozzá. Az ado-
mányok révén megvalósult nyelvi labort 
Écsy Gábor atya, a Karitász országos 
igazgatója áldotta meg.

Már több mint egy éve tart az együtt-
mûködés a gyermekotthon és a segély-
szervezet között, folyamatosan felmérik 
az intézmény szükségleteit, és tárgyi 
adományokkal, illetve szabadidôs és kul-
turális programok támogatásával segítik 
a gyermekeket. A központban jelenleg 
közel negyven olyan kiskorú menekült 
él, akik felnôtt családtag nélkül lépték 
át a határt, s így kerültek az otthonba.  
A fiataloknak késôbb különbözô budapes-
ti iskolákban lehetôségük nyílik középis-
kolai tanulmányok és szakmai képzések 
folytatására is.

Ferenc pápa az imádság erejét és 
fontosságát hangsúlyozta, amikor meg-
hirdette a „24 óra az Úrért” programot. 
Egyházmegyénk a március 12-én, az 
Árpád-házi Szent Margit-templomban 
tartott irgalmasság imaesttel csatlako-
zott a felhíváshoz. Papként öröm volt 

látni, ahogy megtelik a templom, és a 
hívek, fiatalok és idôsek csöndben készü-
lôdve várják az Úr érkezését. A bevezetô 
gondolatokat Csépányi Gábor atya mond-
ta, majd az Oltáriszentség került a közép-
pontba. Az imádkozóknak folyamatosan 
lehetôségük volt megtisztulni a szent-

gyónásban, több paptestvér is eljött, hogy 
minél többen részesülhessenek az irgal-
masság szentségében. A Jézussal való 
találkozásnak megvolt a hatása: öröm-
teli, sugárzó arcok, elmélyült tekintetek. 
Az irgalmasság, mint cselekvô imádság 
tovább folytatódik életükben.

Kállay Emil 1929. január 19-én született. 1947-ben öltözött be 

novíciusnak, 1953-ban szentelték pappá, késôbb azonban politi-

kai okok miatt eltiltották a szolgálattól. Miután három év múlva 

visszatérhetett, változatlan odaadással végezte lelkipásztori 

munkáját, elsôsorban az ifjúság körében. Mindvégig hû maradt 

piarista hivatásához, bár örökfogadalmát csak 1989-ben tehette 

le, 1995-ben tartományvezetô lett.

ElismErés a szolgálatért

Január 18-án a Holokauszt Emlék-
központban adták át a Wallenberg-
díjakat. A kitüntetést a kirekesztett, 
elôítéletektôl sújtott társadalmi cso-
portokat segítô személyeknek, szerve-
zeteknek ítélik oda. Az idei díjazottak 
között volt Szôke Péter, a magyaror-
szági Szent Egyed közösség vezetôje. 
A díjátadón részt vett Erdô Péter bíbo-
ros is, a laudációkat Derdák Tibor, a 
Wallenberg-díj bírálóbizottságának 
elnöke olvasta fel.

„élEtEm istEni csodák sorozata” szEntmisE az utcán ElHunytakért

nyElvi laBor mEnEkült gyErmEkEknEk

nagyBöjti virrasztás fErEnc pápa fElHívására

Arcél

Lejtényi Emánuel

Trauttwein Éva

Thullner Zsuzsanna

Zadubenszki Norbert
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EgyháztörténEt világEgyház

amikor BudapEstrE figyElt a katolikus világ

„nE féljünk mEgvallani HitünkEt!”

élEtrE szóló élményEk cEBuBan

Az 1938. évi budapesti Eucharisz-
tikus Világkongresszus úgy él emlé-
kezetünkben, mint amely pompájában 
csak az 1896. évi millenniumi ünnepsé-
gekhez fogható. Az elôkészületek egy 
évvel a kongresszus megnyitása elôtt 
kezdôdtek el, amikor 1937. május 24-én 
Budapesten, a Szent István-bazilikában 
ünnepélyes keretek között hirdették 
meg a Szentévet, ennek alkalmából a 
püspöki kar körlevelet adott ki. A kong-
resszus jelszava „Vinculum caritatis” (a 
szeretet köteléke) hirdette, Krisztus az 
Eucharisztiában végtelen szeretetének 
jelét adta, hogy mindig velünk lehessen.

Az egész országban minden temp-
lomban lelkigyakorlatokat, szentségimá-
dásokat tartottak, amelyeken nagyon 
sokan vettek részt, hogy méltó módon 
készüljenek fel az Eucharisztikus 
Krisztus fogadására. XI. Pius pápa 
államtitkárát, Eugenio Pacelli bíborost 
küldte legátusaként Budapestre. Vele 
együtt 14 bíboros, 48 érsek és 197 püs-
pök vett részt a magyarországi ünnep-
ségeken, melyeknek központi helyszíne 
a Hôsök tere volt. A tér centrumában, a 
millenniumi emlékmû mögött felállítot-
ták a római Szent Péter-bazilika fôoltá-
rának hû mását.

A kongresszus megnyitására 1938. 
május 25-én délután öt órakor került sor, 
amikor Budapest valamennyi katolikus 
templomában egyszerre szólaltak meg a 
harangok. A Hôsök terén felállított oltár-
nál Meszlényi Zoltán segédpüspök felol-
vasta a május 12-i pápai bullát, amelyet a 
Szentatya legátusához intézett.

A kongresszus elsô napján, május 
26-án (áldozócsütörtökön) a Hôsök terén 
a gyermekek és fiatalok szentmiséjén 
mintegy 300 ezren vettek részt és járul-
tak szentáldozáshoz. Délután a papság 
eucharisztikus gyûlését tartották meg, 
este a kongresszus leglátványosabb 
eseménye zajlott le: az eucharisztikus 
hajóskörmenet a Dunán. A második nap, 
május 27-e inkább az áhítaté és a konfe-
rencia jellegû üléseké volt.

A budapesti világkongresszus záró-
napján, május 29-én vasárnap a bíbo-
ros legátus a Hôsök terén mutatott be 
ünnepi szentmisét, amelyen mintegy 

félmillió hívô végezte el szentáldozását. 
A mise végén a legátus szózatot intézett 
a magyar nemzethez és a világegyház 
híveihez, amelyet több rádióállomás is 
élôben közvetített. Délután a baziliká-
ból indult a záró körmenet, amelyben 
az Oltáriszentséget több százezer hívô 
kísérte a Hôsök terére. A rendezvény 
kitûnôen reprezentálta a magyar katoli-
cizmus erejét, belsô tartását, híveinek és 
papjainak buzgóságát.

Az 1937. évi körlevél üzenete nap-
jainkban is aktuális: „Ha egyszer elvál-
laltuk, hogy ezt a nemzetközi eucha-
risztikus kongresszust megrendezzük, 
akkor valamennyiünknek becsületbeli, 
nemzeti és katolikus kötelessége, hogy 
annak sikere érdekében minden lehe-
tôt el is kövessünk. Sikeren elsôsorban 
nem külsô fényt és ünneplést értve, 
hanem miként ez itt a dolog természeté-
bôl következik, legfôképp a lelki hatások 
minél magasabb fokát, vagyis azt, hogy 
az Oltáriszentségnek ez a ritka jelentô-
ségû nemzetközi ünnepe ne csak külsô 
lefolyásában legyen pompás és lélek-
emelô, hanem erkölcsi és vallási kihatá-
saiban is teremje meg száz meg százezer 
lélekben itthon és az egész világon a hit 
és a Krisztusszeretet legszebb gyümöl-
cseit.” Így most a 2020. évi, budapes-
ti Eucharisztikus Világkongresszusra 
készülve hazánkban újult elevenség-
gel szólal meg Keresztelô Szent János: 
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek 
ösvényeit” (Mt3;3).

Boldog Meszlényi Zoltán emléknap-
ján, március 4-én Erdô Péter bíboros 
mutatott be szentmisét a vértanú püs-
pök tiszteletére a budapest–lágymányosi, 
róla elnevezett templomban, majd meg-
áldotta az újonnan elkészült korpuszt 
és üvegablakokat. A liturgián jelen volt 
Borbás Dorka üveg- és Tóth Dávid szob-
rászmûvész, akiknek alkotásait nemrég 
helyezték el a 2014-ben felszentelt temp-
lomban. A szertartás elôtt keresztutat 
végeztek Erdô Péter vezetésével.

A Fôpásztor megemlékezett róla, 
hogy hatvanöt éve ezen a napon, már-
cius 4-én, mentôautóval szállították a 
rabkórházba a vértanú püspököt, hogy 
ki ne derüljön, mi történt vele valójában. 
Szentbeszédében felidézte, Meszlényi 
Zoltán az 1938-as Eucharisztikus Kong-
resszus elôkészítésében is nagy munkát 
végzett. Amikor Ferenc pápa döntése 
alapján 2020-ban ismét Budapest ren-

dezheti meg az eseményt, „kérjük Zoltán 
püspök pártfogását elôkészületeinkre, 
hogy a most következô idôszak egyhá-
zunk és népünk számára valódi lelki 
megújulást hozzon, tekintsük ôt a készü-
lô kongresszus védôszentjének”.

Zoltán püspök bátor hitvallása nem 
volt hôsködés. Szerény ember volt, min-

den megnyilatkozását a közvetlen hit 
járta át. „Ne féljetek hát!” – mondja Jézus. 
Ne féljünk mi sem nyíltan megvallani 
hitünket, mert ezzel segítünk másokat is 
Jézus megismerésére és szeretetére.

Az 1892-ben született Meszlényi 
Zoltán XI. Piusz pápa kinevezése nyo-
mán, 1937-tôl lett a mindenkori herceg-
prímás segédpüspöke, majd késöbb 
Mindszenty eltávolítása után az egy-
házmegye kormányzójává választották. 
1950. június 29-én hurcolták el esztergo-
mi lakásáról az állambiztonsági szervek 
emberei. A kistarcsai internálótáborba 
került, ahol a kínzások és a végkimerü-
lés következtében 1951. március 4-én halt 
meg. Erdô Péter 2004-ben indította el 
boldoggá avatási eljárását, XVI. Benedek 
pápa pedig 2009-ben hagyta jóvá a doku-
mentumot, amely alapján ugyanebben az 
évben, október 31-én avatták boldoggá a 
vértanú püspököt. 

Amikor elôször szóba került, hogy 
a magyar delegáció tagjaként részt 
vehetek az 51. Eucharisztikus Világ-
k o n g r e s s z u s o n  a  F ü l ö p - s z i g e t e k i 
Cebuban, rögtön az 1938-as budapes-
ti kongresszus és a Gyôzelemrôl éne-
keljen kezdetû népének jutott eszem-
b e .  B e v a l l o m ,  a z  E u c h a r i s z t i k u s 
Világkongresszusok korábban az én 
fejemben inkább a múlthoz kötôdtek, a 
történelem jeles eseményei között tartot-
tam számon ôket, és sokkal kevésbé gon-
doltam rájuk oly módon, hogy napjainkra 
is hatásuk lehet. Kíváncsi voltam tehát, 
hogy ez a régi, jól kipróbált forma hogyan 
tudja megszólítani a XXI. század embe-
rét, hogyan tud modern és vonzó lenni 
egyszerre. Persze tisztában voltam vele, 
hogy a fülöp-szigeteki kultúra merôben 
más mint az európai: más a társadalom, 
mások az emberek. A világ harmadik 
legkatolikusabb országáról beszélünk, 
hiszen Brazília és Mexikó után itt él a 
legtöbb katolikus, körülbelül 80 millió 
ember. Ennél is érdekesebb azonban az 
az adat, hogy 30 millióan vannak, akik 
hetente legalább egyszer templomba 
mennek. Ez az Európában megszokott 
arányok négyszerese. Mindemellett egy 
nagyon fiatal társadalom ez, ahol az 
átlagéletkor 24 év, tehát az ennél idôseb-
bek bizony már a lakosság „öregebbik” 
feléhez tartoznak. Szegény, fiatal, vallá-
sos és nagyon sokat mosolygó, szerény 
és barátságos embereknek ismerhettük 
meg a filippínókat.

Az igazán nagy élmény nem is annyi-
ra a távoli tájak felfedezése, hanem maga 
a kongresszus volt. Hatalmas méretek, 
nagyszerû szervezés és kitörô lelkese-
dés jellemezte az elôkészületeket. Érezni 
lehetett a levegôben, hogy minden szer-
vezô, önkéntes, szereplô és szolgálattevô 
óriási megtiszteltetésként éli meg, hogy 
részese lehet a kongresszusnak, és ezzel 
Isten dicsôségét szolgálja. Erre az alka-
lomra húzták fel a szeminárium szom-
szédságában azt a 14 ezer fôt befogadni 
képes csarnokot, mely a központi prog-
ramok fô színhelye volt. Itt indult a nap 
minden reggel a laudes elimádkozásá-
val. Ezt követte az aznapi fôelôadás vagy 
katekézis. Szentmise is volt minden nap, 
ezeken általában kétszáz püspök és több 
ezer pap koncelebrált, egy kápolnában 
pedig folyamatos szentségimádás volt. 

Még az egyes elôadások közti szünet 
is óriási élményeket tartogatott. Ilyenkor 
táncosok, színészek, gyermekcsoportok 
vagy mûvészek lepték el a színpadot és 
adtak elô egy-egy rövid mûsorszámot 
Jézus vagy a szentek életébôl. Minden 
nap más és más társulat örvendeztette 
meg a közönséget nagyszerû játékával. 

Hasonlóan színvonalasan szerepeltek a 
különbözô kórusok. Naponta két, egyen-
ként 40–80 fôs kórus lépett fel: egyikük 
a reggeli dicséret, másikuk a szentmise 
énekét vezette, így egy hét alatt összesen 
tizennégy kórus szolgálhatott. Évekig 
készültek ezekre az alkalmakra. Minden 
kórus divattervezô által megálmodott 
egyenruhában állt a színpadra.

Az összes katolikus egyetem, közép-
iskola, lelkiségi mozgalom, plébánia és 
szerzetesrend megmozdult, látszott, 

hogy az egész helyi egyház „belead apa-
it-anyait”. Azonban messze nem ez volt 
minden. Az elsô két nap után minden 
este volt valamilyen kiemelt program, 
melyre mindenki – nem csak a regiszt-
rált résztvevôk – hivatalos volt. Volt plé-
bániai találkozó és ünnepség a hívekkel, 
éjszakai virrasztás egy hatalmas sport-
csarnokban több ezer fiatal részvételé-
vel, óriási elsôáldozási szentmise a város 
legnagyobb stadionjában, ahol egyetlen 
szentmisében ötezer gyerek vette elôször 
magához Krisztus testét, de a legnagyobb 

és legemlékezetesebb élmény mégis az a 
gyertyafényes körmenet volt, mely során 
az egész városon végighaladtunk és 
körülbelül másfél millióan vettünk részt.

Négy év múlva Budapestet éri az 
a megtiszteltetés, hogy házigaz dája 
lehet az 52. Eucharisztikus Világ kong-
resszusnak. Adja Isten, hogy mindany-
nyian: papok és hívek, idôsek és fiatalok, 
egyedülállók és családosok, férfiak és 
nôk, szerzetesek és mozgalmakhoz tarto-
zók együtt tudjunk egy hatalmas élményt 

adni annak a soktízezer embernek, akik 
eljönnek Budapestre 2020-ban. Hiszem, 
hogy az elôkészületek legnagyobb nyer-
tesei mi magunk leszünk. Istennek terve 
van velünk, magyarokkal. Talán épp a 
Világkongresszus és annak elôkészíté-
se fogja megadni nekünk azt a „lökést”, 
amelyre szükségünk van, hogy felébred-
jünk kényelmünkbôl, megmozduljunk és 
együtt valami óriásit tudjunk adni az ide-
érkezô zarándokoknak – Isten dicsôségé-
re. Ô vezessen minket ezen az úton!

Hegedûs András

Verestói Nárcisz

Monostori László

Január 24. és 31. között tartották a Fülöp-szigeteki Cebuban az 51. Nemzet-

közi Eucharisztikus Világkongresszust. Az ünnepélyes záró szentmise végén 

Ferenc pápa videoüzenetében bejelentette, hogy a következô, 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus helyszíne Budapest lesz 2020-ban. A világ minden 

részérôl érkezô sok ezer küldöttet vendégül látó rendezvény szervezésével kap-

csolatos feladatok koordinálására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

létrehozott egy hattagú fôpásztori bizottságot.



EsztErgom-BudapEst 10

mozAik

Impresszum • KIadó: esztergom-BudapestI FôegyházmegyeI hIvatal • szerKesztI: az esztergom-BudapestI FôegyházmegyeI hIvatal szaKterületI reFerenseIBôl álló szerKesztôBIzottság • szaKmaI leKtor: monostorI 
lászló • Felelôs szerKesztô: tóth János CsaBa • olvasószerKesztô: oláh andrea • nyomdaI elôKészítés: KereKes orsI és nagy péter/ColorCom medIa • nyomdaI munKálatoK: sz&sz KFt. • Fotó: KováCs melInda, 
lamBert attIla, lapos lászló, magyar Kurír, mtI, mudráK attIla, slaveI edIna, thaler tamás, turCsIK István, ÚJ emBer • levélCím: Budapest 1250 pF. 1. e-maIl: esztergom-Budapest@KatolIKus.hu

pénzügyEkrôl az Erkölcs tükréBEn

Határokat Bontó tárlat EsztErgomBan

régészEti Együttmûködés 
a pázmány EgyEtEmmEl

papi focisikEr

az ökológiai mEgtérésrôl

Pénzen innen és túl címmel szer-
vezett konferenciát február 19–20-án 
Budapesten a Keresztény Társadalmi 
Elvek a Gazdaságban Oikonomia Kutató 
Intézet Alapítvány és az ÉrMe Üzleti 
Hálózat. Lehet-e a moralitás meghatá-
rozó tényezô alapvetô pénzügyi, gaz-
dasági folyamatokban? – vizsgálták az 

elôadók, vagyis tudósok, közgazdászok 
és politikusok. Valamennyien arról tet-
tek tanúságot, hogy a pénz, a gazdaság 
és az erkölcs összekapcsolódó hármast 
alkotnak. A prezentációk pedig iga-
zolták, ez a kapcsolat mûködôképes, a 
fenntartható világért érzett felelôsség 
jegyében – vont mérleget Baritz Sarolta 

Laura domonkos nôvér,  egyetemi 
adjunktus.

Tóth József, az ÉrMe Üzleti Hálózat 
kuratóriumi elnöke a keresztény taní-
tás és a gazdaság egymásra utaltságáról 
beszélt, hangsúlyozva: csak az anyagi fel-
tételek biztosításával nem oldhatók meg 
világunk problémái. Fontos gondolatokat 
osztott meg a hallgatósággal mások mel-
lett David Lutz, az indianai Holy Cross 
College egyetemi docense is, aki abból az 
alapkérdésbôl indult ki: mi a pénzügyi 
menedzsment és az emberi élet célja. 
Szerinte félreértjük a közgazdaságtan 
fogalmát, ha a pénzügyi vezetés céljának 
a profitot, a részvényesi érték maximali-
zálását tekintjük. Továbbá: különbséget 
kell tenni a pénz mint eszköz és a pénz 
mint cél között. Aquinói Szent Tamás 
válasza: „a boldogság az erényes élet 
jutalma”.

Helen Alford domonkos nôvér, a Pápai 
Szent Tamás Egyetem professzora a pénz-
ügyi válságot követô társadalmi jelen-
ségbôl indult ki: az emberek teljességgel 
elveszítették bizalmukat a bankokban 
és az üzleti életben. Egy olyan kezdemé-
nyezést mutatott be, amely arra buzdít-
ja az üzleti szereplôket, gondolják át az 
üzlet célját az emberi méltóság, a közjó 
szolgálata szempontjából. A Blueprint 
For Better Business elnevezésû módszer  
XVI. Benedek pápa Caritas in veritate 
enciklikája alapján arra tesz kísérletet, 
hogy a katolikus társadalmi tanítás gaz-
dasági életben való alkalmazhatóságát 
kibontakoztassa, építve az emberiség böl-
csességének hagyományára. 

Különleges, a festészet, a szobrászat 
és a fotómûvészet határait olykor össze-
mosó, Létige címû kiállítással indult el 
március 13-án a 2016. év idôszaki tárla-
tainak sora az esztergomi Keresztény 
Múzeumban. A legmagasabb állami, szak-
mai elismeréssel, a Balogh Rudolf-díjjal 
is kitüntetett kiállító Kovács Melinda 
esztergomi születésû, és ma is a prímási 
székváros lakója. 2008 után ez a fotómû-
vész második önálló tárlata a múzeum 
földszinti termeiben. Mûtermében és a 
szabad városi, természeti környezetben a 
hétköznapi tapasztalattól eltérô kompo-
zíciókat örökít meg fényképezôgépével.  
A tartalmi elemek szokatlan egymás 
mellé helyezése elôbb meghökkentô, 
majd az asszociációs híd felismerésével 
mély elgondolásra késztet. 

Az elôzményeket, a szimbólumok 
jelentését megvilágító magyarázatok 
segítségével a nézô egy csapásra magá-
ra öltheti az elsô világháborúban szol-

gálatot teljesítô galambok nézôpontját, 
az imádkozás lelkületét vagy elindulhat 
akár Kína felfedezésére keresztény szem-
mel. Megnyitó beszédében Fáy Zoltán, a 
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár 
vezetôje a rendszerváltás elôtt széles 
körben hirdetett materialista esztéti-
kai nézeteket állította szembe a Kovács 
Melinda kiállításának címében is meg-
hirdetett, az abszolút létezôhöz, vagyis 
a létet magát birtokló örök Istenhez köt-
hetô szépség minôségi kategóriájával. 
Kiemelte továbbá az Igaz történet címû 
sorozatot, mely két idôsíkban, két külön-
féle narratívában szól a világ legnépe-
sebb államáról. A mûvésznô egy ösztön-
díj révén végigfotózhatta Kína nevezetes 
tájait, városait, de a turisták számára 
bemutatott látványt nem tartotta igazán 
valóságosnak. Amikor azonban a ference-
sek által megôrzött archív fényképek fel-
dolgozásával bízták meg, elôállt számá-
ra az a történelmi összefüggés, melynek 

segítségével hitelesebbé, személyesebbé 
tette Kína életének bemutatását. Az 1929 
és 1952 között a távoli országban mûködô 
ferences misszió életképeinek hátterébe 
kerültek a 2013-ban készült felvételek.  
A kiállítás 2016. május 8-ig tekinthetô 
meg.

Esztergom és térsége régészeti érté-
keinek feltárása, valamint rendszerezé-
se, hazai és nemzetközi bemutatása érde-
kében együttmûködést kötött Esztergom 
önkormányzata és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem – közölte Romanek 
Etelka polgármester február végén az 
MTI-vel. A régészeti tanszék térinforma-
tikai laboratóriumának bázisán oktatá-
si és kutatási központot hoznak létre, a 
város pedig ösztöndíjakat alapít helyi 
kutatási témákat választó régész, épí-
tész, mûvészettörténész egyetemi hall-
gatóknak, valamint kutatóknak. Emellett 
Esztergom régészeti örökségét bemutató 

turisztikai attrakciókat és információs 
rendszert is kialakítanak.

Az egyetem nemzetközi régészeti 
könyvsorozatának keretében január-
ban jelent meg Buda várostörténeti 
atlasza – ennek mintájára elkészíte-
nék az Esztergomot bemutató kötetet.  
A magyar–angol nyelvû munka évtize-
dekre meghatározó reprezentatív szak-
mai kiadványa lehet a városnak. Az 
együttmûködés keretében többek között 
digitális alapon felfrissítenék a telepü-
lés immár negyvenéves régészeti topo-
gráfiáját, az egyetem oktatói és hallga-
tói pedig a helyi lakosság bevonásával 

régészeti kutatásokat végeznének a 
Hideglelôskeresztnél és a Tokodon talál-
ható római erôdöknél, valamint a bajnai 
középkori kerámiaközpontnál és a pusz-
tamaróti érseki kastélynál.

A magyar válogatott, eddigi legjobb 
eredményét elérve, ötödik helyen zárta a 
szlovákiai Nagymihályban (Michalovce) 
február 2. és 5. között rendezett papi 
teremfutball-Eb-t. Az immár tizedik 
alkalommal megrendezett tornán tizen-
öt nemzet válogatottja vetélkedett az 
Európa-bajnoki címért. Nemzeti csa-
patunk csoportmásodikként jutott a 
negyeddöntôbe, ahol a torna egyik nagy 
esélyeseként számon tartott lengye-
lekkel szemben maradt alul, ám a hely-
osztók elsô körében kétgólos gyôzelmet 
aratott a házigazda Szlovákia ellen.  

Az ötödik helyért aztán gyôzelmet arat-
tak a fehéroszok felett. A bajnok a portu-
gál csapat lett. A válogatott tagja egyéb-
ként Ádám Miklós, fôegyházmegyénk 
papja, aki jelenleg a Budapest–Kispesti 
Nagyboldogasszony fôplébánián teljesít 
kápláni szolgálatot.

Szintén focihír: idén immár ötö-
dik alkalommal rendezték meg feb-
ruár végén a Dugonics András Piarista 
Gimnázium tornacsarnokában a Keresz-
tény Roma Szakkollégiumi Hálózat 
(KRSZH) labdarúgótornáját, ahol a nyír-
egyházi, miskolci, budapesti és szege-

di, valamint a debreceni intézmények 
játékosai mérték össze tudásukat.  
A KRSZH célja sokoldalúan képzett, 
szakmai munkájában magas szintre 
törekvô, a továbbfejlôdésre nyitott, elkö-
telezett, cigány identitásukat is válla-
ló keresztény értelmiségiek nevelése. 
A bajnokság a debreceni Szent Miklós 
Görögkatolikus Roma Szakkollégium 
csapatának gyôzelmével zárult, a legjobb 
kapusnak járó díjat Orosz-Tóth Mihály 
kapta.

Környezettudatos akciókra, illet-
ve életmódra hívott nagyböjtben a 
Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 
– a nemes felvetést persze érdemes foly-
tatni húsvét után is. Rohály Gábor elnök 
kezdeményezésére hetente más-más 
területet állítottak, illetve állítanak a 
középpontba, konkrét javaslatokat meg-
fogalmazva. Az idén, az ünnepre való 
lelki felkészülés részeként, Székely János 
segédpüspök támogatásával, Ferenc 
pápa Laudato si’ kezdetû enciklikájá-
nak szellemében olyan önként vállalha-
tó nagyböjti gyakorlatokat ajánlottak, 
melyek „nekünk és a körülöttünk élôk-
nek is segíthetnek felfedezni a teremtett 
világ iránti felelôsségünk és istenkapcso-
latunk szoros összefüggéseit”.

Közlekedés, étkezés, fûtés és a hulla-
dék kezelése – valemennyi területre öko-
lógiai útmutatót tett közzé honlapján a 
szervezet. A Szentatya ugyanis „ökológiai 
megtérésre” hív, arra figyelmeztet, hogy 
a teremtett világ védelme érdekében az 
embernek környezettudatosabb életfor-
mára kell törekednie. A nagyböjtöt köve-
tôen is érdemes tehát megfontolni a fenti 
gondolatokat. Az említett enciklika azt 
javasolja, térjünk át a fogyasztásról az 
áldozathozatalra, a mohóságról a nagylel-
kûségre, a pazarlásról javaink másokkal 
való megosztására, olyan aszkézist gya-
korolva, amellyel megtanulunk adni, és 
nem csak lemondani. Ez a szeretet egyik 
módja, egyben felszabadulás a félelembôl, 
a mohóságból, a függôségbôl. 

Ferenc pápa úgy érvel, a szabadon 
és tudatosan élt mértéktartás „nem 
kevesebb élet, nem gyengébb izzás, épp 
ellenkezôleg”. Az ember belsô békéje 
szoros összefüggésben áll a környezet 
gondozásával és a közjóval, mert ha ezt 
a békét igazán megéli valaki, az tükrö-
zôdik kiegyensúlyozott életstílusán, és 
az elmélyült élethez vezetô csodálkozás 
képessége is társul hozzá.

gyáriparosok a VatikánBan

Történelmi találkozónak adott otthont a VI. Pál terem február 27-én, amikor a 
150 ezer olasz vállalkozást tömörítô gyáriparosok szövetsége, a Confindustria 7 ezer 
tagja hallgatta Ferenc pápa beszédét. „Együtt csinálni” – idézte az egyházfô a vállal-
kozók maguk választotta vezérfonalát, mely együttmûködésre, megosztásra ösztön-
zi ôket. Védelmezzétek a szakmaiságot, de fordítsatok figyelmet a megfelelô munka-
körülményekre is – kérte a pápa.

lEtölthEtô pápai Enciklika 
A Szent István Társulatnál jelent meg 2015 szeptemberében Ferenc pápa Laudato 

si’ kezdetû enciklikájának magyar nyelvû fordítása, amely február 26-tól ingyenesen 
elérhetô az érdeklôdôk számára a www.szit.hu weboldalon. A környezetvédelem kér-
désében eddig nem született ehhez hasonló fajsúlyú pápai megnyilatkozás.

B.G.

Kuzmányi István

Oláh Andrea

Kontsek Ildikó

N.I.D.
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