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Építészeti megújulás

Környezetvédelem Hittantábor

„Ne csak hídon járók, hídépítők legyünk!”  
Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes; szentmise a Szabadság hídon, 2019. július 28.
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Ferenc pápa levelet írt a világ valamennyi ka-

tolikus papjának abból az alkalomból, hogy 

idén ünnepeljük a plébánosok védőszentje, 

az „arsi plébánosként” emlegetett Vianney 

Szent János halálának 160. évfordulóját. Az 

augusztus 4-i keltezésű üzenetben az egy-

házfő köszönetet mondott a szolgálatért, 

úgy fogalmazott, a „támogatás, a közelség, 

a bátorítás szavai ezek minden pap felé, akik 

a fáradtság és a csalódások ellenére kiszol-

gáltatják a szentségeket és elkísérik Isten 

népét”.

A Szentatya utalt azokra is, akik az irgal-

masság művét teremtik meg életük kockáz-

tatásával olyan régiókban és helyzetekben, 

amelyek barátságtalanok, távoliak és el-

hagyatottak. „Az egyház megtisztulásának 

ideje, amelyet most élünk, örömtelibbé és 

egyszerűbbé tesz bennünket a közeli jövő-

ben, amely gyümölcsöző lesz. Nem szabad 

elkeseredni, mert az Úr megtisztítja Jegyesét 

és mindenkit megtérít magához. Próbatétel-

nek tesz ki minket, hogy megértsük: nélküle 

hamu vagyunk” – részletezte, egyúttal arra 

buzdított, vissza kell térni azokhoz a ragyo-

gó pillanatokhoz, amikor „megéreztük az Úr 

hívását, hogy szolgálatának szenteljük éle-

tünket”. A hála mindig a legerősebb fegyver.

A pásztor szíve olyan, mint aki megérezte, 

hogy egységet alkot népével és nem felejti 

el, közülük való. Ezért Ferenc pápa azt kéri a 

papoktól, legyenek a kapcsolatok és a sze-

retetközösség megteremtői.

Ötszázezer dollárnyi támogatást juttatott 

el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

a bagdadi apostoli nunciatúrán keresztül a 

rászorulóknak. Louis Raphaël Sako káld ka-

tolikus pátriárka szerint végre elkezdődhe-

tett a lerombolt lakóházak felújítása az iraki 

Batnaya városában. A püspöki kar még 2017 

júniusában hirdetett online adománygyűjtést 

a közel-keleti keresztények megsegítésére 

annak érdekében, hogy vissza tudjanak köl-

tözni korábbi lakhelyükre.

Több mint százezer hívő előtt mutatott be 

szentmisét Ferenc pápa június 1-jén Csík-

somlyón, háromnapos romániai látogatása 

keretében. Magyarországról is több ezren 

zarándokoltak el a kegyhelyre, hogy együtt 

imádkozhassanak az egyházfővel. A zarán-

doklat a párbeszéd, az egység és a testvé-

riség jele, és tiszteletben tartja a román és a 

magyar vallási szokásokat is – mondta Fe-

renc pápa homíliájában. „Ne hagyjuk, hogy 

azok a hangok és sebek, amelyek az elkülö-

nülést táplálják, megfosszanak a testvériség 

érzésétől” – hangoztatta, felidézve, Szűz Má-

ria mindnyájunknál „közbenjárt” azért, hogy 

így legyen. Az eseményen részt vett Áder 

János köztársasági elnök is.

Andrew Yeom Soo-jung szöuli bíboros ér-

sek meghívására Erdő Péter bíboros má-

jus 17–21. között Dél-Koreába látogatott, 

és 18-án előadást tartott a Koreai-félsziget 

békéjének elősegítésére létrehívott fórumon  

A békés rendszerváltás és az Egyház szerepe 

Magyarországon (1989–2019) címmel. A fő-

pásztor 21-én a tanácskozás tagjaival együtt 

látogatást tett a két Koreát elválasztó demi-

litarizált övezetben, majd este, a Szöuli Fő-

egyházmegye központjában, a myeongdongi 

székesegyházban mutatott be szentmisét a 

békéért és a kiengesztelődésért.

Főpásztorunk táviratban fejezte ki részvétét 

Andrew Yeom Soo-jung bíborosnak, a szöu-

li főegyházmegye érsekének a május 29-én 

este Budapesten történt dunai hajóbaleset 

miatt, amelyben több dél-koreai állampolgár 

vesztette életét. A bíboros közölte, osztozik 

az áldozatok családtagjai, a szöuli főegyház-

megye és a Koreai Köztársaság gyászában. 

„Szentmisét ajánlok az áldozatok lelki üdvé-

ért és imádkozom a sérültek gyógyulásáért, 

valamint a családokért, akiket ez a tragédia 

sújtott” – fogalmazott Erdő Péter. A Hab-

leány nevű turistahajó egy szállodahajóval 

ütközött, majd felborult és elsüllyedt május 

29-én este. A jármű fedélzetén harmincöten 

tartózkodtak, harminchárom dél-koreai tu-

rista és a kéttagú magyar személyzet. Heten 

élték túl a tragédiát. 

Ferenc pápa 2019. július 12-én nevezte ki 

Udvardy György pécsi megyéspüspököt 

a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé, 

Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő 

Intézet rektorát pedig váci megyéspüs-

pökké. Az új veszprémi érsek beiktatá-

sára 2019. augusztus 31-én, szombaton, 

10 órakor kerül sor a Szent Mihály-főszé-

kesegyházban. Az új váci megyéspüspök 

szentelésére augusztus 24-én, szomba-

ton 10 órakor kerül sor a váci székesegy-

házban, a szertartást Erdő Péter bíboros, 

Michael Blume apostoli nuncius és Beer 

Miklós püspök végzi majd.

MK

MK

Ferenc pápa levele a papoknak
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Az idén a környezetvédelem jegyében meg-

hirdetett műanyagmentes július egyik utolsó 

napjára, 28-ára esett az úgynevezett túlfo-

gyasztás napja. Vagyis az a pont, amikorra 

az emberiség felélte az egy évre jutó erőfor-

rásait. A Föld ugyanis csak az eddig a napig 

felhasznált természeti javakat képes megter-

melni egy év alatt. Míg 1970-ben december 

23-ra esett ez a nap, azóta az eredmény 

– bár kisebb hullámzásokkal, de – folyama-

tosan romlik, az évek túlfogyasztása pedig 

valójában egyre csak halmozódik.

A kanadai GFN környezetvédő civil szervezet 

dolgozta ki a mára széles körben ismert és 

használt ökológiai lábnyom számítását. Ez a 

mértékegység azt fejezi ki, hogy egy ember 

életmódja mennyire terheli meg a természeti 

környezetet földterületben kifejezve, hektár/

fő mértékegységben. Idén egy ember öko-

lábnyomának mintegy hatvan százalékát a 

szén-dioxid-kibocsátás teszi ki.

Tavaly és idén is Katar a rekorder, ott mind-

össze másfél hónap alatt, már február 11-én 

elérték a túlfogyasztás napját. Az arab emír-

séget követi a tavalyelőtt még első helyen 

álló Luxemburg (február 16.), az Egyesült 

Arab Emirátusok (március 8.), Bahrein (már-

cius 10.), Kuvait (március 11.), az Egyesült Ál-

lamok (március 15.) és Kanada (március 18.), 

de Dániában (március 29.) és Ausztráliában 

(március 31.) is már az év harmadik hónapjá-

ban eljön a túlfogyasztás napja. A legkisebb 

ökológiai lábnyom olyan országokban mu-

tatható ki, mint Marokkó, Kirgizisztán, Niger, 

Albánia vagy Pápua Új-Guinea.

A környezet megóvását a teremtésvédelem 

jegyében gyakorló egyház egyre többet tesz 

a javulásért, számos nemzetközi kezdemé-

nyezés keretében. A Vatikán sokat tesz 

saját műanyaghasználatának csökkenté-

séért, és arra készül, hogy 2019 végére 

teljesen műanyagmentessé váljon.

A pápai állam elképzelése az, hogy felzár-

kózzon a környezetvédelem terén a világ leg-

eredményesebb országaihoz. Ezzel a törek-

véssel jelentős előrelépést tesz a szelektív 

szemétgyűjtés magas százalékaránya felé, 

amelyhez Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű 

zöld enciklikája adta az ösztönzést.

A kertészet és a köztisztasági hivatal felelő-

sei már leállították az egyszer használatos 

műanyagok beszerzését, így várhatóan az év 

végére az eddigi raktárkészlet teljesen kiürül, 

vagyis műanyagmentessé válik a tevékeny-

ségük. 

A Vatikán már eddig is magas százalék- 

arányt ért el az újrahasznosítás terén:  

a szemét 55 százalékát szelektíven gyűjti. 

A célkitűzés az, hogy három éven belül el-

érje a 70–75 százalékot.

Rafael Ignacio Tornini, a vatikáni kertészet 

és a köztisztasági hivatal felelőse elmond-

ta, hogy a hulladékot két nagy kategóriára 

osztják: a városi és a különleges hulladékra, 

amely lehet veszélyes vagy nem veszélyes. 

2016-ban létrehoztak egy ökocentrumot, 

ide kerül az összes különleges hulladék. Ezt 

2018-ban felújították, kibővítették és meg-

erősítették, amelynek eredményeként az EU 

hulladékkódjai közül 85 típust tudnak kezelni 

– hangsúlyozta az elöljáró, hozzátéve, az idei 

év első hat hónapjában sikerült a kód nélküli 

hulladékot 2 százalékra csökkenteni, ami azt 

jelenti, hogy a különleges hulladék 98 száza-

lékát osztályozva gyűjtik a Vatikán területén.

Nehezebb a helyzet kezelése a Szent Péter 

téren összegyűjtött nem szelektív szemét 

esetében, ahol nap mint nap turisták ezrei 

fordulnak meg. Éppen ezért ott speciális 

műanyagszemét-gyűjtőket helyeztek el.

A Vatikánban emellett elindították az önfenn- 

tartó gazdaság folyamatait is. A szerves 

hulladék és a metszésből származó szemét 

(400 tonna) összegyűjtéséből komposzttrá-

gyát készítenek. Azon dolgoznak, hogy a le-

hető legkisebb mennyiségű hulladékot kell-

jen elszállítani. Igyekszünk újrafelhasználni 

ezt a hulladékot jó minőségű trágyaként a 

kertekben – húzta alá Tornini.

A vatikáni kertészet és a köztisztasági hiva-

tal felelőse elismerte, sok munkát fektettek a 

mentalitás megváltoztatásába. Elmondta azt 

is, hogy tanfolyamokat szerveztek munkatár-

saiknak a különleges szemét kezeléséről.

A felelősségvállalás más téren is megvalósul. 

Kétévnyi tervezés és munka eredményeként 

újult meg a Szent Péter-bazilika teljes belső 

világítása. A német Osram cég munkatár-

sai a Vatikáni Kormányzóság technikusaival 

együttműködve 780 új LED-fényforrást sze-

reltek fel a templomban. A modern fényfor-

rások 90 százalékkal kevesebb energiát fo-

gyasztanak a régi lámpáknál.

Környezetvédelem: 

példamutatás  
a Vatikánban

A Vatikánban már 2008-ban működésbe lépett a VI. Pál kihallgatási csarnok tetőszerkezetén elhelyezett 2400 napelem. A projekt a Szent-

szék környezetvédelmi törekvéseinek konkrét és kézzelfogható jele, és része annak a XVI. Benedek pápa által támogatott „zöld kultúrá-

nak, amelyet etikai értékek jellemeznek”. Az évi 315 500 kWh teljesítményű modulok minden esztendőben 315 tonnányi szén-dioxid-kibo-

csátástól kímélik meg a környezetet. Még világosabban: a napelemes megoldás évente 80 tonnányi kőolaj felhasználását takarítja meg.  

A szerkezet egyébként az épület fűtését és légkondicionálását biztosítja. 

Kacsoh Dániel
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Életünk

Papszentelések országszerte, megújuló igehirdetés

Több száz fiatal a Csattogó-völgyben

Harmincöt pappal és tizennyolc diakó-

nussal gazdagodott a Magyar Katolikus 

Egyház, júniusban országszerte tartottak 

szenteléseket. A papság, vagyis az egyházi 

rend a hét szentség egyike. Három fokozata 

van: a diakonátus (vagy más néven szerpap-

ság), az áldozópapság és a püspökség. A dia- 

kónusok temethetnek, eskethetnek, keresz-

telhetnek és igét hirdethetnek, a papok ezen 

felül misézhetnek, gyóntathatnak és feladhat-

ják a betegek kenetét is. A leendő papokat a 

szeminárium utolsó előtti évének végén dia-

kónussá szentelik, majd általában egy év után 

részesülnek az áldozópapság szentségében.

A szertartás során a jelöltek ígéretet tesznek 

arra, hogy szolgálatukat Istennek tetsző mó-

don fogják végezni, ünnepélyesen engedel-

mességet fogadnak mindenkori  püspökük-

nek, majd a földre borulnak a teljes önátadás 

jeleként. A püspök ezután a fejükre teszi a ke-

zét, átadva ezzel a papi hatalmat. Ezt követi a 

főpásztor szentelési imádsága.

Erdő Péter bíboros június 15-én Fehér Zoltán 

diakónust áldozópappá, Gyurász Krisztián, 

Harangi Tibor, Lőw Gergely és Máté János 

Kristóf papnövendékeket pedig diakónussá 

szentelte az esztergomi bazilikában. Szent-

beszédében a főpásztor kiemelte: a papság a 

szentségek, főként az Eucharisztia szolgálata, 

ugyanakkor a közösség vezetésének felelős-

ségét és karizmáját is hordozza, nem utolsó-

sorban prófétai küldetést is jelent.

Katolikus hitünkben a prófétaság különleges 

jelentést hordoz, az evangéliumok, de a többi 

újszövetségi könyvek is gyakran rámutatnak 

a próféciák beteljesülésére. „A próféta olyan 

ember, aki Isten kegyelméből a felszínen 

megjelenő dolgok, helyzetek mélyére lát, és 

rámutat azok igazi természetére, jelentőségé-

re az üdvösség szempontjából. Ma is fontos, 

hogy hitünk szavát prófétai tisztánlátással 

kövessük a bonyolult világban, ugyanakkor a 

prófétának igazodnia kell az egyházi közös-

ség vezetőihez. Küldetése hozzájárul ahhoz, 

hogy nemzedékről nemzedékre az igazság 

biztonságával és a prófétai lelkület frisses-

ségével tegyünk tanúságot hitünkről. Ennek 

a prófétai szolgálatnak a gyakorlása valósul 

meg a prédikációban. Ez az egyik legfonto-

sabb feladatunk. Igehirdetésünk megújulása 

egyházi életünk megújulásának döntő kérdé-

se” – részletezte Erdő Péter.

Találkozás, közösség, küldetés – ezekkel a 

kulcsszavakkal írható le az EMIT, az Eszter-

gom–Budapesti Főegyházmegye Egyházme-

gyei Ifjúsági Tábora, amelyet immár hetedik 

alkalommal rendezett meg a hitoktatási fel-

ügyelőség. A középiskolás korú fiatalok há-

romnapos találkozóját idén a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való fel-

készülés jegyében tartották július közepén a 

verőcei Csattogó-völgyben.

Bárány Béla atya, a felügyelőség vezetője 

tudatta: több mint száz önkéntes szerve-

zővel dolgoztak, kiscsoportokból felépülő, 

korosztályonként három egységre bontott, 

egyenként hatvanfős altáborokba osztva a 

fiatalokat. A testi és lelki épülést egyaránt 

szolgáló gazdag programkínálatban szere-

pelt Erdő Péter bíboros előadása is, aki a 

NEK-re való felkészülés három évének köz-

ponti témáiból indult ki, amelyek az EMIT 

három napjának tematikáját is meghatároz-

ták. Az első az egyén, a második a közös-

ség viszonya az Eucharisztiához, a harma-

dik a misszióval, a világ elé való kilépéssel 

foglalkozott.

Hangsúlyozta, kiemelkedő fontosságú a 

közösség és az Eucharisztia kapcsolatának 

átgondolása, mert a szentmise „közössé-

gi esemény, közösségi részesedés”. Jézus 

még nem halt meg, amikor már odaadta tes-

tét és vérét — fogalmazott, megjegyezve, az 

ember szemével nézve, aki időbeliségben 

és térbeliségben tud gondolkodni, ez pa-

radoxon. Isten perspektívájában azonban 

minden együtt van, nincs előbb és később.

Amikor az Isten kommunikál az emberrel, 

mindig beleütközünk egy paradoxonba, va-

lami olyanba, ami az emberi értelem számára 

ellentmondásnak látszik – hívta fel a figyel-

met. Ez tipikus jele annak, hogy egy helyzet-

ben valami több van. Valaki többel találko-

zunk, mint a látható világ.

„Vegyétek és egyétek, értetek adom” – Jézus 

szavai azt fejezik ki, hogy közösséget teremt. 

Mint közösségnek adja nekik az Eucharisztia 

ünneplésének küldetését. Ezt értették meg 

az apostolok, és az első zsidó közösségek 

a közös templomi ima után elkezdték a ke-

nyértörést ünnepelni a házaknál. A teológia 

szerint az Eucharisztia alkotja az egyházat, 

miközben az egyház végzi az Eucharisztiát.

„Minden forrásom belőled fakad” – idézte a 

bíboros a NEK jelmondatát. Hozzátette: az 

Eucharisztia nem öncél, hanem olyan erőfor-

rás, amelyet Krisztus a világ életéért adott, 

ezért az a feladatunk, hogy elvigyük minden 

emberhez a segítő szeretet nyelvén.

A kérdésekre válaszolva Erdő Péter a hiva-

tását megalapozó személyes megérintett-

ségéről beszélt. Betekintést adott egyúttal 

a NEK programjaiba, kiemelve a fiataloknak 

szóló eseményeket és azt a szándékot, hogy 

megszólítsuk a nem hívőket. Felhívta a fia-

talok figyelmét: „Abban lesz más a magyar 

egyház a NEK után, amit ti a szívetekben 

magatokkal visztek. Az élmény, hogy létre 

tudunk hozni valami szépet, igazat, békéset, 

együtt tudunk lenni közösségben, meg tudja 

határozni a jövőnket.” 
K.CS.
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Az eucharisztikus kongresszusra készülünk. 

Ennek egyik jele, hogy egyre több templom-

ban újra megjelent a közös szentségimádás. 

Létrejött A szentségimádás iskolája elneve-

zésű képzés, amely az Istennek tetsző imád-

ságra és szentségimádásra akarja megtaní-

tani a katolikus keresztényeket. 

Az Eucharisztia mint szentség elsősor-

ban és mindenekelőtt az Eucharisztia 

megünneplését jelenti, amelyhez hozzá-

tartozik a szentáldozás. A szentáldozás 

révén erősödik a Krisztussal való egysé-

günk és életközösségünk. Napjainkban az 

eucharisztikus lelkiség másik fontos jele és 

eszköze a szentségimádás. Jézus szentségi, 

de valóságos jelenlétéből következik, hogy 

az Eucharisztiában jelen lévő Krisztusnak 

kijár a tiszteletnek az a formája, amit imádás-

nak szoktunk mondani, hiszen Őbenne, aki 

testi valóságában nekünk ajándékozza ma-

gát, egyben az Isten Fiával találkozunk (DH 

1656; KEK 1378). Már Szent Ágoston is azt 

írja, hogy „senki sem eszi ezt a testet anélkül, 

hogy előbb ne imádná; és bűnt követnénk el, 

ha nem imádnánk” (Zsoltármagyarázat 98,9).

A II. Vatikáni Zsinat után kezdett háttérbe 

szorulni a szentségimádás, mert egyesek túl-

zottan azt hangsúlyozták, hogy a szentmise 

és a szentáldozás fontosabb, mint a megma-

radó Eucharisztia és annak imádása, hiszen 

Jézus azt mondta: „vegyétek és egyétek”. 

Főként Nyugat-Európában vannak olyan 

helyi egyházak, egyházközségek, ahol szin-

te teljesen kihalt az Eucharisztia imádása.  

VI. Pál pápa a Mysterium fidei című körleve-

lében (1965) figyelmeztetett ennek a gondol-

kodásnak veszélyeire, s ebben a dokumen-

tumban összefoglalta a szentségimádással 

kapcsolatos katolikus tanítást.

A zsinat utáni tanítóhivatali megnyilatkozá-

sok főként azt tanítják, hogy a szentségimá-

dásoknak egységben kell maradni a szent-

misével, amely keresztény életünk forrása 

és csúcsa. Az Oltáriszentség szentmisén 

kívüli tiszteletét szabályozó szertartáskönyv 

hangsúlyozza, hogy „az Oltáriszentségnek a 

szentmiseáldozatban történő ünneplése az 

igazi eredete és célja annak a tiszteletnek, 

mellyel az Eucharisztiát a szentmisén kívül 

is körülvesszük” (2. p.). A papoktól azt kéri: 

„ügyeljünk arra, hogy az ilyen szentségimá-

dás alkalmával a legméltóságosabb Oltári-

szentségnek a szentmisével való kapcsolata 

világosan kitűnjék” (82. p.).

„A szentmisén kívüli szentségimádás foly-

tatja és elmélyíti azt, ami a liturgikus ünnep-

lésben történt – erre emlékeztet bennünket 

XVI. Benedek pápa is A szeretet szentsége 

kezdetű apostoli buzdításában –, ugyanis 

»csak az imádásban érlelődhet az igaz és 

mély összeszedettség. És éppen az Úrral 

való személyes találkozás e tettében érlelő-

dik a szociális küldetés is, melyet az Eucha-

risztia magában foglal, és le akarja bontani 

a falakat nemcsak köztünk és az Úr között, 

hanem és elsősorban azokat a falakat, ame-

lyek a többiektől választanak el minket«” 

(66. p.).

Az imádás és a méltó szentáldozás szem-

pontjai már a trentói zsinat 13. ülésének ha-

tározataiban is összefonódnak, de egységük 

csak a II. Vatikáni Zsinat utáni Eucharisticum 

mysterium (1967) kezdetű kongregációs 

utasításban lett a legvilágosabban megfo-

galmazva. „Amikor a hívők az Oltáriszent-

ségben jelenlévő Krisztust imádják, emlé-

kezzenek arra, hogy ez az isteni jelenlét az 

áldozatból ered, és a szentségi és egyben 

lelki áldozás felé irányul” (50. p.). A szentség- 

imádó lelkületet ki kell egészíteni a Jézussal 

a szentmisében egyesülni akaró áldozat be-

mutató lelkülettel.

A szentmise és a szentségimádás elválaszt-

hatatlan kapcsolatát szem előtt tartva még 

a szentségkitételnél is kerüljünk el mindent, 

„ami elhomályosítaná Krisztus kívánságát, 

aki az Oltáriszentséget elsősorban azért 

rendelte, hogy nekünk táplálékunk, orvos-

ságunk és vigaszunk legyen” (82. p.). Ezért 

van az, hogy mostanában az Oltáriszentsé-

get, a díszes monstranciát már nem a régi 

főoltár fölött lévő trónusra szoktuk kihelyez-

ni, hanem a szembemiséző oltárra. Ezáltal is 

lehet jelezni, hogy a szentségimádás ideális 

helye ugyanaz az oltár, ahol az Eucharisztiát 

ünnepeltük.

Az elmúlt évszázadokban a szentségimádás 

főként a valóságos jelenlét megvallására 

szolgált, és arra, hogy imádási kötelezett-

ségünket megadjuk a szentségi Jézusnak. 

A mai szentségimádásokban már egyéb 

szempontok kerülnek előtérbe. Például a 

szentségi Jézus jelenléte segít bennünket 

abban, hogy jobban tudjuk tudatosítani az 

Isten jelenlétét és közelségét. A szentség- 

imádást azonban nem szabad csak úgy fel-

fognunk, mint imádkozást Isten különleges 

jelenlétében. Igaz, hogy az Eucharisztiában 

az Isten Fiát imádjuk, de azt a Fiút, aki értünk 

emberekért, a mi üdvösségünkért emberré 

lett, szenvedett, meghalt és feltámadott, aki 

most az Atya jobbján ül, és közbenjár értünk. 

Krisztus jelenléte az Eucharisztiában nem a 

húsvét előtti Krisztusé, hanem a meghalt és 

feltámadt Üdvözítőé – vagyis eszkatologikus 

jelenlét. 

Mindnyájan tudjuk, hogy Isten  
mindenütt jelen van, de aki letérdel  

az Eucharisztia előtt, az  
a szentségi színek alatt jelen lévő 

Jézus Krisztust, megváltásunk  
misztériumát imádja,  

vele találkozik.

Dolhai Lajos 
a szentmiséről 
és a szentségimádásról



Segítünk

Esztergom-Budapest 6

Háztartásvezető-képzés Kispesten

Állatokkal a demenciában szenvedőkért

Harmincöt család részvételével folytatódik 

Kispesten a Karitász családtámogatási prog-

ramja, a 2015-ben indult Akarom tovább.  

A nyolc hónap alatt számos olyan gyakorlati 

tanácsot, háztartásvezetési praktikát sajátí-

tanak el a családok, amelyek végeredmény-

ben jelentős javulást eredményezhetnek az 

életkörülményeikben. A kezdeményezés el- 

sődleges célja a nehéz anyagi helyzetben 

élő gyermekes családok anyagi, szociális és 

mentális segítése úgy, hogy már rövid távon 

javítanak az érintettek szociális helyzetén, 

hosszú távon pedig elősegítik a rossz szo-

ciális helyzetből való kilábalást, az anyagi 

stabilitás elérését.

Az idei első alkalmon az egészséges táplál-

kozásról és a sok családot érintő táplálkozási 

problémákról tanultak a résztvevők, a foglal-

kozások alatt fejlesztő és ismeretterjesztő célú 

játékos foglalkozásokat tartottak a Karitász 

önkéntesei a gyermekeknek. A program során 

a részt vevő családok elsajátították a háztar-

tási napló vezetését, hogy áttekinthetővé és 

tervezhetővé váljon pénzügyi helyzetük, meg-

találják azokat a lehetőségeket, amelyekkel 

megtakarítást érhetnek el. Fontos, hogy olya-

noknak szól a program, akik „akarnak” is tenni 

a pozitív változásért. A kispesti karitász 2015-

ben és 2018-ban is megszervezte a sorozatot, 

összesen 85 család részvételével.

Szabadtéri szentmisét ünnepeltek június 

6-án a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartá-

sában működő XXIII. János Otthon máriare-

metei Názáret Házának kertjében, Esterházy 

László plébános főcelebrálásával, aki külön 

köszöntötte a vele koncelebráló hatvanöt éve 

pappá szentelt Herpy Györgyöt. A vasmisés 

atya a ház lakója, az ott élők lelki támasza. 

A Názáret Házban bentlakással 88 demen-

ciával élő idős ellátásáról gondoskodnak, a 

„Befogad-lak” épületében pedig demenci-

ával élők nappali ellátásával foglalkoznak. 

Az intézmény a gondozáson kívül az idősek 

szállítását és a meleg ebédet is biztosítja.

A szertartás keretében megáldották és átad-

ták a lakóknak Assisi Szent Ferenc Udvarát, 

amelyben kisállatok, nyúl, tyúk és kacsa van-

nak. Tervezik terápiás kutya és madarak el-

helyezését is, valamint egy mini füvészkertet, 

ahol különböző gyógynövények illata, látvá-

nya lenne nyugtató hatással a demenciával 

élőkre. Az udvar névadója a hagyomány sze-

rint a belőle fakadó evangéliumi szeretettől 

vezérelve az állatokkal is tudott beszélgetni 

Isten dicsőségére.

A legrégebben működő magyar szeretet-

misszió, a Katolikus Szeretetszolgálat or-

szágszerte 11 intézményben 1117 rászoruló 

ellátásáról közel 700 munkatárssal gondos-

kodik. Egervári Ágnes főigazgató egy inter-

júban az új, máriaremetei kezdeményezésről 

szólva úgy fogalmazott, az udvarban a ter-

mészet, az állatok közelsége is a demenciá-

val élők javára szolgál.

A szervezet története egyébként az ötvenes 

évekre nyúlik vissza, amikor mindenféle álla-

mi finanszírozás nélkül, az Állami Egyházügyi 

Hivatal folyamatos ellenőrzése mellett bent-

lakásos intézeteket működtetett. Bár még 

más néven tevékenykedett, 1950 és 1990 

között ez volt az egyetlen egyházi szeretet-

szolgálat. Otthonaikban elsősorban rejtőzkö-

dő apácák gondozták az idős, megrokkant 

szerzeteseket, papokat, majd a rendszervál-

tozás után az állammal kötött megállapodás 

alapján működtek tovább.

„Sajátosak az intézményeink. Többségükben 

régi műemléképületek, sok közülük pavilo-

nos rendszerű, ezekben több gondozóra és 

kisegítőre van szükség. A finanszírozásunk 

a lakók térítési díjából és az államtól kapott 

normatív támogatásból, valamint adomá-

nyokból áll össze” – magyarázta Egervári 

Ágnes, aki 2015 óta vezeti a szolgálatot. 

Mottójuk: Szívvel, szakértelemmel. A fő-

igazgató szerint ugyanis nagy szükség van 

a komoly szakmai tudásra is. Ennek szelle-

mében módszertani feladatokat is ellátnak, 

ami azt jelenti, hogy ők nyújtanak szakmai 

támogató hátteret, segítséget valamennyi 

katolikus intézmény számára. Kiadványuk-

ban például támpontot adnak ahhoz, hogyan 

kell a demenciával élő idősek számára meg-

szervezni a nappali ellátást. Egy gondoskodó 

családnak sokat jelent egy olyan intézmény, 

ahová reggel elvihetik az idős hozzátartozót, 

este pedig érte mehetnek, véli a vezető.

„A mai ember egyre kevésbé akarja elfo-

gadni, hogy a betegség, a szenvedés, a ha-

lál része az életünknek, és méltó kereteket 

kell adnunk ezeknek. Igyekszünk jó irány-

ba terelni a szakemberek szemléletét ezzel 

kapcsolatban. Mindenkinek megtanuljuk a 

nevét, megismerjük az életútját, ez kötelező 

a gondozóink számára. Erről hajlamos meg-

feledkezni a mai elgépiesedett egészségügyi 

rendszer. Megpróbálunk valami mást” – ösz-

szegezte Egervári Ágnes, aki szerint alapel-

vük, hogy nem a betegséget kezelik és nem 

a beteget gondozzák, hanem az embert.  

Ő van a középpontban. 

Május 25-én tartották az I. Főegyházmegyei Karitász Családi Ünnepet, amelyen 350-en 

gyűltek össze a Szent István-bazilikában, köztük 60–70 gyermek. A szertartással ünne-

pelték meg az egyházmegyei régiók megalakulásának negyedszázados jubileumát. Erdő 

Péter bíboros felidézte, a 2017-ben elhunyt Joachim Meisner kölni bíboros vezette egyház-

megye mennyi segítséget, karitatív szolgálatot végzett nálunk és szerte a világban.
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Hittel az egyetemen – keresztény gólyatábor mindenkinek

Sok érettségizőben felmerül a kérdés: mi lesz 

velem az egyetemi évek alatt? Kikkel fogok 

együtt lógni? Milyen lesz az új környezet? A 

választ leginkább a felsőbb éves egyetemis-

ták tudják, hiszen ők átélték már ezt a bizony-

talanságot. 

HEGY – Hittel az egyetemen címmel szervez-

tek ökumenikus gólyatábort, amelynek célja, 

hogy a diákok megtapasztalják: közösség-

ben lenni jó, az egyetemi nehézségekkel való 

megküzdés nem lehetetlen – amennyiben 

egy jó csapat felkészít és kísér már a kezde-

tek kezdetén. Az augusztus 7–11-ig tartó, a 

közösségi médiában is meghirdetett tábort 

idén Esztergomban, a Szent Adalbert Köz-

pontban tartják, a mottója pedig: „Nem lehet 

elrejteni a HEGY-re épült várost”. 

A résztvevők többsége keresztény iskolákból 

érkezik, és az egyetemi tanulmányai kezde-

tén fog először szembesülni azzal, hogy vele 

egykorú társaival nem feltétlenül egyezik 

az értékrendje. Sokan vidékről jönnek, és a 

nagyvárosba való költözéssel elszakadnak 

korábbi közösségeiktől, családjuktól, meg-

szokott életüktől. Az együtt eltöltött idő alatt, 

a tartalmas kulturális és közösségi progra-

mok mellett megismerhetik leendő, hasonló 

értékrendű évfolyamtársaikat, az egyeteme-

ken jelenleg is működő keresztény közössé-

geket.

„Összegyetemi gólyatábor lévén mindenhon-

nan érkeznek hozzánk gólyák, és mi megpró-

báljuk a lehető legpontosabb tájékoztatást 

megadni minden szakról, karról. Minden év-

ben meglepődünk, hogy már az első napon 

mennyire közvetlen, felszabadult a légkör. 

Így tudunk a jövőre is tervezni; a korosztály-

hoz igazítani programjainkat” – számolt be  

Bodnár Benedek, a tábor egyik főszervezője.

Harminc hittanos gyermek részvételével, a 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

való felkészülés jegyében július 22. és 26. 

között napközis tábort rendeztek Tarján-

ban. A központi helyszín a plébánia udva-

ra és közösségi háza volt, amely megtelt 

gyerekzsivajjal, nevetéssel. A napi játékos 

programokat hittanórák vezették be, a bűn-

beesés történetével, a Tízparanccsal, a bűn 

fajtáival ismerkedtek meg a gyermekek, és 

szó volt az emberiséget sújtó problémákról 

— számolt be Goldschmidt Éva szervező, 

aki szerint a lelki megtisztulás fontos sze-

repet kapott az eseményen. „Szabó Zol-

tán atya végig velünk volt a táborban, így 

számtalan lehetőség adódott a lelki beszél-

getés, valamint a szentgyónás elvégzésére” 

– részletezte.

A liturgikus események mindig a tábor 

kulcsprogramjai, a kálvárián a keresztutat 

a gyermekek imádkozták, a domb tetején 

pedig már várta őket a finom tízórai. Az in-

teraktív szentségimádás témája Zakeus, a 

vámszedő története volt, a kápolnában pe-

dig Szent Mária Magdolnára is emlékeztek.

A gyermekek nagyon várták az esztergomi 

kirándulást, amelynek során meglátogat-

ták a Ferences Szegénygondozó Nővérek 

Rendházát is. „A bazilikához vezető utat a 

Kis-Duna sétányon tettük meg, a városnéző 

kisvonatozás igazi élmény volt, a gyermekek 

végig integettek, hangos szóval üdvözölték a 

járókelőket, akik örömmel viszonozták mind-

ezt” – idézte fel a szervező. Klauzenberger 

Marika házi pizzája elmaradhatatlan minden 

hittantáborban, most ez az „ebéd házhoz 

jött, pontosabban a bazilikához”.

A Séta a bazilikában című interaktív foglal-

kozás után, a Szent István megkoronázása 

szobornál valamennyien ámulattal csodálták 

a tájat és a Dunán éppen elhaladó hajókat. 

A fáradtságnak másnap, a Pes-kőre vezető 

úton sem volt nyoma a gyermekeken. Az utol-

só napon, a szívkeretes tabló készítése mint-

egy összefoglalta a tábort, egyben igazolta  

a jelmondatát: 

Mozgalmas hittantábor Tarjánban

„Teremts bennem tiszta szívet!”
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Zarándokok fohásza 
Mindszentyért

Budapest díszpolgára lett a hercegprímás

Szent Charbel nevét kapta egy park Gazdagréten

Mindszenty József boldoggá avatásáért 

mutattak be szentmisét május 4-én az esz-

tergomi bazilikában, a főcelebráns Erdő 

Péter bíboros volt, a szónok Böcskei László 

nagyváradi megyéspüspök. Az eseményen a 

gyalogosan és kerékpárral, de még kenuval 

is érkező zarándokok immár tizennyolcadik 

alkalommal vettek részt. A Pannonia Sac-

ra iskolából mintegy nyolcszázan, a Szent 

Gellért Gimnáziumból közel ötvenen keltek 

útra, de a zsúfolásig megtelt bazilikában ott 

voltak az esztergomi Vitéz János Katolikus 

Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola, a szintén esztergomi Mindszenty Jó-

zsef Katolikus Általános Iskola, a budapesti 

Szent II. János Pál Iskolaközpont, valamint a 

Reménység Katolikus Általános Iskola diák-

jai és tanárai, a fővárosi Liliomkert Katolikus 

Óvoda közössége, illetve a vác–alsóvárosi 

plébánia Kolping családja is.

Mint ismeretes, Mindszenty Józsefet im-

már hivatalosan is a tiszteletre méltó névvel 

említhetjük, hiszen idén Ferenc pápa ha-

tározatban mondta ki, hogy „Isten szolgája 

Mindszenty József hősies fokon gyakorolta 

a keresztény erényeket”. A következő lépés 

a boldoggá avatás lenne.

„Fontos, hogy legyenek megbecsült embe-

rek szerte a világon, akik ismerik és átérzik 

népünk sorsát és valódi helyzetét, és tudá-

sukat, meggyőződésüket meg tudják osztani 

környezetükkel is. Ennek a fajta tanúságté-

telnek is különleges példája volt Mindszenty 

Az idei esztendőben Mindszenty József bíboros is részesült a főváros díszpolgári elis- 

merésében. A kitüntetést Erdő Péter bíboros posztumusz vette át június 19-én Tarlós István 

főpolgármestertől. A városvezető arról beszélt, hogy a múlt ápolásához és a jövő építéséhez 

példaképek kellenek, és a kitüntetettek teljesítményükkel, életművükkel olyan példaképekké 

váltak, akikre szabad, érdemes és kell alapozni a jövőt építő nemzedéknek. Beszélt arról is, a 

függetlenség minden nemzetnek alapvető joga, és nagy nemzeti ünnepeink, fontos évfordu-

lóink emlékeztetnek arra, hogy Magyarországnak továbbra is saját identitását őrző országnak 

kell maradnia.

A budapest–gazdagréti Szent Angyalok- 

templom felszentelésekor, 2016-ban Erdő 

Péter bíboros a plébániára bízta négy libano-

ni szent ereklyéit. 

Egyiküknek, az „arab Pio atya-
ként” tisztelt Szent Charbelnek  

a nevét viseli május 27-től a 
templom közelében fekvő park.

A névadó eseményen Tarlós István főpol-

gármester kiemelte a szent engedelmes-

ségét, szelídségét, szolgálatkészségét, ön-

feláldozó, lemondásra kész lelkületét. Mint 

mondta: mai világunkban ezek a nagyszerű 

tulajdonságok egyre kevésbé lelhetők fel. 

A gazdagréti terület Szent Charbel park el-

nevezésével a katolikusok és Budapest ve-

zetése olyan emléket állít az annayai reme-

tének, a „teljesség zarándokának”, amely 

mindig figyelmeztetni fogja az arra járókat 

a szent cselekedeteire, emberi tisztaságára.

Erdő Péter bíboros megáldotta a teret, majd 

hangsúlyozta, nagy örömmel hozta haza a 

szent ereklyéit, amelyeket Libanonban ka-

pott. Még nagyobb volt azonban az öröme, 

amikor megtudta, hogy a magyar hívek kö-

zött Charbelt már sokan tisztelik, sőt van 

egy művész pap, aki a szent portréját meg 

is festette. Emlékezetes maradt a bíboros 

számára az is, hogy a közeli Szent Angya-

lok-templomban az elmúlt esztendőben 

Béchara Boutros Raï bíborossal, maronita 

pátriárkával megáldhatta azt a kápolnát, 

amely a szent ereklyéit őrzi, és ahol azóta 

a hívek rendszeresen kérik Szent Charbel 

közbenjárását.

Az esztergomi önkormányzat posztumusz díszpolgári címet adományozott Mindszenty József egykori esztergomi érseknek, az oklevelet 

Erdő Péter bíboros vette át a hercegprímás emlékére rendezett mise után a Szent Adalbert Központban. 

József, akinek neve ma is ismert szerte a vilá-

gon” – fogalmazott a szertartáson Erdő Péter. 

A bíboros köszöntötte a Lengyelországból 

érkezett zarándokokat is, akik Szent Kinga 

ereklyéjét hozták el Esztergomba, valamint 

a dévai Szent Ferenc Alapítvány jelen lévő 

munkatársait és növendékeit.

Böcskei László szentbeszédében úgy fogal-

mazott, mély emberi szükséglet az egymás-

ba kapaszkodó elköteleződés. A modern kor 

áramlatainak kereszttüzében ez az össze-

kapaszkodás mutatja az irányt. Ez a kulcs 

a nyitáshoz vagy a záráshoz, az elfogadás-

hoz vagy az elutasításhoz, ahhoz, hogy mi 

az egészséges, természetes egyensúlyban 

megélhető jövő népünk számára és mi az, 

ami nemesíti népünket és erősíti Egyházun-

kat küldetése útján – fogalmazott a főpásztor.

Felhívta a figyelmet egyúttal arra, hogy múl-

tunk örökségét tudatosítani és örömmel to-

vábbvinni küldetésként kapott feladatunk. 

Vértanúink és hitvallóink az igazságot, az 

örömhírt hirdették, mertek a számukra adott 

jelenben küldetésüknek élni. Mindszenty bí-

boros az evangéliumi radikalizmust élte elénk. 

Isten igazságának fényében látta és munkálta 

az embert megillető legfőbb jót. Mindannyian 

egy jobb és szerethetőbb világot akarunk, ezt 

tervezzük és erről beszélünk. Be kell látnunk 

azonban, hogy ehhez több bátorságra és el-

szántabb elköteleződésre van szükség – fi-

gyelmeztetett a szónok.

Trauttvein Éva

Bókay László
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Vatikán

Szentté avatják Newman bíborost

Szinódus Amazóniáról

Az Amazóniával foglalkozó őszi szinódus 

időszakában, október 13-án avatja szentté 

Ferenc pápa John Henry Newman angol bí-

borost, továbbá az olasz Giuseppina Vannini 

nővért, az indiai Mariam Theresia Chiramel 

Mankidiyan nővért, a brazil Dulce Lopes 

Pontes nővért és a svájci harmadrendi feren-

cest, Marguerite Bayst. A Szentatya ezt július 

1-jén jelentette be.

John Henry Newman 1801-ben született 

Londonban. Fiatalkorában az anglikán egy-

ház felszentelt diakónusa volt, majd katoli-

kus hitre tér. Élete zarándokút volt az igazság 

felé. „Megtérésem pillanatában nem voltam 

tudatában annak az intellektuális és morális 

változásnak, ami elmémben lejátszódott. Az 

volt a benyomásom, hogy egy viharos átke-

lés után révbe értem; ezért a boldogságom 

attól kezdve egészen mostanáig változatlan 

maradt” – írta önmagáról.

1847-ben szentelték pappá, majd létrehozta 

a Néri Szent Fülöp Oratóriumot Angliában. 

XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. 1890-ben 

hunyt el, XVI. Benedek pápa avatta boldog-

gá 2010. szeptember 19-én Birmingham-

ben. „Newman élete arra tanít minket, hogy 

az igazság, az intellektuális tisztesség és a 

hiteles megtérés iránti szenvedélynek nagy 

ára van. Az igazságot, amely szabaddá tesz 

bennünket, nem tarthatjuk meg magunknak, 

tanúságtételt igényel, és arra van szükség, 

hogy mások is meghallják” — fogalmazott az 

előző egyházfő.

Felidézte: Newman bíboros megélte a papi 

szolgálat mélyen emberi oldalát a birming-

hamiek áldozatos szolgálatában azokban az 

években, amelyeket az általa alapított orató-

riumban töltött. Látogatta a betegeket és a 

szegényeket, vigasztalta az elhagyatottakat, 

gondját viselte a börtönben levőknek. Nem 

meglepő, hogy halála után ezrek álltak végig 

az utcák mentén, amikor földi maradványait 

temetkezési helyére szállították.

A szentté avatáshoz csoda is kell. Melissa 

Villalobos kezdetben csak néha kérte Bol-

dog John Henry Newman közbenjárását, 

majd szinte folyamatos párbeszédet foly-

tatott vele, végül az életét és a születendő 

gyermekét veszélyeztető helyzetben is az ő 

segítségéért fohászkodott. Negyedik gyer-

meke után, egy vetélést követően az ismét 

terhes asszony 2013 tavaszán vérezni kez-

dett, majd az orvosi vizsgálat során kiderült, 

a méhlepény részben levált a méhfalról, és a 

placentán lévő lyukból szivárog a vér. Ezen-

kívül egy, a magzatnál kétszerte nagyobb 

hematóma, azaz vérömleny is keletkezett. 

Mindezek miatt az orvos ágynyugalmat java-

solt, amit a négy kisgyermek mellett nehéz 

volt betartani. A vérzés súlyosbodott, Melis-

sa Villalobos bement a sürgősségire, ahol azt 

mondták, valószínű az újabb vetélés.

Egy napon a fürdőszobában a gyengeségtől 

és a kétségbeeséstől összeesett, és már hív-

ta volna a 911-et, de nem volt nála a mobil-

telefonja. Nem mert kiabálni a gyermekeinek, 

félve attól, hogy az erőkifejtéstől még súlyo-

sabbá válik a vérzés. Abban reménykedett, 

valamelyik gyerek fölmegy az emeletre, és 

megkérheti, hogy hozza oda neki a telefon-

ját. A gyerekek azonban néma csöndben vol-

tak, és ez még inkább aggódással töltötte el. 

Ekkor kezdett fohászkodni a bíboroshoz. Az 

ima hatására elállt a vérzés, felkelt a padló-

ról, a fürdőszobát pedig betöltötte a rózsail-

lat — emlékezett vissza az édesanya.

A kicsi rendben volt, aznap délután ultra-

hangvizsgálatra is elment, amely megerősí-

tette, hogy a méhlepény helyreállt, ő pedig 

folytatta az aktív hétköznapokat. 2013. de-

cember 27-én született meg Gemma, Melis-

sa Villalobos csak ezt követően jelentette be 

a csodát a bíboros szentté avatási ügyének 

posztulátoránál. Ez az esemény nyitotta meg 

az utat a szentté avatás előtt.

A 2010-es boldoggá avatásban kulcssze-

repet játszó csodás gyógyulás egyébként 

szintén az Egyesült Államokban történt: 

a most 71 éves Jack Sullivan diakónus 

súlyos gerincbetegségéből gyógyult fel 

2001-ben.

Közzétették az Amazónia térségével foglal-

kozó októberi szinódus előkészítő dokumen-

tumát. Az amazóniai egyháznak alternatív, 

átfogó és szolidáris fejlődési modellt kell ke-

resnie olyan etikára építve, amely figyelmet 

fordít a hiteles természeti és emberi ökológia 

iránti felelősségre – hangsúlyozza a június 

8-án kiadott dokumentum.

Az egyház számára alapvető, hogy meghall-

gassa az őslakos népek és minden közösség 

szavát, ebből indul ki a dokumentum, amely 

arra buzdít, hogy lássuk meg a problémát, 

ítéljük meg a helyzetet és cselekedjünk.

„Az amazóniai esőerdő a bolygó számára 

életfontosságú utolsó nagy tüdő, amelyet 

eltorzít az emberi beavatkozás okozta 

hatalmas válság, amelyben a kiselejte-

zés kultúrája uralkodik. A régióban élő 

őslakos népek számára ki kell alakítani 

az evangelizáció útjait” – olvasható a do-

kumentumban, amely hozzáteszi, Amazónia 

az egész emberiség tükre és változást igé-

nyel az emberek, az államok és az Egyház 

részéről.

A dokumentum ezen túl utal Ferenc pápa 

történelmi találkozójára az amazóniai népek 

képviselőivel, amelyre idén január 19-én 

került sor a perui Puerto Maldonadóban.  

A Szentatya akkor hangsúlyozta: „Szüksé-

günk van a ti bölcsességetekre és ismerete-

itekre, hogy pusztítás nélkül be tudjunk lépni 

e térség rejtett kincsei közé.”

Somogyi Viktória

S. V. 



Esztergom-Budapest 10

Megszépülő templomaink

Új szárnyat kapott a Szent Ferenc Kórház

A fővárosban több, turisztikai szempontból 

is értékes templom megújítása folyik. A Kis-

boldogasszony-templom (egyetemi temp-

lom) felújítása május elején indult, a teljes 

külső újjászületés mellett sor kerül a fűtés 

és a világítás korszerűsítésére, a károsodott 

festmények restaurálására.

A Horváth Mihály-téri Szent József-plébá-

niatemplom külső homlokzatának rendbe-

tételén szintén dolgoznak már, a kivitelezés 

az év végére fejeződhet be. A közelmúltban 

adták át a plébánia saját beruházásának ke-

retében rendbe tett Szent Jobb-kápolnát a 

Szent István-bazilikában.

Megújult az Ybl Miklós által tervezett Bakáts 

téri templom homlokzata és a templomkert 

is, az altemplomban pedig urnatemetőt ala-

kítottak ki — számolt be Kruppa Gábor ter-

vező. A második ütem kivitelezése ősszel in-

dul, a műszaki tartalmat – amely elsősorban 

a belső tér felújítására irányul – most állítják 

össze. A felújítás után az egyházi funkciók 

mellett komoly turisztikai vonzerőt jelenthet 

és egyfajta kulturális központként is működ-

het majd a templom.

Eközben Esztergom is „rákapcsol”: tavasz-

szal jelentették be, hogy teljesen megújul a 

Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-fő-

székesegyház. A teljes belső és külső felújí-

tás négy év alatt valósul meg. A már meg-

kezdett munkák keretében szépül meg az 

északi oldalhajó, elkészül a kincstárba és a 

panorámaterembe vezető lift.

Már megújult a bazilika rámpájához veze-

tő, a Prímás Pince bejárata melletti északi 

lépcsősor egy 30 millió forintos projektnek 

köszönhetően. Elkezdődött a bejárat és kör-

nyezetének megszépítése, valamint a kupola 

rekonstrukciója. A főszékesegyház a mun-

kák teljes ideje alatt látogatható marad.

Emellett a Keresztény Múzeum a turisták ér-

kezését kiszolgáló létesítményekkel gazda-

godhat, liftet építenek, fogadóteret hoznak 

létre büfével és vizesblokkal, megújulnak 

a kiállítóterek. A régóta felújításra szoruló, 

szintén kincseket rejtő Főszékesegyházi 

Könyvtárat is szeretnék megnyitni a turisták 

előtt, a Pázmány Péter utca 4. szám alatti 

épületben látványraktár és restauráló műhely 

kialakítását tervezik.

Ugyancsak esztergomi fejlemény, hogy le-

bontották a régi földszintes épületszárnyat, 

és új, modern, energetikailag is korszerű 

résszel bővül a Mindszenty iskola.

A II. kerületi Széher úton található intézmény 

jelenlegi befogadóképességét közel meg-

kétszerező új épületet Mohos Gábor eszter-

gom–budapesti segédpüspök áldotta meg 

május 24-én. Toldy-Scheidel Emil főigazgató 

a megnyitón elmondott beszédében arról tá-

jékoztatott, hogy az államigazgatás, az egy-

ház, a fenntartó rend, a területi önkormány-

zatok támogatása és magánadományokból, 

az Egészséges Budapest Programmal össz- 

hangban, az új kórházépülettel a régióban 

elsőként válik lehetővé a kardiovaszkuláris 

rehabilitáció leghatékonyabb nemzetközi 

példáinak bevezetése.

Fontos küldetésről van szó. Ezek a beteg-

ségek ugyanis Magyarországon vezető ha-

láloknak számítanak, ráadásul a hazai ada-

tok alapján az infarktus után fél-egy évvel a 

betegek halálozási aránya jóval meghaladja 

a nyugat-európai szintet. Ennek megváltoz-

tatása csak jó minőségű rehabilitációs, ok-

tató programokkal és a betegek családjának 

bevonásával lehetséges – hangzott el az 

eseményen.

Ahogy az is, hogy a Budapesti Szent Ferenc 

Kórház, amely a kardiológiai rehabilitáció 

területén Közép-Magyarország kétmillió fős 

lakosságát látja el, emellett egyházi kórház-

ként az egész országból fogad betegeket, a 

jelen fejlesztésnek köszönhetően bevezeti a 

rehabilitáció 21. századi modelljét. Ezzel pe-

dig a kedvezőtlen halálozási adatok javulását 

kívánja, és jó eséllyel fogja is szolgálni.

A fejlesztés jelentőségét jelzi, hogy kormány-

tagok is megjelentek a megnyitón. A Minisz-

terelnökséget vezető Gulyás Gergely arról 

beszélt, hogy a kórház felújítása példaértékű 

összefogás eredménye. A bővítés folytatá-

sa az egyházi egészségügyi fejlesztéseknek 

és az Egészséges Budapest Programnak – 

emelte ki Varga Mihály pénzügyminiszter. 

Láng Zsolt II. kerületi polgármester pedig 

arról beszélt, az önkormányzat évente több 

millió forinttal járul hozzá a kerület egészség-

ügyi ellátásának fejlesztéséhez.

Az új szárny átadását követően a követke-

ző lépés a kórház régi épületének teljes re-

konstrukciója, amely várhatóan már szep-

temberben elkezdődik. Az infarktus utáni és 

a szívműtéten átesett betegek rehabilitációja 

mellett a szívelégtelen betegek ellátására, a 

szív- és tüdőtranszplantált betegek rehabi-

litációjára is alkalmassá válik. Az így megú-

jult kardiovaszkuláris rehabilitációs központ 

teljes kihasználtság mellett 150 ágyon tudja 

szolgálni a magyarországi betegek gyógyu-

lását, életminőségének javulását.

PT

SZG
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Középpontban a misszió

Nagyszabású előadások a bazilikák előtt

Az Örömhír abban áll, hogy Krisztus fel-

támadt, és ha hozzá tartozunk, nekünk is 

részünk lesz az örök életben és boldog-

ságban — buzdított a máriaremetei kegy-

templom kertjében elmondott katekézisében 

Erdő Péter bíboros, meghirdetve a 2020-as 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

(NEK) harmadik előkészületi évét, amelynek 

középpontjában a misszió áll. A június 10-i 

programon beszélt arról is, hogy az egyéni 

és a közösségi eucharisztikus megújulás 

és elmélyülés szükségképpen összefügg a 

misszióval, hiszen maga Krisztus küldi tanít-

ványait, hogy hirdessék az Örömhírt minden 

népnek.

A missziós lelkület megható, egyben látvá-

nyos példája volt, hogy csaknem kétezren 

vettek részt azon a szentmisén, amelyet jú-

lius 28-án mutattak be a Szabadság hídon. 

„Ne csak hídon járók, hídépítők legyünk!” – 

erre biztatta a jelenlévőket, és ehhez kérte 

Isten közbenjárását Sajgó Szabolcs jezsuita 

szerzetes, a mise főcelebránsa. Számtalan 

kisgyermeket is kihoztak magukkal a szüleik, 

hogy jelen legyenek a szertartáson, amely a 

maga nemében egyedülálló volt Budapest 

történetében.

Az idei már a harmadik év, amikor több nyári 

hétvégére lezárják a hidat, hogy különleges 

közösségi teret nyerjen ezzel a főváros, és 

a Dunához, a természethez is még közelebb 

kerülhessenek az érdeklődők. A 2019-es 

legnagyobb újdonság éppen az, hogy sok 

zenés, kulturális program, piknik mellett ka-

tolikus szentmise is bekerült az események 

sorába, mégpedig a szervezők javaslatára.

A legszebb katedrálisban vagyunk, ahol csak 

lehet lenni – fogalmazott Sajgó Szabolcs, 

akihez az oltárnál csatlakozott rendtársa, 

Nagy Bálint, illetve a Fülöp-szigetekről szár-

mazó verbita, Elmer Hernandez és a ghánai 

szalézi Michael Karikunnel is, mintegy a vi-

lágegyházat képviselve.

A résztvevőket üzenettel köszöntötte a kül-

földön tartózkodó Erdő Péter bíboros is, 

Sajgó Szabolcs pedig a közösség erejére 

hívta fel a figyelmet, amelynek a 

forrása mindig maga Isten, a misz-

térium végtelen teljessége. A szent- 

áldozás latin neve, a communio is 

közösséget jelent – tette hozzá. Ez-

után azt kérte, hogy az euchariszti-

kus kongresszusra is készüljenek a 

résztvevők. „Aki csak erre jár, kap-

jon kedvet, hogy közénk tartozzon!” 

– biztatott.

Újabb alkalom lehet a felkészülés-

re és a misszióra az idei Forrás-

pont ifjúsági eucharisztikus nap is, amelyet 

szeptember 21-én tartanak a budapesti 

BOK Csarnokban. Még lehet jelentkezni a 

iec2020.hu/hu/forraspont webcímen. Ez 

a nap „találkozási lehetőség Jézussal, aki 

velünk maradt az Oltáriszentségben”. Lesz 

zenés dicsőítés, tanítás, tanúságtételek, pó-

diumbeszélgetés, szentmise Mohos Gábor 

esztergom–budapesti segédpüspökkel, va-

lamint szentségimádás. A találkozó vendége 

lesz Cristina nővér, az olasz The Voice tehet-

ségkutató műsor győztese, Kovács András 

Péter humorista, író, Papp Miklós görögka-

tolikus pap, Pulay Eszter aerobikedző, Dáni-

elfy Gergely énekes, valamint Fábry Kornél, a 

NEK Általános Titkárságának főtitkára.

Számos egyházi vonatkozású, jelentős kul-

turális produkcióra kerül sor az elkövetkező 

időszakban Esztergomban. Például Zenta 

1697 címmel mutatnak be rockoperát a zen-

tai csatáról a bazilika előtti téren augusztus 

14-én. Szarka Gyula zeneszerző, előadómű-

vész és Szálinger Balázs költő darabját Pata-

ki András rendezésében láthatja a közönség.

Horányi László, az Esztergomi Várszínház 

igazgatója úgy fogalmazott, a bazilika mé-

retei, jelentősége, Esztergom történelmi vo-

natkozásai, a zentai csata szerepe és a róla 

szóló előadás közös nevezőre került. Mint 

mondta, az előadás olyan értékeket közvetít, 

olyanok megtartására hívja fel a figyelmet, 

mint a hűség, a hazaszeretet és az adott szó 

becsülete, amelyekre ma nagy szükség van. 

Az 1697. szeptember 11-én lezajlott ütközet-

ben a Savoyai Jenő által vezetett egyesült 

keresztény seregek Zenta határában meg-

határozó csatát nyertek a török haderővel 

szemben.

A várszínház másik nagyszabású előadását, 

a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió című 

produkcióját augusztus 19-én mutatják be, 

ugyancsak a bazilika előtti szabadtéri szín-

padon. A produkcióban közreműködik a Ma-

gyar Nemzeti Táncegyüttes is. 

A darabot rendező Vidnyánszky Attila, a 

Nemzeti Színház főigazgatója elmondta, már 

a passió színházi műsorra tűzésekor készül-

tek a szabadtéri bemutató lehetőségére. 

Csíksomlyón 25 ezer ember látta a produkci-

ót, és az első magyarországi szabadtéri állo-

másként, mintegy „kultikus helyszínként” vá-

lasztották az esztergomi bazilika előtti teret.

Az előadás ingyenes, „azért, hogy eljöhessen 

mindenki, aki érzi azt a láthatatlan köteléket, 

amely keresztény és magyar között van”. Ezt 

a darabot az Eucharisztikus Kongresszus fel-

vezető előadásának is szánják.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton köz-

ponti fővárosi helyszíne a Szent István- 

bazilika előtti tér lesz. A harmadik alka-

lommal meghirdetett ingyenes program-

sorozat szeptember 4. és 11. között mint-

egy 100 filmklasszikust vetít le és több 

filmcsillagot is vendégül lát, köztük Pierre 

Richard-t, a francia vígjátékok sztárját.

Gőbel Ágoston
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