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szEgényEk világnApjA

mEgEmlékEzés

iskolAi juBilEum

„ ... a belénk szeretett Isten gyöngédségével 
vonz magához, amikor szegényen és törékenyen 
születik meg közöttünk, mint aki egy közülünk.”

Ferenc pápa



Tizenöt éve, 2002. december 7-én nevez-
te ki Szent II. János Pál pápa Erdô Pétert 
az Esztergom–Budapesti Fôegyházmegye 
élére. Ünnepélyes beiktatása az eszter-
gomi bazilikában volt 2003. január 11-én.  
Az esztergom–budapesti érseki cím elnyeré-
sével fôpásztorunk egyben Magyarország 
prímása is lett. Kinevezése kapcsán akkor 
úgy fogalmazott: a Szentatya bizalma meg-
tisztelô, igyekszik megfelelni annak, továb-
bá méltatta elôdje, néhai Paskai László 
munkásságát. Úgy fogalmazott, az Egyház 
alapvetô küldetése Jézus Krisztus szemé-
lyével és mûvével függ össze, hiszen Ô az 
emberért jött, azért, hogy az ember Istenhez 
találjon. Ezért el kell mélyíteni egymás 
iránt a békességet, az egyetértést, a szere-
tetet és a megértést.

Magyarország új prímását táv-
iratban köszöntötte Mádl Ferenc 
akkori köztársasági elnök, aki sze-
mélyesen is részt vett a beiktatáson. 
A bazilika megtelt hívôkkel és meg-
hívott vendégekkel, akik között ott 
volt Medgyessy Péter miniszterelnök, 
Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke, 
Lomnici Zoltán, a Legfelsôbb Bíróság 
elnöke, Magyarország volt miniszter-
elnökei, Boross Péter, Horn Gyula és 
Orbán Viktor is, valamint a pártok 
reprezentánsai. Jelen voltak továbbá  
a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, 
az Apostoli Szentszék, illetve a környe-
zô országok katolikus püspöki karainak 
jeles képviselôi.

A konszenzus jegyében induló prí-
mási szolgálat elmúlt másfél évtizedé-
nek valamennyi történését és eredmé-
nyét szinte lehetetlen számba venni. 
Esztergom 82. érsekét hamarosan  
a Bíborosi Kollégium tagjává nevezte 
ki Szent II. János Pál pápa, és a 2003. 
október 21-i konzisztóriumon bíboros-
sá kreálta. Címtemploma a római Szent 
Balbina-templom lett. Érseki címerében 
a székely nemzet jelképeire utaló Nap és 
Hold, valamint az égi trónuson ülô Szûz 
Mária látható a gyermek Jézussal, amely 
a Magyarok Nagyasszonyának ôsi ábrá-
zolása az esztergomi kódexben.

A Prímást 2005. szeptember 7-én a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

elnökévé, ugyanez év október 6-án 
pedig az Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsának elnökévé választották.

Nem túlzás a Szentatya munka-
társa kifejezés, hiszen Erdô Péter töb-
bek között az Istentiszteleti és Szent-
ségi Fegyelmi Kongregáció, a Katoli-
kus Nevelés Kongregációja, a Pápai 
Törvénymagyarázó Tanács, valamint 
az Apostoli Szignatúra Legfelsôbb 
Bíróságának tagja. Elismertségét jelzi, 
hogy például az olasz Il Foglio napilap  
„A magyar teológus, Európa evangelizá-
tora” címmel jelentetett meg róla cikket 
az esélyes pápajelöltekrôl szóló soroza-
tában. Szintén kiemelt feladat hárult rá 
a családokról szóló szentszéki tanácsko-
zásokon: 2013 októberében Ferenc pápa 
kinevezte a püspöki szinódus következô 
évi rendkívüli, majd 2014 novemberében 
a rendes püspöki szinódus fôrelátorává.

Egyházi szolgálata mellett tudo-
mányos munkássága is kiemelkedô. 
Ezt közel háromszáz cikke, számos 
könyve, külföldi akadémiai tagsága és 
különbözô egyetemek, többek között az 
Institut Catholique de Paris díszdokto-
rátusa fémjelzi. A Magyar Tudományos 
Akadémia 2007-ben levelezô, majd 2013-
ban rendes tagjává választotta.

Isten áldását kérjük fôpásztorunkra 
áldozatos munkájának folytatásához!

Közösen támogatják a magyar, a cseh, 
a horvát, a lengyel és a szlovák katoli-
kus püspöki konferenciák a libanoni 
menekülttáborokban élôket. A 450 ezer 
euró támogatásról szóló megállapodást 
hétfôn írták alá a püspöki konferenciák 
vezetôi és a libanoni karitász vezetôje 
Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia székházában. Erdô Péter 
bíboros hangsúlyozta: a Libanonban 
élô menekültek rendkívül nehéz hely-
zetben vannak, ugyanakkor él bennük  
a remény, hogy hazatérhetnek otthonuk-
ba. Az ô reményüket szeretnénk erôsíteni 
és mindennapi gondjaikat enyhíteni ezzel 

a támogatással – tette hozzá, a távirati 
iroda beszámolója szerint.

Szólt arról is, a régió országainak püs-
pöki konferenciái 2004 óta rendszeresen 
találkoznak egymással, hogy a hasonló 
lelkipásztori kihívásaikra közösen keres-
senek választ. A közel-keleti keresztények 
közös segítségnyújtásának ötlete az októ-
beri megbeszélésükön vetôdött fel.

Paul Karam, a libanoni karitász veze-
tôje a segítséget megköszönve elmondta, 
a támogatásból elsôsorban egészségügyi 
szolgáltatásokat, valamint lakhatást és 

élelmet biztosítanak majd a menekültek-
nek és azoknak a helyi lakosoknak, akik 
a menekültválság miatt egyre reményte-
lenebb helyzetbe kerülnek. Emellett sze-
retnének esti iskolai oktatást szervezni 
a menekülttáborokban élô gyerekeknek. 
Kitért arra, hogy a 4–4,5 millió lakosú 
Libanonba az elmúlt években 1 millió 800 
ezer menekült érkezett Szíriából és 140 
ezer Irakból. Emellett ötven éve az ország-
ban él 500 ezer palesztin menekült és 400 
ezer külföldi munkavállaló is. Libanon 
gazdaságának ez óriási terhet jelent.

Jan Graubner érsek, a cseh püspöki 
konferencia alelnöke, Stanislaw Gadecki 
érsek, a lengyel püspöki konferencia elnö-
ke és Fabijan Svalina, a horvát karitász 
vezetôje szintén arról számolt be, hogy 
országos gyûjtéseket szerveztek a közel-ke-
leti keresztények megsegítésére, lerombolt 
települések újjáépítését finanszírozták, 
kórházakat, iskolákat támogattak.

másfél évtizEdEs érsEki szolgálat

Egyházi támogatás 
a liBanonBan élô 

mEnEkültEknEk

Kovács Zoltán

NID
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F e r e n c  p á p a  k e z d e m é n y e z é s é r e 
november 19-én – idén elôször – tartot-
ta az Egyház a Szegények Világnapját.  
A Szentatya szándéka az volt, hogy az egész 
keresztény közösség nyújtsa ki a kezét 
a szegények, az elesettek, a méltóságuk-
ban megalázott emberek felé. Több mint 
négyezer nélkülözô ember érkezett Európa 
minden részérôl önkéntes szervezetek kísé-
retében Rómába, hogy ezen a napon részt 
vegyen az egyházfô által bemutatott szent-
misén a Szent Péter-bazilikában.

Ôk nyitják meg nekünk a menny-
be vezetô utat – mondta a szegényekrôl 
Ferenc pápa. Hangsúlyozta, mindnyájan 
Isten szeretetének koldusai vagyunk, aki 
megadja életünk értelmét és a véget nem 
érô életet. A tálentumokról szóló példa-
beszéd kapcsán így buzdított: senki sem 
tarthatja magát hasztalannak, senki sem 
mondhatja magát annyira szegénynek, 
hogy ne tudna adni valamit a többieknek. 
„Istentôl kiválasztottak és megáldottak 
vagyunk, aki el akar halmozni minket 
adományaival, többel, mint amennyit egy 
apa és anya kívánnak gyermekeiknek 
adni. És Isten, akinek szemében egyetlen 
gyermeke sem kidobandó, mindenkire 
küldetést bíz” – hangsúlyozta.

A mulasztás nagy bûn a szegényekkel 
szemben is – folytatta Ferenc pápa. Ebben 
a vonatkozásban külön nevet kap: közöny. 
Amikor azt mondjuk, engem nem érint, 
nem rám tartozik, a társadalom hibája, 
hátat fordítunk rászoruló testvérünk lát-
tán, csatornát váltunk, amikor egy komoly 
téma zavar minket, méltatlankodunk a 
rossz miatt, de nem teszünk semmit. Isten 
azonban nem azt fogja kérdezni, hogy ren-
desen méltatlankodtunk-e, hanem hogy 
megtettük-e a jót – hívta fel a figyelmet.

Szerinte jót tesz nekünk, ha odalé-
pünk ahhoz, aki a legszegényebb közü-
lünk; ez megérinti majd az életünket. 
Emlékeztet arra, ami valóban számít: 
szeretni Istent és a felebarátot. Egyedül 
ez marad meg örökre, minden más elmú-
lik. Amit a szeretetbe fektetünk, az meg-
marad, a többi elenyészik – emelte ki. Ne 
azt keressük hát, ami felesleges nekünk, 
hanem mások javát, és semmi értékes 
nem fog hiányozni nekünk – hangoztatta 
az egyházfô, hozzáfûzve, az Úr, aki meg-
szánja szegénységünket és talentumaival 
felöltöztet minket, adja meg a bölcsessé-
get, hogy arra törekedjünk, ami számít, és 
legyen bátorságunk szeretni, nem szóban, 
hanem tettekkel.

Ami a tetteket illeti: a szertartást 
követôen ezerötszáz rászorulót láttak 
vendégül a vatikáni VI. Pál teremben 
közös ebéden – az elesettekkel való szo-
lidaritását már pápai névválasztásával 
is kifejezô – Szentatyával. A többi két-
ezer-ötszáz nélkülözônek egyházi fenn-
tartású menzákon, szemináriumokban 
és kollégiumokban biztosítottak ünne-
pi ebédet, többek között a Pápai Észak-
amerikai Kollégiumban, a Szent Péter-kör 
menzáin, a római Caritas menzáján, a 
Szent Egyed közösségnél, a Pápai Római 
Kisszemináriumban és a Pápai Regina 
Apostolorum Egyetemen. A szegényeknek 

a római egyházmegye negyven diakónusa 
és más olasz egyházmegyék plébániáinak 
150 önkéntese szolgálta fel az ebédet, a 
menü pedig a következô volt: paradicso-
mos, olívabogyós és sajtos gnocchi, borjú-
hús zöldséggel és puliszkával, brokkoli-
val, majd tiramisu, víz, narancslé és kávé.

A világnaphoz kapcsolódva novem-
ber 13-tól 19-ig reggel 9 és délután 16 óra 
között a Szent Péter térhez közeli XII. 
Piusz téren ingyenes orvosi ellátást biz-
tosítottak a rászorulóknak: laborvizsgá-
latot, kardiológiai, dermatológiai, epide-
miológiai, nôgyógyászati és andrológiai 
szakorvosi vizsgálatot.

nélkülözôk ünnEpi EBédjE a vatikánBan

világEgyház
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Kacsoh Dániel

Szép emlékekkel távozik 
a pápai nuncius hazánkból

Búcsúzik Magyarországtól, egyben 
nunciusi feladataitól Alberto Bottari de 
Castello. A Szentszék magyarországi nagy-
követe nyugalmazását követôen szülôföld-
jén folytatja papi szolgálatát. A magyar-
országi diplomáciai testülettôl, állami és 
egyházi emberektôl november végén vett 
búcsút a Szent István-bazilika altemplomá-
ban. Erdô Péter rövid beszédében felidézte: a 
nuncius már szolgálatának elsô napjaiban 
részt vett a Szent Jobb körmeneten. „Nem 
könnyen hagyta el Japánt, mert a cunami 
és a fukusimai erômû katasztrófája után a 
szolidaritás jeleként még hónapokig kivette 
a részét a segítségnyújtásból. De ugyan-
ez a szolidaritás mutatkozott meg korábbi 
pályafutásakor is. Diplomáciai szolgála-
tát megszakítva misszionáriusi feladatot 

vállalt Afrikában, egy ottani szeminárium 
vezetôje lett. Késôbb, visszatérve a diplomá-
ciai életbe különbözô afrikai országokban 
mûködött. Amikor Magyarországra került, 
ugyanezt az emberi magatartást éreztük 
meg mi is” – mondta a fôpásztor, aki szerint 
Alberto Bottari de Castello „megismerte és 
megértette sorsunkat és helyzetünket”.

A nuncius a búcsú kapcsán úgy nyilat-
kozott, nagyon szép, gazdag, fontos évek 
voltak ezek számára. Ez volt az elsô euró-
pai, keresztény, katolikus ország, ahol 
pápai követként szolgált. „Fontos, hogy itt 
az Egyháznak megvan a maga helye, a kor-
mány is kifejezésre juttatja, hogy ragasz-
kodik a keresztény értékekhez” – hangsú-
lyozta. Szólt arról is, hogy Magyarországon 
fontos a kereszt, ez is élôvé teszi az Egyház 
jelenlétét. Elmondta, közeli kapcsolatba 
került a bíboros úrral, és a püspökökkel is 
szívélyes, közvetlen viszonyt alakított ki.
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Füzes Ádám, az Esztergomi Hittudo-
mányi Fôiskola levelezô tagozatának 
liturgikatanára válaszolt a Baranyai Béla 
és Verestói Nárcisz által az adventrôl 
összeállított, vélhetôen többekben felme-
rülô kérdésekre, a készületrôl és annak 
eszközeirôl, azért, hogy könnyebben 
válaszolhassunk az Úr hívására ebben a 
kegyelmi idôszakban (is).
Mit jelent pontosan az advent kifejezés?

Az advent a latin adventus, vagyis eljö-
vetel szóból származik.
Hogyan és mikor alakult ki?

A gallikán liturgiában a vízkereszti 
(január 6.) felnôttkeresztelésre elôkészítô 
négyhetes idôszak volt. Az 5. században 
a karácsony (december 25.) vált a jelentô-
sebb ünneppé, és ez elôtt alakult ki elôször 
hathetes, majd Szent Szimpliciusz pápa (5. 
század) alatt a mai négyhetes formája.
Az adventi idôszak minden évben változik, 
nem?

Csak a hossza. Az adventet a kará-
csony elôtti négy vasárnap határozza 
meg. Az egyházi naptárban a hét vasár-
nappal kezdôdik, így advent négy hete is 
a négy vasárnap után következik, és ebbôl 
adódóan a negyedik hét lehet egészen 
rövid is (mint idén, maga a vasárnap csak 
a hét), és egészen hosszú is (mint tavaly, 
amikor a karácsony szombatra esett).
December 24-e még az adventhez tartozik, 
vagy már karácsony?

Ez az adventi idô utolsó napja. Ez még 
nem karácsony, de az esti sötétség beáll-
tával fokozódik a várakozás, mert tudjuk, 
hogy ez az az éjszaka, amikor megszületik 
az Úr. A régebbi egyházfegyelemben ez 
a nap még böjti nap volt, ezért hagyomá-
nyos ételeink böjtösek ezen az éjszakán: 
a hal, a mákos guba. A várakozás az éjsza-
kai misével ér véget, ahol meghalljuk az 
örömhírt: megszületett.
Miért lett ez az egyházi év kezdete?

Többféle évkezdetet használnak a 
különféle naptárak – ismerünk januári, 
márciusi polgári évkezdést is. Az advent 

az isteni megtestesüléssel kezd, illet-
ve az arra való felkészülés idôszakával. 
Önmagában az advent „nincs meg”, ezért 
került a karácsonnyal együtt az év elejére.
Miért kezdôdik a görögkatolikusoknál 
elôbb az advent?

Az 5. században volt már hathetes az 
advent, Szent Mártontól ünnepétôl szá-
molva. Ezt a hosszabb böjti elôkészületet 
tartják keleti rítusú testvéreink most is a 
hathetes adventtel.
Milyen liturgikus jellemzôi vannak az 
adventi idôszaknak?

Advent csöndesebb idôszak, kevesebb 
orgonaszólóval, kevesebb virágdíszítés-
sel, lila miseruhával és hajnali szentmi-
sékkel, a rorátékkal.
Miért más a Gaudete, az örömvasárnap 
ünneplése?

Advent harmadik vasárnapján a 
mise kezdô éneke a Gaudete in Domino 
kezdetû, a Filippiekhez írt levélbôl: 
„Örvendjetek mindig az Úrban, ... mert 
az Úr immár közel van hozzánk!” Túl 
vagyunk az advent felén, már közel a 
karácsony. A liturgia ezt a miseruha szí-
nében is kifejezi, a szigorú liláról rózsa-
színûre változik.
Adventben sokan elmennek a hajnali rorá-
te misékre. Ennek eredete hova vezethetô 
vissza?

A karácsony elôtti kilencedik napon 
kezdték (énekelni?) a 7. században az  
Ó antifónákat, és ekkor volt egy hajna-
li mise. A középkorban térségünkben 
már advent minden napján „divatba jött”  
a kora reggeli mise. A hajnal a várakozás 
és a reménykedés idôszaka. Ugyanakkor 
a korán keléshez szükség van önfegye-
lemre, az idôbeosztásunkat is alávetjük 
Istennek, a várakozásnak. Nemcsak lelki, 
hanem testi is lesz így a készületünk.  
A 6 óra egyébként nem elôírás, van, ahol 
fél 7-kor, van, ahol korábban kezdôdnek  
a szentmisék.
Kötelezô vagy ajánlott elmenni a roráte 
misékre?

A roráte mise térségünk szép hagyo-
mánya, Rómában például nem is nagyon 
hallottak róla az emberek. Teljesen sza-
badon dönthetünk néha egy-egy roráte 
mise látogatása mellett. De nem is telje-
sítményre megy az advent.
Adventi koszorút azok is készítenek, akik 
nem vallásosak. Ez csak egy szokás?

A 19. században egy német evangé-
likus lelkész készítette az elsô adven-
ti koszorút, és naponta mindig eggyel 
több gyertyát gyújtott rajta. Ennek egy-
szerûsített változata terjedt el késôbb: 
vasárnaponként egy-egy gyertyával töb-
bet gyújtunk. Olyan kapocs a koszorú, 
amely se nem liturgikus, se nem profán. 
Paraliturgikus, összeköti otthonainkat 
templomainkkal.
Adventi naptárat is sokan használnak, 
még azok is, akik nem hívôk. Van ennek 
valami jelentôsége?

Ennek csak személyes jelentôsége 
van, segédeszköz a készülôdéshez.
Helyes, ha a naptárt nyitogató gyerekeket 
csokoládéval jutalmazzuk?

Nem tudom. Én mindig örültem neki. 
Érdemes tisztázni elôtte, hogy a gyermek 
nem tett-e édességböjtre fogadalmat az 
advent elején. Mert akkor nagy kiszúrás.
Az adventi idôszak egyben a böjt ideje is. 
Van valamilyen elôírás arra, hogy miként 
készüljünk testileg és lelkileg Jézus 
Krisztus megszületésére?

Jelenleg nincs böjti elôírás, de a visz-
szafogottság, a csend, a több ima és a lelki 
olvasmány mind ajánlott. Fontos azonban, 
hogy tiszta szívvel várakozhassunk: minél 
elôbb éljünk a bûnbocsánat szentségével.
Mi a lemondás mércéje?

Bármi lehet, ahol a testem alapvetô 
vágya, igénye helyett az elôzetes elhatá-
rozásom gyôz. Lehet ez étel, ital, szóra-
kozás, idôbeosztás, korai kelés – a lényeg 
az erkölcsi gyôzelem: nem a farok csó-
válja a kutyát.

advEnti kérdés-fElElEt a fElkészülés jEgyéBEn



ÜnnEp

Néhány éve karácsony elôtt gimna-
zista lányokkal bementünk az egyik 
budapesti szociális intézménybe, amely 
hajléktalanoknak ad átmenti szállást. 
A lányok ünnepi mûsorral készültek, az 
elôadás végén pedig ajándékokat, éte-
leket adtak át a ház lakóinak. Nagyon 
szép, felemelô ünnepség volt. Ha vala-
ki nem tudta volna,  hol van, azt hihette 
volna, hogy családi közösségben tölti az 
estét. A lakók ünneplôbe voltak öltözve, 
nagyon figyeltek, és minden éneket hálá-
san nagy tapssal jutalmaztak. Egy dolog 
volt, ami feltûnhetett a kívülrôl jött láto-
gató számára: az elôadás elôtt csendesen 
ültek egymás mellett a nézôk. Nem volt 
kellemes zsongás, ami általában megelô-
zi az iskolai vagy más kulturális elôadá-
sokat. Az elôadás után tudtuk meg, hogy 
ezek az emberek alig ismerik egymást. 
Egymás mellett élnek kis szobáikban. 
Reggel elmennek, este visszajönnek. 
Nincs közös étkezés, nincsenek közös 
programok. A szállás éjszakai menedék 
számukra. Ezért volt olyan jó látni, hogy 
az elôadás közben a lányokkal együtt 
énekelték a Mennybôl az angyalt, és a 
közös asztalnál váltottak egymással 
néhány szót. Mintha az egymástól elvá-
lasztott szigetek  összeértek volna.

Hogyan kapcsolódik ez a kép Urunk 
születésének ünnepéhez? A karácsony 
jelentése nagyon gazdag számunkra. 
Egyik üzenete egészen biztosan szemé-
lyes jellegû, ahogyan Szûz Mária, Szent 
József és a pásztorok számára is az volt. 
Az adventi idôben érzékennyé tettük 
a szívünket Jézus befogadására. Ha ez 
sikerült, akkor egészen biztosan kap-
tunk valami személyes jelet is, amit sok-
szor nehéz szavakban kifejezni. Békét, 
nyugalmat, megerôsítést vagy erôt, hogy 
amit eddig rosszul csináltunk, azt most 
újra kezdjük. Van a karácsonynak egy 
másik jelentése is. Ez közösségi jellegû. 
Jézus születése képes arra, hogy embe-
reket lélekben összehozzon, összegyûjt-
sön, emberi szakadékokat áthidaljon. 
Ennek lehettünk tanúi aznap este azon 
az éjszakai szálláson. Mindenki, aki 
jelen volt, megérezte Isten közelségét, de 
azt is, hogy ez a közelség képessé teszi 

az embert arra, hogy kilépjen önmagá-
ból, rámosolyogjon a másikra, néhány 
szót váltson vele, és az ajtónál elôbbre 
engedje. 

A harmadik évezred elején, amikor 
világunkra a megosztottság jellemzô, 
nekünk is fel kell fedezni a Biblia közös-
ségi üzenetét: Jézus jászolánál nem-
csak az Üdvözítôvel, hanem egymással 
is találkozhatunk, és lehetôségünk van 
arra, hogy az örömet közösen is átélhes-
sük. Az Evangélium sejteti, hogy milyen 
örömet érezhetett Szûz Mária és Szent 
József, amikor a betlehemi barlangban 
körülvették a megszületett Üdvözítôt, 
de tudósít a közösségben átélt örömrôl 
is. Ezt a közösségben megélt örömet és 
békét éneklik meg az angyalok, amikor 
üzenik a pásztoroknak: „Ne féljetek! Íme, 
jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm 
lesz az egész népnek.” (Lk 2,10). Az evan-
gélista arról is tudósít, hogy a pásztorok 
megôrizték az örömet a szívükben, mert 
amikor hazatértek, közösen „magasz-
talták Istent mindazért, amit úgy láttak 
és hallottak, ahogy az angyal elmondta 
nekik” (Lk 2,20). 

A karácsony fontos üzenetet hordoz 
számunkra, hiszen az ember nemcsak 
egy éjjeli szálláson lehet magányos, 
hanem családon vagy más közösségen 

belül is. Nem is kellenek hozzá téglá-
ból épült falak. Ezeket az akadályokat 
némasággal, gondolatokkal, elhamar-
kodott szavakkal is fel lehet építeni. 
Ezek a falak lassan épülnek, de egyszer 
csak szinte áttörhetetlenné válnak.  
A karácsony üzenete ez lehet számunk-
ra: engedjük, hogy a Betlehemben meg-
született Jézus szeretete áthassa a szí-
vünket, képesek legyünk a környeze-
tünkben és a társadalmunkban ezeket a 
gátakat lebontani, és a kegyelem segítsé-
gével keresztény közösséget építeni. 

a karácsony a közösségBEn mEgélt szErEtEt ünnEpE is

Beran Ferenc

Az idei adventben is több mint száz-
ezer példányban osztott ki az Esztergom–
Budapesti Fôegyházmegye bíboros úr kéré-
sére karácsonyi képeslapokat. A jászolba 
született Megváltó köszöntését ábrázoló 
kiadvány célja, hogy mindenki karácsonyfá-
ja alá kerüljön Betlehem, hogy mindenkinek 
Krisztus születése legyen az ünnep üzenete. 
Francesco Fontebasso alkotása, A pásztorok 
imádása címû festmény a XVIII. század-
ból való, mely megtekinthetô az esztergomi 
Keresztény Múzeumban. Ezzel a gesztus-
sal szeretne a Fôegyházmegye mindenkinek 
áldott karácsonyt kívánni.

December 24-én éjféli szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában Erdô Péter bíboros. Ugyanekkor az Esztergomi Bazilikában 
Cserháti Ferenc segédpüspök vezeti a liturgiát. December 25-én, Karácsony napján fél 11-kor ünnepi szentmisét celebrál fôpásztorunk az 
Esztergomi Bazilikában. December 31-én, 17 órakor fôpásztorunk szentmisében ad hálát az elmúlt év kegyelmeiért az Esztergomi Bazilikában. 
Január 1-jén, vasárnap Szûz Mária istenanyaságának ünnepén Erdô Péter bíboros szentmisét mutat be 17 órakor az Esztergomi Bazilikában.
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szolgáló szErEtEt

Már zajlik a Katolikus Karitász hagyo-
mányos adventi segélyakciója, a kezde-
ményezést november 26-án, a kispesti 
Nagyboldogasszony-fôplébánia karitász-
csoportjának helyet adó ház udvarán 
indították útjára. A Tárjátok ki a szíve-
teket! elnevezésû program megnyitóján 
Zagyva Richárd országos igazgatóhelyet-
tes köszöntötte a megjelenteket, majd 
Écsy Gábor országos igazgató a részletek 
ismertetése mellett beszámolt arról is, 
hogy kályhákkal és tüzelôvel is segítik a 
rászorulókat. Újdonság az idei adventben, 
hogy összesen több mint 3200 adag meleg 
ételt osztottak, illetve osztanak ki a buda-
pesti Népligetben, azon felül, amivel a plé-
bániai karitászcsoportok segítik a rászo-
rulókat.

Ezúttal is meghirdették a két évtizede 
sikeres Gyermekek a gyermekekért akciót, 
amelynek legfôbb célja a játékok gyûjté-
se, de az is, hogy már az iskoláskorúakat 
ráébresszék a szolidaritás fontosságára. 
Több tízezer tartósélelmiszer-csomagot 
is kioszt a szervezet, ebben önkéntesek is 
segítenek, de a Karitász támogatásának 
ezen túl is sokféle módja van: például az 
1356-os telefonszám felhívása, amellyel 
ötszáz forintot adományoz a hívó, vala-
mint a csekkes és online befizetés. Tárgyi 
adományokat is örömmel fogadnak szerte 
az országban, Budapesten többek között a 
bazilika elôtti téren és a Vörösmarty téri 
„karitászházikóban”.

Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelôs 
helyettes államtitkár is felszólalt a nyitó-
rendezvényen, hangsúlyozva, keresztény 
kultúránkhoz szorosan hozzátartozik 
a gyengébbekhez, nehéz helyzetûekhez 
való odafordulás, a velük való törôdés. Ez 
kisebb-nagyobb közösségeink védelmé-
rôl, építésérôl is szól. A kormány köteles-
ségének tartja, hogy azokat segítse, akik 
másokat segítenek, a Karitász ezért nem-

rég 650 millió forintot kapott, amelyet 
hálózatuk fejlesztésére, raktárak és egy 
családközpont építésére fordítanak. 

Berecz András mesemondását követôen 
a megjelent családok átvehették ajándék-
csomagjaikat, illetve ruhát, konzerveket, 
lekvárt, édességet és a kimért meleg ételt. 

A Karitász idén is meghirdette az 
Egymillió csillag a szegényekért szo-
lidaritási akciót advent elsô hetében. 
Országszerte több mint kétszáz helyszí-
nen színes programokra, jótékonysági 
koncertekre és közösségi gyertyagyújtá-
sokra hívták az érdeklôdôket, a segíte-
ni szándékozókat. A fôtereken, ünnepi 
vásárokban, templomok elôtt a szervezet 
önkéntesei a járókelôkkel együtt mécse-
sekbôl szívet vagy a Karitász jelét, a lán-
goló keresztet formálják meg ilyenkor, 
amely a nélkülözôkkel való sorsvállalást 
jelképezi.

A krízisidôszakban az utcán élô embe-
rek elôtt nagy kihívás, hogy túléljék  
a nyirkos, szeles, fagyos nappalokat és 
éjszakákat. A Szent Egyed közösség tag-
jai heti rendszerességgel szerdánként 
keresik fel a belvárosi aluljárókat, tere-
ket, hogy jó szót, teát, ennivalót vigyenek 
barátaiknak. A hajléktalanok a téli hideg-
ben állandó életveszélyben vannak, ezért 
a közösség ezúttal is arra hív mindenkit, 
csatlakozzon hozzájuk, vigyenek nekik 

közösen forró teát, zsíros kenyeret, taka-
rót – és baráti szót, reményt.

A közösség fiatal tagjai szeretnék 
minél több alkalommal meglátogatni 
utcán élô barátaikat, ehhez várják mások 
jelentkezését is. Aki szeretne részt venni 
az alkalmak valamelyikén, vigyen magá-
val termoszban forró teát vagy csak ter-
moszt a közösen fôzött teához, és zsíros 
kenyeret, szendvicset. Aki tud, vigyen 
takarót, hálózsákot is, amelyet ily módon 

személyesen adhat át a hajléktalanoknak 
– olyan embereknek, akikkel a közösség 
tagjai évek óta barátságot ápolnak, név 
szerint ismerik ôket.

Szerdánként 18 és 20 óra között  
a Kaníziusz Szent Péter-templomban (IX. 
Budapest, Gát utca 4.) várják a felajánlott 
adományokat, fôként plédet, hálózsákot, 
polifoamot, a helyszínen szendvicseket 
készítenek, imádságot is tartanak.

Idén is elkészítette a különleges 
„adventi buszjegyeket” az óbudai szalézi 
munkatársi csoport. A tömbökhöz advent 
elsô vasárnapjától a szalézi templomok-
ban lehet hozzájutni. A budapesti városi 
közlekedésben használatos vonaljegyek-

hez hasonlító, kis gyûjtôfüzetbe illesztett 
„jegyeken” az adventi várakozás minden 
napján egy-egy ünnepi gondolat olvasha-
tó. Az adományok kedvezményezettje a 
Kazincbarcika Herbolya városrészében 
mûködô Don Bosco Oratórium.

Az „adventi buszjegyek” osztását 
hagyományosan advent elsô hétvégéjén 
kezdik. A jegyeknek nincs ára, csak érté-
ke: aki kéri a gyûjtôfüzetet, annyit ad 
érte, amennyit akar, tudva, hogy az összeg 

teljes egészét jótékony célra fordítják. 
Az összegyûlt pénzadományt a herbo-
lyai oratóriumba járó, leginkább hátrá-
nyos helyzetû gyerekek táboroztatására 
fogják felhasználni. A tömbben szerep-
lô napi idézetek idén szentek gondola-
tai az Eucharisztiáról, ezzel is segítve az 
Oltáriszentséghez fûzôdô kapcsolatunkat 
és készületünket a 2020-as Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra.

különlEgEs BuszjEgyEk

takaró és hálózsák a hajléktalanoknak

Lengyel Erzsébet

Szôke Péter

Csapó Török Viktória

tárjátok ki 
a szívEtEkEt! 
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iFjúság

Háromszáz éve, 1717-ben érkeztek 
az elsô piaristák Pestre, hogy a fôként 
német ajkúak lakta városban meghonosít-
sák a magyar nyelvû oktatást, létrehozva 
az elsô középiskolát. Az Új Városházán 
november 20-án tartott ünnepségen aktív 
és egykori tanárok, szerzetesek, jelenle-
gi és öregdiákok, szülôk gyûltek össze  
a jubileum jegyében. Bagdy Gábor fôpol-
gármester-helyettes, öregdiák kiemelte, 
az intézmény kiváló mûvészek, tudósok, 
politikusok és hazafiak hosszú sorát 
nevelte, bizonyítva ezzel a „Hitre, tudás-
ra” piarista alapelv hatékonyságát. 

Mi az iskola szerepe az ember életé-
ben? – ebbôl a kérdésbôl kiindulva Jelenits 
István, a gimnázium nyugalmazott szer-
zetestanára, korábbi piarista tartomány-
fônök Kalazanci Szent József jövôbe látó 
felismerését méltatta: a rendalapító azt 
értette meg, hogy a modern világban min-
denkinek tanulnia kell, aki élni akar. Az 
ô idejében a gazdagok privilégiuma volt 
a tanulás, Kalazanci József pedig meg-
nyitotta iskoláit a szegények gyermekei 
elôtt. Ahogy az egyéni boldogulás alapja  
a tanulás, úgy az ország fejlôdését is a 
„szellemi segédmunkások” tudják elô-
mozdítani. Ezt tették a piaristák Pesten: 
hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy a török 
uralom alatt szinte megsemmisült város 

ismét európai rangra emelkedhessen. 
Kiemelte: négy szerzetes már az elsô 
évben 150 szegény gyereket tanított.

Jelenits tanár úr kitért a szocializ-
mus évtizedeire is, amikor a rend számá-
ra az volt a kérdés, „lehet-e összekötött 
lábakkal táncolni”. Most is új világban 
kell megtalálni az utat, megfogalmazva 
a Gondviselésbe vetett hitet is. Az évszá-
zadok során, újabb és újabb történelmi 
körülmények között, mindig mozgásban 
lévô társadalmi valóságban kellett megta-
lálni a nevelés helyes útját, melynek ered-
ményességét a piaristák által mindvégig 
hitelesen képviselt emberkép jelentette 
– ezt már Török Bernát, a piarista diákszö-
vetség fôtitkára mondta, Horváth Bálint 
igazgató pedig az értékekhez való ragasz-
kodást és a szüntelen változásra, fejlôdés-
re való készséget emelte ki.

Koltai András, a rendtartomány 
Központi Levéltárának vezetôje másnap, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
tartott elôadásában Szelepcsényi György 
esztergomi érsek példája alapján szem-
léltette, hogy a Rómában tanuló kispapok 
tanulmányaik alatt találkoztak piaristák-
kal a XVII. században: Szelepcsényi gyón-
tatója éppen Kalazanci Szent József volt. 
A jubileumi évet egyébként, mely a rend-
alapítás négyszázadik évfordulójára is 
emlékezett, december elsején, a pesti gim-
názium kápolnájában zárták le, az ünnepi 
szentmisén egyházi és közéleti személyi-
ségek is részt vettek, a szertartást Bábel 
Balázs kalocsai érsek celebrálta. Az egy-
kori kecskeméti piarista diák úgy fogal-
mazott: „Az atyák nevelése nélkül ma nem 
lennék az, aki vagyok”.

November elején Ferenc pápa fogadta 
a rendtartomány vezetôit: Labancz Zsolt 
tartományfônököt, Urbán József gene-
rálisi asszisztenst és Szilvásy Lászlót, 
a projektmenedzsment és a fenntartha-
tóság generálisi titkárság vezetôjét is.  
A Szentatya hangsúlyozta: a nevelés ma is 
rendkívüli kihívás, miután felbomlott az 
iskola, a család és a fiatalok közötti szö-
vetség. Ezt kell újra megkötni.

Huszonöt éves a szentendrei Szent 
András Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda, december 1-jén Erdô Péter bíboros 
a jubileum alkalmából meglátogatta az 
intézményt. Blanckenstein György plébá-
nos a hálaadó szentmisét megelôzôen úgy 
fogalmazott: negyed évszázad egy ember, 
de még egy iskola életében is nagy idô. 
„Annak idején, néhány évvel a rendszer-
váltás után nagy lehetôségnek éreztük, 
hogy visszakaphattunk iskolákat, hogy 
újra több katolikus intézményünk lehet” 
– emelte ki szentbeszédében Erdô Péter, 
hozzátéve, azóta nagyot változott a világ, 
sok óvodában, iskolában, középiskolában, 
de fôiskolákon és egyetemeken is meg 
kell dolgoznunk és meg kell imádkoznunk 
azért, hogy valóban katolikus szellem 
költözzön a falak közé. „Ebben a munká-
ban mindenkinek van feladata. Nemcsak  
a vezetôknek, a tanároknak, a dolgozók-
nak, de a szülôknek és a tanulóknak is” 
– húzta alá. Ha 25 évvel ezelôtt úgy érez-

tük, nincs elég katolikus szellemû nevelô, 
késôbb örömmel láttuk, hogy mégis sok 
iskolánkban ôszinte vallásosság és szere-
tet légköre alakult ki. És ez nemcsak az 
oktatókon múlott, hanem ez volt az igé-
nye sok szülônek, ezt hozta magával ott-
honról sok tanuló – sorolta a fôpásztor.

A szertartást követô ünnepségen 
Pabeschitzné Péter Kamilla igazgatóhe-
lyettes az 1890-es kezdetektôl az 1992-es 
újrakezdésig, a tagozatként mûködéstôl 
az 1993–94-es önállósulásig tekintette 
át az intézmény történetét, a felújítások 
terén pedig az új szárny 2004-es építé-
sét, illetve a napjainkig tartó munkákat 
ismertette. Bukovszkiné Csoba Zsuzsa 
igazgató arról beszélt, a Szent András 
Szentendre legszebb, legkeresettebb isko-
lája lett, ami kötelezi a dolgozókat. Hiszen 
egy iskola nem önmagáért van, hanem a 
gyerekekért, a családokért, a közösségért. 

A kezdetek nagy tanúja Écsy Gábor 
karitász-igazgató is, aki 1985-tôl 1994-ig 
volt helyi káplán. A rendszerváltás idején 
még éltek, akik annak idején ide, a szat-
mári irgalmas nôvérekhez jártak iskolá-
ba, és elôkerült a régi zászló is – idézte fel 
Gábor atya.

háromszáz évEs piarista nEvElés pEstEn

a szEntEndrEi szEnt andrás iskola juBilEuma

Szathmári Melinda

Jakab Andrea



Az elmúlt idôszakban ismét a közéle-
ti viták szintjére emelkedett a különbözô 
mesterséges megtermékenyítési eljárások 
etikusságának kérdése, illetve az Egyház 
ezzel kapcsolatos álláspontja, tanítása. 
Részben ennek kapcsán tartottak életvé-
delmi tanácskozást Budapesten, a Magyar 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának dísz-
termében november 24-én. Monostori 
László katolikus erkölcsteológus rámu-
tatott: a téma azért érzékeny, mert sok 
nehézség, szenvedés és fájdalom szárma-
zik abból, ha egy házaspárnak nem lehet 
gyermeke.

A leghevesebb támadások az Egyházat 
az úgynevezett lombikbébi-módszerrel 
kapcsolatos vélemények miatt érték.  
A procedúra során több megtermékenyí-
tett petesejtet ültetnek be az anyába, a 
Petri-csészében sokszor még ennél is töb-
bet hoznak létre, a szám feletti embrió-
kat pedig elpusztítják vagy lefagyasztják. 
Azt azonban nem lehet tudni, hogy a több 
százezer lefagyasztott embriónak mi lesz 
a sorsa. Összességében felmerülhet: úgy 
tekintünk az emberre, mint egy tárgyra, 
amit a megrendelô számára le kell szál-
lítani. Csakhogy senkinek sincs joga a 
gyerekre – a gyermek nem a szülô tulaj-
dona, hanem Isten ajándéka, fogalmazott 
Monostori, hangsúlyozva, az élet a fogan-
tatástól emberi életnek számít.

Teológiai alapelv, hogy a cél nem szen-
tesíti az eszközt, a technikailag lehetsé-
ges még nem biztos, hogy erkölcsileg is 
jó. A katolikus morálteológia szerint az 
emberi életet mindig védeni kell, továbbá 
a családok egységét is, vagyis nem lehet 
harmadik személyt „bevonni” a foganta-
tásba. Szintén alapvetô, hogy a szexuális 
egyesülés és az utódnemzés nem választ-
ható szét – sorolta.

Sokkoló adat, hogy a világon negyven-
nyolcmillió, hazánkban harmincezer abor-
tuszt végeznek évente. Ha ezek a gyerekek 

megszületnének, Magyarország népes-
sége állandó lenne. Raffai Péter pro-life 
aktivista kitért arra is, a törvény az apát 
arra kötelezi, hogy tartsa el a gyermekét, 
ugyanakkor az abortusz esetében az apa 
jogáról nem esik szó. 

Magyarországon 1956-ban szovjet 
mintára engedélyezték az abortuszt. Az 
1992-es törvény csak különleges esetek-
ben tette lehetôvé, ám az „állapotos nô 
súlyos válsághelyzete” gyakorlatban azt 
jelentette, hogy egy papír aláírása után 
már végrehajtható volt az abortusz. Ezt 
1998-ban az Alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek nyilvánította. Fontos, 
kevéssé hangoztatott körülmény Raffai 
szerint, hogy a nôk egyharmada megbán-
ja, hogy abortuszt végeztetett.

Raymond de Souza amerikai életvédô 
arról számolt be, hogy néhány éve a kana-
dai Montréalban a bébifókák vadászata 
ellen tüntettek, többek között a filmsztár 
Jane Fonda részvételével. Ugyanezen a 
héten ugyanott volt egy demonstráció a 
szabad abortusz mellett. „Egy okot mond-
janak arra, hogy a bébifóka élete miért ér 
többet egy ember életénél?” – vetette fel.

Hasonló témában rendeztek konferen-
ciát az Országos Lelkipásztori Intézetben 
is, ahol Rojkovich Bernadette, a Magyar 
Bioetikai Társaság elnöke a lombikprog-
ramról megindult párbeszéd kapcsán 
lényeges szempontnak nevezte, hogy meg-
tanuljunk jól kommunikálni, az erkölcsi 
problémákat megfogalmazva, de sem-
miképpen sem elítélve az érintetteket.  
A Budai Irgalmasrendi Kórház osztály-
vezetô fôorvosa támogatja a CitizenGo 
petícióját, amelyben arra kérik a kor-
mányt, szenteljen figyelmet azoknak a 
meddôséggel küzdô házaspároknak is, 
akik egészségügyi vagy erkölcsi megfon-
tolásból nem vállalják a lombikkezelése-
ket. Dervarics-Boros Ágnes, a Creighton-
módszer oktatója bemutatta a meddôség 

kezelésének egy másik útját, mely az úgy-
nevezett NaPro Technológia elôszobája, 
és egyszerre figyel az emberi termékeny-
ségre, a nôi egészségre, a párkapcsolatra, 
és morálisan elfogadható eszközt ad a 
házaspár kezébe az elmaradó gyermekál-
dás orvoslására. A módszer a nôi ciklusra 
koncentrálva figyeli a nô szervezetének 
mûködését, és ad jeleket az elakadások-
ról, a meddôség mellett információkat 
nyújt fôként olyan problémákról, amelyek 
a stressz hatására alakulnak ki.

A témában a Magyar Kurír gondo-
zásában, az Új Ember Kiadványok soro-
zatban jelent meg Schaffler Orsolya 
Gyermekáldás természetesen címû köny-
ve, melyet a Szent István-bazilika Mária 
termében mutattak be. Ezen alkalmon 
Veres András püspök emlékeztetett az 
augusztus 20-i beszédére, melybôl a média 
csak a lombikbébiprogramról elmondotta-
kat ragadta ki. Ez aztán úgy hatott, mint 
„amikor követ dobunk a verebek közé”. 
Sajnos sokan vannak, akik nemcsak kri-
tikusan, de ellenségesen viszonyulnak 
az Egyházhoz, az Egyház által képviselt 
értékrendhez – vélekedett.

Roska Péter morálteológus szerint a 
nemzés testi és lelki valóság, az ember 
eredete nem szûkíthetô le a biológiai 
valóságra, ezért is elfogadhatatlan, hogy  
a lombikeljárásban laboratóriumi keretek 
közé degradálódik a két ember egyesülé-
se. Hangsúlyozta, az embriók megsemmi-
sítése abortusznak számít. Nem létezik 
keresztény lombik, ugyanakkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy az Egyház amellett, 
hogy hirdeti az objektív erkölcsi igaz-
ságot, szeretettel áll a gyermekáldásra 
vágyók mellett. 

EsztErgom-BudapEst 8

Trauttwein Éva



EsztErgom-BudapEst9

Ismét összegyûltek a 2020-as buda-
p e s t i  N e m z e t k ö z i  E u c h a r i s z t i k u s 
Kongresszus (NEK) missziós küldöttei. A 
Nemzeti Színházban rendezett december 
2-i, több mint kétszáz fôs találkozón sor 
került az elsô adventi gyertya meggyújtá-
sára is, a fényliturgiát Erdô Péter bíboros 
vezette. Fôegyházmegyénk vezetôje beszé-
dében utalt arra, hogy az Eucharisztia 
kezdete, alapítása maga az utolsó vacsora 
volt. „Tehát tiszteletünk és ünneplésünk 
elsôdlegesen magát a szentmisét veszi 
körül, a szent liturgiát, a legszentebb cse-
lekményt, amit itt a földön végezhetünk. 
Mégis feltûnô, hogy korunkban milyen 
nagy a vágy és az érdeklôdés a szent-
ségimádás iránt. Ennek pedig nagyon 
mély okai vannak. Hisszük és valljuk, 
hogy Krisztus a szent színek alatt tartó-
san jelen van a szentmise végeztével is. 
Hisszük és valljuk, hogy Krisztust magát 
a részünkrôl szeretet és imádás illeti” – 
mondta a bíboros.

Szólt arról is, hogy a Megváltó élmény-
szerû közelségét a történelem során min-
dig megadja azoknak, akik hittel és biza-
lommal közelednek felé. Aki átélte az 
ilyen találkozásokat – folytatta –, akinek 
Isten válaszolt különleges eseményekben, 
az adott embert lenyûgözô kis csodák-

ban, az joggal érezheti, hogy 
már megtalálta az utat. Mert 
Krisztus közel van hozzánk 
minden nemzedékben – hang-
súlyozta. Amikor nagyon 
gyengék vagyunk, amikor 
úgy érzi magát az Egyház, 
mint Szent Pál korában, hogy 
távol áll az evilági méltóság-
tól és a mûveltség csúcsaitól, akkor mutat 
fel Krisztus feltûnô csodákat, akkor 
mutatkozik meg a gyengeségben Isten 
ereje és bölcsessége – fogalmazott.

Az élô láng Krisztus, aki a fényt hozza 
el: Krisztus az, aki közelít felénk ezek-
ben a napokban, ô kopogtat a szívün-
kön – fogalmazott rövid elmélkedésében 
Kelemen Imre prímási irodaigazgató-he-
lyettes. „Isten közel van hozzánk, csak a 
szívünkbe kell nézni. Isten érkezése sze-
retetet, békét hoz. Ha adventben sikerül 
Istent keresve élnünk, akkor karácsony-
kor valóban azt ünnepelhetjük, aki legyô-
zi a sötétség hatalmát nemcsak életünk-
ben, hanem az egész világon is” – buzdí-
tott. A gyertyagyújtást követôen Fábry 
Kornél, a NEK Általános Titkárságának 
fôtitkára bejelentette: 2018. június 2-án, 
Úrnapja elôestéjén újabb nagyszabású 
szentségimádást terveznek, a cél ezúttal, 

hogy világszerte, 2020 helyszínen lehes-
sen leróni a tiszteletet a szentségi Jézus 
elôtt.

A tervek között szerepel, hogy a május 
5-i hagyományos Mindszenty-zarán-
doklatnak eucharisztikus jelleget adnak, 
illetve jövô szeptember 15-én ifjúsági 
eucharisztikus napra várják a fiatalokat. 
A fôtitkár örömét fejezte ki, hogy a 2017. 
június 5-én, pünkösdhétfôn megbízóleve-
let kapott 320 missziós küldötthöz további 
önkéntesek csatlakoztak, akik vállalták, 
hogy közösségükben az eucharisztikus 
élet motorjai lesznek. A közel negyven 
új missziós küldöttnek ezúttal is Erdô 
Péter adta át a megbízólevelet. A fôpász-
tor hangsúlyozta, a lelki elôkészületek jól 
haladnak, ami nagyon fontos, hiszen az 
ilyen kongresszusok sajátossága, hogy 
középpontjukban a lelki tartalom áll.

Sokan szeretünk betérni egy templom-
ba akár hétköznap is. Egyszerûen azért, 
mert szükségünk van arra a spirituális 
élményre, arra a kegyelemre, amit bent 
megtapasztalhatunk. Ha bemegyünk egy 
templomba, ott Isten jelenléte megérint 
a csendben. Egy személyes találkozást 
tudunk megélni, ami sokaknak hiányzik. 
Istennel lehet találkozni, és ezért is fon-
tos, hogy a templomaink nyitva legyenek, 
ne zárjuk be a kapukat.

Most végre a budapestieknek is lesz 
lehetôségük bármikor betérni Isten házá-
ba. Állandó szentségimádás indul 2018. 
január elsejével a Budapest–Belvárosi 
Nagyboldogasszony Fôplébánia-temp-
lomban. A kezdeményezéshez kapcsoló-
dó, magyar és angol nyelven is elérhetô  
orokimadas.belvarosiplebania.hu hon-
laphoz Erdô Péter írt köszöntôt. Az 
oldalon személyek és közösségek is 
regisztrálhatnak, jelezve, mikor akar-
nak imádkozni a templomban. Ez az ese-

mény ugyanakkor nem csupán a fôplébá-
niának, hanem Budapest városának és 
a fôegyházmegyének is kiemelt esemé-
nye, ami a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való készületet is segíti, a 
kezdeményezôk reményei szerint támo-
gatja a város Krisztus felé fordulását is.

Hasonló kezdeményezéssel  élt  
a Pasa-réti Páduai Szent Antal-templom 
plébánosa, Kálmán Peregrin, aki decem-
ber 11-tôl, hétfôtôl szombatig tartó egész 
napos szentségimádást hirdetett. Az elsô 
napon a rorátét Erdô Péter végzi, és az ô 
vezetésével kezdôdik a folyamatos szent-
ségimádás. 

A Király! A Királyod? címmel hívtak 
egyórás szentségimádásra Krisztus Király 
fôünnepének elôestéjén, november 25-én 
az eucharisztikus kongresszus szervezôi. 
Több mint 30 000-en regisztráltak, de a 
megjelentek száma ennél jóval több lehe-
tett. A weboldal térképén látszik, hogy 
Budapesten és környékén vettek részt a leg-
többen a kezdeményezésben, de az egész 
Kárpát-medencében sok ezren imádkoztak. 
Összesen tizennyolc országból regisztrál-
tak, Vancouver és Tokió voltak a legtávolabbi 
helyszínek. Érdekesség, hogy a honlap tanú-
sága szerint a legfiatalabb szentségimádó 
egy tapolcai három hónapos kisbaba volt.

lElki fElkészülés 
az Eucharisztikus találkozóra

szEntségimádás éjjEl-nappal

Benke Zsuzsa

Gôbel Ágoston
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A málenkij robotra és a Gulágra elhur-
coltakért mutatott be szentmisét Erdô 
Péter bíboros november 26-án, vasárnap a 
tisztviselôtelepi Magyarok Nagyasszonya-
templomban. Az ünneplôk a szertartás 
végén elhelyezték az emlékezés koszorúit 
a templom oszlopcsarnokában található 
emlékmûnél, melyet Vargha Miklós Péter 
plébános kezdeményezésére még 2005-
ben avattak fel, és a néhai Oloffson Placid 
atya áldotta meg. Azóta évrôl évre szent-
misét ajánlottak fel a meghurcoltakért.

A mostani szertartáson is sokan vol-
tak, akik a Gulágon elhunyt szeretteikre 
emlékeztek. Erdô Péter azzal a gondolat-
tal köszöntötte az egybegyûlteket, hogy 
Krisztus minden szenvedôhöz lehajol, 
hogy felemelje és az Atyához vigye ôket. 

Ferenc pápa szavait tolmácsolva úgy 
fogalmazott: a múltat nem eltörölni kell, 
hanem emlékezni rá, tanulni belôle, és 
értékeibôl építeni a jövôt. Homíliájában, 
az ünnepre utalva, hangsúlyozta, Krisztus 
az a király, aki a dicsôség trónusán ül, 
akire az ítélet bízatott jók és rosszak 
felett. Az ítélô Krisztus az, aki „szétvá-
lasztja a juhokat és kosokat”, megadja 
kinek-kinek a megérdemelt jutalmát vagy 
büntetését – hangoztatta a fôpásztor, aki 
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlá-
sára is buzdított.

A szentmise végén Erdô Péter imá-
ban emlékezett meg az áldozatokról. 
„Szomorúan és tisztelettel emlékezünk 
azokra a százezrekre, akiket börtön-
be vagy kényszermunkára hurcoltak a 
Szovjetunióba a II. világháború végén és a 
háború után. Légy irgalmas azokhoz, akik 
ott haltak meg, akiket talán el sem temet-
tek. Fogadd be ôket országodba. Adj meg-
békélést a még élô hozzátartozóknak és 
békességet azoknak, akik élve hazatértek 
a szenvedések után, de már elköltöztek 
közülünk. Add, hogy örök országodban 
találkozhassanak szeretteikkel! – fohász-
kodott. – Fogadd el a Gulágon elhunytak 
és a túlélôk szenvedését önmagukért és 
mindazokért, akikért felajánlották gyöt-
relmeiket. Add, hogy aki érdemszerzô 

szeretettel és a te éltetô barátságodban 
állta ki a megpróbáltatást, annak érdemei 
népeink lelki újjászületését támogassák 
és társuljanak világmegváltó szenvedésed 
végtelen értékéhez. Jutalmazd meg azo-
kat, akik megsajnálták a szenvedôket és 
segítettek nekik, hiszen te azt tanítottad, 
hogy ami jót teszünk bárkivel is a legki-
sebbek közül, azt neked cselekedjük.”

Az emléktáblánál Soltész Miklós 
államtitkár szólt arról, hogy csak a 
Kárpát-medencébôl 1944 ôszétôl csaknem 
800 ezer magyar embert hurcoltak el a 
Szovjetunióba, és az, hogy nem pusztultak 
valamennyien ott, annak is köszönhetô, 
hogy megtartotta ôket a hitük, a családjuk 
és a hazájuk iránt érzett szeretetük.

Elôzôleg, szombaton ugyancsak koszo-
rúzással tisztelegtek a meghurcoltak 
áldozata elôtt a Honvéd téren, a Gulág 
áldozatainak emlékkövénél. Ismeretes, 
a Magyarországról hadifogolyként vagy 
internáltként többéves kényszermunkára 
elhurcoltak akár negyedszázados szám-
ûzetésre is kényszerültek. A túlélôk elsô 
csoportja csak 1953-ban térhetett haza a 
táborokból. Az Országgyûlés 2012-ben nyil-
vánította november 25-ét a Szovjetunióba 
hurcolt magyar politikai rabok és kény-
szermunkások emléknapjává.

Stanisław Dziwisz bíboros, Krakkó 
nyugalmazott érseke vehette át decem-
ber 5-én a Petôfi-díjat a Terror Háza 
Múzeumban. A Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 2009-ben alapította az elis-
merést, amellyel a közép-európai népek 
szabadságáért meghozott áldozatokat és 
teljesítményeket kívánja bemutatni és 
jutalmazni. A díjat megkapta már többek 
között Tôkés László, Anne Applebaum 
történész és Kozma Imre atya, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat alapítója.

A lengyel bíborost Balog Zoltán, az 
emberi erôforrások minisztere és Erdô 
Péter méltatta. A fôpásztor szerint a 
Vatikánban negyed évszázadon át Don 
Stanislao néven ismerték Dziwisz bíbo-
rost, aki késôbb a krakkói érseki székben 
Szent II. János Pál pápa második utóda 
lett. Egész eddigi papi élete a szent pápa 
személyéhez kötôdött. A szent szertar-
tások értôje volt, nemcsak elméletben, 
hanem a gyakorlatban is. A bíboros II. 
János Pál mellett a világ legjelentôsebb 
személyiségeivel találkozott, az angol 
királynôtôl kezdve Ronald Reaganen 
át Fidel Castróig. „Sohasem felejtjük el 

az önuralmát és hozzáértését, ahogyan  
a helyzetet kezelte, amikor 1981 májusá-
ban merényletet követtek el a Szentatya 
ellen. „Nagy történelmi események tanúja, 
nagy lelki történések hordozója. Részese 
annak a csodának, ami nem kis mérték-
ben Szent II. János Pál pápa tevékenysé-
ge nyomán valósult meg: a vasfüggöny 
leomlásának, a közép-kelet-európai népek 
felszabadulásának a kommunista rend-
szer nyomása alól” – idézte fel. Szerinte 
a díjazott sokat tett Európa lelkének gyó-
gyulásáért. „Felejthetetlen számomra az 
a szentmise, amelyet meghívására mutat-
tam be Auschwitz–Birkenauban, a tábor 
területén, közel a krematóriumokhoz.  
Az emlékezet megtisztítása, teljessé, 
igazabbá tétele mindig is szívügye volt, 
otthonról hozta magával az embersé-
get, hiszen családja már a háború alatt 
is menedéket adott az üldözötteknek” – 
hangsúlyozta Erdô Péter.

EmlékEzés az Elhurcoltakra

kitüntEtték stanisław dziwisz BíBorost

Kulpinszky Eleonóra

Kuzmányi István
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Középiskolás diákok és egyetemisták 
számára hirdetett kisfilmpályázatot a 
Mária Rádió. A kezdeményezés célja, hogy 
a fiatalok megörökítsék, és rövid videofil-
mek formájában feldolgozzák a számukra 
fontos értékeket. A katolikus médium – 
mint missziós mûhely – a rádiózás mellett 
rendezvények szervezésével és különbözô 
pályázatok indításával is igyekszik evan-
gelizációs küldetését teljesíteni. 

A Mária Rádió olyan kisfilmek elké-
szítését várja, amelyek maximum két 
percben az alábbi fogalmak valamelyikét 
dolgozzák fel: család, testvériség, erkölcs/
becsület, igazság, béke, szeretet, erôszak-
mentesség vagy a függôségektôl való 
szabadulás, rövid dokumentumfilm vagy 
játékfilm formájában. Kikötés az is, hogy 
a nevezôk az alkotásokat mobiltelefonnal 
rögzítsék. Van idô, hiszen a pályamûveket 

2018. március 31-ig lehet feltölteni a rádió 
honlapján megadott portálra.

Ami a továbbiakat illeti: a zsûrizés 
több körben zajlik, az idôben beérkezett 
alkotások közül kiválasztják a legjobb 
harminc videót, ezekre a Mária Rádió 
Facebook-oldalán lehet majd szavazni 
április 15-tôl május 15-ig. A tíz legtöbb sza-
vazatot kapott pályamû közül választja ki 
a zsûri a három legjobb alkotást, és hirde-
ti ki az eredményt május végén. A zsûri 
elnöke Dér András filmrendezô. Az elsô 
három helyezett kisfilm részleteit levetí-
tik a közszolgálati média vallási mûsorai-
ban, az elsô helyezett nyereménye pedig 
egy mobiltelefonhoz használható elôlen-
cse. A nyerteseket bemutatják a Mária 
Rádió mûsoraiban és havonta megjelenô 
magazinjában is, a nyertes videót pedig a 
rádió honlapjára is feltöltik.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences 
Rendtartomány karitatív tevékenységérôl 
és annak korszerû támogatási lehetôsé-
geirôl tájékozódhatnak a rend alapítvá-
nyának új honlapján. A szervezet jótékony 
célú tevékenységeinek támogatására 
eddig is számos különbözô módon volt 
lehetôsége az adakozni vágyóknak, most 
azonban az alapítvány új honlapjának 
elindulásával egy valóban átlátható köz-
ponti rendszeren keresztül is adományoz-
hatnak jótevôik. A fôegyházmegyénkben 
igen aktív, több templomot és intézményt 
is fenntartó magyarországi ferencesek 
központi alapítványa 2011-ben kezdte 
meg mûködését, kifejezetten a karitatív 
tevékenység támogatására. Vállalásaikat 
egyrészrôl a rend tagjai és az önkéntesek 
által végzett odaadó munkának, másrész-
rôl adományozóik nagylelkû felajánlásai-
nak köszönhetôen tudják megvalósítani.

A honlap nem csak forrásgyûjtés cél-
jából jött létre: szeretnének általa tisz-
ta, átlátható módon beszámolni minden 
elköltött adományforintról. Szeretnék, ha 
jótevôik meggyôzôdhetnének arról, hogy 
támogatásukat valóban az általuk megha-
tározott célra használták fel, becsületesen, 
felelôsséggel. A honlapon keresztül képga-
lériák, interjúk, videók segítségével és pon-
tos elszámolások, beszámolók közzététele 
által is hírt adnak a megvalósuló progra-
mokról, a támogatott tevékenységekrôl.

A támogatók lehetôségeiktôl függôen 
különbözô módokon fejezhetik ki szoli-
daritásukat. Míg az alacsonyabb jövedel-
mûek inkább idejüket ajánlják fel, sokan 
– idôhiány vagy elfoglaltság miatt – pénz-
beli adományozással segítik a rászoruló-
kat. Az elmúlt években, igazodva korunk 
igényeihez, új támogatási formákat tettek 
lehetôvé, hiszen egy jól mûködô adomány-

gyûjtô szervezetnek meg kell teremtenie 
a legkézenfekvôbb lehetôségeket. Ennek 
figyelembevételével a honlapon keresztül 
valóban egyszerûen – a támogatni kívánt 
tevékenység kiválasztása után –, néhány 
lépésben, a választott módon és mérték-
ben tehetik meg felajánlásukat az adomá-
nyozók. A netes portál lehetôséget nyújt 
a bankkártyával történô adakozásra, de 
igényelhetnek sárga csekket a támogatók, 
adományozhatnak PayPal-fiókból vagy 
kérhetnek adatokat banki átutaláshoz is.

Az alapítvány mûködése és honlap-
ja által egyaránt szeretné tovább építeni 
Magyarországon az anyagi segítségnyúj-
tás kultúráját, az adományozás fontos 
tényezôje a társadalmi felelôsségvállalás-
nak: az elesettek, rászorulók, szegények 
támogatásával a jövô generációinak is 
követendô példát adhatunk.

Ahogy arról az elôzô lapszámban 
beszámoltunk, megújult fôegyházme-
gyénk internetes felülete. Ezzel együtt a 
következô idôszakban új grafikai elemek, 
konkrétan a stilizált kupolákkal, illetve  
a Duna folyóval jellemzett új fôegyház-
megyei logó jelenik majd meg valamennyi 
érintett felületen. Az errôl készített arcu-

lati kézikönyv Kohán József grafikus alko-
tása, latin és angol változatban is elké-
szült, és hamarosan ez a jelkép köszön 
majd vissza a fôegyházmegye levélpapír-
jain, borítékjain, illetve munkatársainak 
névjegykártyáin is. A kifejezetten modern, 
letisztult, egyben hagyománytisztelô, a 
fôegyházmegye jellegzetességei mentén 

kialakított logó pontosan szabályozott fel-
használási körrel, mérettel és arányokkal 
készült, és a késôbbiekben ennek mentén 
újul meg ez a kiadvány is.

okostElEfonos kisfilmpályázat

átlátható és modErn adományozási forma a fErEncEsEknél

Új logója van a fôEgyházmEgyénEk

HJS
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