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„A keresztséget és az Eucharisztiát jelképezi az a víz és vér.
Mert ezekből hozta létre Krisztus az Ő szent Egyházát,
az újjászületés fürdője által és a Szentlélekből való
megújulás által, vagyis a keresztség és az Eucharisztia által,
amelyek szemmel látható módon Krisztus oldalából jöttek elő.
Krisztus tehát tulajdon oldalából építette az Egyházat, úgy,
amint Isten Ádám oldalából hozta elő annak feleségét, Évát.”
Aranyszájú Szent János püspök
katekéziseiből

Karitász

Öt esztendő

Passió

Világegyház

Fiatalos nagyheti
kezdés Rómában
Napfényes időben került sor a nagyheti
szertartások nyitányára a római Szent Péter téren a virágvasárnapi körmenettel és
szentmisével. A hagyománynak megfelelően a tér közepén álló obeliszknél indult
a szertartás a pálma- és olajfaágak meg-

liai mondata, amely végigkísérte a tanácsko-

áldásával, majd innen vonult a körmenet

zást. Joel könyvéből idézte:

a bazilika előtti oltár felé, hogy a szentmise során elhangozzék a mi Urunk, Jézus
Krisztus szenvedéstörténete, idén Márk

„Az öregek álmodnak majd, az
ifjak pedig jövendölni fognak.”

evangéliuma szerint. Ferenc pápa megem-

amely gyakran mesterséges és elérhetetlen.
Sokan igyekszenek a képüket „fotoshoppolni”, álarcok mögé és hamis identitás mögé
bújni, mígnem maguk is „fake”, azaz meghamisított személyekké válnak. Sokakban van
ott a kényszer, hogy minél több „like”-ot sze-

lékezett arról, hogy a virágvasárnapi örömet

Kiderült, a fiatalok egy olyan Egyházra vágy-

rezzenek. Ebből az alkalmatlanságérzésből

immár harminchárom éve gazdagítják az ifjú-

nak, amely közel van hozzájuk, meghallgatja

ered számtalan félelem és bizonytalanság —

sági világnap eseményei, és külön köszön-

őket, képes arra, hogy ítélkezés nélkül gyó-

sorolta az egyházfő, aki szerint néven kell ne-

tötte a fiatalokat középpontba állító püspöki

gyítsa az emberek sebeit, de fontos volt,

vezni, amitől félünk. A Szentírásban 365-ször

szinódust előkészítő összejövetel résztvevőit.

hogy szót kapjanak azok is, akik hitük mi-

találjuk meg a „ne félj!” kifejezést, mindenféle

A világ minden tájáról érkezett 300 fiatal mun-

att üldözést szenvednek – mondta Kámán

változatban. Olyan, mintha azt sugallaná: az

kadokumentumot dolgozott ki, amelyet talál-

Veronika.

évnek minden napján meg akar minket sza-

kozójuk végén, éppen Virágvasárnap nyúj-

Ferenc pápa az ifjúsági világnapra külön üze-

badítani az Úr a félelemtől — magyarázta.

tottak át a Szentatyának. Hazánkat hárman

netet írt. Ebben utalt arra, hogy a következő

Nem kell „kitűnő bizonyítványt”, érdemekben

is képviselték, egyikük, Kámán Veronika, a

nemzetközi Ifjúsági Világtalálkozó Panamá-

és sikerekben gazdag előzményeket felmu-

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjú-

ban lesz 2019 januárjában. Ezen az úton Szűz

tatnunk, az isteni kegyelem folyamatos jelen-

sági Bizottságának tagja nyilatkozott a Vati-

Mária példáját és közbenjárását „kérjük kísé-

léte arra bátorít minket, hogy vállaljuk biza-

káni Rádiónak.

retül, azét a fiatal názáreti lányét, akit Isten

lommal a hivatásunkat. Így képesek leszünk

Beszámolt arról, hogy Ferenc pápa azt kérte

kiválasztott, hogy Fiának édesanyja legyen”.

megélni a szeretetet, ebből öröm, szolgálat

tőlük, szűrők nélkül, őszintén kommunikálja-

Manapság sok fiatalnak az az érzése, hogy

és odaadás születik.

nak, hiszen Ő maga is ezt teszi. Volt egy bib-

alkalmazkodnia kell valamilyen szabványhoz,

Somogyi Viktória

Évfordulós pápaválasztás
Öt évvel ezelőtt, 2013. március 13-án vá-

közvetve, hiszen a dicséret is az örömből

elvbe. Természetesen tudjuk, hová is vezet

lasztották pápává Jorge Mario Bergogliót,

születik meg. Tehát szolgálatának legalap-

ez az út: az Egyház iránti nagyobb hűséghez,

Buenos Aires érsekét. A jubileum alkal-

vetőbb jellemzője valójában az öröm, amely

Isten népe és Krisztus teste természetéhez,

mából a Vatican News hírportál interjút

nem a gondtalanságból születik, hanem

továbbá az Evangéliumot hirdető hatéko-

készített Pietro Parolin bíboros államtit-

hogy tudjuk: az Úr szeret minket” – részle-

nyabb missziós elkötelezettséghez. Ebből

kárral, a pápa legközelebbi munkatár-

tezte.

következik, hogy az erő, a dinamizmus, ame-

sával, aki úgy fogalmazott, Ferenc pápa

Parolin bíboros szerint pápaságának másik

lyet a pápa szeretne átadni az Egyháznak, le-

megválasztása és szolgálata ajándék az

fő motívuma az irgalmasság hangsúlyozása,

het az oka a különféle kritikáknak, amellyel

Egyház és az egész emberiség számára.

vagyis Isten teljes és személyes szereteté-

őt illetik.

„Maga az évforduló elgondolkodtat bennün-

nek kifejezése, amellyel minden teremtmé-

Bizonyos szempontból ez természetes dolog

ket tanításának és tevékenységének legjel-

nye felé fordul.

– véli a bíboros –, hiszen eddig minden pá-

lemzőbb vonásairól. Már régóta foglalkoztat,

Harmadik irányvonalként az evangelizációt

pát illettek kritikával is. Ugyanakkor különb-

hogy Ferenc pápa szinte minden dokumen-

említette, amely az Egyház küldetése min-

séget kell tenni a támadó és a romboló, így

tuma az örömet juttatja kifejezésre, de főleg

denkihez. A Jézus által szerzett üdvösség

valóban rossz, illetve az építő jellegű bírálat

a programadó Evangelii gaudium (Az evan-

hirdetése szintén öröm – annak, aki hallja, és

között. Megjegyezte, az építő megjegyzése-

gélium öröme) kezdetű apostoli buzdítása,

annak is, aki azt hirdeti.

ket úgy kell fogadni, hogy azok segíthetnek,

az Amoris laetitia (A szeretet öröme) kezdetű

Beszélt arról is, hogy Ferenc pápa a kez-

javíthatnak és tökéletesíthetnek. Ezek a kri-

apostoli buzdítása hasonlóképpen, a Lauda-

detektől fogva sürgeti, ne álljunk meg, ne

tikák a szeretetből születnek, és az Egyház

to si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája pedig

nyugodjunk bele a „de hát mindig is így volt”

közösségépítését szolgálják.
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Vértesaljai László

Húsvét

Krisztus világossága!
Krisztus világossága! – ezt kiáltjuk a

ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46).

húsvéti vigília szertartásában, amikor

Ezért adja meg Isten a választ

a szentelt tűzről meggyújtott gyer-

húsvét reggelén a nép és az

tyát bevisszük a templomba, amelyet

egész

még sötétség borít. Aztán a Krisztust

kérdésére és vágyakozásá-

jelképező gyertya lángjáról meggyújt-

ra: „Ki mutatja meg nekünk a

juk a saját fényeinket, a diakónus

boldogságot? Ragyogtasd fel

pedig a húsvéti gyertya ujjongással

fölöttünk arcod fényességét,

kezdődő öröménekével meghirdeti

Uram!” (Zsolt 4, 7)

az ünnepet.

Isten öröme és tökéletes bol-

„Ez a ti órátok, a sötétség hatalma”

dogsága meghaladja az em-

(Lk 22, 53) – mondta Jézus, mikor

ber képzeletét. Túl gyöngék

elfogták az Olajfák hegyén. Ez az a

a szavaink, hogy kifejezzük

sötétség, amely elborította a Földet

őt. De irányt mutatnak. Je-

is, amikor Krisztus a kereszten ki-

lek. Szinte ígéretek. Hívoga-

lehelte lelkét (Mt 27, 45). A hét első

tó fények afelé a boldogság

napján kora hajnalban azonban két

felé, amelyről Szent Pál azt

fényes angyal hirdette meg az as�-

írja, hogy szem nem látta, fül

szonyoknak, hogy Jézus feltámadt,

nem hallotta, de Isten azok-

ahogy

előre

megmondta

emberiség

szorongó

nekik

nak készítette, akik szeretik őt

(Lk 24, 4-5). Márk evangéliuma sze-

(vö. 1Kor 2, 9). Húsvét ünnepe

rint az asszonyok napkeltekor men-

az idő és az örökkévalóság, a

tek a sírhoz (Mk 16, 2). A reményte-

tér és a végtelenség határkö-

lenség, a bánat, a bűn éjszakáját és

ve. Igazodási pont mindennapi

sötétségét oszlatni kezdi a szeretet

életünk kisebb-nagyobb örö-

hűségének halvány fénye. Hiszen az

mei, gondjai vagy akár véletlen

asszonyok pontosan azt teszik, ami-

eseményei között. A húsvét

ről már az Ószövetség is úgy beszél,

valódi összefüggésébe helyezi

mint az irgalmasság cselekedetéről.

az emberiség és a világmin-

Gondoskodni akarnak a méltó teme-

denség történetét. Rádöbbent

tésről kedves halottjuk számára. Ez

arra, hogy nagy terv, hogy ér-

persze nem csupán hajnali kelést, a

telmes folyamat részesei va-

sír körüli munkát, meg az illatszerek

gyunk, mely Istentől indul és

költségeit jelenti hanem azt is, hogy

Istenhez érkezik.

közösséget kell vállalni egy alig két

A húsvét tükröt tart elénk.

napja nyilvánosan kivégzett emberrel,

Maga a kinyilatkoztató Isten ígéri a Zsoltárban,

Megmutatja napról napra és

ami azért bátorságot is kívánt. A hűséges

hogy csodát tesz a hűségessel (Zsolt 4, 4), de

percről percre, hogy mi az igazán fontos. De

emberi szeretetre azonban az angyalok fehér

méltó áldozatot és bizalmat vár (Zsolt 4, 6).

erőforrás is a feltámadás ünnepe, mert segít

ruhája és a feltámadás örömhíre a válasz. Ez

Jézus áldozata volt a legméltóbb áldozat, az

abban, hogy elinduljunk, és együtt siessünk

pedig már isteni fény, Isten arcának fényes-

ő bizalma volt a legteljesebb bizalom, hiszen

életünk és a világmindenség középpontja, a

sége (Zsolt 4, 7).

a keresztfán is azt mondta: „Atyám, kezedbe

halálon győztes Krisztus felé.
Erdő Péter

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi szentmise keretében Erdő Péter bíboros olajokat szentel.
A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit. Este 18 órakor a főpásztor mutat be szentmisét az esztergomi
bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását, Nagypénteken pedig az esztergomi bazilikában
emlékezik meg Urunk szenvedéséről. Húsvét vigíliáján 18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros–főpásztor, az esztergomi bazilikában Cserháti Ferenc segédpüspök vezetésével kezdődik a szertartás. Húsvétvasárnap délelőtt 10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat
be szentmisét Erdő Péter bíboros.
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Készülődés
Nagyböjt egyházmegyénkben
A nagyböjt lelkiségének legjellegzetesebb vonásai az imádság, a böjt és a jó cselekedetek.
Ezeknek a megnyilvánulásai azonban sokfélék lehetnek. Ilyen például a keresztút, amelyet
járva Jézus szenvedését közel tudjuk hozni egyéni küzdelmeinkhez, bukdácsolásainkhoz, és
erőt tudunk meríteni belőle. A keresztúthoz közel áll a kereszt felállítása, amely jelzi, hogy a
megfeszített Jézus szeretete jel számunkra. Erőt ad ahhoz, hogy az élet nehézségeitől megfeszítetten ne adjuk fel, higgyünk abban, hogy azt felajánlva, kegyelmi erőforrás is lehet számunkra. A nagyböjt további jellemzői a triduum, vagyis a háromnapos elmélkedéssorozat,
amely egyéni lelki, szellemi életünket mélyíti, és az újabban egyre inkább elfogadott lelki nap,
amely az egyéni épülés mellett a plébánia közösségét is gazdagítja. Ezenkívül a nagyböjt
lelkiségéhez tartozhatnak a hosszabb ideig tartó lelkigyakorlatok, a zarándoklatok és a csen-

Keresztállítás
a Zuppa-tetőn

des elmélyülést zenei háttérrel biztosító áhítatok. Ezekből a lelki programokból mutatunk be

A XVIII. század végén terjedt el az a szokás,

néhányat, amelyek az elmúlt kegyelmi időszak gazdagságát jelzik.

hogy az Alpok és a Német-középhegység jelentősebb csúcsain kereszteket állítottak fel.
Európa tájain ezrével láthatunk erre példákat. A legnagyobb, hegytetőn álló fakereszt
Magyarországon a Somló-hegyen lévő Szent
István emlékmű mellett látható. A Szentimrevárosi Egyesület tevékenységének köszönhetően jelenleg hét fakereszt magasodik
különböző hegységeinkben, a Vértestől a
Bükkig. A keresztek sorrendben 5 magyar
szent, Nagyboldogasszony, illetve a „Magyar
Vértanúk” nevet viselik, ezzel is jelezve, hogy

Keresztutat jártak az Andrássy úton

voltak komoly, elkötelezett őseink, akik Isten

Félezren járták végig a keresztutat a budapesti Andrássy úton az Oktogontól a Hősök teréig

damutató életet tudtak élni a kor nehézségei

március 24-én, szombaton, amely a Regnum Christi mozgalom által szervezett „Családok

ellenére. Az egyesület 1996-ban állította első

keresztútja” ünnepi szentmisével ért véget a téren. Közel másfél évtizedes hagyomány, hogy

keresztjét, amelyet a következő majd min-

a virágvasárnap előtti szombat délutánján keresztutat járnak a közösség tagjaia világörökség

den évben követte egy-egy további. A Ma-

részét képező úton. Az idei évben a keresztút egyes állomásaihoz kapcsolódó elmélkedé-

gyar Vértanúk keresztje a 384 méter magas

sek közös fonala a család témája volt. A keresztútjárók, ahogy a gyalogos és buszos turis-

Zuppa-tetőn hirdeti jelképesen a hitünket.

ták között imádkozva haladtak, megérezhették, mennyire kilógott a tömegből a jeruzsálemi

A mostani helyreállítás során 4 méter magas,

Via Dolorosán végigvonuló, keresztjét cipelő Krisztus.

vörösfenyőből készült kereszt került a csúcsra.

hívó szavára igent tudtak mondani, és pél-

Március 18. és 20. között az este 18 órakor kezdődő szentmisékben Gájer László érseki
titkár nagyböjti lelkigyakorlatot, triduumot tartott a főtemplomban. A lelkigyakorlat témája a
HIT volt. Az elmélkedések a szentmisékben, a szentbeszédeiben hangoztak el. Első este,
vasárnap a hitről, annak természetéről, személyes hitbeli döntésünkről volt szó. A második
este a hittel kapcsolatos kételyekről, míg kedden már a hit hirdetéséről, az apostoli lelkület

Triduum
a Szent Istvánbazilikában

kimunkálásáról szólt az elmélkedés.
Budapest egyik legnagyobb kerületében, a Rákosmentén több egyházközség is található. Ezek
mellett szervezésében 2014-ben megalakult a Rákosmenti Nagyboldogasszony Közösség,

A
rákosmenti
fiatalok
nagyböjti
áhítata

hogy a helyi fiatalokat új célok megvalósítására sarkallja. Így a közösség vezetői azon fáradoznak, hogy a sehova sem tartozó fiatalok is észrevegyék: nincsenek egyedül. A közösség
igyekszik évente minél több programot indítani. Immár hagyomány a nagyböjti Ifjúsági Fáklyás Keresztút, amelyre idén március 10-én került sor. A Rákoscsaba–Újtelep vasútállomásról
indulva a Rákos-patak mentén a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébániatemplom esti
szentmiséjére érkeztek a résztvevők. A menet elején a fiúk felváltva vitték a keresztet, a többiek
fáklyákkal követték őket. Minden állomás elmélkedését más olvasta fel, a stációk között gitárral
kísért egyházi énekeket énekeltek.Ezek az események jelzik, hogy egyházmegyénkben lelkiekben tartalmas volt a nagyböjt. Bízhatunk benne, hogy a lelkünket gyógyító Jézussal való találkozások felkészítettek minket a húsvét örömének befogadására és az arról való tanúságtételre.
Benkó Boglárka Mária
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Egyháztörténet
Fohász a vértanú püspök
közbenjárásáért
Boldog Meszlényi Zoltán emléknapjához
kapcsolódva március 3-án Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom–budapesti
segédpüspök vezette az esti dicséret liturgiáját az Avilai Nagy Szent Teréz-plé-

Szobrot állítanak
Slachta Margitnak

bániatemplomban. 2010-ben ugyanezen a

Zugló szobrot állíttat Slachta Margitnak

női képviselőjét, szerzetest és szónokot, em-

napon, a vértanú püspök első liturgikus em-

a Szociális Testvérek egykori anyaháza

berjogi aktivistát, melegszívű női sorstársat,

léknapja alkalmából ünnepi szentmise kere-

elé, az önkormányzat még tavaly október-

hány oldalról lehet megragadni, és jellemé-

tében Erdő Péter bíboros helyezte el a teréz-

ben írt ki országos, nyílt pályázatot a XIV.

nek igazságából egy-egy szikrát hány oldal-

városi templomban a kommunista diktatúra

kerület Stefánia út 91. előtti közterületen

ról lehet visszatükrözni.

áldozatának vértanújának ereklyéjét. A Szent

felállításra kerülő alkotás elkészítésére.

Megjelenik előttem a tanító, a modern gon-

József-oltáron kapott helyet, amelynek oltár-

A tervek szerint a szobrot szeptember 18-án,

dolkodó, a szociális reformer, a szenvedé-

kövét még Meszlényi Zoltán püspök szen-

a szerzetesnő, politikus születésének évfor-

lyes hazafi, a struktúrákat, szervezeteket,

telte fel 1937-ben. Az mellékoltár központi

dulója alkalmával állítják majd fel.

mozgalmakat építő, tág látókörű vezető.

helyén található hajdani tabernákulum belse-

A pályázatra 11 terv érkezett, a győztes al-

A nő, az embermentő, akinek arcán ezer meg

je a kistarcsai gyűjtőtábornak azt a celláját

kotást Raffay Dávid szobrászművész készí-

ezer anya arca tükröződik vissza, ezer fiatalé

mintázza, ahol a főpapot fogva tartották, és

tette, a második díjat Böjte-Horváth István,

és öregé, és sok ezer meghurcolté, akinek

ahol a – feltehetően a halálához vezető – kín-

míg a harmadikért járó elismerést Bíró János

arca maga is meghurcolt lesz, s megan�-

zásokat elszenvedte következtében – életét

szobrászművész vehette át a Zuglói Civil

nyi méltatlan ütés szabja majd barázdákba.

vesztette.

Házban, a legjobb pályaművek makettjeiből

Olyan ember arcát látom, aki szembe mer

A kereszt alakú tartóban elhelyezett csonte-

és tablóképeiből megrendezett kiállítás meg-

szállni az embert megvető, Istent nem is-

reklyét jobb és bal oldalról egy-egy, a vérta-

nyitóján,, március 5-én.

merő arcátlan ideológiákkal” – fogalmazott.

núságot jelképező pálmaág öleli körül, fölül

Fecske Orsolya szociális testvér, festőmű-

Bár megnyilvánulásai a politika színterén ját-

a püspök vértanúságának helyszínéről, a

vész szerint a szobor mellett elhaladók el-

szódtak, Slachta Margit nem volt politikus.

kistarcsai internálótáborból származó szö-

gondolkodhatnak majd azon, elkerülik, mellé

A neki köszönhető reformoknak, az általa

gesdrót látható. Simon Sándor ötvösmű-

állnak vagy nyomába szegődnek a tanúság-

alapított, ma is működő, időközben nemzet-

vész alkotása megrendítő módon idézi fel az

tevő szerzetesnőnek. „Figyelmesen megnéz-

közivé váló szerzetesközösségnek, egész

embertelen korban is hősiesen helytálló, az

ve a pályaműveket, feltűnik, hogy ezt a nagy

életének tőkesúlya Isten akarata és dicsősé-

Egyházához és népéhez hűséges lelkipász-

egyéniséget, a magyar Országgyűlés első

ge volt – idézte fel.

Szabó Katalin SSS

tor szenvedését és áldozatát.
Ereklyéjének elhelyezése óta minden esztendőben a Pesti-Belső Espereskerületben

Boldoggá avatják Brenner Jánost

szolgáló papok, szerzetesek és a hívek ös�szegyűlnek az emlékoltárnál, hogy együtt

Május 1-jén Szombathelyen boldoggá

tapasztalatok nyomán. Kiemelte, a kilenc

imádkozzák a vesperást, és Boldog Mesz-

avatják Brenner Jánost. Az Esztergom–

gyermeket felnevelő Brenner Józsefnek meg

lényi Zoltán közbenjárását kérjék az ateista

Budapesti Főegyházmegye hívei között is

kellett érnie a legnagyobb megpróbáltatást,

diktatúra minden áldozatáért. Az esperes fel-

akad, aki személyesen ismerte az 1957-ben

amelynél szörnyűbbet egy szülő számára el

kérésére minden évben más és más püspök

vértanúhalált halt rábakethelyi káplánt. Vörös

sem lehet képzelni: a legnemesebb lelki szol-

vagy pap vezeti a közös imádságot.

Gábor az újlaki plébániáról így emlékezik:

gálatban álló, „felszentelt derék három pap

„Tízéves kisfiúkoromban – most nyolcvan

fia közül Jánost 1957-ben felderítetlen körül-

vagyok – családi meghívást kaptunk édes-

mények között, szent hivatása gyakorlásakor

apám hivatali főnökétől, Brenner Józseftől.

32 késszúrással orvul megölték”.

TP

Az, hogy a család többi tagja közül máig is

Sz.J.

kizárólag az akkoriban már nagyfiú, de még

A boldoggá avatásra készülve megújult a

rövidnadrágot hordó Brenner Jánosra em-

vértanú pap tiszteletére indított honlap

lékszem, számomra gondviselés. Csak egy

(www.brennerjanos.hu), ahol minden

villanás, ami aztán a vértanúság hírül véte-

fontos információ megtalálható, nem-

lekor csak megerősödött: a szentek köztünk

csak a vértanú életéről, hanem például az

vannak!” Vörös Gábor apja, László, kilencve-

ünnepség tervezett programjáról, illetve

névesen, még a kilencvenes évek elején idéz-

akár a parkolásról a gyakorlati tudniva-

te fel a vértanú történetét, szintén személyes

lókról is.
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Szolgáló szeretet

Családi Erzsébet-táborok Zánkán

Lelkigyakorlat
Máriabesnyőn

Az idei évben ismét lehetőséget kapnak a

hosszú hétvégét a táborban. Valamennyi al-

nagycsaládosok, valamint a nehéz hely-

kalmon más témát helyeznek reflektorfény-

A Szent Erzsébet Karitász Központ már-

zetben élő családok, hogy a nyári tábori

be, így a februári táborban a farsangi idősza-

cius 4. és 7. között szervezte meg már

lehetőségeken túl egy-egy hétvégére is

kon és a télűző programokon volt a hangsúly,

hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatát

kikapcsolódhassanak Zánkán. A Családok

majd a következő alkalommal 1848. március

a máriabesnyői lelkigyakorlatos házban.

évében az Emberi Erőforrások Minisztériu-

15-e eseményeit eleveníthették fel a részt-

A közel 70 önkéntest Szíjártó László

ma által szervezett Családi Erzsébet-tábor

vevők. Számos hagyományos mesterséget

atya, a Veszprém Főegyházmegyei Kari-

tíz hétvégén biztosít lehetőséget összesen

próbálhattak ki a táborozók, amelyeken ke-

tász igazgatója erősítette meg lélekben.

ezer család számára a feltöltődésre, vidám

resztül a forradalom jelképei elevenedhettek

Az összejövetelen részt vett Écsy Gábor

együttlétre, színes programokra. A részvétel

meg: kötélverő mester által készített nemzeti

igazgató atya is, akivel a napi gondokról

nagyfokú összefogáson alapszik: a szervező

színű zsinórokból sodorhattak karkötőt, ne-

lehetett beszélgetni.

Erzsébet Alapítvány a Nagycsaládosok Or-

mezeléssel saját kokárdát alkothattak vagy

szágos Egyesületével, az Egyedülálló Szülők

a Tizenkét pontot is elkészíthették merített

Klubja Alapítvánnyal, a Katolikus Karitásszal,

papíron. Novák Katalin családügyi államtit-

Gyerekek a cirkuszban

a Református Szeretetszolgálattal és a Mál-

kár tájékoztatása szerint a március 15-éhez

A Kispesti Nagyboldogasszony Plébánia

tai Szeretetszolgálattal működik együtt.

kapcsolódó táborban a legkisebb gyermek

Karitász Csoportja szervezésében nehe-

A főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász

csak néhány hónapos, a legidősebb nagy-

zebb sorsú családok gyermekei vehettek

Központjának szervezésében eddig három

szülő 76 éves volt, és megjelent nyolcgyer-

részt a Fővárosi Nagycirkusz előadásán.

alkalommal összesen 327 fő pihenhetett egy

mekes család is.

Szigetvári Györgyné csoportvezető szer-

Csapó Török Viktória

vezésének

köszönhetően

márciusban

szintén 15 gyermek tekintheti meg A kis

Élelmiszer és vitamin

herceg című zenés mesejátékot a Vidám

Március 4. és 11. között zajlott idén a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés a templomokban.

Színpadon.

Az országos akcióba évről évre egyre többen kapcsolódnak be, és visznek élelmiszert – lisztet, olajat, cukrot, rizst, tésztát, konzerveket, édességet – a templomokba, gyűjtőpontokra. Ezekből a plébániai karitászcsoportok állítanak össze csomagokat a rászorulóknak.
A főegyházmegyében idén 21 000 kilogramm élelmiszer gyűlt össze, amelyből több mint

Ebéd a hajléktalanoknak
a templomkertben

2500 család számára készült ajándékcsomag. Ezeket a karitászönkéntesek személyesen

A szokott helyen, azaz a Szent Imre-temp-

adták át a családoknak húsvét előtt. Fontos hír, hogy a Béres Gyógyszergyár felajánlásá-

lom kertjében várták finom falatokkal

nak köszönhetően a Főegyházmegye területén 450 idős vagy beteg embert támogatott a

ebédre a hajléktalanokat a Pestszentim-

Szent Erzsébet Karitász Központ vitamincseppekkel.

rei Katolikus Karitász önkéntesei március
24-én, immár ötvenkettedik alkalom. A

Ételdoboz a szegényeknek

lelkes, összességében mintegy negyven

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Ál-

ad enni a fedél nélkülieknek. Ilyenkor a

talános Iskola hatodik osztálya fogadta örökbe

sorban állás már több mint egy órával az

a város első Enni adok ételdobozát március 1-jén.

ételosztás előtt megkezdődik. A jószol-

A diákok péksüteményekkel, gyümölcsökkel és

gálatot az önkormányzat is elismerte.

tartós élelmiszerekkel töltötték meg a jószol-

„Nyolc év alatt együtt dolgozó, gondol-

gálati ételtárolót. Az ételdobozt egy budapesti

kodó és egyet akaró közösséggé váltunk”

önkéntes csoport helyezte el Esztergomban, a

– magyarázta Kovács István, a karitász

Széchenyi téren. A Re-Formáló Egyesület el-

vezetője. Minden alkalommal meleg étel

sődleges célja, hogy támogassák a hátrányos

várja a vendégeket a templom közvetlen

helyzetű, szociálisan rászoruló, a periférián

szomszédságában megterített asztalok-

élő embereket, családokat. A dobozba bárki

nál, amelyeknél megfeledkezhetnek a

tehet tartós élelmiszert, házi készítésű főtt

gondjaikról egy kis időre. A karitász tag-

ételt, süteményt, gyümölcsöt, tulajdonkép-

jai sokuk sorsát ismerik, személyesen fi-

pen mindent, ami emberi fogyasztásra alkal-

gyelnek rájuk. A vendégek távozása után

mas, a rászorulók pedig díjmentesen elvehetik

a híveknek még sokáig eszében jár sze-

az élelmiszereket. Jelenleg az országban kilenc

rencsétlen sorsú látogatóik arca, amikor

helyen működik az egyesület által működte-

a vendéglátás végén egymás kezét fogva

tett Enni adok ételdoboz, ezeket mindig egy ön-

imádkoznak a nélkülözők sorsának jobb-

kéntes csapat gondozza, takarítja.

ra fordulásáért.
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katolikus hívet számláló csapat évek óta

NZs

Sütő-Nagy Zsolt

Kötelék

Közösségi megerősítés a házasságban
A házasság hete országos eseménysoro-

valamint Heilmann József és Wencz Klára

keresztény felekezetek közösen szervezték

zathoz kapcsolódva köszöntötték a 25. és az

házaspárok járultak az oltár elé. Végül az 50

meg az Egy út mentén elnevezésű programot

50.

ünneplő

évvel ezelőtt egymásnak örök hűséget foga-

házaspárok számára. A február végi alkalmon

lakosokat az epöli Keresztelő Szent Já-

dó Muszela Imre és Hraskó Erzsébet, vala-

minden résztvevő megkapta a „Mindnyájan

nos-templomban. Üveges Jánosné, a he-

mint Drengács Júlia és Horváth Márton pápai

egyek legyenek” jézusi idézettel ellátott kar-

lyi karitászcsoport munkatársa elmondta,

áldást igazoló oklevelet vehetett át Balázs

szalagot, a közösségi ház színháztermében a

a decemberi esztergomi továbbképzésen

atyától.

párokat a főszervező, Horváth-Csitári Boglár-

hallottak a 23 éve Angliából indult kezde-

Az epöli karitászcsoport 78 meghívót küldött

ka köszöntötte. „Nem jó az embernek egyedül

ményezésről. A családfakutatással is fog-

ki a településen élő, több mint 10 éve egybe-

lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat, mondta

lalkozó hölgy összegyűjtötte az adatokat,

kelt párok számára, akiket a kultúrotthonban

Isten az ember teremtésekor” – kezdte a be-

majd munkatársaival együtt felkérték Si-

köszöntöttek. Üveges Józsefné kiemelte, a

szédét az evangélikus lelkésznő, aki úgy fo-

monyi-Molnár Balázs atyát, hogy segítsen

házasság Isten csodálatos ajándéka, gondos-

galmazott, valóban nem jó egyedül, ha nincs

megszervezni

köszöntőt.

kodás az ember számára, amelyben a felek

valaki, aki támogat, aki segít, aki veled van.

A plébános örömmel vállalta, hogy az egyház-

megtapasztalják a feltétel nélküli szeretetet,

Nemcsak a bajban, nemcsak a szenvedésben,

megyei hivatal közbenjárásával pápai áldást

a hűség és az őszinte megbocsájtás értékét,

betegségben, hanem a boldog pillanatokban,

kérjen a jeles évfordulójukat ünneplő házas-

egy nekik rendelt társon keresztül. „Bízom

nagy nevetésekben, szerelmes órákban is.

párokra.

benne, hogy ez az ünnepség egy szép hagyo-

A program zárásaként Lak Gábor katolikus

A jubiláló párokat szentmisén köszöntötték.

mány kezdete lesz” – mondta.

pap és a jelen lévő protestáns lelkészek is

Először az ezüstlakodalmas Wencz Imre–

Szintén a házasság hetéhez kapcsolódva,

megáldották a házaspárokat.

Muladi Katalin, Kovács Attila–Tácsik Andrea,

annak utórendezvényeként a pestszentimrei

házassági

az

évfordulójukat

ünnepélyes

Walczer Patrik

Közel egy hónapja, február 26. óta új kormányzója van a pestszentimrei Szent Imre Plébániának. A 34
éves Bálint Mihály Gábor a Batthyány téri Szent Anna Plébániáról érkezett, ahol két és fél évet szolgált
káplánként. Március 4-én szentmise keretében Erdő Péter bíboros mutatta be a híveknek. A Szent
Imre-templomban 2004-től pontosan tíz éven át látta el a plébánosi feladatokat Gödölle Márton atya,
akit Lak Gábor követett. Ő három és fél évet szolgált a Nemes utcában, és február 26-án váltotta őt az
új plébániai kormányzó, Gábor atya.

Lelkivezetés egyedülállóknak és elváltaknak
Kilencedik éve biztosít otthont és lelkive-

bános támogatásával nyílt lehetőség, Herpy

életünkben. Személyes lelki beszélgetések-

zetést az elváltak és egyedülállók egyik

György atya vezette hosszú éveken át a kö-

re vagy akár házasságjogi kérdések tisztá-

közössége számára a belvárosi Nagybol-

zösséggé fejlődő csoportot.

zására is van lehetőség. Mindezek mellett

dogasszony-főplébánia. A csoport minden

Herpy György nyugdíjba vonulását követően,

kötetlen beszélgetés, szeretetvendégség,

hónap első keddjén közös szentmisén vesz

2015-től a közösség vezetését Bitter Lajos,

valamint zarándoklat is szerepel a közösség

részt a Váci utcai Szent Mihály-templomban.

a plébánia pasztorális tanácsadó-lelkigon-

programjában. A csoport nyitott: nemcsak

Az ötlet és a kezdeményezés az Emmanu-

dozója és lelkipásztori kisegítője vette át. A

elváltak, hanem egyedül élők is tagjai lehet-

el Közösség AVE-kurzusához fűződik: egy,

keddenkénti szentmisét közösségi együttlét

nek, vagy bárki, aki magát egyedülállónak

az elváltak részére tartott lelkigyakorlatot

és beszélgetés követi a közeli Szent Kinga

érzi. Mindenki csatlakozhat, aki lelkiekben

követően többen keresték a lehetőséget,

Közösségi Otthonban. A program pszicho-

töltekezni, hitében, személyiségében fejlőd-

hogy rendszeresen közös szentmisén, illet-

lógiai és lelkivezetéssel zajlik, és általában

ni szeretne, és nem utolsósorban segítséget

ve az életállapotukban őket segítő közösségi

valamilyen konkrét témához kapcsolódik.

szeretne kapni a nehézségeivel, problémái-

programon vegyenek részt. Erre a Nagybol-

Ilyen például a megbocsátás, a szégyen, az

val való küzdelemben.

dogasszony-főplébánián Osztie Zoltán plé-

élethossziglani fejlődés, az érzelmek szerepe

MB
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Életünk

Megújuló oktatási
és szociális
intézmények
Erdő Péter bíboros áldotta meg március
21-én az idén 25 éves jubileumát ünneplő
pestszentlőrinci katolikus iskola új tornatermét. Az intézmény több mint 350 diákja

A szentmise keretében tartott megáldáson

Megújult a II. kerületi Időskorúak Árpád-há-

már 2017 decemberében birtokba vette a

részt vett mások mellett Ughy Attila polgár-

zi Szent Erzsébet Szociális Otthona is.

létesítményt. A Szent Lőrincről elnevezett

mester, Gyetván Gábor, az esztergom–bu-

A kormány mindig is nagyon fontosnak tar-

intézmény története 1903-ra nyúlik vissza:

dapesti főegyházmegyei EKIF igazgatója,

totta, elismerte és támogatta azt a szolgála-

a park közepén álló villaépületben először

Varjú Imre, a pestszentlőrinci főplébánia egy-

tot, amelyet az egyházak, a szerzetesrendek

a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármeli-

kori plébánosa, az iskola alapítója és Csébi

vállaltak fel az idősgondozásban, az oktatás-

ta Nővérek alapítottak fiúnevelő intézetet,

Lászlóné, az intézmény egykori igazgatója.

ban, az egészségügy és a gyermekvédelem

ahol elsősorban hadiárvákról gondoskodtak.

A közelmúltban 300 milliós támogatással

területén – emelte ki Varga Mihály nemzet-

A szerzetesrendek betiltását követően álta-

jelentős felújításon és energetika kor-

gazdasági miniszter a jubileumi, március 8-i

lános iskola működött az épületben, amelyet

szerűsítésen esett át az esztergomi Vitéz

átadó ünnepségen a Snell György segéd-

1993-ban kaptak vissza a nővérek. A rend

János Katolikus Nyelvoktató Német Nem-

püspök által bemutatott szentmisét követő-

azzal a kikötéssel bocsátotta a pestszent-

zetiségi Általános Iskola is. A főegyház-

en. A szertartáson részt vettek az otthon la-

lőrinci Mária Szeplőtelen Szíve főplébánia

megye korszerűsített oktatási intézményét

kói, dolgozói és vendégeik mellett Láng Zsolt

rendelkezésére az épületet, hogy benne

még februárban adták át, és Snell György, a

polgármester, Gulyás Gergely országgyűlési

csak oktatási intézményt lehet működtetni.

főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg.

képviselő és Fülöp Attila egyházügyi helyet-

Így alakult meg negyedszázaddal ezelőtt az

A beruházás keretében felújították az is-

tes államtitkár is. Az energetikai és gépészeti

egyházi oktatási intézmény.

kolaszárnynak helyet adó, csaknem 3500

megújítást 187 millió forinttal támogatta a

négyzetméteres épületet. Új elektromos

kabinet.

hálózatot építettek ki, megújultak a vízveze-

Az otthont 1992-ben alapították, jelenleg

tékek és a fűtési rendszer, korszerűsítették

közel száz időskorút látnak el a Magyarok

az öltözőket és a mosdókat. Hőszigetelték

Nagyasszonya

az épület homlokzatát, a tetőt, valamint a

Társaságukat Lékai László bíboros, eszter-

lábakon álló iskola alsó ártéri födémét, és

gomi érsek alapította közvetlenül a Szerze-

új nyílászárókat építettek be. Az iskola tor-

tesi Kongregáció 1986 februárjában kiadott

natermének felújítására további 50 millió

engedélye után. Az új társaságban való rész-

forint felújítási támogatást nyert a fenntartó

vételt a korábban feloszlatott Jézus Szíve

a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pá-

Népleányai Társasága tagjai belföldi misszi-

lyázaton, így ez a munka is megkezdődhet a

óként vállalták, legfőbb elöljárójuk jelölése és

Társaság

intézményében.

közeljövőben.

önkéntes jelentkezés alapján.

Az elmúlt években csupán egy száz négyzet-

Az átadáson részt vett Soltész Miklós egy-

A Népleányok Társasága emigrációból kül-

méteres tornaszoba állt a diákok rendelkezé-

házügyi és Völner Pál igazságügyi államtit-

dött pénzéből noviciátust építettek Tahiban,

sére, önálló tornaterem építésére többszöri

kár. Az egyházügyi államtitkár elmondta,

amely most a Népleányok tulajdonaként és

próbálkozás ellenére sem sikerült pályázati

ma csaknem 120 ezer gyermeket nevelnek

gondozásában Szív Lelkiségi Központ néven

forrást találni. 2015-ben azonban a pest-

katolikus óvodában vagy iskolában az or-

működik. Majd ugyancsak a Népleányok ka-

szentlőrinci Tempo Kézilabda Sportegye-

szágban. A térséget a parlamentben is

nadai adományából építették fel a második

sület jelentkezett az intézmény vezetőjénél

képviselő Völner Pál pedig arról beszélt,

kerületi idősek szociális otthonát is.

azzal, hogy helyszínt keresnek egy műanyag

egy megújuló korszak elején állunk, a fejlő-

borítású kézilabdapályának. A fedett torna-

désből Esztergom is ki tudja venni a részét,

csarnok kezdeményezését a Magyar Kézi-

például a városban számos intézményt kor-

labda Szövetség karolta fel, de a költségek-

szerűsítenek.

hez jelentősen hozzájárult a XVIII. kerületi

A főegyházmegye katolikus iskolai fő-

önkormányzat és a Főegyházmegye is. Az

hatósága 2016-ban vette át az iskola

NB II-es kézilabdamérkőzések lebonyolítá-

fenntartását a Pázmány Péter Katolikus

sára is alkalmas létesítményt délelőtt az is-

Egyetemtől. Az intézmény – a keresztény

kolások, délután és hétvégenként a Tempo

értékekre építve – lehetőséget nyújt a német

KSE használja.

nemzetiségi nyelv és kultúra ápolására.
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Kacsoh Dániel

IEC2020
Országjáró körúton mutatják be a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjét, amelyet Erdő
Péter bíboros áldott meg és indított útjára
február 24-én, az esztergomi bazilikából.
A jeles szimbólum a 2020-as világeseményig valamennyi magyar egyházmegyébe
eljut majd. Az első állomás március elején
a görögkatolikus máriapócsi kegyhely volt,
majd a Nyíregyházi Egyházmegye további
nyolc helyén is felállították. A három méter
magas, bronzborítással díszített tölgyfakereszt a 2009-ben elhunyt Ozsvári Csaba ötvösművész alkotása. Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori fémművesség
motívumait idézi. Középpontjában egy Szent
Kereszt-ereklye körül, a levéldíszek fordulataiban tizenkilenc magyar szent – mások

Golgotán keresztül vezet az örök életre. A mi

mellett Szent István, Szent László, Szent

feladatunk az apostolokkal együtt az, hogy

Imre, Szent Gellért –, illetve boldog ereklyéi

álljunk mások elé az Örömhírrel. A krisztusi

találhatók. A keresztet 2017 novemberében,

karrier mások szolgálatában találja meg bol-

a magyar püspökök vatikáni ad limina láto-

dogságát, hiszen mi azért kaptuk az életün-

gatásán Ferenc pápa is megáldotta.

ket, hogy elajándékozzuk azt” – mondta.

Amikor a kereszt „elhagy” egy egyház-

A lelki felkészülés mellett más síkon is folyik

megyét, búcsúztató ünnepséget tartanak.

a kongresszus előkészítése. Erdő Péter bí-

A nyíregyházi alkalmon elhangzott: zarándo-

boros vezetésével magyar egyházi küldött-

kok ezrei imádkoztak és virrasztottak előt-

ség tárgyalt március 15-én a Vatikánban, és

ső lépését, benne a missziós kereszt útját,

te, még a határon túlról is. Szocska A. Ábel

számolt be az előkészületekről az Eucha-

azt a pasztorális programot, amelyet eddig

apostoli kormányzó e szavakkal adta vissza

risztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága

végrehajtottunk, a jövő évre szóló pasztorális

jelképesen Fábry Kornél atyának, a kong-

előtt. A főpásztor a Vatikáni Rádiónak ez-

programfüzetet, azokat a kezdeményezése-

resszus főtitkárának: „Amikor keresztet ka-

zel kapcsolatban elmondta, először Marini

ket, szentségimádásokat és más lépéseket,

punk, átvitt értelemben is, attól megijedünk.

érsek, a testület elnöke mutatta be a pápai

amelyeket már elkezdtünk, illetve amelyek-

Érkezése előtt jómagam is. De minden egy-

bizottság ez évi munkáját, majd a Szentszék-

ben a nemzetközi együttműködést is kérjük.

házközségben azt tapasztaltuk paptestvére-

hez nemrégen nyújtott teológiai dokumen-

Bátorítást kaptunk a munkánkhoz” – sorolta

immel, hogy a keresztet Isten áldása kíséri.

tumtervezetünk került megvitatásra. Ennek

a bíboros, aki elmondta, az ősz folyamán

Ez az üzenetünk a keresztet későbbiekben

a tervezetnek az egyes megállapításaihoz,

személyesen a Szentatyának is beszámol-

fogadó egyházmegyéknek is: ne féljenek,

egyáltalán a teológiai gondolatmenetéhez és

nak az előkészületekről. Akkor lesz Rómá-

mert a keresztet Isten áldása kíséri.”

szerkesztéséhez szóltak hozzá a jelenlévők.

ban az úgynevezett teljes plenáris ülés, ami

A Szent Miklós-székesegyházban bemu-

Rendkívül tartalmas útmutatásokat kaptunk

azt jelenti, hogy valamennyi ország püspöki

tatott liturgián a görögkatolikus vezető

— összegezte Erdő Péter.

karai elküldik majd a maguk megbízottját, és

úgy fogalmazott, nekünk keresztényeknek

„A teológiai vitát követően Fábry Kornél atya

ezen a tanácskozáson már a világszintű elő-

ugyanazt az utat kell bejárnunk, mint az Isten

bemutatta az ez évben végzett munkánkat,

készület és szervezés is a figyelem közép-

fiának. „A krisztusiak, keresztények életútja a

tehát az előkészületek összes külső és bel-

pontjába kerül.

Gőbel Ágoston

mutatott be. Kontsek Ildikó művészettörté-

hasonlóan – lehetőleg két részből kell hogy

nész pedig a közelmúlt és a jelenkor úrfel-

álljon, további kikötés, hogy a teljes magas-

Szimpóziumot tartottak az euchariszti-

mutatóiról ejtett szót, különös tekintettel a II.

sága 140–150 centiméter lehet, elkészítésé-

kus kongresszus reprezentatív monst-

Vatikáni Zsinat után készült monstranciákra.

hez fémműves technikák és nemes anyagok

ranciájára kiírt pályázatról február 28-án.

A monstrancia, azaz szentségmutató a ró-

használata javasolt. A pályázat nyilvános,

Az érdeklődő művészeket és laikusokat Fábry

mai katolikus liturgiában az Oltáriszentség

részt vehetnek benne szakmai felkészültség-

Kornél köszöntötte, majd Füzes Ádám teo-

bemutatására szolgál, liturgián kívül pedig

gel bíró, magyar állampolgársággal rendel-

lógiai tanár, a főegyházmegye Egyházművé-

őrzi is azt. A kongresszuson használandó

kező alkotóművészek, tervezők, szakirányú

szeti Bizottságának elnöke a szentségimádás

monstrancia néhány speciális igény miatt el-

hazai felsőoktatásban jelenleg hallgatói jog-

történetéről és hatályos szabályozásáról tar-

tér a szokásos típusoktól. A pályázat tárgyát

viszonyban lévő alkotók vagy alkotói csopor-

tott előadást. Rákossy Anna művészettörté-

képező monstrancia – az 1938-ban az akkori

tok. Az első forduló beadási határideje május

nész a középkor óta készült monstranciákat

kongresszusra készült szentségmutatóhoz

másodika.

Pályázat a monstranciáról

MK
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Erdő Péter bíboros mutatott be ünnepi szentmisét Veszprémben március 23-a, a lengyel–
magyar barátság ünnepnapja alkalmából,
Veres András a magyar, valamint Stanisław
Gądecki, a lengyel püspöki konferencia el-

Katolikus Egyház túl egyetemesnek, túl nem-

nökével és Márfi Gyula veszprémi érsekkel

zás, nem is a puszta emberi értékelés tudja

zetközinek látszott — folytatta, hozzátéve:,

közösen. 2007 óta törvény rendelkezik az

megadni a teljes eligazítást, hanem Krisztus,

de voltak olyanok is, akik az Egyházat és a

ünnepnapról, amelynek minden páros év-

aki a történelem középpontja, akiről azt ol-

hívő embereket éppenséggel nacionalizmus

ben egy magyar, minden páratlan évben egy

vassuk, hogy az idők végén ítélőszéke elé já-

vádjával illették. Következetlen, kiegyen-

lengyel város ad otthont. Az idei házigazda,

rulnak mind a nemzetek. Amikor népeink fel-

súlyozatlan emberi magatartások mindig

Veszprém önkormányzata úgy döntött, egy

vették a kereszténységet, ez egyetlen nagy

voltak a történelemben. „Előfordulhatnak

egész heti rendezvénysorozatot szentelnek a

közös missziós folyamat keretében történt.

megkeresztelt emberek körében is. De hi-

kapcsolat megünneplésének. A legnagyobb

De később is számtalanszor érkeztek Len-

tünk tanítása világos és egyértelmű: Krisztus

„attrakció” kétségkívül a két ország köztár-

gyelországból hazánkba vagy tőlünk Len-

mindenkit átölelő szeretetével kell fordul-

sasági elnöke, Áder János és Andrzej Duda

gyelországba bölcs, bátor és szent emberek

nunk minden nép, minden közösség felé, és

találkozása volt, ám emellett 20 helyszínen

Szent László királytól Szent Kingáig és Szent

közben óvnunk, ápolnunk, fejlesztenünk kell

közel 50 program közül választhattak az ér-

Hedvigig, akik segítették hitünk és életünk

annak a közösségnek az értékeit, amelynek

deklődök.

megújulását” – fogalmazott a főpásztor.

a teremtő Isten jóvoltából a tagjai vagyunk”

A közjogi méltóságok is részt vettek az ün-

Erdő Péter szólt arról is, Krisztus fényében

– hangsúlyozta.

nepnapi szertartásonszentmisén, amelynek

szemléljük ma is történelmünk nagy ese-

szentbeszédében Erdő Péter úgy fogalma-

ményeit. Az ő tanítása szerint keressük kö-

A rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz-plébá-

zott:, a magyar és a lengyel nép történeté-

zösségeink igazi javát. Ő mindent tudott az

niatemplomban március 16-án Cserháti

ben is sok olyan pillanat volt, amikor felelős,

emberről és az ember méltóságáról. Mindig

Ferenc esztergom–budapesti segédpüs-

helyes döntést kellett hozni. „Nem a sorshú-

voltak, akik számára a katolikus hit vagy a

pök celebrálásával ünnepi szentmise

Főpásztori utak Kassától New Yorkig

Pálfalviné Ősze Judit

nyitotta meg A lengyel–magyar barátság tíz
éve Rákosmentén című programsorozatot.
A megjelentek a tisztelet és hála virágait

Számos külföldi úton vett részt az elmúlt he-

A bíboros meg is látogatta Sára testvér

helyezték el a templom mellett tíz éve fel-

tekben Erdő Péter. A főpásztor Bernard Bober

egykori rendházát, amely jelenleg a főegy-

avatott Szent II. János Pál pápaszobornál.

kassai érsek-metropolita meghívására, már-

házmegye karitászközpontja, és amelynek

cius 19-én a kassai egyetem teológiai fakul-

kápolnájában boldogunk annyit imádkozott

tásának dísztermében konferenciabeszédet

a saját maga és környezete megszentelődé-

lás és egyház a világi államban címmel, majd

mondott, majd a Szent Erzsébet-dómban mi-

séért. Bernard Bober érsek kérésére a bíbo-

találkozott a New York-i magyar közösség-

sézett. Családpasztoráció és kihívásai a XXI.

ros-főpásztor kérésére átadta a Szepsiben

gel is.

században címmel tartotta meg előadását a

rövidesen épülni kezdő Boldog Salkaházi

A főpásztor a látogatás során ünnepi találko-

bíboros, és köszöntőjében elmondta, öröm-

Sára Egyházi Iskolaközpont komplexumának

zón vett részt az Apostoli Szentszék ENSZ

mel jött Kassára, mivel ebben a városban szü-

alapkövét a Jövőért Alapítvány két kuratóriu-

nagykövetségének épületében, a házigaz-

letett Boldog Salkaházi Sára testvér, akit XVI.

mi tagjának, ünnepélyes elhelyezésre.

da Bernardito Auza érsek, szentszéki ENSZ

Benedek megbízásából Budapesten ő emel-

A bíboros előzőleg, március 9–11-ig Nor-

megfigyelő és Arthur Schneier rabbi volt,

hetett az oltár dicsőségére. És mert ott szüle-

végia fővárosában, Oslóban tartózkodott,

megjelent mások mellett Bogyay Katalin,

tett Slachta Margit is, a szociális testvérek ala-

ahol a Szent József-templomban szentmisét

Magyarország ENSZ nagykövete és Kumin

pítója. Az ő hatására formálódott Sára testvér

mutatott be a helyi magyar közösségnek.

Ferenc New York-i főkonzul is. A felszólalók

egyénisége, aki később a szociálisan gyengék

A szertartás keretében két gyermeknek ki-

köszönetet mondtak Arthur Schneiernek,

szolgálata során egykor e között a falak között

szolgáltatta a keresztség szentségét.

amiért negyven évvel ezelőtt elérte, hogy a

is tevékenykedett. Ezért vitte most ajándékba

Január 27. és február 3. között New Yorkba

magyar Szent Koronát az Egyesült Államok-

Boldog Sára Testvér másodlagos ereklyéjét,

látogatott Erdő Péter, ahol egyebek mellett

ból ünnepélyes küldöttség visszavigye Bu-

jegyezte meg.

előadást tartott a Columbia Egyetemen Val-

dapestre.
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Misztériumjáték
Pasaréten

ténykedésének kerete között elevenedik

A Budapest–Pasaréti Egyházközség hí-

nyok szétküldését, a gyermekek megáldását

veiből hetvenfős színházi csoport alakult,

vagy éppen az Eucharisztia átadásának em-

amely Jézus szenvedéstörténetét elevení-

lékét. Az ostorcsapások jelenetét a gonosz

tette meg két előadásban, március 9-én a

hatalmi pálcájának összeütése jelzi, miköz-

meg a szenvedéstörténet, amelyben helyet
kap az újraélt evangélium, a magára maradottság ugyanis felidézi Jézusban a tanítvá-

plébániatemplomban a Meskó Zsolt által

ben a szereplők húznak vércsíkokat a meg-

írt és rendezett misztériumjáték során.

templomban, március 9-én, este a taber-

ostorozott Krisztus testén és arcán. A külön-

„Látni akarom, hogyan helyeztetett a já-

nákulum és az oltár környezetében látták

böző idősíkok és események találkoztatása

szolba és hogyan feküdt az ökör és a sza-

megjelenülni a keresztút egyes stációit egy

azonban nem csupán vízió ebben a misztéri-

már előtt a szénán” – jegyzi fel Assisi Szent

misztériumjáték során. A színháztechnika

umjátékban, hanem a középkor és a barokk

Ferenc szavait életrajzírója, Celanói Tamás.

eszközeinek: a fény- és hangjátéknak, a

korszak misztériumjátékainak pedagógiáját

Assisi Szentje ugyanis Urunk születésének

jelmezeknek és a megjelenítéseknek, vala-

korunkra alkalmazva, annak eszköze, hogy

ünnepe előtt, Greccio városában azt kérte,

mint a vizualitás egyéb eszközeinek a hitta-

megértsük: Jézus értünk jött, bennünket is

hogy a korabeli karácsonyi játékokat vigyék

pasztalattal való művészi összekapcsolása

látni akar(t), helyünk van a megváltás nagy

be a templomba, amivel a pusztán folk-

egészen egyedi és teljes egészében a világi

drámájában.

lórt „átváltozatta”, és azt az eucharisztikus,

hívektől induló kezdeményezés, ami külön is

a lélekben újjászülető Krisztus-kapcsolat

kiemeli az előadás jelentőségét és hatását.

eszközévé formálta át. Hasonló élményben

A passiójátékban egy 21. századi fiatal ver-

lehetett részük azoknak, akik a pasaréti

ses szemlélődése és a gonosz közbeszóló

Kórusöröm a Zeneakadémián
Ismét nagy sikerű koncertet adott a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola, az 1991-ben,
Gere György énektanár-igazgató irányításával alapított intézmény életében a kezdetektől fogva jelentős szerepet töltött be a művészeti nevelés. A kodályi elv, a mindennapos éneklés
gyakorlata az iskolában valóság. A gyerekek több kórus munkájában vehetnek részt, és az
énekórákon furulyázni is megtanulnak. A szülők kezdeményezésére és segítségével jött létre

Az előadás befejeztével
a „közönség” nem tapsolt,
hanem némán, percekig állt.
Kálmán Peregrin

az első jótékonysági hangverseny 1995-ben, amelyen hangszeres művészszülők, valamint az
iskola kórusa léptek föl. Ettől fogva másfél évtizeden át minden esztendő kiemelkedő zenei
ünnepévé vált ez a koncert, amelynek a Zeneakadémia nagyterme adott otthont.

Ősi dallamok szaxofonnal

A sorozatot az épület felújítása szakította meg. Azokban az években a Szent István-bazili-

Dés Lászlóval, az ismert szaxofonművésszel

kában kerültek megrendezésre a hangversenyek, amelyek zenei védnökei Szokolay Sándor

ad koncertet a Szent Efrém Férfikar ápri-

zeneszerző és Sapszon Ferenc karnagy voltak. Február 20-án ismét megtapasztalhatta az

lis 14-én az ortodox húsvét alkalmából a

iskola apraja és nagyja, valamint a közönség, hogy milyen érzés egyetlen hatalmas harmónia

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-

részesévé válni, amikor a gyerekek énekel együtt énekelnek a muzsikusok kíséretével a zene

templomban. Az Orientale Lumen 2018 so-

szentélyében, a felújított Zeneakadémián.

rozat második koncertjén Dés improvizációi

Pannonia Sacra

reflektálnak az ősi és kortárs dallamokra,
amelyeket a nagyböjti és a húsvéti időszak
keleti és nyugati egyházzenéjéből válogattak. Míg a nyugati egyházban a hangszerek
is meghatározó szerepet kaptak az Isten dicséretében, addig Keleten a mai napig csakis az emberi hang, a vox humana az egyetlen
megengedett instrumentum az istentiszteleteken. Sokan mondják azonban, hogy van
egy hangszer, amely csaknem tökéletesen
képes visszaadni az énekhang lélegzését és
rezgését: a szaxofon.
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