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„A húsvét mindig 
feltámadásban és 
békében végződik, 

de ez nem »happy end«, 
hanem a szeretet 

elköteleződése, mely 
segít végigjárni ezt a 

kemény utat, de annak 
tudatában, hogy Jézus 
előttünk elsőként már 
végigjárta, és ez erőt,

 bátorságot önt belénk.”
Ferenc pápa
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Az emberekhez legközelebbi szenteknek 

nevezte az új koronavírus-járványban a be-

tegekért életüket is feláldozó orvosokat és 

papokat Ferenc pápa a nagycsütörtök este 

a teljesen üres Szent Péter-bazilikában be-

mutatott szentmisén. Az egyházfő az úgyne-

vezett Katedra-oltárnál mutatta be az utolsó 

vacsorára emlékező szertartást, amelyet a 

hívők kizárólag interneten és a tömegkom-

munikációs eszközökön keresztül követhet-

tek. A járvány miatt elmaradt a lábmosás 

szertartása.

Rögtönzött homíliájában Ferenc pápa 
emlékeztetett a fertőzésben Olaszor-

szágban elhunyt több mint hatvan papra, 
akik a kórházakban végeztek szolgálatot. 

Megemlítette az orvosokat, ápolókat,  
akik szintén a munkavégzés közben 

kapott fertőzésben haltak meg. 

A Colosseum helyett a hívők nélküli bazilika 

volt a helyszíne a nagypénteki szertartások-

nak is, a hetek óta látogatók nélküli Szent 

Péter tér burkolata pedig immár zöld színbe 

öltözött a kinőtt fű miatt.

A mulandó helyett a valóban lényeges meglá-

tását sürgette Ferenc pápa a szintén a Szent 

Péter-bazilikában bemutatott és a neten köz-

vetített virágvasárnapi miséjén. Hangsúlyoz-

ta: e tragikus napokban arra kell figyelni, ami 

valóban komolynak számít, a lényegtelennel 

való felesleges törődés helyett. „Fedezzük 

fel ismét, hogy az élet értelme a szolgálatban 

rejlik” – fohászkodott. Jézus jeruzsálemi be-

vonulását idén nem a papokkal és hívőkkel 

teli, virágokkal és növényekkel díszített Szent 

Péter téren idézték fel, hanem a Katedra-ol-

tár előtt, ahova kisebb olaj- és pálmafákat 

állítottak. A mostani szertartáson részt vevő 

kevés pap a biztonsági távolságot betartva, 

minél messzebb igyekezett állni egymástól, 

valamint a pápától.

„Amikor úgy érezzük, falhoz vagyunk szorít-

va, zsákutcába jutottunk, fény és kijárat nél-

kül, amikor úgy érezzük, még az Úrtól sem 

kapunk választ, emlékezzünk arra, hogy nem 

vagyunk egyedül” – mondta szentbeszédé-

ben az egyházfő, kijelentve: mások szolgála-

ta, szeretete, gondozása és a megbocsátás 

a családban, éppúgy, mint a társadalomban, 

árat követel, és néha igazi via crucisnak, azaz 

keresztútnak tűnhet. De a szolgálat útja ve-

zet győzelemre – húzta alá. A virágvasárnap-

ra eső Ifjúsági Világnapra emlékeztetve arra 

buzdította a fiatalokat, táplálják a reményt, 

nagylelkűséget, szolidaritást, amire a leg-

nagyobb szükség van a járvány teremtette 

nehéz helyzetben. A pápa arra kérte minda-

zokat, akik nem tudnak részt venni – akár a 

tömegkommunikációs eszközökön keresztül 

– a húsvéti szertartásokon, hogy otthonuk-

ban imádkozzanak.

Németh Norbert, a római Pápai Magyar Inté-

zet rektora az üres Szent Péter térnél úgy nyi-

latkozott a távirati irodának, hogy a körülmé-

nyek megváltoztak, nincs tömeg, nem jönnek 

zarándokok, egyedül a celebráns van, és az 

a liturgia, amelyet ő mutat be. „Ez a lényeg 

meglátására segít bennünket, a lelkünk, látá-

sunk és hallásunk is jobban odafigyel, hogy 

meghalljuk Isten hangját” – mondta.

Nagypénteken három órakor az Istenhegyi 

Szent László-templom előtt Kocsis István 

plébános megáldotta az egyházközség ere-

jéből készült szabadtéri keresztutat, amely 

méltán nevezhető a főváros új ékességének.

Huszonöt éve, 1995. április 7-én költözött a 

Jóistenhez B. Kopp Judit szobrászművész. 

Egyházművész volt, magát legalábbis így 

jellemezte. Az ország közel negyven templo-

mában találkozunk olyan szakrális terekkel, 

melyeket ő alakított ki, bennük szép oltárok-

kal, ambókkal. Mostantól az egész Buda-

pestről látszó hegyvidéki kecses templom-

torony alatt találhatjuk azokat a stációkat, 

melyeket még sok évvel ezelőtt alkotott, és 

amelyek eddig bronzba öntve várták méltó, 

végső helyüket. 

Gyorssegélyt küld a horvátországi,  

Zágrábi Főegyházmegyének a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia, hogy 

támogassa az egyházmegyét a földren-

gés okozta károk helyreállításában. 

A közlemény szerint a horvát fővárost 

sújtó március 22-i földrengésben szá-

mos épület, köztük a Mária Mennybe-

vétele-főszékesegyház és más temp-

lomok is komoly károkat szenvedtek, 

házak váltak lakhatatlanná. 

A természeti katasztrófa halálos áldo-

zatot is követelt. Hozzátették: a Zágrá-

bi Főegyházmegyét 1093 körül Szent 

László király alapította, majd felépí-

tette a Szent István-székesegyházat, a 

mai katedrális elődjét.

Somogyi Viktória

MTI



Húsvét éjszakáján Krisztus feltámadásának 

történetét Márk evangéliumából olvassuk. 

Amikor véget ért a szombat – így kezdődik 

az elbeszélés –, az asszonyok illatszereket 

vásároltak, hogy megkenjék, bebalzsamoz-

zák Jézus testét. Halotthoz készültek, hogy 

megadják neki a végső tisztességet. Hajnal-

ban azután nyitva találták a sziklasírt, de a 

megkínzott holttest helyett egy ragyogó fehér 

ruhába öltözött ifjú, angyali jelenés fogadta 

őket. Megrémültek – mondja az evangélium. 

Az angyal első szava pedig ez: „Ne féljetek!”

Mitől fél az ember? Félünk, ha nálunk na-

gyobb hatalommal találkozunk. Lehet ez a ha-

talom a természet ereje. Nagy, látványos, ka-

tasztrofális események, mint egy földrengés, 

egy szélvihar, egy cunami, egy tűzhányó ki-

törése. Vagy ugyanilyen hatalmas, 

de lassú kérlelhetetlenséggel előre 

haladó folyamatok, jégkorszakok, a 

klíma változásai vagy „egyszerűen” 

az időjárás súlyos megpróbáltatá-

sai. Lehetnek nálunk nagyobb erők 

az élővilágban is. Ilyen minden jár-

vány, betegség és végül ilyen maga 

a halál, amely rádöbbent arra, hogy 

véges a földi életünk. Megmutatja, 

hogy a saját biológiai valóságunk 

is hatalmasabb nálunk. És lehetnek 

a félelem okai emberi hatalmak is, 

háború, zsarnokság, üldöztetés és 

minden egyéb, ami az emberi bűn 

következtében mások életét fizika-

ilag, gazdaságilag, az információk 

szintjén vagy másképpen kiszolgáltatottá, se-

bezhetővé teszi.

De a Biblia ismeri a félelemnek egy egészen 

különleges, ezeknél is mélyebb, elemibb fajtá-

ját is. A Kivonulás könyve szerint amikor az Úr 

Mózesnek megjelenik az égő csipkebokorban 

és rábízza a küldetést, hogy szabadítsa meg 

népét az egyiptomi szolgaságból, Mózes elta-

karja arcát, mert fél Istenre tekinteni (Kiv 3,6). 

Amikor az ember Istennel találkozik, lenyűgö-

zi az a mérhetetlen valóság, amelyre ráérez, 

amely megnyilvánul előtte. Még az igazak is, 

még azok is, akik bíznak Isten gondviselő se-

gítségében, lenyűgözve állnak meg ez előtt a 

roppant létező előtt. Ez a tisztelet és döbbent 

félelem az Újszövetség világától sem idegen. 

Még maga Jézus is arról beszél, hogy nem az 

emberi hatalomtól kell félni, mert az csak a 

testi életnek árthat, hanem inkább kell tartani 

Attól, akitől örök sorsunk függ. 

De Krisztus feltámadása nem csupán a mér-

hetetlen isteni hatalom megnyilvánulása. 

Megmutatja Isten emberszeretetét is. Az an-

gyali jelenés örömhírt hoz: „A Názáreti Jézust 

keresitek, akit keresztre feszítettek? Nincs itt. 

Feltámadt.” „A Názáreti? A keresztre feszí-

tett?” – ez volt az a két tény, ami miatt sokan 

csüggedten gondolhatták: mégsem lehetett 

ő a Megváltó. Hiszen a jövendölések szerint 

nem Názáretben kellett születnie. Az pedig 

végképp botránynak látszott, hogy akit győz-

tes, szabadító királyként vártak, a megszálló 

idegen hatalom keresztfáján végezze földi 

életét. De Isten műve felülmúlja az emberi el-

képzeléseket. Az utolsó szót Ő mondja ki. Ez 

pedig a feltámadás örömhíre. Annak a szere-

tetnek a megjelenése, amely van olyan erős, 

sőt erősebb, mint a halál.

A húsvét fényében másként látjuk az embe-

riség sorsát és a saját életünket is. Részei 

vagyunk a teremtett világnak. Szervezetünk 

képes védekezni sok betegség és külső meg-

próbáltatás ellen. De értelmes és közösségi 

lényként tudatosan és egymást segítve küz-

deni is tudunk fennmaradásunkért és azért, 

hogy életünk szebb és tartalmasabb legyen. 

Tudjuk, hogy volt idő, amikor az emberiség 

még nem létezett, és abba is belegondolunk, 

hogy földi történelmünk egyszer véget ér.  De 

ettől nem válik körülöttünk minden jelentékte-

lenné. És nem is a jelen pillanat az egyetlen, 

amit megragadhatunk. Az ember élete nem 

olyan, mint a reménytelen helyzetben lévő, 

ostromlott városé, ahol a lakók nyíltan ki-

mondják: Együnk, igyunk, holnap úgyis meg-

halunk! (Iz 22,13). Mert Jézus feltámadása 

nekünk is reményt ad. Személyes hivatásunk 

örök életre szól. Ettől pedig fontossá válik 

mindaz, amit itt, a földön teszünk. 

Öröm látni, hogy most, a rendkívüli helyzet 

idején sokakban feltámad a segítőkészség. 

Hogy éppen a sokféle szükség felébresz-

ti az összetartozást a nemzedékek között. 

Rádöbbent arra, hogy mennyire egymásra 

vagyunk utalva. Megmutatja, hogy milyen 

fontos, mennyi megbecsülést érdemel azok 

munkája, akik az egészségügyben dolgoznak 

vagy azért fáradoznak, hogy az élet alapve-

tő működését biztosítsák. De a tudósok is 

megérezték, hogy rájuk figyel a világ, hogy 

kutatásaik nem csupán hosszú távon, hanem 

már most azonnal is sürgetően szükségesek 

az emberiség számára. Az emberek pedig ér-

tékelik az értük végzett munkát. Jó látni, hogy 

szerte Európában a házak ablakaiban tapsol-

nak az emberek: így köszönik meg a sokszor 

hősies helytállást.

És mindenki más is szembesül-

hetett a saját felelősségével. Nem 

csupán magunkra kell vigyáznunk, 

hanem a többiekre is. A fizikai tá-

volságtartás pedig tudatosította az 

igényt a szeretet és a kommuni-

káció iránt. Fejlődött a távoktatás, 

sokan videókonferenciákat tarta-

nak vagy felvételeket posztolnak. 

Művészek és sportolók üzennek 

az embereknek. De olyan unoka is 

akadt, aki egy városi ház udvarán 

az aszfaltra rajzolta fel színes krétá-

val, hogy „Nagyi, szeretünk!”.

Nem kevesen kezdtek érdeklődni, 

hogyan lehet a hitet, a közösségi 

ünneplést átélni úgy, hogy a templomokban 

szünetelnie kell a nyilvános istentiszteletnek. 

De a szeretet találékonnyá tesz. Megjelentek 

az otthoni imádságok útmutatói, szinte min-

den plébánia megoldotta a szertartások köz-

vetítését. A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés 

helyett átutalások érkeztek a Karitászhoz, 

úgyhogy az idén is, éppen a fiatalabb önkén-

tesek segítségével, sikerült sok rászorulónak 

segíteni. 

Lesz bőségesen tennivaló a továbbiakban is. 

Van, akinek a munkahelye szűnt meg. Más 

csökkentett munkaidővel dolgozik. Sokan 

tartanak a jövőtől. Ezért összetartásra lesz 

szükség ahhoz is, hogy újrainduljon az élet. 

Őrizzük meg hát az idei húsvét örömét! 

Mert az utolsó szó nem a gyászé, 
hanem a feltámadásé. 

 A szereteté, amely erősebb,  
mint a halál.

Ne féljetek!

Erdő Péter
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„Még ha a járvány be is árnyékolja idei hús-

vétunkat, hisszük, hogy húsvét azért az ün-

nepek ünnepe, mert Krisztus feltámadásában 

látjuk Isten teremtette és Isten rendelte sor-

sunkat. Az az öröm tölt el, hogy Ő feltámadt, 

és Vele miénk az élet! A halálon győzött az 

élet! Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék 

is van, s amíg fény van, addig az árnyék is 

megvan. Együtt kell élnünk az árnyékkal és 

a fénnyel is” – fogalmazott közös húsvéti 

közleményében a Magyar Katolikus Püspö-

ki Konferencia és Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa.

A buzdításra szükség is van, hiszen az ünnep 

körülményei a járványveszély miatt nagyon 

mások. A világot s benne hazánkat is meg-

terheli a koronavírus, kihívás elé állítva min-

denkit, különösen az egészségügyben dol-

gozókat. Ugyanakkor a feltámadt Krisztussal 

való közösségi találkozás lehetőségéből sem 

meríthetünk erőt, miután a korlátozások miatt 

a szertartásokon, így a húsvéti vigílián is csu-

pán közvetített formában – interneten, televí-

zión vagy rádión keresztül – vehetünk részt.

De hogyan jutottunk idáig? Miután a Kínából 

kiindult fertőzés elérte Európát, március 11-

én hazánkban is veszélyhelyzetet hirdetett 

a kormány. A rendkívüli intézkedések során 

egymás után tiltották be vagy mondták le a 

rendezvényeket és összejöveteleket, zártak 

be a szórakozóhelyek, a színházak és a mo-

zik, majd sor került az egyetemekre, kollégi-

umokra és az általános iskolákra is. Életbe 

lépett a digitális oktatási rend, a minap pe-

dig az is kiderült, hogy csak írásbeli érettségi 

lesz. Szigorú szabályok vonatkoznak a súlyo-

san veszélyeztetett idősekre, egyes gazda-

sági ágazatok pedig szinte azonnal padlóra 

kerültek. Az első koronavírusos beteg, egy 75 

éves ember március 15-én halt meg.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

azonban hamarabb, március 5-én, de már 

a COVID-19-járvány Magyarországra való 

betörése után különleges rendelkezéseket 

vezetett be. Ezek mai szemmel még igen 

enyhék voltak. „Kérjük a szentmiséken a kéz-

fogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és 

a kézbe áldoztatás általánossá tételét, kérjük 

a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és 

után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen 

hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappan-

nal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel” – írták 

egyebek mellett. Előzőleg, a testület tavaszi 

üléséről szóló tájékoztatón pedig már elhang-

zott: a konferencia kapcsolatban áll az illeté-

kes állami szervekkel.

Erdő Péter ezekben a napokban külön is kife-

jezte együttérzését, buzdítva az érintetteket, 

illetve egy közös fohászt is megfogalmazott. 

„Mindenható Urunk, atyáink Istene! Amikor 

olyan természeti csapások érnek minket, 

amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biz-

tos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy 

végül is mindig a te kezedben van az életünk. 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány em-

bereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani 

járvány ellenszerét! Adj irgalmat és örök nyu-

godalmat a betegségben elhunytaknak, adj a 

betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az 

egészségügy munkatársainak erőt és áldást 

bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hi-

tet, a bizalmat és a segítő szeretetet” – írta 

egyebek mellett a bíboros.

Nem sokkal később, március 13-án, de már 

a veszélyhelyzet meghirdetése után adott ki 

újabb közleményt az MKPK. Ebben hang-

súlyozták: a templomok, mint a lelki feltöltő-

dés és imádság helyei, különösen fontosak. 

„Templomainkat nem zárjuk be, mégis fele-

lősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, 

aki betegnek érzi magát, önmaga és mások 

védelmében érezze lelkiismereti kötelessé-

gének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és 

ne menjen közösségbe. Különösen figyeljünk 

idősebb embertársainkra” – olvashattuk a 

kommünikében, ahogy azt is, várható online 

miseközvetítés, emellett van, ahol szabadtéri 

szentmisét tartanak, vagy ahol lehetséges, 

más módon segítik elő a „kisebb közössé-

gekben való templomi liturgikus ünneplést”. 

A püspöki kar ez esetben is nyomatékosan 

Pápai fohász
 az üres Szent Péter téren

Sötétséget és félelmet teremtő viharhoz 

hasonlította a koronavírus-fertőzést Fe-

renc pápa a teljesen üres Szent Péter téren 

mondott imáját kísérő beszédében márci-

us 27-én, választásra sürgetve az embe-

riséget eddigi hangos, de látszatra épülő 

élete, valamint a csendes szolgálat és 

testvériség között. A járvány keltette féle-

lemben elérkezett az ideje, hogy észreve-

gyük, nem mehet előre mindenki külön 

a saját útján, csakis együtt haladhatunk 

tovább – mondta. Megemlítette a bátran 

cselekvő orvosokat, ápolókat, az élelmi-

szerboltokban dolgozókat, az idősgondo-

zókat, a fuvarozókat, a rendfenntartókat, 

a papokat és a nővéreket. „Az ima és a 

csendes szolgálat a győztes fegyverünk” – 

hangsúlyozta az egyházfő.

Járványhelyzet 
Magyarországon – 

Vigasztaló Egyház
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Erősödik a segítő szeretet
A járvány miatt különösen felértékelődött a 

segítő szeretet jelentősége, és örömteli, hogy 

a világegyház visszhangozza Ferenc pápa 

felhívását az egyetemes szolidaritásra és a 

testvériségre a gazdasági és társadalmi za-

var leküzdésében. Aloysius John, a Caritas 

Internationalis főtitkára tűzszünetre szólított 

fel a konfliktusokban, kérve, hogy az emberi-

ség együtt kerekedjen felül ezen a helyzeten.

Magyarországon is megmozdultak a karita-

tív szervezetek, melyeket számos önkéntes 

segít a nehéz időszakban is, továbbá folya-

matosan érkeznek a felajánlások a rászorulók 

javára.

Nagyobb a baj, mint eddig bármikor, ezért 

a mostani időszak az összefogás, az össze-

kapaszkodás ideje – mondta a köztársasági 

elnök felesége újságírók előtt március 24-én 

Budapesten. Herczegh Anita a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat központjában tartott sajtó-

tájékoztatón köszönetet mondott a máltaiak 

mellett a Baptista Szeretetszolgálat, az Öku-

menikus Segélyszervezet, a Katolikus Kari-

tász, a Magyar Református Szeretetszolgálat 

és a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek. 

Hangsúlyozta: e szervezetek önkéntesei min-

dent megtesznek azért, hogy a segítség min-

denhová eljusson.

Herczegh Anita azt mondta, sajnos vannak, 

akik visszaélnek az emberek bizalmával, és 

bemutatta azt az igazolókártyát, amellyel e 

szervezetek önkéntesei keresik fel a segít-

séget kérőket. Hozzátette: az igazolványon 

olvasható telefonszámon a nap 24 órájá-

ban ellenőrizhető annak hitelessége. Köz-

lése szerint a segítő szervezetek munkájuk 

hatékonyságáért döntöttek arról, hogy ösz-

szehangolják a tevékenységüket.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kap-

csolatokért felelős államtitkár, a Nemzeti 

Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke 

a tájékoztatón kitért arra, hogy újraindítot-

ták az 1357-es adományvonalat, továbbá a 

11711711-22222222 számlaszámot is, ame-

lyen a karitatív szervezetek munkáját lehet 

pénzfelajánlással támogatni.

A járvány miatt a fertőzés szempontjából kü-

lönösen veszélyeztetett hajléktalan emberek 

számára alakított ki karanténként szolgáló 

menedékhelyet egy használaton kívüli bu-

dapesti épületben a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat – közölték. Jelenleg nincs olyan 

intézmény Budapesten, amely erre kifejezet-

ten alkalmas lenne, a szállókon nem adottak 

a feltételek, de az sem jelent megnyugtató 

megoldást, ha az érintettek közterületen töltik 

a karantén idejét – részletezték. Mint írták, az 

új menedékhely fokozott biztonsági előírások 

mellett működik majd, csak egészségügyi-

leg indokolt eseteket fogad, és teljes ellátást 

nyújt a bent tartózkodóknak. Az itt dolgozó 

munkatársak teljes védőfelszerelésben látják 

el feladataikat. Ezzel párhuzamosan a budai 

oldalon a szeretetszolgálat hajléktalanok el-

látását végző intézményeiben új működési 

rendet vezettek be.

A jezsuiták, valamint az Ignáci Lelkiségi Köz-

pontban képzett szakemberek a járvány ide-

jén az online lelki beszélgetés lehetőségét 

kínálják fel. A kezdeményezés mindazoknak 

szól, akik kérdéseiket, bizonytalanságaikat, 

akár örömeiket Isten elé szeretnék vinni, el-

csendesednének vagy az imádsághoz kérnek 

segítséget. A szabad időpontokra a rend ál-

tal elkészített, honlapjukon elérhető naptáron 

keresztül lehet jelentkezni.

A járvány sajátosan színezi meg a nagyböjti 

időszakot: felborította életvitelünket, meg-

állásra késztet, vagy legalábbis arra ösztö-

nöz, hogy újragondoljuk napi teendőinket, és 

szembesüljünk a határainkkal. Sok minden 

történik ilyenkor az emberben: nagy hullámo-

kat élhet át, és lehetnek kérdései, bizonyta-

lanságai, örömei – írták.

felhívta a figyelmet a hatósági előírások be-

tartására.

Egy hét sem telt el, és érkezett a következő 

bejelentés. A templomok ugyan továbbra 

sem zártak be, „mégis felelősen és körülte-

kintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 

2020. március 22., nagyböjt negyedik vasár-

napjától a templomokban szünetel”. Egyetlen 

kivétel a temetés, amelyet egyszerű formá-

ban, röviden kell megtartani.

A nagyhétre, illetve egyelőre a húsvéti idő-

szakra is érvényes döntés értelmében a 

papokat arra kérik, továbbra is tartsanak a 

templomokban vagy megfelelő kápolnában 

szentmiséket, „tanúságot téve arról, amit a 

Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy 

az Eucharisztia az Egyház életének közép-

pontja”. Fontos tudni: az Egyházi Törvény-

könyv előírásai szerint a megyéspüspök, 

ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasár-

napi szentmisén való részvétel kötelezett-

sége alól. Ezt a felmentést – a fertőzés el-

kerülése érdekében – a püspöki konferencia 

ordináriusai megadták. A rendkívüli helyzetre 

való tekintettel ugyancsak lehetővé tették az 

általános feloldozás megadását.

Ez tehát a hivatalos formula, más kérdés a 

gyakorlati megvalósítás. A közösségi együtt-

létet kizáró szigorítások hatására ország-

szerte szerveznek azóta is online miseköz-

vetítéseket a plébániák, az egyház jelenléte 

mindenképpen megerősödött az interneten. 

Szép példái mutatkoznak – a megváltozott 

körülmények ellenére is – a közösségi együtt-

működésnek.

Ugyancsak segíti a hívek bevonását a liturgi-

ába a számos televíziós és rádiós miseköz-

vetítés. A Szentszék, illetve a püspöki kar is 

segédanyagokkal bátorítja a híveket a sze-

mélyes és családi lelki elmélyülésben.

Ebben a nehéz időszakban is mindenki szá-

mára nyitva áll az út, a lehetőség. A keresz-

tény világ példát ad, hogyan lehet élni az örök 

élet örömével. Ez a fényben élő egyház hite: 

„Az Úr feltámadott”. 
Ez a fény élteti a Feltámadottban hívőket – 

üzenik közös húsvéti felhívásukban a keresz-

tény egyházak.
Kacsoh Dániel

KD
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Önkéntes szolgálat a karitász jegyében

Értelmileg akadályozottak közösségépítése a Reménykörben

A karitászmunka célja és 
lényege, hogy testvéreinket, 
felebarátainkat, embertársa-
inkat az üdvösségre segítsük 
és tanúságot tegyünk Isten 

szeretetéről a világban. 
Ez ugyan minden keresztény hivatása és vál-

lalása a keresztségben és a bérmálásban, de 

nekünk, karitászmunkatársaknak közvetlen 

módon, a tevékeny szeretet eszközrendsze-

re és cselekedetei által van lehetőségünk en-

nek az általános küldetésnek a betöltésére.

A Szent Erzsébet Karitász Központ célja, 

hogy mi is ott segítsünk, ahol a nehézségek, 

bajok adódnak, mégpedig a helyi karitász-

csoportokon keresztül. Hiszen ők ismerik 

a problémák részleteit, ők tudják felmérni a 

szükséget, ők tudják a rászorulókat a közös-

ségbe bevonni, biztosítani, hogy a segítség 

valóban célt érjen. Munkánkkal tanúságot 

akarunk tenni Isten szeretetéről, ezáltal misz-

sziós, evangelizációs szolgálatot végzünk, 

hitelesítjük az egyház szolgálatát.

Legfőbb feladataink, hogy segítjük a plé-

bániai karitászcsoportok tevékenységét, 

összehangoljuk a munkájukat, biztosítjuk 

az önkéntesek lelki és szakmai képzését, 

a plébánosok, lelkipásztorok, atyák szol-

gálatában állunk, az országos szervezettel 

együttműködve segélyakciókat szervezünk. 

Fenntartjuk a Szenvedélybeteg-segítő Lelki 

Központ intézményét és segítjük a munká-

ját, továbbá az együttműködést a Katolikus 

Alkoholmentő Szolgálattal. Együttműködünk 

a társegyházak segélyszervezeteivel és vilá-

gi segélyszervezetekkel, valamint az önkor-

mányzatokkal, különösen a családsegítő és 

gyermek-, ifjúságvédelmi intézményekkel.

Tavaly egyebek mellett a lakhatást segítő, 

megtartó, illetve beiskolázási és pelenkase-

gély-programot vittük végig, meghirdettük a 

Szent Erzsébet kenyere-akciót, gyermeke-

ket, illetve családokat segítettünk ingyenes 

kulturális programokhoz, volt élelmiszer-tá-

mogatás, közös gyűjtés a karitászcsopor-

tokkal, gyógyszerekkel, Béres-cseppel, va-

lamint orvosi eszközökkel való támogatás, 

és természetesen táboroztatás. A plébáni-

ákon több mint 1500 önkéntes vállal ka-

ritászszolgálatot, ám továbbra is buzdítunk 

mindenkit, hogy aki érez magában hívást a 

csatlakozásra, vegye fel a kapcsolatot a helyi 

karitászcsoporttal vagy a plébános atyával.

Főegyházmegyénkben ezt a tevékenységet 

az alábbi bankszámlaszámra történő átuta-

lással vagy csekken történő befizetéssel is 

lehet támogatni: 11706016-20468198.

A Szent Erzsébet Karitász Központ intézmé-

nyét, a börtönpasztorációt, a mozgássérül-

tek, vakok és látássérültek, siketek és hal-

lássérültek és az értelmileg akadályozottak 

pasztorálását az Esztergom–Budapesti Fő-

egyházmegye Diakonális Szakterülete fogja 

össze. Neruda Károly atya, az értelmileg aka-

dályozottak szakreferense már szeminaris-

ta kora óta, több mint húsz éve foglalkozik 

azokkal a testvéreinkkel és családjaikkal, akik 

érintettek ilyen korlátozottságokban. Amióta 

Erdő Péter bíboros, prímás jóváhagyta a 

szakpasztorációnak ezt a fajtáját és kinevez-

te Karesz atyát referenssé, megkezdődhetett 

a szervezett evangelizációs munka.

Ilyen szakterület korábban nem volt, de a 

megalakulásig is sok egyéni kezdeményezés 

keretében foglalkoztak az értelmileg akadá-

lyozottakkal, az autizmusspektrum-zavarral 

élőkkel, szüleikkel, gondviselőikkel, csa-

ládtagjaikkal. A tavaly novemberben indult 

konkrét együttműködés aktualitását az idei 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

való készülődés adta, melynek keretében 

minden plébániánkra küldtünk tájékoztató 

levelet, szórólapokat, plakátokat, melyekben 

felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Értelmileg 

Akadályozottak Referatúrája és a Szent Er-

zsébet Karitász Központ keresi mindazokat 

a híveket, testvéreket, érdeklődőket és csa-

ládtagjaikat, akik szeretnének kapcsolatba 

kerülni a Reménykörrel, és részt vennének az 

eucharisztikus kongresszuson.

A Reménykör szeretné bevonni speciális 

szükségletű testvéreinket, azaz a siketeket és 

nagyothallókat, látás-, illetve mozgássérülte-

ket, az értelmileg akadályozottakat, az autiz-

musspektrum-zavarral élőket és a halmozot-

tan sérülteket a keresztény közösségbe mind 

helyi, plébániai, mind egyházmegyei szinten. 

Segíteni az érintettek szentségekhez jutá-

sát, a családok támogatását, érdekvédel-

met az élet bármely területén. Ez az egye-

dülálló evangelizációs eszköz és közösség 

próbálja kitágítani az egyház életébe való be-

kapcsolódásukat, esélyegyenlőséget biztosít 

a lelki élet területén, és formálja a többi hívő 

szemléletét is.

„Minden embernek van sajátos nyelvezete, 

habitusa. Isten ezt a sajátos nyelvet hasz-

nálja, hogy megtaláljon minket, hogy eljus-

son hozzánk. Nekünk is meg kell találnunk 

egymás nyelvét, hogy megértsük egymást a 

sérült, akadályozott emberekkel” – fogalma-

zott minderről Karesz atya a Mária Rádióban. 

Amennyiben környezetünkben, plébániánkon 

találkozunk ilyen akadályozott hívekkel, test-

vérekkel vagy jóakaratú érdeklődőkkel, adjuk 

meg a Reménykör elérhetőségét nekik: info@

remenykor.hu, www.remenykor.hu

Csorba Gábor
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Digitális oktatás veszélyhelyzetben

Budapestre költözik a teljes Pázmány

Úttörő, egyben kényszer szülte vállalkozás a 

magyar oktatási rendszer számára a járvány-

helyzet miatt bevezetett digitális oktatási rend. 

A tanárok és diákok személyes találkozását 

kizáró kormányzati rendelkezés egyaránt kihí-

vások elé állítja a pedagógusokat, a diákokat 

és a családokat. Mindez érinti természetesen 

az egyházi intézményeket is, így a főegyház-

megye fenntartásában működő 19 általános 

és középiskolát is.

Felekezeti és nagycsaládos szervezetek is 

segítik az érintetteket, de számos technikai 

felajánlásban is megmutatkozik a társadalmi 

szolidaritás a nehéz hetekben, hónapokban.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat például 

távkorrepetálást indított. A szervezet munka-

társai a tanulásban segítségre szoruló gyer-

mekeket kötik össze online, zárt videókap-

csolattal a segítségüket felajánló fiatalokkal a 

szervezet új weblapján keresztül.

A program egyszerre teremt lehetőséget 

a korrepetálásra szoruló gyerekeknek 

és a másoknak segíteni akaró fiatalok-

nak, függetlenül attól, hogy az ország 

mely pontján tartózkodnak éppen.  

A szervezők általános iskolásokat és 

érettségire készülő középiskolásokat 

egyaránt várnak. Akinek segítségre 

van szüksége, elég megjelölnie, milyen 

tárgyban kér korrepetálást, és mi az, amit nem 

ért. A szeretetszolgálat munkatársai aztán 

megkeresik a problémáján segíteni tudó 

fiatal önkéntest, és a honlapon keresztül 

összekapcsolják őket.

„Az új helyzet az iskoláknak sem könnyű.  

A legfontosabb, hogy felálljon és megbízható 

működést biztosítson az iskola által válasz-

tott online platform. Ennek legyen része egy 

órarend, mely a diáknak, illetve a családnak 

napirendet ad” – véli Gilicze Zoltán, a Patrona 

Hungariae Iskolaközpont általános iskolájának 

igazgatója, aki szerint követelmény az átlátha-

tóság, tervezhetőség, továbbá hogy lehetősé-

get adjanak a felek közötti kommunikációra.

Ami a Patronát illeti: az önálló digitális óra-

rendben a fő tárgyak a törzsidőben, a 9-től 

14 óráig tartó sávban kaptak helyet. A kész-

ségtárgyak esetében pedig a tanárok heti 

távlatban töltik fel az ajánlott 

feladatokat. Így a család az egész hetet tudja 

tervezni. Sajnos igazolódott a feltevés, hogy  a 

tanulásra fordított idő megduplázódik, sőt, ha 

motiválatlan a gyermek, akár megháromszo-

rozódik az iskolaihoz képest.

Fontos, hogy a szülők számára is van egy 

külön felület, ahol elmondhatják vélemé-

nyüket. „Békességet és biztonságot hozó 

rendszert kaptunk”, értékelik az „átlátható-

ságot, kiszámíthatóságot, követhetőséget” 

– idézett néhány visszajelzést Gilicze Zoltán. 

Külön foglalkoznak a tanárokkal, akik közül 

az idősebbek sokszor nehezebben birkóz-

nak meg a digitális eszközök használatával, 

továbbá figyelnek arra, hogy ne „ültessük 

a gyerekeket napi több órára a gép elé”.  

A feladatok többsége a tankönyvben, munka-

füzetben, füzetben megoldható, ez alighanem 

így van majdnem minden iskolában. „Az isko-

la kapaszkodó a családok életében. 

Erős fogódzó. A gyerekek megijed-

tek, és kezdik megérteni, mekkora 

változást hoz életükbe a vészhely-

zet. Hiányzik nekik az iskola, a társak. 

Ezért lehetőséget adunk több online 

bejelentkezésre, ezekben valameny-

nyire megélhető a személyesség” – 

fűzte hozzá az igazgató.

Elfogadta a parlament azt a kormányzati elő-

terjesztést, amely állami támogatással lehe-

tővé teszi, hogy a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem (PPKE) piliscsabai része budapesti 

kampuszba költözzön. Az országgyűlési vi-

tában a kereszténydemokrata Nacsa Lőrinc 

úgy érvelt, hogy az egyházak társadalmi sze-

repvállalása óriási és megbecsülendő Ma-

gyarországon, stratégiai partnerként tekinte-

nek rájuk. Az egyházak által folytatott oktatási 

tevékenység rendkívül magas színvonalú, az 

egyetem egységes budapesti elhelyezése 

pedig a versenyképességet, az oktatás szín-

vonalának további emelését szolgálja majd. 

Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár 

szerint a kormány a földrajzi széttagoltságból 

fakadó hátrányok leküzdésének elhárításá-

ban szeretne segíteni az intézménynek.

A megszavazott javaslat szerint a Józsefvá-

ros úgynevezett Palotanegyedében kap új 

épületeket a PPKE az államtól, cserébe az ál-

lam ingyen megkapja a piliscsabai kampuszt. 

A költözés akár évekig eltarthat – mondta 

Tóth Tamás, a püspöki konferencia titkára 

még március elején, a testület tavaszi tanács-

kozása után.

A belvárosi épületek között szerepel a Magyar 

Rádió egykori Bródy Sándor utcai épülete, két 

Pollack Mihály téri és egy Szentkirályi utcai 

épület – árulta el, hozzátéve, az egyetemnek 

fontos a mielőbbi költözés, de az épületek át-

alakítására biztosan szükség lesz.

Trauttwein Éva

JP
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Hetvenöt éve hunyt el Serédi Jusztinián

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
– Slachta Margit 100 éve került be a Parlamentbe

Serédi Jusztinián esztergomi érsek nemcsak 

tevékeny főpap és kitűnő szervező, de világ-

hírű tudós is volt, aki nehéz időkben állt a 

magyar egyház élén. Tudását bőven kama-

toztatta, hogy sokat szenvedett egyházát és 

hazáját talpra állítsa. 

Szapucsek György néven született Deákiban, 

mélyen vallásos tót család tizedik gyermeke-

ként, a tizenegy testvér közül többen álltak 

az egyház szolgálatába. A fiatalember tizen-

hat évesen kérte felvételét a bencés rendbe, 

középiskolai tanulmányait már Jusztinián 

novíciusként fejezte be Győrben. Bár Seré-

di bátyja nyomán matematika–fizika szakos 

tanár szeretett volna lenni, a rend elöljárói 

Rómába küldték, ahol teológiai tanulmányo-

kat folytatott. 1908-ban csak egy kis időre 

tért haza Pannonhalmára, hogy Kohl Medárd 

esztergomi segédpüspök pappá szentelhes-

se, majd visszatért Rómába, és az Egyházi 

Törvénykönyvet megszövegező nemzetközi 

tudósbizottság tagja lett.

Serédi a pápai udvarban számos külön-

leges barátra tett szert, például Achille 

Rattira, akit XI. Pius néven pápává válasz-

tottak 1922-ben. A fiatal bencés nemcsak 

szorgalmával, de kedvességével és humor- 

érzékével is lenyűgözte a rómaiakat. Tudo-

mányos munkásságát nemzetközi szinten 

elismerték.

1927-ben elhunyt Csernoch János herceg-

prímás, XI. Pius pedig Serédi Jusztiniánt 

nevezte ki esztergomi érsekké. Vatikáni kap-

csolatait a magyar egyház és az egész ország 

javára tudta felhasználni szolgálata idején.

1939-ben, XI. Pius halála után Serédi is részt 

vett a bíborosok pápaválasztó gyűlésén, a 

konklávén. Bár a magyarokat köztudottan 

kedvelő Eugenio Pacellit választották pápává 

XII. Pius néven, a pápaságra esélyesek kö-

zött ő is szerepelt.

A hercegprímásra komoly megpróbáltatás 

várt a II. világháború alatt. A zsidótörvé-

nyeket elítélte, segítette az üldözötte-

ket, felkarolta a Magyarországra érkező 

lengyel menekülteket. Közben betegsége 

egyre súlyosbodott, és miután 1944 telén 

Esztergom a frontvonalba került, egészség-

ügyi segítséghez sem juthatott hozzá. Az 

óvóhelyen érte a halál 1945. március 29-én. 

Utódjának XII. Pius végül Mindszenty Józse-

fet nevezte ki.

Az ünnep megváltásunk kezdetét, Mária isten- 

anyaságát állítja elénk. Az angyal egy jelen-

téktelen városban bejelenti Jézus foganását 

és születését, és egy ismeretlen lány, Mária 

szívében megfogan az Ige. Isten egy gyen-

ge nőre bízza Fia életét, az élet titkát, sőt – 

ahogy II. János Pál pápa fogalmaz – különös 

módon az emberiséget is.

Nekünk, szociális testvéreknek sajátos aján-

dék, hogy száz évvel ezelőtt éppen ezen a 

napon, március 25-én választották parlamen-

ti képviselővé Magyarországon az első nőt, 

Slachta Margitot, Társaságunk alapítóját.

Az akkor 36 éves szerzetesnő politikai pályá-

ja semmilyen értelemben sem volt szokvá-

nyos. A mai Szlovákia területén, Kassán szü-

letett 1884-ben és az USA-ban, Buffalóban 

halt meg 1974-ben. Megélt két világháborút 

és a tanácsköztársaságot, német és szov-

jet megszállást, gazdasági világválságot, az 

ország szétdarabolását és romba döntését, 

végül pedig hazájából való száműzetését. 

Már képviselőjelöltként is a szegények meg-

segítése, a szociális adórendszer és költség-

vetés, a kislakásépítés, a fizetett szabadság, 

a középosztály védelme és a női egyenjogú-

sítás programjával lépett a politika színterére. 

Keresztény feministaként a nő és férfi egyfor-

masága helyett egyenjogúságuk megvaló-

sításáért dolgozott, figyelve a nő családban 

betöltött sajátos hivatására is. Figyelmének 

középpontjában a gyermek-, nő- és csa-

ládvédelem állt.

Egy nő – 160 férfi között
Ahogy első parlamenti felszólalásából kide-

rül, Slachta Margit nem keresett magának 

politikai pályát a politika kedvéért. A man-

dátum segítségével „a társadalom kínosan 

égető sebeit” akarta enyhíteni, megindítani a 

népgondozói munkát a kerületében, sőt or-

szágos méretekben is. „Politikai” programja 

az egyén és sok ezer család boldogabb éle-

tének segítése, „a boldogság képviselete”  

a Parlamentben. Az árva közügyek anyjává 

kívánt válni. Meggyőződése volt, hogy az 

életadás és új rügyfakadás – a családban 

és az államéletben is – a nő szívéből fakad.

Egy gyenge nő, aki a hite  
és a rábízottak miatt  

képes volt szembeszállni 
kora mindkét pusztító  

ideológiájával, és több ezer  
üldözött életét megmenteni. 

Fogadalmas szerzetesként sem „hagyta el 

a világot”, hanem igyekezett azt keresztény 

kultúrával áthatni. Harcolt az igazságért, ku-

tatta a bajok okát és törekedett azok meg-

előzésére. Korszerű szociális képzőt állított 

fel, mozgalmakat szervezett. Tevékeny és 

mélyen imádságos ember volt. Szóval, tettel, 

tollal védte és Isten irgalmába ajánlotta az 

életet.

Talán nem véletlen, hogy éppen Gyümölcsol-

tó Boldogasszony napján választották elő-

ször képviselővé.

Németh Emma SSS

DZ
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EgyháztörténetÉvforduló

Száz éve született Szent II. János Pál pápa

Lengyel fohász a gyógyulásért

„Nincs olyan ellenség, amelyet Krisztus már 

le ne győzött volna. Nincs olyan kereszt, 

amelyet Krisztus már ne hordozott volna ér-

tünk, és amelyet ne hordozna ma is velünk 

együtt. És minden kereszt túloldalán megta-

láljuk az új életet a Szentlélekben, amely a fel-

támadás által teljesedett be. Ez a hitünk. Ez 

a tanúságtételünk a világ előtt” – fogalmazott 

egy 1995-ös beszédében Szent II. János Pál 

pápa. Buzdítása alighanem napjainkban, a 

koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok 

és szenvedések idején különösen is aktuális.

Az egyházfő száz évvel ezelőtt, 1920. május 

18-án született Karol Józef Wojtyła néven a 

Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, 

Wadowicében. Korán árvaságra jutott, édes-

anyja után bátyját, Edmundot, aki orvos volt, 

1932-ben, édesapját pedig 1941-ben veszí-

tette el. A krakkói Jagelló Egyetemre járt, me-

lyet Lengyelország náci megszállása alatt be-

zártak. Karol először egy kőfejtőben, aztán a 

Solvay vegyi gyárban dolgozott, majd 1942-

ben elkezdte tanulmányait az Adam Stefan 

Sapieha bíboros irányítása alatt álló, illegali-

tásban működő krakkói szemináriumban.

1946. november 1-jén szentelték pappá, nem 

sokkal később Rómába küldték, ahonnan 

1948-ban tért vissza Lengyelországba, és 

folytatta tanulmányait. Püspökké szentelé-

sére 1958-ban került sor, jelmondatát pedig 

később pápaként is megtartotta: 

„Totus Tuus”  
(Egészen a Tiéd). 

1964-től Krakkó érseke, a II. Vatikáni Zsi-

naton már bíborosként vett részt, és fontos 

szerepe volt a Gaudium et spes kezdetű lel-

kipásztori konstitúció megfogalmazásában.

I. János Pál halála után, 1978. október 16-án 

választották pápává, a Szent Péter téren mu-

tatta be székfoglaló szentmiséjét. Homíliájá-

ban hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszó-

lítás, amely ma talán szintén aktuális.

Péteri szolgálatát fáradhatatlan missziós 

lelkülettel végezte: 104 apostoli utazást tett 

Olaszországon kívül, Olaszországon belül 

pedig 146-ot. Róma püspökeként az örök vá-

ros szinte összes plébániáját meglátogatta. 

Kétszer jött Magyarországra: 1991. augusz-

tus 16 és 20. között, valamint 1996. szep-

tember 6-7-én. „A béke neve igazságosság, 

szolidaritás és szeretet. A nemzet csak akkor 

remélhet egy jobb jövőben, ha polgárai képe-

sek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni 

a közjóért” – hangsúlyozta 1991. augusztus 

20-án a Hősök terén.

Szent II. János Pál minden elődjénél több 

egyházi és állami vezetővel találkozott, a 

szerdai általános kihallgatásokon több mint 

17 millió ember vett részt pápasága alatt.

A lengyel pápa több száz boldoggá és szent-

té avatást ünnepelt, Lisieux-i Szent Terézt 

az Egyház doktorává avatta. A boldogok 

közé emelte többek között Teréz anyát, 

a magyarok közül pedig Apor Vilmost és  

Batthyány-Strattmann Lászlót, illetve az utol-

só magyar királyt, IV. Károlyt. Szentjeink kö-

zül ő kanonizálta Kingát és Hedviget.

Felkészültségével, mély emberismereté-

vel, imádságával hozzájárult a közép-ke-

let-európai társadalmi változásokhoz, a 

kommunista rendszer összeomlásához. 

Szent II. János Pál pápa vezette át az Egyhá-

zat a harmadik évezredbe. 

2005. április 2-án, az általa liturgikus nappá 

tett Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíli-

áján halt meg. Azokban a napokban zarán-

dokok milliói érkeztek Rómába. Temetésére 

április 8-án került sor.

„Szükségünk van egymásra, hogy közösen 

kérjük a szent pápa közbenjárására az ir-

galmas Istent, hogy érjen véget a koronaví-

rus-járvány” – írta Stanisław Dziwisz bíboros, 

nyugalmazott krakkói érsek, közös imára hív-

va mindenkit április 2-án, Szent II. János Pál 

halálának évfordulóján. A pápa egykori sze-

mélyi titkára úgy fogalmazott, a világ most is 

leállt, ahogy tizenöt évvel ezelőtt.

„Akkor úgy éreztük, hogy árvákká lettünk, de 

tudtuk erősíteni egymást és vigaszt keresni 

Istenben, aki az Élet Forrása. Vajon ma képe-

sek vagyunk – úgy, mint akkor – kitartani az 

egymás iránti kölcsönös szeretetben, közös 

fájdalmaink és vágyakozásaink közepette is? 

Vajon képesek vagyunk együtt keresni a re-

ményt és együtt erőt meríteni az igazságból, 

mely akkor is valóságos és létező közösség, 

ha fizikailag nem találkozhatunk, és ottho-

naink ajtajai zárva maradnak?” – kérdezte 

Dziwisz bíboros, akivel vélhetően százez-

rek mondták el együtt az Isteni Irgalmasság 

felajánló imáját. „Mindenható Istenünk, az 

emberiséget sújtó világjárvánnyal szemben 

megújuló buzgósággal újítjuk meg Irgalmas-

ságodnak való felajánlásunkat, melyet Szent 

II. János Pál is megtett. Neked ajánljuk, irgal-

mas Atyánk, az egész világ és minden ember 

sorsát. Alázatosan kérünk Téged: áldd meg 

mindazokat, akik a betegek gyógyításán és 

az egészségesek fertőzés-megelőzésén fára-

doznak. A betegségben érintetteknek adj mi-

előbbi gyógyulást, a karanténban élő embe-

reknek türelmet, az elhunytakat pedig fogadd 

be atyai házadba. Az egészséges emberek-

ben erősítsd az önmagukért és másokért vál-

lalt felelősséget, hogy betartsák a szükséges 

korlátozásokat és segítséget nyújtsanak a rá-

szorulóknak” – fohászkodott a főpásztor. 

KD
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Mindszenty-múzeum

Megújuló közösségi terek

Folyamatos renoválás az esztergomi bazilikán

Múzeumot és zarándokközpontot hoznak lét-

re, illetve Mindszenty-utat is létesítenek Zala-

egerszegen az 1892. március 29-én, az innen 

fél órányira lévő Csehimindszenten született 

Mindszenty József bíboros emlékére. A Mo-

dern Városok Program keretében létrejövő 

projekt zászlóshajója a hercegprímás fordu-

latos életét bemutató interaktív látogatóköz-

pontnak otthont adó komplexum, a Mind-

szentyneum kialakítása, amely zöldmezős 

beruházásként, a Göcseji Múzeum épületének 

közvetlen szomszédságában valósul meg.

A kialakult egészségügyi helyzetre való tekin-

tettel a kivitelezési munkálatok megkezdését 

jelző, az évfordulóra tervezett ünnepélyes alap-

kőletétel elmaradt, de a beruházás már zajlik.

Mindszenty bíboros Zalaegerszegen töltött 

évei alatt jelentősen hozzájárult a város fej-

lődéséhez, elsősorban kulturális és szociá-

lis szempontból. Hogy egykori plébánosuk 

emlékét megőrizzék, a megyeszékhely több 

műemléképülete is megújulhat, a város szín-

vonalas turisztikai szolgáltatásokkal gazda-

godik és vendégbarát szolgáltatóegységeket 

is kialakítanak. A cél, hogy a látogató Mind-

szenty József nyomában barangolja be a 

település nevezetes épületeit, várostörténeti 

jelentőséggel bíró színtereit, azaz a „Mind-

szenty-utat”, így kapva teljes képet a későbbi 

bíboros egykori életéről, történelmi jelentő-

ségű tetteiről, nevét, életútjának eseményeit 

őrző helyszínekről.

A zarándokközpontban egy egész szinten 

Mindszenty életét és tevékenységét mutatják 

be, míg egy másik szinten átfogóan ismer-

tetik a kommunista diktatúrában zajló val-

lásüldözést. Az intézmény lesz az első olyan 

hazai állandó kiállítás, amely a hercegprímás 

életútjának keresztmetszete mellett a II. vi-

lágháború utáni hazai egyházüldözés tema-

tikáját teljes terjedelmében a nagyközönség 

elé tárja.

A modern és hagyományos elemeket ötvöző 

kiállítások mellett kávézó, helyi termékeket is 

árusító ajándékbolt, múzeumpedagógiai és 

rendezvényhelyiségek is a vendégek rendel-

kezésére állnak majd az épületben, valamint 

egy különterem, amely a vallási közösségi 

összejövetelek színtereként fog szolgálni.  

A Mária Magdolna-plébániaépület homlok-

zati felújítása már elkészült, és a közeli Kvár-

télyház külső megújítását célzó beruházás is 

lezárult idén februárban.

Új közösségi házat kapott a pestszentimrei 

római katolikus plébánia. A 150 millió forintos 

kormányzati támogatásból és egyházi forrás-

ból megépült házat Erdő Péter áldotta meg 

február 23-án. A bíboros reményét fejezte ki, 

hogy az új közösségi ház tartalmas együtt-

létek helyszíne lesz, ahol sok hívő család és 

fiatal találkozik majd, hogy erősödjön hitben 

és szeretetben. Erdő Péter kitért arra, hogy 

a kommunizmus idején a közösségi tereket 

vették el elsőként az egyháztól, a rendszer-

változás után pedig ezeknek a visszaadása 

volt a legnehezebb, mert addigra vagy lebon-

tották vagy privatizálták az épületeket.

De az újraépített közösségi terek „mindig 

visszaadnak valamit a közösségnek”, hiszen 

egy egyházi közösség élete akkor teljes, ha 

nemcsak a templomban, hanem az „asztal 

körül”, nemcsak a szakrális térben, hanem 

profán alkalmakon, közösségi programokon 

is találkoznak egymással a tagjai. A katolikus 

közösségek gyakran azzal szereznek meg-

becsülést magunknak, hogy nyugodt, békés, 

szeretetteljes légkört biztosítanak – mondta 

a bíboros. Nagy tanúságtétel ez egy olyan 

világban, ahol erőszakról, háborúkról és ál-

talános értékvesztésről szólnak a hírek nap 

mint nap.

A megújuló közösségi terek végső soron az 

egész ország erősödését is szolgálják – ma-

gyarázta Soltész Miklós egyházügyi államtit-

kár, Blanckenstein Miklós plébános pedig a 

részleteket ismertetve arról beszélt, miként 

fogják használni az elkészült, mintegy 300 

négyzetméter alapterületű épület mindkét 

szintjén lévő egy-egy nagytermet.

A bejárati oszlopcsarnok, a nyolc méter ma-

gasságú ajtók és az épület tengelyében álló 

szobor felújításával megkezdődött az eszter-

gomi bazilika felújításának következő üteme. 

Németh Tamás főépítész tájékoztatása szerint 

július 15-re befejeződhet a homlokzat teljes 

burkolatának és az előtér kövezetének meg-

újítása. A tervek szerint megtisztítják a szob-

rokat, a falakat díszítő címereket és elkészül-

nek a kövek struktúráját kiemelő világítással.  

A teljes felújítással, a 13 milliárd forintos beru-

házással egyébként 2023-ra végeznének.

Az épület állagmegóvása 2016-ban vált ha-

laszthatatlanná, amikor a kupola stukkódíszí-

tésének kisebb-nagyobb részei lehullottak. 

Eddig megújult az északi oldalhajó, elvégez-

tek kisebb restaurálási munkákat és elkészült 

a lift, amellyel akadálymenetesen megkö-

zelíthetővé vált a kincstár, valamint a pano-

rámaterem. Ha minden jól megy, akár már 

idén elkezdik a kupola felújítását, a burkolat 

cseréjét, a hő- és vízszigetelést, valamint a 

belső, stukkóval díszített felületek restaurálá-

sát. A bazilikán a II. világháború után és az 

1970-es években történtek kisebb javítások, 

majd 1993-ban a tetőt kellett javítani, miután 

egy része leégett. 

Teljes körű felújítására – több mint 

160 év után – először most kerül sor.

Építészet

MTI
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A világ múzeumai a kanapéról

Bővített tartalom katolikus hullámhosszon

Negyedmillió oldalnyi ingyenes olvasnivaló

A Westminster Egyetem pszichológusainak 

kutatása szerint ha valaki ebédidőben meg-

látogat egy művészeti galériát, akkor kimu-

tathatóan csökken a stressz-szintje, és a 

művészetfogyasztás általában is növeli a mo-

tivációt, és hangulatjavító hatása van. De mi 

van akkor, ha éppen bezártak a múzeumok 

egy világjárvány kellős közepén, az Uffizi, a 

British Múzeum, a Met, a MoMa, és folytat-

hatnánk a sort egészen a Szépművészeti Mú-

zeumig? A művészetről is le kell mondanunk 

a járvány idején? Egyáltalán nem.

Az emberiség legremekebb műtárgyait őrző 

világhírű múzeumok ugyanis a honlapjai-

kon már nemcsak nyitvatartási idejüket és 

a jegyvásárlás menüpontot osztják meg a 

művészet iránt érdeklődőkkel, hanem az el-

múlt években digitalizálták a gyűjteményeik 

java részét, és sokszor kreatív designnal el-

készítették a saját digitális klónjaikat is. Így 

pedig akár otthonról is élvezhetjük Picassót, 

Van Goghot és társaikat, nem kell hozzá más, 

mint egy számítógép, internet és egy kényel-

mes kanapé. A Google Street View-hoz ha-

sonlóan 3D-s virtuális tárlatok, az egyesével 

hozzáférhetővé tett remekművek vagy akár 

teljesen egyéni grafikájú művészeti projektek 

formájában feldolgozott gyűjtemények jön-

nek el hozzánk, nekünk már ki sem kell moz-

dulni a lakásból.

A Vatikáni Múzeum számos termét is bejár-

hatjuk a múzeum virtuális túráján, a többi 

között tüzetesen megvizsgálhatjuk Raffaello 

stanzáit (a reneszánsz mester és műhelye II. 

Gyula pápa megbízásából készült falfestmé-

nyei a korszak legkiemelkedőbb műalkotásai 

közül valók). A virtuális sétán még ennél is na-

gyobb élményt jelent, hogy anélkül láthatjuk 

Michelangelo freskóit a Sixtus-kápolnában, 

hogy a nyakunkat kellene tekergetnünk a 

mindenhonnan áramló tömegben, sőt, olyan 

közel zoomolhatunk a világ egyik leghíresebb 

képére, Michelangelo mennyezetfreskójának 

legismertebb részletére, az Ádám teremtésé-

re, mintha egy plafonig felállványozott terem-

ben közvetlenül a festmény alatt állnánk.

Több száz órányi hanganyagot, webboltjá-

nak teljes tartalmát ingyenessé tette a Ma-

gyar Katolikus Rádió a koronavírus-járvány 

idejére. A rádió honlapján a bolt menüpont 

alatt hangjátékokat, kortárs és klasszikus, 

magyar és külföldi irodalmi művek feldolgo-

zását, felolvasását, valamint meséket lehet 

hallgatni.

A látogatók megtalálják például a Gárdonyi 

Géza Egri csillagok című művéből készült 39 

részes hangjátékot, Mikszáth Kálmán Besz-

terce ostroma című regényének hangjáték-

változatát vagy Móra Ferenc meséit. A rádió 

a koronavírus-járvány idején is próbálja lehe-

tőségeihez mérten a közjót szolgálni, és már 

korábban közzétették az online hallgatható 

evangéliumokat, továbbá a hittanoktatást 

segítő műsorokat vezettek be.

Március 31-én, Napi homília címmel új rovat 

indult, a hallgatók Erdő Péter bíboros rövid 

elmélkedését követhetik a Szentírás aznapi 

tanítása kapcsán. A homília a napi evangé-

lium elhangzása után, 12:45-kor kerül adás-

ba, az esti ismétlés időpontja 22:22. 

A rádió kiemelten követte a főegyházme-

gye nagyheti programjait is, virágvasár-

nap a budapesti Szent István-bazilikából, 

nagycsütörtökön és nagypénteken a zuglói  

Páduai Szent Antal-templomból közvetítet-

ték a szertartást.

A Szent István Társulat, az Arcanum digitá-

lis adatszolgáltatóval együttműködve, április 

6-tól a nagyközönség számára is hozzáfér-

hetővé tette digitális adatbázisát, amely a 

tervek szerint egy éven belül – dinamikusan 

bővülve – a nagy múltú kiadó szinte teljes 

könyvállományát felöleli majd.

Farkas Olivér, a társulat igazgatója úgy nyi-

latkozott, több mint 1000 digitalizált kiad-

ványról, 250 ezer oldalnyi terjedelemről van 

szó. Bár ez még csak töredéke a társulat 

1848 óta megjelent könyveinek, összeha-

sonlításul érdemes megemlíteni az Országos 

Széchényi Könyvtár 2016-os statisztikáját, 

amely szerint Magyarországon ma egy átla-

gos otthoni könyvgyűjtemény 278 kötetből 

áll. A dinamikusan bővülő adatbázis idővel 

tehát megsokszorozhatja egy házikönyvtár, 

de akár egy oktatási intézmény állományát 

is, ráadásul többféle módon kategorizálva, 

kereshető formában, a legkülönfélébb elekt-

ronikus funkciókat felkínálva.

Történelmi távlatból szemlélve elmondható: 

a nyomtatott könyvek egy idő után elfogynak 

a boltok polcairól, ezzel hasznos, értékes, 

nem ritkán egyedülálló művek válnak hoz-

záférhetetlenné. Különösen elgondolkodtató 

ez a keresztény könyvek esetében, ha feli-

dézzük T. S. Eliot szavait, melyet A kultúra 

meghatározása című művében olvashatunk: 

„Nem hiszem, hogy a keresztény hit elsor-

vadását az európai kultúra túlélné”. A Szent 

István Társulat ehhez a „túléléshez” szeret-

ne hozzájárulni digitális adatbázisának köz-

readásával. A könyvállomány a szaktars.hu 

oldalon érhető el. 

Az esztergomi Keresztény Múzeum hon-

lapján is számos alkotás és műtárgy meg-

tekinthető a gyűjtemények menüpont 

alatt. Így ugyancsak otthonról csodál-

hatjuk meg többek között a későgótikus 

magyarországi szobrászat és festészet re-

mekműveit vagy éppen a tizenkettediktől 

a huszadik századig tartó időszakot felö-

lelő iparművészeti alkotásokat.



VÉSZHELYZETI
ÖSSZEFOGÁS

A Katolikus Karitász munkatársai és önkéntesei a koronavírus miatt 
kialakult helyzetben is végzik megnövekedett feladataikat. Működnek az 
intézmények és a segélyprogramok, élelmiszerrel, fertőtlenítőszerekkel 
és krízishelyzetek megoldásával igyekszünk segíteni a rászorulókon.

A járvány okozta krízis nagyon sok család életét nehezíti meg. 

Most különösen fontos, hogy a bajbajutottak mellett álljunk.

Összefogásra van szükség, hogy hatékonyan segíthessünk.

A befolyt összegből a járvány következtében 

bajbajutott időseken és családokon segítünk.

Adományaikat a Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008 
bankszámlaszámra küldhetik. A közleményben kérjük, tüntessék fel: 
„vírushelyzeti segítségnyújtás”. Bankkártyás adományozásra 

pedig a www.karitasz.hu oldalon van lehetőség.

Segítsen, hogy a járványhelyzetben is segíthessünk!
 Köszönjük, hogy csatlakozik az összefogáshoz!

Kérjük, adója 1%-ával támogassa 
a Karitászt Támogató Alapítványt!
 Adószám: 19666275-1-43

Karitasz_veszhelyzet_hirdetes_A4_02_nyomdai.indd   1 2020. 04. 09.   16:10



Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye negyedévenként megjelenő lapja

T
av

as
z

programajánló

Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetí-
tés? – Összegyűjtöttük a lehetőségeket 
A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is veszély-
helyzet lépett érvénybe. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
döntése nyomán a nyilvános liturgiák március 22-től elmaradnak. 
Ezért különösen is fontos, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a 
szentmisék közvetítéséről, hogy a hívek megerősítést, vigasztalást 
és bátorítást nyerjenek. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül 
közöljük, hogy mely magyar nyelvű szentmise-közvetítésekbe lehet 
bekapcsolódni. 

MTVA – rendkívüli közvetítések
Április 12-én, húsvétvasárnap szentmisét közvetítenek 11 órától 
a Duna TV-n a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobb-
kápolnájából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Erdő 
Péter bíboros, prímás.

Április 19-én, húsvét második vasárnapján szentmisét közvetí-
tenek 9 órától a Duna TV-n a budapesti Árpád-házi Szent 
Erzsébet-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet 
mond Kampfmüller Sándor kórházlelkész.

Április 26-án, húsvét harmadik vasárnapján szentmisét közvetí-
tenek 11 órától a Duna TV-n a budapesti békásmegyer-ófalui Szent 
József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet 
mond Szili András plébániai kormányzó.

Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a Magyar Katolikus Rádió 
vasárnap délelőtti (10 óra) miseközvetítését.

Apostol TV
Hétfőtől szombatig 8 és 17 órától, vasárnap 10 és 17 órától. 
Nézhető az interneten a www.apostoltv.hu oldalon.

EWTN/Bonum TV
Mindennap (magyar nyelven) 8.30: élő közvetítés; 12.00 (ism.), 
17.00 (ism.), 20.00 (ism.).

Mindennap (angol nyelven) 14.00: EWTN Daily Mass – élő 
közvetítés az EWTN központjából, Alabamából (USA).

Megtalálható a nagyobb kábelszolgáltatók csatornakiosztásában 
és nézhető az interneten a www.katolikus.tv oldalon.

Magyar Katolikus Rádió
Minden hétköznap 7 órától, vasárnap 10 órától.
Március 22-től a Kossuth rádió átveszi a katolikus rádió vasárnap 
délelőtti (10 óra) miseközvetítését. Hallgatható az interneten a 
www.katolikusradio.hu honlapon.

Szent István Rádió, Eger
Hétfőtől szombatig 7 és 17 órától, vasárnap 10 és 17 órától 
az egri Érseki Papnevelő Intézetből. Hallgatható az interneten  
a www.szentistvanradio.hu honlapon.

Mária Rádió
Hétköznap 9, szombaton 18, vasárnap 10 órától. 
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.hu oldalon.

Felvidéki Mária Rádió
Hétfőtől péntekig 9, 15 és 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 
18 órától. Hallgatható az interneten a www.mariaradio.sk oldalon.

Erdélyi Mária Rádió
Hétfő, szerda, péntek: 18 óra (magyar idő szerint 17 óra).
Kedd, csütörtök, szombat: 8 óra (magyar idő szerint 7 óra).
Vasárnap délelőtt és délután. 
Hallgatható az interneten a www.mariaradio.ro honlapon.

Gyerek-, családos mise
Vasárnap 9 órától a családoknak, kifejezetten a gyerekeknek szóló 
szentmisét közvetítenek Miskolcról a Jezsuiták Barátai Facebook-
oldalon és a jezsuiták YouTube-csatornáján. A heti témákra és 
kérdésekre szóló levélre is fel lehet iratkozni.

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye 

Albertfalvi Szent Mihály-templom
Hétköznap és vasárnap 10 órától Gável Henrik atya családi 
hangulatú prédikációi az azonos nevű YouTube-csatornán.
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Angyalföldi Szent Mihály-templom
Vasárnap 10 órától a plébánia YouTube-csatornáján.

Angyalföldi Szent László-templom
Hétköznap 6.30, vasárnap 9 órától a plébánia Facebook-oldalán 
és Kálmán Antal YouTube-csatornáján.

Leányfalui Szent Anna-templom
2020. március 22-től minden vasárnap 10 órától az alábbi linken 
közvetítik https://leanyfaluplebania.hu/elo

Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet-templom
Vasárnap 10 óra a plébánia Facebook-oldalán.

Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen  
Szíve-templom
Hétköznap reggel 8 órától, vasárnap 11 órától és 18 órától (ifimise)  
a plébánia YouTube-csatornáján.

Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom
Minden hétköznap és vasárnap 18.30-tól a plébánia Facebook-oldalán 

Budapesti Jézus Szíve jezsuita templom
Hétköznap 18 órától, vasárnap 10 és 18 órától a templom 
Facebook-oldalán.

Istenhegyi Szent László-templom
Vasárnap 9 órától szentmise, 19 órától Szentségimádás.  

Közvetítés a plébánia Facebook-oldalán és honlapján.

Pestszentlőrinc-szemeretelepi 
Szent István király-templom
Vasárnap 9.30-tól a plébánia YouTube-csatornáján.

Újlipótvárosi Árpád-házi  
Szent Margit-templom
Mindennap szentmise-közvetítés 18 órától a plébánia Facebook-
oldalán.

Zugligeti Szent Család-templom
Vasárnap 9 órától a plébánia YouTube-csatornáján.

Zuglói Páduai Szent Antal-templom
Vasárnap 18 órától a plébánia YouTube-csatornáján.

Budai Szent Imre-plébánia  
(a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
kápolnájából)
Vasárnap 8 órától a plébánia Facebook-oldalán és YouTube-
csatornáján. Ugyanitt egy évre visszamenőleg elérhető az összes 
vasárnapi evangélium és prédikáció felvétele.

Esztergom, Szent Anna-templom
Hétfő, illetve csütörtöktől szombatig: 18 órakor, 
vasárnap: 11 órakor.
A közvetítés a plébánia YouTube-csatornáján érhető el.

Új Ember Könyvesbolt
1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8. (Kárpátia-udvar) 
Telefon: (06/1) 266-0845
A kiadványok webáruházon keresztül is megrendelhetők: bolt.ujember.hu

Könyvújdonságok

Első pillantásra talán úgy tűnhet, hogy az Eucharisztia és a Szűzanya témája nem áll túl közel egymáshoz. Ha azonban Krisztusra 
tekintünk, aki mint feltámadt Üdvözítő, valóságos Teste és Vére által jelen van az Oltáriszentségben, hamar rádöbbenünk: akit e 
szentségben magunkhoz veszünk, az nem más, mint az Istenszülő méhének gyümölcse. A Szűzanya kétségtelenül közelebb visz 
bennünket Fiához. Ebben segít minket dr. Kovács Zoltán rektor úr A Magyarok Nagyasszonya mint „Eucharisztikus asszony” címmel 
megjelent könyve, amely megvásárolható a Szent István Társulat könyvesboltjaiban 1600 Ft-ért, illetve kedvezményesen megrendelhető  
a www.szitkonyvek.hu honlapon.

Szintén szeretettel ajánljuk dr. Pákozdi István: Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok című könyvét, amely 
karácsony előtt jelent meg a Republikáció Kiadó gondozásában. A kötet tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyeket a papságra 
készülőknek, az állandó diakónusoknak, a szerzeteseknek, a lelkipásztori munkatársaknak el kell sajátítaniuk felkészülésük idején.  
A könyv azoknak is hasznos olvasmány, akik érdeklődnek a liturgia iránt és a II. Vatikáni Zsinat után használatos formát meg akarják 
ismerni. Megvásárolható a Szent Gellért és az Új Ember Kiadó boltjaiban.




