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„Az Egyházban minden hivatás kezdete Jézus 
együttérzô tekintetében van, aki megbocsát nekünk 

és arra hív, hogy kövessük Ôt.”

Ferenc pápa
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Szíria békéjéért tett közzé video-
üzenetet július 5-én Ferenc pápa, támo-
gatva a Caritas Internationalis, vagyis 
a Nemzetközi Karitász békekampányát. 
A közel-keleti térség lakói immár ötödik 
éve szenvednek az Iszlám Állam, a radi-
kális csoportosulások és a megosztott 
nagyhatalmak által váltakozó intenzi-
tással támogatott kormányerôk közötti 
háborúskodás miatt. Az elmúlt hetekben 
sikerült visszafoglalni a terroristáktól 

az iraki Falludzsát, ám a válasz újabb 
öngyilkos merényletek képében érkezett, 
ezúttal Isztambulban.

A Szentatya szerint kimondhatatlan 
szenvedés áldozata a szíriai nép, amely 
arra kényszerült, hogy bombázások köze-
pette éljen vagy a menekülésben találjon 
kiutat. „Gondolok a keresztény közössé-
gekre is, teljes támogatásomat fejezem 
ki nekik a hátrányos megkülönbözteté-
sek miatt, amelyeket el kell szenvedniük. 

Szeretnék mindenkihez fordulni, min-
den hívôhöz, és azokhoz, aki elkötelezik 
magukat a Karitásszal egy igazságosabb 
társadalom építéséért. Miközben a nép 
szenved, hihetetlen mennyiségû pénzt 
költenek arra, hogy fegyvereket szállítsa-
nak a harcolóknak. És a fegyvert szállító 
országok közül néhányan békérôl beszél-
nek” – hangoztatta a pápa, felvetve, 
hogyan hihetnénk azoknak, akik jobbjuk-
kal simogatnak, baljukkal pedig ölnek.

Az egyházfô bátorított mindenkit, 
hogy lelkesedéssel éljék meg az irgal-
masság évét, gyôzzék le a közönyt, imád-
kozzanak. Mindenkinek el kell ismernie 
– hangoztatta –, hogy Szíria számára 
nincs katonai megoldás, hanem csakis 
politikai. A nemzetközi közösségnek 
segítenie kell a béketárgyalásokat, ame-
lyek a nemzeti egység kormányának lét-
rehozását célozzák. Egyesítsük erôinket 
minden szinten, hogy tanúsítsuk: lehet-
séges a béke a szeretett Szíriában – hang-
súlyozta Ferenc pápa.

Emlékmisét mutatott be Dorogon, 
a Szent Borbála-bányásztemplomban 
június 4-én Erdô Péter a boldoggá avatás-
ra váró Vándor József szalézi misszioná-
rius pappá szentelésének 80. évfordulója 
alkalmából, majd megáldotta a dorogi 
születésû misszionáriust ábrázoló ólom-
üveg ablakot.

Május 28-án tizedik alkalommal ren-
dezték meg az egész Budapestet körüljá-
ró, élô rózsafüzér-zarándoklatot. A prog-
ram kilenc, egyenként húsz kilométeres, 
egy idôben megtartott zarándoklatból 
állt, amelynek pestszentlôrinci Havanna-
telepi végállomásán Erdô Péter bíboros, 
Nagytétényben pedig Snell György esz-
tergom–budapesti segédpüspök misézett.

Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes meghívására hivatalos látoga-
tásra érkezett III. Theophilos jeruzsá-
lemi görög ortodox pátriárka. A pát-
riárka május 25-én a budavári Prímási 
Palotában találkozott Erdô Péterrel. 

Erdô Péter és Köves Slomó, az Egysé–
ges Magyarországi Izraelita Hitközség 
vezetôje, az óbudai zsinagóga rabbija 
Tóra, Evangélium, Európa címmel tartott 
nagy sikerû pódiumbeszélgetést május 
18-án a Párbeszéd Házában.

A húsz éve felépült felvidéki bodol-
lói Sarlós Boldogasszony-templomában 
május 13-án hálaadó szentmisét mutatott 
be a bíboros, és ünnepélyesen megáldotta a 
jubileumra készült szárnyas oltárt, Király 
Tamás és Kiss Virág Glória alkotását.

Budapestre érkezett Neofit bol-
gár pátriárka a Magyarországi Bolgár 
Ortodox Egyház százéves jubileuma 
alkalmából május 10-én. A Szent István-
bazilikában fogadta Erdô Péter. A bolgá-
rok a Magyarországon hivatalosan elis-
mert 13 nemzetiség egyike.

A  k e r e s z t é n y s é g  f e l v é t e l é n e k 
1050. évfordulóját ünnepli az idén 
Lengyelország. A megemlékezéseket 
április 14-én nyitották meg Gnieznóban, 
ahol ünnepi szentmisét mutattak be 
Pietro Parolin vatikáni bíboros államtit-
kár és Erdô Péter, a CCEE elnöke részvé-
telével.

Ünnepi szentmise keretében Szent 
István-csontereklyét adott át Erdô Péter 
Tomaš Galis zsolnai püspöknek április 
10-én. Az ereklye ezentúl Zsolna-Žilina 
legôsibb, Szent István királyról nevezett 
templomának a tulajdona.

Április 8. és 10. között nemzetközi 
cigánypasztorációs konferenciát tar-
tottak Esztergomban Európa, az egy-
házak és kultúrák találkozása az irgal-
massággal címmel, a résztvevôknek 
Erdô Péter mutatott be szentmisét a 
bazilikában.

Ferenc pápa május 2-án fogad-

ta az Európai Püspöki Konferenciák 

Tanácsa (CCEE) Erdô Péter vezette 

küldöttségét. Európa legaktuálisabb 

kérdéseirôl folytattak megbeszélést, 

a szekularizációról és a keresztények 

egységérôl éppúgy, mint a migrációról. 

A CCEE elnöke az európai püspökök 

aggodalmát tolmácsolta Európa jövô-

je miatt. Úgy fogalmazott, Európának 

vissza kell találnia keresztény gyöke-

reihez, mivel ez adja életerejét.

Tízezrek vettek részt a július 9-én kez-
dôdô, kétnapos Szent Márton-találkozón 
Szombathelyen. Az eseményen megjelent 
Erdô Péter bíboros is, aki úgy fogalma-
zott: a szentben „egyszerre tiszteljük 
a keresztény püspököt, és tiszteljük az 
európait, emléke ma is sok népet össze-
köt a kontinensen”. A nyitó szentmisét 
Ferenc pápa személyes küldötte, Dominik 
Duka prágai bíboros-érsek mutatta be.

Somogyi Viktória
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világEgyház

töBB millió katolikus fiatal utazik krakkóBa

sportkonfErEncia a VatikánBan

A fôegyházmegyébôl ötszáz, össze-
sen pedig mintegy háromezer-nyolc-
száz magyar fiatal utazik július végén 
Krakkóba, az Ifjúsági Világtalálkozóra, 
hogy közösen imádkozzon és találkozzon 
Ferenc pápával. A Szentatya hároméven-
te hívja össze a világ fiataljait, legutóbb 
Rióban, azelôtt Madridban volt ilyen 
esemény, melyet még Szent II. János Pál 
pápa kezdeményezett elsôként. Egykori 
titkára, Stanisław Dziwisz bíboros, krak-
kói érsek, akit Ferenc pápa is fogadott, 
az elôkészületekrôl szólva a Vatikáni 
Rádiónak elmondta: már nagy a lelke-
sedés, és ez nem csak Lengyelországot 
érinti, hiszen eddig összesen majdnem 
kétszáz országból jelezték részvételü-
ket csoportok, és mintegy ezer püspök is 
érkezik a találkozóra. Az esemény vonz-
erejét szerinte az irgalmasság szent-

éve is növeli, hiszen Krakkó az Isteni 
Irgalmasság fôvárosa. Szólt arról is, az 
„égbôl tekint le ránk II. János Pál pápa a 
világtalálkozó idején is, amely az ô szí-
vébôl, az ô szándékára született. Sokan 

imádkoznak Istenhez rajta keresztül, 
és sok kegyelmet, csodát nyernek el”.  
A mostani mottó egy idézet Máté evangé-
liumából: boldogok az irgalmasok, mert 
ôk irgalmat nyernek.

Ami az elôkészületeket illeti: az ese-
mény elôtti héten elôtalálkozókra kerül 
sor Lengyelország egyházmegyéiben, 
az „egyházmegyei napok” pedig segítik 
a zarándokokat lélekben is megérkezni 
a fogadó országba: megismerhetik az 
egyes lengyel tájegységek életét, kultú-
ráját, vallási hagyományait. De a fiatalok 
természetesen itthon is készülnek már 
egy ideje, továbbá önzetlen kezdeménye-
zésekkel is segítik ôket. Június 2-án pél-
dául mintegy nyolcvan, domonkos rend-
hez kötôdô fiatal krakkói utazásának 
támogatására szervezett jótékonysági 
estet a domonkos nôvérek közössége és 

az ÉrMe Üzleti Hálózat nôi tagozata.
Hazánk fiataljait egyébként kilenc 

magyar püspök is elkíséri, egyház-
megyénkbôl Erdô Péter bíboros és 
Székely János segédpüspök is kiutazik. 

Krakkóban, illetve a környékén lévô 
templomokban délelôttönként magyar 
katekézisek is lesznek, a pápa pedig 
július 27-én érkezik meg a lengyel város 
repterére. Különleges lehetôség a fiata-
lok számára az irgalmasság zarándokla-
ta, amely során többezres csoportokban 
zarándokolnak a II. János Pál pápa-köz-
ponttól az Isteni Irgalmasság-bazilikáig, 
átlépve itt a szentévi kapun is. Maga 
Ferenc pápa is ellátogat ide. Az egyházfô 
programja egyébként igen sûrû, elmegy 
Częstochowába, és felkeresi az egykori 
auschwitzi koncentrációs tábort is.

A százezreket vonzó világtalálkozó 
fô helyszínén, a Campus Misericordiae-n 
a Szentatya július 30-án este közösen 
imádkozik, együtt virraszt a fiatalok-
kal, majd másnap ünnepi szentmisével 
zárul a többnapos rendezvénysorozat. 

Ferenc pápa arra buzdítja, küldi a fiata-
lokat, hogy legyenek Isten irgalmassá-
gának tanúságtevôi a világban, ez alka-
lommal hirdeti ki a következô Ifjúsági 
Világtalálkozó idejét és helyszínét.

A sportnak azt a szerepét kell erôsíte-
ni, amely a békét és a testvériséget szol-
gálja a világon, valamint meg kell tisztí-
tani a rátapadt anyagi érdekektôl – figyel-
meztetett Ivan Jurkovič érsek, az ENSZ 
genfi intézményeinek állandó szent-
széki megfigyelôje a szervezet Emberi 
Jogi Tanácsának 32. rendes ülésén. 
A június végi eseményen az emberi jogok 
védelmét a sport és az olimpiai játékok 
szemszögébôl vizsgálták a résztvevôk, 
ennek kapcsán szólalt fel a fôpásztor. 
Hangsúlyozta: a Szentszék szüntelenül 
törekszik rá, hogy a sportot egyetemes 
nyelvként láttassa, amely képes a pozitív 
értékekre bátorítani. Ezért idén október-
ben megrendezik az elsô világkonferen-
ciát a Vatikánban a sport és a hit kapcso-
latáról a Kultúra Pápai Tanácsának kez-
deményezésére.

Különösen fontos emlékeztetni az 
Olimpiai Charta értékére, amelyben a 
sport az emberi nem harmonikus fej-
lôdését és a fiatalok nevelését szol-
gálja minden diszkrimináció nélkül. 
A szentszéki megfigyelô kiemelte, a Rio 
de Janeiró-i nyári olimpiai játékok érté-
kes alkalmat jelentenek a sport erkölcsi 
alapelveinek megerôsítésére, hiszen a 
sporthoz manapság gyakran társítják a 
gazdasági szemléletet, a túlzott versen-
gést és az erôszakot.

A paralimpiai játékok pedig azt 
bizonyítják, hogy a sport az akaraterô 
kifejezôdése a fogyatékkal élô szemé-
lyek számára is. A Szentszék arra buz-
dítja a tagállamokat, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottságot és a Nemzetközi 
Paralimpiai Bizottságot, hogy folytas-
sák tovább erôfeszítéseiket az olimpiai 

eszmény elômozdításáért és az embe-
ri méltóság tiszteletben tartásáért az 
egész világon, minden sportágban – 
hangsúlyozta az érsek.

Európát, s ezúttal hazánkat is a foci 
tartotta lázban az Európa-bajnokság 
ideje alatt. Hosszú ideig a magyar válo-
gatottnak is lehetett szurkolni a nyá-
ron. A futball iránt püspökök is lelke-
sednek, nagy drukker hírében áll maga 
Ferenc pápa is. Rajongásáról itthon 
a kontinensviadal kapcsán Palánki 
Ferenc debrecen-nyíregyházi püspök 
vallott egy interjúban. Úgy fogalmazott: 
a sport nem csak szórakoztat, nevel 
is, mégpedig az egymásért és a közös 
célért való küzdelemre. És megtanít 
akár veszíteni is.

Kuzmányi István

Kálmán Veronika
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Elmer István

Ü n n e p i  s z e n t m i s e  k e r e t é b e n 
C s e p r e g i  R ó b e r t e t ,  N a g y  S á n d o r t 
és Varga Norbertet pappá, Horváth 
Mártont, Huszti Zoltánt, Tihanyi Pétert 
és Umhauser Ádámot diakónussá szen-
telte Erdô Péter bíboros június 11-én, az 
esztergomi bazilikában. A szertartáson 
a fôpásztor két segédpüspöke, Cserháti 
Ferenc és a huszonöt éves szentelési 
évfordulóját ünneplô Székely János mel-
lett számos egyházmegyés paptestvér is 
koncelebrált.

Maga a szentelés az evangélium után 
kezdôdött, amikor név szerint szólították 
a szentelendôket, majd ígérettétel, aztán 
a Mindenszentek litániája következett. 
A jelöltek leborultak a földre, ami a tel-
jes önátadást fejezi ki, azt, hogy életüket 
Isten akaratának rendelik alá. Ezután a 
szentséget kiszolgáltató fôpásztor, mint 
az apostolok utóda, imádság és kézrátétel 
által átadta a Krisztustól kapott hatalmat 
és küldetést. A beöltözés után megkenték 
kezüket krizmával, s megkapták szolgá-
lataik liturgikus eszközeit. A szertartás 
a szentmiseáldozattal zárult, amelynek 
végén újmisés áldásukat a fôpásztornak 
adták az újonnan felszentelt papok.

Erdô Péter homíliájában úgy fogal-
mazott: kötelesség az igényesség, a lehe-
tô legnagyobb emberi igyekezet, de nem 
hihetjük, hogy a munka és a hivatás, külö-
nösen pedig a papi hivatás eredménye 
pusztán emberi rátermettségen és igye-
kezeten múlik. „Emberé a munka, Istené 
az áldás, ez az alaphelyzete a pap hivatá-
sának. De az egyházi rend szentségében 
különleges küldetést, kegyelmet, a szó 
egészen emelkedett és sajátos értelmében 
különleges hatalmat kapunk az üdvös-
ség mûvének szolgálatára. A szentségek 
kiszolgáltatása, Isten igéjének szentsé-
gi erôvel való továbbadása, a keresztény 
közösség pásztori kormányzása, az ezek-
re szóló karizma és küldetés néha olyan 
csodálatos áldást és megújulást eredmé-
nyez a lelkekben, ami puszta emberi mun-
kával sohasem volna elérhetô” – buzdított.

Blanckenstein Miklós rektor, fôis-
kolai tanár az ünnep kapcsán elmond-
ta: általában a szeminárium ötödik éve 
végén kerül sor a diakónusszentelésre, 
majd a hatodik, a plébánián töltött gya-

korlati esztendô végén következik a 
papszentelés. A kispapok egyharmada 
jelentkezik közvetlenül érettségi után, a 
jelenlegi növendékek közül többen már 
rendelkeznek felsôfokú diplomával: peda-
gógusok, biológusok, mérnökök, sôt akad, 
aki szakmai tudással lépett be a szemi-
náriumba, van köztük asztalos, pincér, 
kántor és szakács is. Érdekesség, hogy a 
növendékek közül minden második egy-
házi iskolában végezte korábbi tanulmá-
nyait. Jelenleg a szerzetesnövendékekkel 
együtt Magyarországon közel négyszáz 
férfi készül papságra vagy szerzetesség-
re, a nôi szerzetesnövendékek mintegy 
százan vannak.

„A papszentelés nagy öröm szá-
momra, mégis az foglalkoztat: hogyan 
tudom felmutatni a papi életet mások 
számára” – vallotta a huszonhét éves 
Csepregi Róbert. „Sokáig informatiká-
val foglalkoztam, majd egyre mélyült 
bennem a gondolat, ami ellen kezdet-
ben még tiltakoztam”. Végül otthagyta 
a civil életet, és belépett a szeminárium 
ajtaján. Parképítô és -fenntartó techni-
kus volt Varga Norbert, aki Róberthez 
hasonlóan Nyergesújfaluról származik. 
„Kamaszként lázadtam, nem értettem 
meg Isten és az Egyház lényegét, azzal 
együtt, hogy Isten léte soha nem volt két-
séges számomra” – idézte fel, beszámolva 
arról is, évek múltán mégis elhatározásra 
jutott, és sokat imádkozott hivatása meg-
erôsítéséért.

Nagy Sándor az ELTE kutató bioló-
gus szakán az idegtudományok felé for-
dult, ezen belül is egy új típusú, hallás-
javító mûtéti megoldás foglalkoztatta. 
Szülei mindketten siketek. Az egyetemi 
évek alatt érte el aztán az Úr szólítása. 
„Volt egy fontos személy az életemben, 
aki káplánként éppen akkoriban került 
Pestújhelyre, ahonnan származom. 
Prédikációi, beszédei egészen új horizon-
tot nyitottak meg elôttem” – emlékezett.

Három új pap, négy diakónus EsztErgomBan

scHönstatti 
HiVatás és küldEtés

Erdô Péter július 8-án szentel-

te pappá Csermák Péter diakónust, a 

Schönstatt Mozgalom elsô hazai pap-

ját. A szertartáson a nemzetközi közös-

ség vezetôsége és tagjai megtöltötték a 

Szent István-bazilikát. A szentmise ele-

jén német nyelven köszöntötték a bíbo-

rost, valamint Udo Bentz mainzi segéd-

püspököt, a mozgalom pasztorális kép-

zésének vezetôjét és Pawel Denisiewicz 

karmelita atyát, aki Csermák Péter szü-

lôvárosában, Keszthelyen a Kis Szent 

Teréz-plébánia plébánosaként szolgál.

A Schönstatti Atyák elöljáróinak 

tervei szerint Csermák Péter egy main-

zi egyházmegyés plébánián kezdi papi 

szolgálatát, és a késôbbiekben fog haza-

térni Magyarországra. Az új pap köszö-

netet mondott minden segítségért, az 

imákért, jelenlétért, szüleinek az éle-

tért és a feltétel nélküli szeretetért, a 

Schönstatt Atyáknak a befogadásért, 

a közösségnek az új otthonért és csalá-

dért, végül a Szûzanyának, akinek oltal-

mát kérte, és akinek önmagát felajánlot-

ta, a hivatásáért. A papszentelés elôtt 

kiállítás nyílt a bazilikában Ozsvári 

Csaba ötvösmûvész életérôl és mun-

káiból, a mûvész szintén a mozgalom 

tagja volt. A kiállítás címe utal nemes 

életére: Dilexit Ecclesiam – Szerette az 

Egyházat.



A jeruzsálemi hívek állhatatosan 
kitartottak az apostolok tanításában 
és közösségében, a kenyértörésben és 
az imádságban. Szent félelem töltött 
el mindenkit, mert az apostolok révén 
sok csoda történt és sok jel adatott.  
A hívek mind összetartottak, és közös 
volt mindenük. Birtokaikat eladták, és 
az árát szétosztották azok között, akik 
szükséget szenvedtek. Mindennap 
összegyûltek a templomban egy szív-
vel-lélekkel… Dicsôítették Istent, és az 
egész nép szerette ôket. Az Úr pedig 
naponként vezetett hozzájuk olyano-
kat, akik hagyták, hogy megmentsék 
ôket. (ApCsel 2,42kk)

Mennyire megragad bennünket a 
jeruzsálemi ôsegyház képe! Ó, ha ilye-
nek lennének egyházközségeink, bizony, 
nálunk is naponta történnének megté-
rések… A hívôk közötti szeretet, egység, 
összetartás megdöbbentôen erôs: minde-
nük közös. Lelkesen dicsôítik Istent min-
dennap, az apostolok a Szentlélek erejé-
vel irányítják ôket, imádságukra csodák 
történnek. „Az Úr pedig naponként veze-
tett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, 
hogy megmentsék ôket.”

Az ôsegyház közössége biztos volt 
benne, hogy földi jelenlétének célja az 
emberek megmentése. Csontjuk velejéig 
átjárta ôket a bizonyosság, hogy Isten 
Fia kereszthalálának és feltámadásának 
hatalmas jelentôsége van minden ember 
számára. Az Úr Jézus a világtörténelem 
legnagyobb jelentôségû tettét hajtotta 
végre: megnyitotta az utat számunkra az 
örök halálból az örök életre. A bûnösök 
megtérhetnek és újjászülethetnek „víz-
bôl és Szentlélekbôl” egy új, istengyerme-
ki életre, amely csodálatos gyümölcsöket 
hoz már itt a Földön – saját lelkükben, 
kapcsolataikban, családjukban, a közös-
ségért végzett szolgálatukban.

Az evangélium egyszerû üzenete, 
amelyrôl szólunk, a katolikus Egyház 
tanításának örök alapja. Ahhoz, hogy 
missziónk az ôsegyházéhoz hasonlóan 
erôteljes legyen, nekünk is vissza kell 
térnünk az alapokhoz. Nem véletlen, 
hogy Egyházunk a XX. században kibon-
takozó missziós megújulás örök mintá-
jaként Jézusnak és az ôsegyháznak az 
Újszövetségben leírt misszióját állítja 
elénk.

A zsinati megújulás szellemében 
Péter szent utódainak, VI. Pálnak és II. 
János Pálnak igyekezete is arra irányult, 
hogy az egész Egyházban fölkeltse az 
embermentés missziós lelkületét és szen-
vedélyét. Pontosan tudták, hogy e belsô 
motiváció és felismerés nélkül a katoli-
kusok nem vetik bele magukat a misszió 

kemény munkájába. Szent II. János Pál 
Redemptoris Missio címû, az új evange-
lizáció teológiáját kifejtô enciklikájában 
rendkívül erôteljesen érvelt amellett, 
hogy az evangélium, melyet hirdetnünk 
kell, megmentô üzenet:

„A hithirdetés tárgya Jézus Krisztus, 
akit megfeszítettek, aki meghalt és feltá-
madt. Ôáltala szabadulunk meg teljesen 
és ténylegesen a gonosztól, a bûntôl és 
a haláltól. Ôbenne ajándékozza Isten az 
»új életet«, az isteni és örök életet. Ez az 
a »jó hír«, amely az embert és az emberi-
ség történetét megváltoztatja, és amely-
nek megismerésére minden népnek joga 
van.” (RM 44)

Mindazok, akik a misszióban tevé-
kenykednek, teljes mértékben vissza-
igazolják a fenti sorok igazságát. Az 
evangélium, ha hívô és befogadó szív-
re talál, képes teljesen megváltoztatni 
és újjáépíteni az emberi életeket itt, a 
mai Magyarországon is! Az új megtérôk 
tanúságtételeiben teljes frissességgel 
visszhangoznak az evangélium sza-
vai, amelyeket az imént nagy pápánk 
is felidézett nekünk: „Halott voltam, 
de most érzem, hogy új életet kaptam”, 
„Megszabadultam a bûn és a gonoszlélek 
rabságából”, „Elveszett voltam, de már 
tudom, hogy Isten szeret engem”.

A csaló és durva Zakeus itt van közöt-
tünk, közösségeinkben, megújult szívvel 
és lélekkel. Itt van Mária Magdolna is, 
aki féltve ôrzi újonnan visszakapott tisz-

taságát. Bûnözôk és karrieristák, vagy 
éppen az élet vesztesei: széthullott csalá-
dokból érkezô, senkinek sem kellô fiata-
lok, testi és lelki nyomorban élô emberek, 
szenvedélybetegek, szegények és hajlék-
talanok – sokan kezdenek valóban új éle-
tet Isten szeretetébôl táplálkozva.

Az evangélium hirdetôi és munkásai 
lenyûgözve állnak, szemlélve Isten mun-
káját a körülöttük élô emberekben. Aki 
egyszer bepillantást nyert a megváltás 
és a helyreállítás közöttünk zajló nagy 
mûvébe, képtelen kivonni magát e tapasz-
talat hatása alól. Tudja, hogy ez a legne-
mesebb feladat, amiben csak részt vehet 
a földön. Tudja, hogy ennek értelme van, 

s talán csakis ennek van értelme. Tudja, 
hogy ezt a munkát csak az állíthatja meg, 
ha az Egyház nem hirdeti az Örömhírt 
azoknak, akiknek valóban szükségük van 
rá. Tudja, hogy az evangélium által nem 
csupán a túlvilági örök életet nyerhetjük 
el, hanem valami gyökeresen új kezdô-
dik meg itt és most a bajban lévô ember 
konkrét körülményei között… Tudja, hogy 
munkája a szó szoros értelmében ember-
mentés egy olyan világban, ahol a közöny 
és a reménytelenség szó szerint a halálba 
taszítja az embereket.

Tudja, hogy annak a „jeruzsálemi” 
közösségnek ma is meg kell jelennie, 
amely mindenki elôtt nyitva áll, ahol 
„nincsen szûkölködô”, s ahol naponta 
befogadják azokat, aki „hagyják, hogy 
megmentsék ôket”.

EmBErmEntés

Kunszabó Zoltán

EvAngElizáció



Élj tisztán! címmel rendeztek csalá-
di napot a kábítószer-ellenes világnap 
kapcsán június 26-án, a Városmajori 
Szabadtéri Színpadon. A Katolikus 
Karitász és a Magyar Református Egyház 
segélyszervezete közös programsoroza-
tán koncerttel, prevenciós programok-
kal, játékos foglalkozásokkal várta a 
családokat. A kezdeményezés célja az 
volt, hogy erôsítsék a társadalmi össze-
fogást és a felelôs gondolkodást a témá-
ban. Az eseményen neves hazai sztárok, 
így Snétberger Ferenc tanítványaival és 
Toni Snétbergerrel közösen adott koncer-

tet, a Szôke Nikoletta Quintet dzsessz-
feldolgozásokat játszott. A fellépôk 
között volt még Szirtes Edina Mókus, az 
InFusion Trio, Csemer Bogi, valamint a 
WindSingers vokálegyüttes és Kállay-
Saunders András is.

Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház 
vezetôje felidézte: az ENSZ-közgyûlés 
1987. évi határozata alapján világszerte 
1988 óta tartják e napon a kábítószer-fo-
gyasztás elleni küzdelem nemzetközi 
napját, hogy felhívják a figyelmet a drog-
fogyasztás veszélyeire és a drogkereske-
delem elleni harc fontosságára.

A Szabad Tér Színház 
tavaly rendezte meg elsô alka-
lommal a programot – akkor 
a Margitszigeten – karitatív 
szervezetek bevonásával, ahol 
a fôattrakció Ron Carter két-
szeres Grammy-díjas dzsessz-
bôgôs és zenekara volt. Az 
idei alkalmon a Mesebolt 
Bábszínház délelôtti  elô-
adását követôen a Katolikus 
K a r i t á s z  é s  a  M a g y a r 
Református Egyház segítô 
szervezetei prevenciós kezde-

ményezésekkel, játékos foglalkozások-
kal várták az érdeklôdôket, ezt követôen 
került sor a zenés programokra. A ren-
dezvényen felszólalt a program szakmai 
tanácsadója, Zacher Gábor toxikológus 
is. Az üzenet az, hogy inkább zene-, szín-
ház- és kultúrafüggôk legyünk, éljünk 
tisztán – hangsúlyozta Bán Teodóra.

szolgáló szErEtEt

ötEzEr gyErmEk táBorozását

sEgíti a karitász

drogEllEnEs összEfogás EgyHázi közrEmûködéssEl

Az idén is támogatja, segíti gyerme-
kek és fiatalok üdülését a 2016-ban meg-
alakulásának nyolcvanötödik, újjászer-
vezésének pedig huszonötödik évfordu-
lóját ünneplô Magyar Katolikus Karitász.

 A fôegyházmegye Szent Erzsébet 
Karitászközpontja immár huszonegye-
dik alkalommal szervezte meg hagyomá-
nyos gyermektáborát Miskolctapolcán, 
ahol június közepétôl augusztus végéig 
nyújtanak nyaralási lehetôséget. A rész-
ben önerôbôl, másrészt jelentôs külföldi 
segítséggel 2006-ban felújított Szent 
József Otthon jelenleg harmincöt fô 
kényelmes elhelyezését biztosítja gyö-
nyörû természeti környezetben. 

A táboroztatás célja nem csupán a 
gyermekek „megôrzése”, hanem számuk-

ra a korosztályuknak megfelelô fejlesz-
tô, tartalmas elfoglaltság biztosítása, az 
egyéni, illetve közösségi értékek erôsíté-
se lelki és szabadidôs programokon. Egy 
részük nem is ismeri a nyaralás fogal-
mát, az iskolaszünet ideje alatt többnyire 
csak az utcán csellengenének.

A világon szinte egyedülálló, termé-
szetes helyi barlangfürdô, a strand, a 
történelmi Avas mûemlék temploma, 
vagy éppen a nemrég újjáépített diós-
gyôri vár és múzeum látványosságai 
kiemelt kirándulóhelyei a részt vevô 
csoportoknak is. Fontos turisztikai cél-
pont még a közeli Lillafüred is kalan-
dos erdei vasútjával, a Hámori-tó, a 
Vadaspark és persze a Bükk-hegység 
látogatható barlangjai is. De a fôegyház-
megyei szervezet nem csak ezt a lehetô-
séget biztosította. Pályázati úton húsz 
plébánia táborát is támogatta étkezé-
si utalvánnyal 1 millió 740 ezer forint 
értékben, amelyek közül több magyaror-
szági kistelepülésekre szervezi táborát 
a hazaszeretetre nevelést, a helyi szoká-
sok, kulturális értékek megismerését is 
hangsúlyozva.

A Dél-pesti régióból, továbbá Kô bá-
nyáról választották ki azt a kifejezetten 
hátrányos körülmények közül érkezô, 

negyven kisgyermeket, akik lehetôsé-
get kaptak a Szent Erzsébet-központon 
keresztül, hogy az állam által kezde-
ményezett és támogatott Erzsébet-
táborban – idén Fonyódligeten – nya-
raljanak. Kíséretüket is a segélyszer-
vezet biztosítja immáron negyedik éve. 
Ebben a régióban zajlott az úgynevezett 
Akarom Program is, amely során egy 
elôadás-sorozaton keresztül életvezeté-
si tanácsokkal és anyagi támogatással 
segítettek ötven családot. A Karitász 
természetesen országos szinten is segí-
ti a fiatalok színvonalas, tartalmas 
nyári idôtöltését: a segélyszervezetnek 
köszönhetôen tíz hét alatt több mint 
ötezren nyaralhatnak számos helyszí-
nen. Az országos tábornyitó ünnepsé-
get június 22-én rendezték Nardán, ahol 
immár tíz éve táboroznak gyermekek.  
A megnyitó ünnepi szentmise után Écsy 
Gábor, a Karitász országos igazgatója 
átadta a jelen lévô egyházmegyei veze-
tôknek azt a harmincmillió forintot jel-
képezô utalványt, amelyet a táborokra 
fordíthatnak a csoportok. Ezzel egyben 
megkezdôdött az 1356-os adományvo-
nal kampánya is, amelynek hívásával 
augusztus 14-ig a táborokat lehet támo-
gatni.

M.K.

Kovács Gyöngyi



élEtünk

szakíts, Ha mErsz, a Hétköznapokkal! 

purE fasHion – tiszta diVat

Ezzel a címmel hirdetett meg még 
pünkösdkor egy különleges akciót a 
fôegyházmegye Családreferatúrája a 
június 12-i, a Szent Margit Gimnázi um-
ban tartott záróeseményen, amelyen 
Erdô Péter bíboros is részt vett. Ez alka-
lomból fiatal, továbbá több éve együtt 
lévô, ezüst- és aranylakodalmas házaspá-
rok sokasága gyûlt össze.

A programban való részvétel kettes-
ben, csak egymásra figyelve eltöltött idô-
vel kezdôdött, amely lehetôséget és for-
mát adott a házaspároknak, hogy felfris-
síthessék kapcsolatukat, és megerôsödve 
új lendületet kapjanak a hétköznapok-
hoz. Az érdeklôdés rendkívüli volt: plébá-
niák, házas közösségek különféle levele-
zôlistákon adták tovább a felhívást a hét 
feladatból álló élményprogramra, amely-
re 430 házaspár jelentkezett, közülük 
160 pár járta végig a teljes utat. A részt-
vevôk a különbözô feladatokat Chapman 
öt, úgynevezett szeretetnyelv-elmélete 
alapján teljesítették. Így szerepelt köz-
tük az egymás iránti szeretet verbális 
megfogalmazása, a másik fontosságának 
tettekben való kifejezése, egymás meg-
ajándékozása, a gesztusokban kifejezett 
szeretet és az együtt töltött minôségi idô. 
A feladatsort gyertyagyújtás zárta a hála-
adás imájával.

Az emberi viselkedés legnemesebb 
normái, a bizalom légköre a kommuni-
kációban, az áldozatvállalás, a megosz-

tás, az ünneplés, a munka leginkább a 
családban sajátíthatók el – errôl beszélt 
az eseményen Erdô Péter. Kitért arra 
is, mennyire fontos, hogy a család az 
Egyház közösségével párhuzamosan 
élje meg mind otthon, mind a templom-
ban az ünnepeket, s megtalálja a családi 
ünneplés értelmét, sajátos arcát. A rend-
kívüli családszinódus – melynek munká-
ját Ferenc pápa döntésének megfelelôen 
fôrelátorként segítette – tapasztalatait 
összegezve a bíboros kiemelte, mennyire 
szem elôtt tartották a tanácskozás részt-
vevôi a jó gyakorlatok, értékes kezdemé-
nyezések megosztását.

Annak a szociális és karitatív mun-
kának, amelyet az egyház végez, jelen-
tôs részét a családi közösségek vállal-
ják magukra – méltatta a családok sze-
repét a plébániák életében, kiemelve a 
generációk közötti szolidaritásban, az 
egymást segítô összefogásban, a misz-
sziós tevékenységben végzett munkát. 
Megjegyezte, a fôegyházmegyében a plé-
bániák 70 százalékában mûködnek csa-
ládközösségek. Évente több száz felnôtt-
keresztséget ünnepelhetnek, nagy rész-
ben e csoportok hitközvetítô hatásának 
köszönhetôen.

A közösségek létrejöttét, illetve tuda-
tosabb, tartalmasabb életét támogatja a 
családreferatúra másik kezdeményezése, 
a Gyûrûskönyv elnevezésû képzési prog-
ram. Olyan témákat járnak körül, mint a 

közösség indítása, tagok meghívása, az 
igények felmérése, a csoport mûködése, a 
szervezés, a vezetés, a találkozók tartal-
ma, témái, a konfliktuskezelés és a kom-
munikáció. Mindez gyakorlati, tréning jel-
legû, interaktív módon zajlik. A következô 
programot jövô januárban hirdetik meg.

Ide kapcsolódik a hír, hogy a Szent 
István Társulat gondozásában immár 
magyarul is megjelent Ferenc pápa 
„Amoris laetitia” kezdetû apostoli buzdí-
tása a családban megélt szeretet örömé-
rôl. A dokumentum a Vatikánban 2014 
októberében tartott rendkívüli és a 2015 
októberében rendezett rendes püspöki 
szinódus zárójelentéseinek összefogla-
lását, illetve egyházfôi kiegészítését tar-
talmazza. Errôl korábban Erdô Péter a 
távirati irodának úgy nyilatkozott, a buz-
dításból „olyan egyház néz vissza ránk, 
amely élô közösségekbôl áll”.

D i v a t b e m u t a t ó v a l  e g y b e k ö t ö t t 
gálaesttel zárta a középiskolás lányok-
nak nyújtott kétéves képzési program-
ját a Regnum Christi apostoli mozga-
lom égisze alatt mûködô Pure Fashion 
Alapítvány május 27-én.  A Balassi 
Intézetben tartott eseményen a prog-
ramot befejezô budapesti, kecskeméti 

és gyôri csoport tagjai mutatkoztak be 
a hozzátartozókból, barátokból, érdek-
lôdôkbôl, továbbá az elsôévesekbôl álló 
közönségnek. A mintegy ötven, 14–16 év 
közötti lány azt tanulta meg, hogyan mer-
het úgy szépnek lenni, hogy közben nem 
adja fel értékrendjét, nôi méltóságát.

Kis Brigitta, az alapítvány ügyvezetô 
igazgatója beszámolt a hamarosan tíz-
éves jubileumát ünneplô kezdeménye-
zés eredményeirôl. A 2007-ben egy hely-
színen 15 fôs csoporttal induló program 
mára 128 fôre és négy helyszínre bôvült. 
A „Nônek lenni jó, nônek lenni hivatás” 
felismerésére irányuló képzés hangsú-
lyos része az elfogadást, magabiztossá-
got adó önismeret. Az ügyvezetô szerint 
a gála is bizonyítja: a szép megjelenés 
fontos része az öltözék, de mégsem a 
ruha teszi az embert. Mindannyian Isten 
képére és hasonlatosságára vagyunk 
teremtve, Isten gyermekei vagyunk, ezzel 
a tudattal kell járnunk a világban, közve-
títenünk kell Isten szépségét, felelôsség-
gel kell élnünk magunk és mások iránt 
– magyarázta. 

Minden csapatnak van egy koordiná-
tora és egy lelki vezetôje. Veszprémben 
Janka Ferenc görögkatolikus paró-
kus, Budapesten a Regnum Christi 
megszenteltjei viszik a csapatokat, 
Gyôrben a bencések és karmeliták segí-
tik a programot, Kecskeméten pedig a 
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösség–
építô Egyesülethez tartozó papok. Hang–
súlyozta, a képzés meghatározó pillére a 
léleképítés, a lelkiség.

Trauttwein Éva

R.C.
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sEgítség a 
mEnEkültEknEk és

a liBanoni EgyHáznak

EsztErgomi ErEklyE angliáBan

Együttmûködési megállapodást 
kötött június másodikán, Budapesten 
a Magyar Katolikus Karitász és libano-
ni testvérszervezete. Utóbbi igazgató-
ja, Paul Karam atya a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia nyári ülésérôl 
beszámoló sajtótájékoztatón a közel-ke-
leti békefolyamatok felgyorsítására 
szólított fel, rámutatva: a háborúk és az 
azok nyomán kialakult migrációs krízis-
helyzet leginkább a nagyhatalmak fele-
lôssége. Beszámolója szerint a szíriai vál-
ság 2011-es kirobbanása óta a 4,5 milliós 
Libanonba mintegy másfél millió mene-
kült érkezett, s azóta már csaknem het-
venezer gyermek született ott. A mene-
kültek nem táborokban élnek, hanem 
kisebb-nagyobb csoportokban mezôkön, 
hegyeken, elhagyott házakban, garázsok-
ban, és nem mennek tovább, hiszen arra 
várnak, hogy amint béke lesz, visszaköl-
tözhetnek szülôföldjükre.

A körülmények azonban egyre elvisel-
hetetlenebbek, hatalmas szeméthegyek 
halmozódtak fel, mert a megnövekedett 
embertömeg többlet-hulladékmennyisé-
get hagy hátra, a kormány pedig már nem 
tud a helyzettel mit kezdeni, ahogy azzal 
sem, hogy rengeteg a tolvaj, rabló, folya-
matosan növekszik a bûncselekmények 

száma. Ráadásul fokozottan megjelent a 
prostitúció, és ugrásszerûen megnöveke-
dett az embercsempészet. 

Az arányokat érzékeltetve a segély-
szervezeti vezetô felvetette azt is, kép-
zeljük el: ha a tízmilliós Magyarországra 
érkezne négymillió menekült, mihez kez-
denénk.

A Karitász egészségügyi, oktatá-
si, jogi és szociális segítséget is nyújt 
Libanonban, de nemcsak a migránsok-
nak, hanem a nehéz helyzet miatt egyre 
inkább elszegényedô helyieknek is. A 
megkülönböztetésbôl ugyanis súlyos 
feszültségek keletkezhetnek. „Az nem 
megoldás, ha Európa azt mondja: gyer-
tek ide, aztán szétosztunk benneteket. A 
nemzetközi politika nem akarja megér-
teni, hogy a keresztények nem vendégek 
a Közel-Keleten, és bábuként használják 

fel ôket. A megoldást a háború felszámo-
lása jelentené. Csakhogy ezek a szegény 
országok csupán eszközök a nagyhatal-
mak kezében” – fogalmazott, megjegyez-
ve, a demokráciára hivatkozva kirobbant 
forradalmak csak a fanatizmust erôsí-
tették, békét nem hoztak. A régió népei 
pedig már belefáradtak a konfliktusok-
ba, s azt szeretnék, ha helyben garan-
tálnák a biztonságukat. Szólt arról is, 
Libanon az egyetlen kvázi demokratikus 
országnak mondható állam a térségben. 
Az atya köszönetet mondott az eddigi 
segítségért a püspöki karnak, valamint a 
Karitásznak.

Elôzôleg, még áprilisban Erdô Péter 
bíboros, az Európai Püspöki Konferen–
ciák Tanácsának elnöke járt Libanonban, 
ahol a maronita egyházzal való együtt-
mûködés erôsítésérôl, illetve a segítség-
nyújtás lehetôségeirôl folytatott tárgya-
lásokat, illetve az Université Saint-Esprit 
de Kaslik díszdoktorává avatta az intéz-
mény rektora. A fôpásztor egy interjú-
ban szintén arról beszélt: a másfél mil-
lió menekült óriási kihívás és teher az 
ország számára. Azok – folytatta –, akik 
a polgárháborús Szíriából Libanonba 
menekültek, nem akarják elhagyni a 
Közel-Keletet, az otthonukhoz közel sze-
retnék megvárni, hogy hazatérhessenek. 
Ôket tehát ebben kell segíteni, hangsú-
lyozta a bíboros.

Erdô Péter május 23-án 
szentmisét mutatott be a 
Westminster-katedrálisban, 
az angol-walesi katolikus 
egyház londoni fôtemplo-
mában. Az ünnepi szent-
misét Becket Szent Tamás 
Esztergomban ôrzött erek-
lyéjének érkezési ceremóni-
ája és vesperás elôzte meg. 
A relikviát a székesegyház 
fôbejáratánál Erdô Péter 
és Vincent Nichols bíboros, 
westminsteri érsek fogadta, 
majd elhelyezték a kated-
rális oltárán az Angliában 
lévô Becket-ereklyékkel 
együtt. Az ünnepi liturgikus esemé-
nyen jelen volt Áder János köztársasá-
gi elnök és felesége, Herczegh Anita is.  
A szertartás annak a nagyszabású Becket 
Szent Tamás-rendezvénysorozatnak volt 
a nyitó alkalma, amelynek keretében 
bemutatták Canterbury mártír érseké-
nek Esztergomban ôrzött maradványát 
Nagy-Britanniában. Másnap a hazánkból 

hozott relikviát a Westminster-apátság, 
az anglikán egyház londoni koronázó 
fôtemploma fogadta ünnepélyes szertar-
tással, szintén Áder János jelenlétében, 
május 27-én, pénteken pedig az anglikán 
érseki palotában tartottak szimpóziumot 
a szentrôl.

A hét zárásaként május 28-án az 
ereklyét a Canterbury határában álló 

Szent Mihály-templomból 
a hagyományos két és fél 
kilométeres zarándokút-
vonalon több száz hívô, 
köztük magyar cserké-
szek kíséretében vitték a 
székesegyházba, a szent 
mártírhalálának több mint 
nyolc évszázaddal ezelôt-
ti helyszínére. Az egykori 
érsek relikviáját emléke-
zô ceremónia keretében 
az ôsi katedrális fôoltárán 
helyezték el. Esztergom és 
Canterbury a 12. század óta 
áll kulturális és vallási kap-
csolatban. Becket Tamás és 

Bánfy Lukács akkori esztergomi érsek 
közel egy idôben folytatott tanulmányo-
kat Párizsban, és amikor a II. Henrik 
angol királlyal szembeforduló Becket 
1170-ben mártírhalált halt, tiszteletére 
prépostságot alapítottak Esztergomban. 
Ereklyéjét, amely feltételezhetôen a 16. 
században került Esztergomba, a Szent 
Tamás-hegyi kápolnában helyezték el.

Tarcsay Péter

Velkei Tamás

kitEkintô
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már készülünk a nEmzEtközi EucHarisztikus kongrEsszusra

szEntségimádási staféta BudapEstEn

Megkezdôdtek a budapesti eucha-
risztikus kongresszus elôkészületei. 
A központi koordinációt a Budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
Általános Titkárság végzi, melynek 
fôtitkárává Erdô Péter bíboros Fábry 
Kornélt, a Kaposvári Egyházmegye pap-
ját nevezte ki. Az újonnan létrehozott 
szervezet a fôvárosi Vörösmarty utcában 
kap majd egy központot, benne kápol-
nát, irodát, a már megkezdôdött fel-
újítás befejezéséig azonban a budavári 
Prímási Palotában mûködik. A fôpász-
tor és az új fôtitkár már együtt kísérték 
Budapesten és Esztergomban a május 
végén hazánkba látogató Piero Marini 
érseket, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusok Pápai Bizottságának 
elnökét, aki Vittore Boccardival, a bi zott-
ság titkárával együtt érkezett Ma gyar-
országra. A küldöttség több mint száz-
oldalas programot hozott magával, mely 
a felkészülés négyéves munkafolyama-
tának szinte kész kalendáriuma, lelki és 
gyakorlati részletekkel egyaránt. Erdô 
Péter úgy nyilatkozott: a munkálatok-
ban egyházi személyek, így püspökök 
és különbözô „szakterületeken jártas 
papok” mellett világiak is részt vesznek.

A 2020-as nagyszabású esemény-
re való felkészülés során feláll majd egy 
általános bizottság, alatta nyolc albi-
zottság, e testületek elnökeit a fôpásztor 
nevezi majd ki. A szakterületek felölelik 
a teológia, a liturgia, a mûvészet, a gaz-
daság, a média és a programszervezés 
teendôit. Az elsô lépés mindazonáltal a 
kongresszus témájának meghatározá-
sa lesz, mely egy jelszóban fogalmazó-
dik meg. Az alapozó bizottság erre több 
javaslatot is tesz jövô márciusig – a bíbo-
ros szerint felmerült a 87. zsoltár utolsó 
sora: „minden forrásom belôled fakad”, 
ami egyértelmûen az Eucharisztiára utal, 
– de a döntést Ferenc pápa hozza meg. 

Ezt követôen indulhat majd a logó és a 
himnusz pályáztatása. 

Létre kell hozni egy olyan lelki és teo-
lógiai dokumentumot is, amely a felké-
szülés alapja lesz. Ezt a Szentszék lefor-
dítja több nyelvre, és segít annak terjesz-
tésében. A kongresszus ünnepélyes hete 
elôtt néhány nappal tartanak majd egy 
teológiai kongresszust is, a középpont-
ban természetesen az Eucharisztiával, 
olyan hangsúlyokkal, melyeket a közös 
dokumentum, illetve a jelszó elôtérbe 
helyez. Így lehetôség lesz ökumenikus 
témamegközelítésekre, vagy akár a val-
lásközi párbeszéd bizonyos aspektusai-
val is foglalkozhatnak. Fontos terület az 
egyházzenei és 
e g y h á z m û v é -
szeti megújulás, 
emellett ott van 
a magyarságnak 
é s  a  k ö r n y e z ô 
népeknek az érté-
kekben gazdag 
népi kultúrája is, 
a népzene, vagy 
akár a néptánc 
– vetítette elôre 
nyilatkozatában 
Erdô Péter.

Fábry Kornél 
egy interjúban a 
legfontosabb cél-
ként az ország 
m i n d e n  p l é b á -
niájára kiterje-
dô megújulásról 
beszélt. „Át kell adnunk az Eucharisztia 
tiszteletét, a szentségimádást, a szentmi-
sét úgy a híveknek, hogy elmélyülhesse-
nek benne. Így erôsödhet hitünk, és lehet 
alapja a missziónak, az örömhír átadásá-
nak” – fogalmazott.

Fontos az is, hogy kapcsolatot tart-
sanak azokkal a városokkal, melyek 

az elôzô években rendeztek világ-
kongresszust, tapasztalataik nagyon 
hasznosak lehetnek. Ennek jegyében 
Erdô Péter meghívására június végén 
Magyarországra érkezett Dennis C. 
Villarojo, a Fülöp-szigeteki Cebu segéd-
püspöke, hogy megossza az idén január-
ban gyûjtött tapasztalatait a rende-
zéssel kapcsolatban. Úgy nyilatkozott, 
minden kongresszus egyszeri, ha úgy 
tetszik, ezért azt tanácsolta a magyar 
szervezôknek, „találják meg – városuk 
szépsége mellett – ezt az egyediséget”.  
A lényeg a tájékoztatáson van, vagyis 
tudatosítani kell az emberekben, mikor 
lesz a kongresszus, hogy várják. Meg kell 

értetni velük, hogy itt tulajdonképpen az 
Úr van jelen, a világkongresszus nem egy 
fesztiválszerû tömegrendezvény, hanem 
olyan, ahol az emberek összegyûlnek 
Isten körül. És ha a résztvevôk átérzik 
ennek a súlyát, ez belôlük is kiárad, és 
továbbterjed – magyarázta.

A budapesti Nemzetközi Euchariszti–
kus Kongresszusra készülve úgynevezett 
„szentségimádási stafétát” indított a 
fôegyházmegyében Verôcei Gábor farkas-
réti plébános. A közös fohászt egy ima-
lapon helyezték el, amelyet bárki elvihet 
magával. A plébánia június eleji szent-
ségimádási napján a templomba beté-
rô minden hívô húzott egy lapot, majd 
elmondta az imádságot a fejlécen megje-
lölt plébániáért, annak papjáért és hívei-
ért, végül ellátta kézjegyével, és bedobta 
egy gyûjtôdobozba. Ezeket az imalapokat 
továbbították a megfelelô plébániákra, 

abban bízva, hogy a saját szentségimá-
dási napjukon ôk is továbbadják a „stafé-
tát”. A szolidaritás sok szép jelét tapasz-
taljuk hazánkban, ilyenek az országos 
templomi gyûjtések, az összefogások 
katasztrófák esetén. A mostani kezdemé-
nyezés célja, hogy erôsítse az egységet a 
katolikus közösségekben – ahhoz hason-
latosan, ahogyan a világverseny elôtt az 
olimpiai lángot is váltófutással viszik a 
sportviadal helyszínére. Gábor atya szán-
déka szerint a szentségimádások a világ-
kongresszusig tartó négy éven át egy 
közös imádsággá fonódhatnak össze.

EB

Kacsoh Dániel
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mária-maraton mariazElltôl csíksomlyóig

A „védtelen és hang nél-
küli kiskorú migránsokra” 
szeretné felhívni a figyel-
met Ferenc pápa, miután 
ezt a témát választotta az 
elvándorlók és menekül-
tek 103. világnapjára, ame-
lyet majd 2017. január 15-én 
tartunk. Az Egyház min-
den év januárjában tartja 
a világnapot, amelyet még  
X. Piusz pápa vezetett be 
1914-ben. A jövô évi részle-
tekrôl szóló, június végi vati-
káni közlemény megállapít-
ja: a migráció világjelenség, 
nem pusztán Európát vagy 
a Földközi-tengert érinti, 
és nem csupán munkát vagy jobb életkö-
rülményeket keresô emberekrôl van szó, 
hanem olyanokról is, akik valódi tragédiák 
elôl menekülnek. A legaggasztóbb éppen a 
kiskorúak helyzete.

Persze világi kezdeményezések is 
vannak szép számmal a témában. Az 
Afrikai Egységszervezet indítványára 
1975 óta minden évben megtartják az 
afrikai menekültek napját. Ehhez csatla-
kozott késôbb az ENSZ azzal, hogy június 
20-át a menekültek világnapjává nyilvá-
nította.

Ennek szellemében ezen a napon 
a budapesti Jézus Szíve-templomban 
a Szent Egyed Közösség, a Jezsuita 
Menekültszolgálat, a Budapesti Refor–
mátus Skót Misszió, a Katolikus Ka–
ritász, az Evangélikus Diakónia, a 

Fokoláre Mozgalom és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat közremûködésével 
ökumenikus imaórát tartott „mindazo-
kért, akik életüket vesztették a háború, 
a terror és a nyomor elôl menekülve”. Az 
imádságra elhozták a római Irgalmasság 
Szülôje-ikon másolatát, amely külön-
leges módon emlékeztet a menekültek 
modern kori szenvedéseire.

Az irgalmas szamaritánus történeté-
nek angol és magyar nyelvû felolvasása 
után – látva a menekült emberek életé-
nek törékenységét – Szôke Péter, a Szent 
Egyed Közösség magyarországi veze-
tôje feltette a kérdést: kik vagyunk mi 
a történetben? Utalt arra, hogy csak az 
elmúlt évben hatvanmillióról hatvanöt 
millióra nôtt azok száma, akik otthonu-
kat elhagyni kényszerültek. Kiemelte, 

az evangéliumi történet az 
örök élet elnyerésére vonat-
kozó kérdéssel indul. A fari-
zeus válasza Jézus kérdésé-
re arra mutat rá: a szeretet 
elegendô. De hogy a törvény 
mit jelent, arra Krisztus 
vezeti rá az írástudót: nem 
spekulál, nem keres kibú-
vót a szeretet parancsa alól, 
semmilyen körülmények 
között. Nem a vallásosság 
mércéje szerint mér – egye-
dül az irgalmasság számít! 
Amikor a menekültekre 
tekintünk, sokszor bújunk 
el ideológiáink és elképze-
léseink mögé, felmentve 

önmagunkat a szeretet gyakorlása alól – 
magyarázta Szôke Péter.

Ahogyan a Jeruzsálembe vezetô úton 
sem a pap, sem a levita nem áll meg, hogy 
segítsen a rablók által kifosztott ember-
nek, hiszen nem lehet róla tudni, kicsoda 
valójában, úgy sokszor mi is az észszerû-
ség határain belül maradva mentjük fel 
önmagunkat: félve a bizonytalanságtól, 
nehogy belekeveredjünk valamibe, elme-
gyünk a szükséget szenvedôk mellett. 
Ám az evangéliumban ekkor következik 
be a fordulat, amikor a szamaritánus 
meglátja a szenvedôt, és „megesik rajta 
a szíve”. Ô az, aki megértette Isten irgal-
mát, az elesett, félholtra vert emberben 
meglátta, ugyanolyan, mint ô. Mindez 
példát jelent számunkra ma is.

Két ultramaratonista, Frank Tibor és 
Veress Béla futja végig az idén az 1300 
kilométeres Mária-utat. A sportolók júni-
us 18-án reggel indultak Mariazellbôl és 
július 10-én érkeznek meg Csíksomlyóra. 
A futókhoz tizenkét kerékpáros is csat-
lakozott. A háromhetes programon a leg-
rövidebb napi megtett út 42 kilométer, 
a leghosszabb több mint 79 kilométer, 
pihenônapot nem tartanak. A sportolókat 
Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita 
indította el a rendhagyó zarándoklatra, 
Budapesten pedig a tizedik napon fogad-
ta és megáldotta ôket Erdô Péter bíboros.

A fôpásztor a bensôséges szertartá-
son felidézte: a középkorban a zarándo-
kok általában a bûnbocsánat reményé-
ben tették meg az utat, amelyet vezek-
lésnek szántak. Ma életünk, családunk, 
nemzetünk számára kérünk segítséget 
fontos gondjainkban. E kérések betelje-
sülését kívánta a zarándokok számára, 
és arra kérte ôket, otthonaikba vissza-
térve járjanak majd éber szemmel, hogy 
észrevegyék, ha változás történt az éle-

tükben, és figyelmesen kutassák, miként 
hallgatta meg ôket Isten.

A csapathoz egyébként néhány kilo-
méterre, órára vagy napra bárki csatla-
kozhatott, akár futva, akár kerékpáron.  
A Mariazell és Csíksomlyó között megtett 
távolság napi lebontásban megtalálható 
a www.mariamaraton.mariaut.hu honla-
pon, ahol az indulás és érkezés települé-
seinek nevére kattintva GPS-koordináták 
is elérhetôk. A Mária-maratont az idei, 

meghívásos alapon szervezett elsô alka-
lom után az egyesület a tervei szerint 
minden évben megrendezi. Jövôre már 
szélesebb körben és versenyként is meg 
szeretnék hirdetni. A Mária Rádió által 
kezdeményezett út szervezését felválla-
ló Mária Út Egyesület szerint a maraton 
nem csupán futóverseny vagy kerékpár-
túra, sokkal inkább a testi-lelki egészség 
közösségének megvallása.

Várkonyi Borbála

Prontvai Bea

kErEsztényi kötElEsség 
a BEfogadás, az irgalmasság
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ct-Vizsgálat alatt a különlEgEs mária-szoBor

folytatódik a pázmány szEnior EgyEtEm

Nemzeti Emlékhely lett az esztergo-
mi Várhegy is, errôl döntött még június 
végén a parlament, miután a kulturális 
bizottság támogatta a fideszes Völner Pál 
errôl szóló módosító indítványát az örök-
ségvédelmi törvényhez. Mindez az Erdô 
Péter bíboros, Csorba László, a Magyar 

Nemzeti Múzeum leköszönt igazgatója 
és Romanek Etelka esztergomi polgár-
mester által aláírt indítvány nyomán 
valósulhatott meg.

Az új nemzeti emlékhely magá-
ban foglalja a bazilikát, a királyi palo-
ta maradványait és a vár épületeit, az 

érseki palotát, a prímási levéltárat, a 
Simor Érseki Könyvtárat, valamint a 
Keresztény Múzeumot. A Várhegyen 
belül  konkrétan három egység,  a 
Bakócz-kápolnával bíró bazilika, a Szent 
Istvántól Vitéz Jánosig történelmi emlé-
keket felvonultató Várpalota, valamint a 
Prímási Palota a benne lévô egyedi gyûj-
teményekkel, levéltárral, könyvtárral 
és a Keresztény Múzeummal viselheti a 
megtisztelô címet. A bôvítést a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság is 
támogatta. Völner Pál a parlamenti sza-
vazást követôen hangsúlyozta: a nem-
zeti emlékhellyé nyilvánításnak a méltó 
rangra kerülés mellett anyagi vonza-
ta is lehet, amikor egy-egy pályázatnál 
nagyobb nyomatékkal szerepelhet a 
Várhegy, mint más helyek.

Több egyházi gyûjtemény, múze-
um, oktatási intézmény, sôt templom 
is csatlakozott a június 25-i Múzeu–
mok Éjszakája országos kulturális 
rendezvénysorozathoz. Az esztergomi 
Keresztény Múzeum is egész éjszakára 
nyitva maradt a látogatók elôtt, számos 
szakmai programmal is várva a látoga-
tókat. Valódi különlegességnek számí-
tott, hogy az alistáli Madonna-szobor 
CT-vizsgálataiba is bepillantást lehetett 
nyerni Sarkadi Nagy Emese mûvészet-
történész vezetésével. Az alkotás a XV. 
század végén készülhetett, nemrégiben 
a Keresztény Múzeum és a Vaszary Kolos 
Kórház szakembereinek együttmûködé-
sével valósult meg modern vizsgálata.

E szobor esetében részben feltûnôen 
károsodott állapota miatt került sor 
mûszeres analízisre. Ez egyébként szer-
vesen illeszkedik a gyûjtemény közép-
kori magyar, osztrák és német anyagán 
végzett, még 2012-ben kezdett rendszere-
zô kutatási folyamatba is. A mára erôsen 
kopott, több helyen hiányos és egykori, 
igen erôs rovarfertôzések nyomát muta-
tó, a Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló 
szobor eredeti formájában gazdagon ara-
nyozott volt, ruháján fehér, vörös és kék 
színek maradványai figyelhetôk meg.  
A XVIII. századi vizitációs jegyzôköny-
vek szerint egy, a pozsonyi Szent Márton-
templomban álló egykori Mária-oltár 
részét képezte, innen került át 1734-ben 

Alistálra. A két világháború közti idô-
szakban azonban már az ottani templom 
padlásán bukkantak rá.

A szobrot a múzeum számára Lepold 
Antal vásárolta meg 1941-ben, majd res-
taurálására 1972–1973-ban került sor, ám 
a mostani vizsgálat kiváló lehetôséget 
kínált számos további mûvészettörténe-
ti kérdés megválaszolására. Kiderült, a 
170 centiméteres alkotás gyakorlatilag 
egyetlen fatörzsbôl készült, ami ritka-
ságnak számít. A felvételek értelmezé-
se folytatódik, az eredmények közelebb 
vihetnek a középkori faragási eljárások 
megértéséhez is.

Már korábban is hírt adtunk arról, 
hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Karán elindult  a  Pázmány Szenior 
Egyetem. A kurzusok a kar budapesti kép-
zési helyszínén, a Mikszáth Kálmán téri 
Sophianum épületében mûködnek. A hall-
gatóktól egyre több visszajelzés érkezett, 
melyek a folytatásra biztatják az intéz-
ményt. „Nagy örömet okozott a kurzus, 
nagyon élvezetes, sok ismeretet adó soro-
zat volt, lenyûgözô elôadói tudással” – írja 
egyik hallgatójuk, „Nagyon jó ötletnek tar-
tom az idôs embereknek szervezett kurzu-
sokat” – vallja másikuk.

Mindezek nyomán elkészült az idei 
ôszre vonatkozó új kurzuskínálat. A gazdag 
programból néhány példa: a portré mûvé-
szetérôl szóló elôadássorozat bemutatja 
a mindenkori ábrázolás kettôsségét: így 
a külsô, az individuum felismerhetô sajá-
tosságait, a belsô pedig egyfajta szellemi 
magatartást vagy társadalmi szerepet tük-
röz. E kettôsség hangsúlyának váltakozá-
sát követik nyomon az elôadások az ókor-
tól napjainkig. „A lélek rejtelmei” kurzus 
elôadásai a lelki fejlôdés alapvetô történé-
seit mutatják be a csecsemôkortól az idôs-
korig. A „Királyi székvárosok a középkori 
Magyarországon” nevû képzés átfogó képet 

ad az egykori magyar urbanizációs fejlô-
désrôl, amely nagymértékben meghatároz-
za hazánk jelenlegi városszövetét. A fenti 
mûvészettörténeti, pszichológiai és törté-
nelmi elôadások mellett a kínálatban sze-
repel még irodalomtörténeti, társadalom-
tudományi és interdiszciplináris kurzus is.

A szervezôk várják azokat a nyugdí-
jas éveikhez közeledô vagy már nyugdíjas 
érdeklôdôket, akik bôvülô szabadidejük-
ben gyarapítani szeretnék tudásukat.  
A kurzusokról, illetve a beiratkozás rész-
leteirôl bôvebb információt az egyetem 
bölcsészettudományi karának honlapján 
lehet elérni.

Kontsek Ildikó

Kemény Mária

B.K.
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