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Emlékezés

Halottak napja Hivatás

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, 

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

ó, dicsőséges és áldott Szűz!”

Ferenc pápa 
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Az ENSZ adatai szerint a világon több mint 

700 millió ember él mélyszegénységben, 

ők mindennapi fenntartásukat sem képesek 

biztosítani. Számukat az ezredforduló óta 

mintegy 30 százalékkal sikerült csökkenteni, 

ugyanakkor egyes felmérések szerint a világ 

összvagyonának csaknem 82 százaléka to-

vábbra is a népesség 1 százalékát adó leg-

gazdagabb réteg birtokában van.

Ferenc pápa 2016-ban rendelkezett arról, 

hogy a szegényeknek legyen világnapja. Az 

idén november 15-én tartott napra az egy-

házfő még júniusban fogalmazta meg üzene-

tét. Ennek címét az Ószövetségből kölcsö-

nözte: 

„A szegény felé is nyújtsd ki 
a kezedet!” (Sir 7, 32)

„Az Istenhez forduló ima, valamint a szegé-

nyek és a szenvedők iránti szolidaritás el-

választhatatlan egymástól. Ahhoz, hogy az 

Úrnak tetsző istentiszteletet mutassunk be, 

fel kell ismernünk, hogy minden egyes em-

ber, legyen az a legszegényebb és leginkább 

megvetett is, Isten képmását hordozza” – írta 

a Szentatya.

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy 

az egyházfő vendégül látja ezen a napon a 

nincsteleneket. Idén, a járvány miatt, Ferenc 

pápa ötezer élelmiszercsomagot és 350 ezer 

maszkot ad a rászoruló családoknak, sze-

gény diákoknak, továbbá ingyenes koronaví-

rus-tesztelést ajánlott Róma hajléktalanjainak. 

A tesztelést azon a klinikán végzik, amelyet 

Ferenc pápa pár éve alakíttatott ki a Szent 

Péter tér szegélyén, hogy alapellátást kap-

hassanak a legelesettebbek. Akinek negatív a 

tesztje, az erről igazolást kap, és mehet haj-

léktalanszállóra, akinek pozitív, azt gyógyke-

zelésre irányítják. Naponta félszáz tesztelést 

tud elvégezni a pápai klinika.

Tavaly november 17-én hátrányos helyzetű 

olaszokkal és külföldiekkel, magányos idősek-

kel és betegekkel, hajléktalanokkal telt meg a 

Vatikán a világnapon. Akkor Ferenc pápa ezer-

ötszáz rászorulóval ebédelt a pápai állam audi-

enciatermében. Százötven asztalt állítottak fel 

a VI. Pálról elnevezett teremben, az ebéd első 

fogása pedig tészta volt, majd baromfihúsból 

készült étel és édesség következett.

2017-ben a Szent Péter-bazilikában több mint 

négyezer hajléktalan, menekült, migráns, be-

teg vagy beteget ápoló ember hallgatta Ferenc 

pápa beszédét. A szegénységben ott van Jé-

zus jelenléte, aki bár gazdag volt, szegénnyé 

vált – mondta, hozzátéve, a világ szemében az 

elesettek keveset érnek, pedig ők nyitják meg 

előttünk a Paradicsom kapuit.

Negyven éve szentelte fel a Szent Péter-ba-

zilika altemplomában Szent II. János Pál 

pápa a Magyarok Nagyasszonya-kápol-

nát. A jubileum alkalmából Erdő Péter 

bíboros, prímás október 8-án reggel nyolc 

órakor szentmisét mutatott be a kápolná-

ban. A szertartáson koncelebrált Németh 

Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora, 

Varga Norbert helyettes irodaigazgató, 

valamint Vértesaljai László SJ, a Vatikáni 

Rádió magyar adásának főszerkesztője. 

Az ünnepen részt vett Habsburg–Lotha-

ringiai Eduárd szentszéki és Kovács Ádám 

Zoltán római magyar nagykövet.

Egyházi világnap a 
legszegényebbekért

Rövid hírek

Őszi templombúcsúja napján áldotta meg 

Erdő Péter bíboros a tarjáni Krisztus Ki-

rály-templom megújult főoltárát. Október 

25-én templomuk ékességeiért adtak hálát a 

tarjáni hívek. Szentmisével, templomtörténe-

ti fotókiállítással, rajzversennyel emlékeztek 

történelmükre.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyar-

országi Helytartósága a rendszerváltozás 

utáni újjáalakulása óta immár 18. alkalom-

mal tartott invesztitúrát, vagyis lovagava-

tást a budapesti Mátyás-templomban októ-

ber 17-én. A jelölteket Erdő Péter bíboros, 

prímás avatta. A Jeruzsálemi Szent Sír Lo-

vagrend lovagja lett Bácskai József helyet-

tes államtitkár; Fekete József szociológus, 

művelődéstörténész; Koncz Attila teoló-

gus, irodalomtörténész; Michael G. O’Sul-

livan történész; Szepes Béla közgazdász;  

Vajda Péter gyógyszerész és Kliszek Németh  

Noémi közgazdász, zeneművész.

Erdő Péter bíboros, prímás elhelyezte  

Barat Szent Magdolna-Zsófia rendalapító 

ereklyéjét a pestújhelyi Keresztelő Szent 

János-templomban. A Sacré Coeur nővé-

rek október 18-án a plébánia közösségével 

együtt vettek részt azon az ünnepen, amely-

nek a részét képezte a felújított orgona és a 

megújult plébániaépület megáldása is.

MK

Somogyi Viktória
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November elsején, mindenszentek napján 

az összes szentet, vagyis minden megdi-

csőült lelket ünneplünk, míg másodikán, 

halottak napján megemlékezünk valameny-

nyi elhunytról, különösen a tisztítótűzben 

szenvedő lelkekről. Mindkét ünnep eredete a 

középkorra nyúlik vissza – az idén azonban 

a koronavírus-járvány különleges aktualitást 

adott ezeknek a napoknak. 

Éppen ezért míg Erdő Péter bíboros idén 

mindenszentek napján este a budapesti 

Szent István-bazilikában misézett, halottak 

napján a józsefvárosi Szent József-temp-

lomban, ahol a mostani pandémiában el-

hunytak lelki üdvéért és a betegek gyógyu-

lásáért imádkozott.

Előzőleg a távirati irodának arról beszélt, 

hogy ebben az időszakban nemcsak a halál 

miatti félelmet, hanem az isteni gondvise-

lésbe vetett bizalmat is megélhetjük. Min-

denszentek emlékeztet rá, hogy a halál után 

nem a megsemmisülés következik, és hogy 

az örök boldogságra kaptunk hivatást. Ezen 

az úton pedig a „szentek előttünk járnak”.  

A világjárvány miatti szorongással terhelt 

időszakban ezért különösen vigasztaló ez az 

ünnep – mondta a főpásztor.

A bíboros ismertette: a járvány miatt a Szent-

szék egész novemberre kiterjesztette a szo-

kásos esetben halottak napján, illetve az azt 

követő héten elnyerhető teljes búcsút, hogy 

ezzel is mérsékeljék a zsúfoltságot a temp-

lomokban, sírkertekben és urnatemetőkben. 

Beszámolt arról is, hogy a kórházakban 

ápolt koronavírusos betegek, elsősorban a 

haldoklók lelkipásztori ellátását az összes 

előírás megtartásával, a lehető legnagyobb 

óvatosság mellett igyekeznek megszervez-

ni, ahol ezt a kórház engedi, és a beteg kéri.  

A főegyházmegyénkben a papoknak ehhez 

külön főpásztori jóváhagyás is szükséges.

Mint fogalmazott, a járvány, a szembesülés 

az emberi élet törékenységével mindig alka-

lom a megtérésre, arra, hogy csak a legfon-

tosabb dolgokra figyeljünk. Így volt ez a régi, 

nagy járványok idején és így van ma is.

A józsefvárosi templomban, halottak nap-

ján tartott szertartáson elmondott szentbe-

szédében Erdő Péter kifejtette: ez az őszi 

második hullám nagy fizikai, anyagi és lelki 

megpróbáltatást jelent sokaknak. Homíliájá-

ban felidézte a 211 éve elhunyt Habsburg–

Lotharingiai Károly Ambrus történetét, aki 

Mária Terézia unokája, I. Ferenc császár és 

magyar királynak pedig unokaöccse volt. 

1785-ben született Milánóban, az esztergo-

mi érseki székre VII. Piusz pápa 1808. márci-

us 16-án nevezte ki. Alighogy birtokba vette 

egyházmegyéjét, a napóleoni háború elérte 

Magyarországot is, a fiatal hercegprímás 

pedig megbízást kapott arra, hogy vegyen 

részt a franciáknak ellenálló vármegyei kato-

naság megszervezésében. 1809. június 14-

én a győri ütközetben a magyarok vereséget 

szenvedtek, a prímás a sebesült katonák 

számára kórházakat alakított ki. De nemcsak 

szervezett és intézkedett, hanem a betege-

ket maga is látogatta és lelki vigasztalás-

ban részesítette. Ekkor kapta meg a tífuszt, 

amelyben 23 évesen el is hunyt.

A bíboros szerint rövid életútját áttekintve 

úgy érezhetjük, hogy bár királyi származása 

miatt mindenhol előnyt élvezett, a Gondvise-

lés máshogy intézkedett róla. Ebben azon-

ban neki magának személyes szerepe volt. 

Ha megtartotta volna a fejedelmi távolságot 

a bajbajutottaktól, a sérültektől és a betegek-

től, talán hosszan élhetett volna. Ő azonban 

maga döntött úgy, hogy követi Krisztus ta-

nítását.

Hiszen az ítélet napján, ahogy maga Jézus 

tanít minket, nem azt fogják kérdezni, hogy 

kinek milyen volt a származása, hogy ki mi-

lyen magas tisztséget töltött be életében, 

hanem elhangzik majd az Örök Bíró szava: 

„Beteg voltam és meglátogattatok.” 

Károly Ambrus érsek példája arra indít min-

ket, „hogy a mai lehetőségek között tegyünk 

meg mindent azokért, akik a segítségünkre 

szorulnak. Aki anyagilag került szorult hely-

zetbe szeretteink közül, annak ebben segít-

sünk. Aki roskadozik a hirtelen rászakadt sok 

munka terhe alatt, annak ebben próbáljuk 

meg könnyebbé tenni az életét. Minden-

ki számára fontos és az irgalmasság valódi 

cselekedete, ha megtartjuk az óvatosság 

szabályait, nehogy veszélynek tegyük ki má-

sok egészségét. Gondoljuk meg, gyakran 

egy-egy ember betegsége egész családok 

életét teheti tönkre” – fogalmazott szentbe-

szédében Erdő Péter.

Fohász a pandémia miatt elhunytak üdvösségéért

nid
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Hivatás

Afrika a középpontban

Salkaházi esték címmel indított társadalmi 

kérdésekről szóló előadás- és beszélge-

téssorozatot a főegyházmegye és a Szoci-

ális Testvérek Társasága a budapesti D50 

kulturális központban. A jövő májusig tar-

tó programsorozat első előadója Michael  

August Blume érsek, apostoli nuncius volt. 

Erdő Péter bíboros – aki maga is tart majd 

előadást – pedig ezúttal köszöntőt mondott 

az október 28-i eseményen. Az estek a jár-

vány miatt csak korlátozottan látogathatók, 

ám a Facebookon élőben követhetők.

A bíboros elmondta: a társadalmi élet és a 

mindennapok aktuális kérdéseinek megvá-

laszolásához nagy-nagy szükség van függet-

len, katolikus szemléletre, amely nem engedi, 

hogy különböző divatos áramlatok befolyá-

solják, hanem a tiszta evangélium és az el-

fogulatlan, segítőkész szeretet a vezérfonala.

Afrika helyzete az utóbbi évek egyik legna-

gyobb kihívása az egész világ számára. Ha a 

migrációról beszélünk, a népek közötti szoli-

daritásról vagy a testvériségről – amit Ferenc 

pápa annyira hangsúlyoz –, akkor mindig 

eszünkbe jut a mi saját viszonyunk is az ott 

élő emberekhez és problémáikhoz – fogalma-

zott. Való igaz, hogy amennyire csak lehet-

séges, meg kell tennünk mindent azért, hogy 

Afrikában is mindenki élhessen azzal az alap-

vető jogával, hogy a saját szülőföldjén tudjon 

megélni, és ott találja meg a boldogulását. 

Meg kell értenünk azonban azokat is, akiknek 

nem adatott meg ez a lehetőség – mondta 

Erdő Péter.

Michael August Blume 29 évet töltött el pá-

pai diplomataként Afrikában, 1974-ben ér-

kezett meg Ghánába, ahol egymást érték a 

katonai puccsok. 1990-től Rómában szolgált, 

majd XVI. Benedek pápa 2005-ben püspökké 

szentelte, és kinevezte Benin és Togo, hét és 

fél év után pedig Ferenc pápa Uganda apos-

toli nunciusává.

Elmondta: rendszeresen látogatta a mene-

külttáborokat. Arra buzdította a misszioná-

riusokat, hogy mutassák meg ezeknek az 

embereknek az egyház jelenlétét, a keresz-

tény közösséget. Visszatekintve az Afrikában 

töltött évtizedekre, a nuncius megemlítet-

te: sok országban a lakosság 60 százalékát 

teszik ki 25 év alatti fiatalok. Ők az Egyház 

számára komoly energiaforrást és megúju-

lást jelentenek, ugyanakkor kihívást is, mivel 

ki vannak téve a média hatásának, amelyek 

legtöbbször nem a keresztény tanítást hir-

detik a házasságról és a családról. Olyan 

civil szervezetek jelenléte is tapasztalható az 

afrikai országokban, amelyek aktívan támo-

gatják a fogamzásgátlást és az abortuszt a 

fiatalok körében. Komoly veszélyeket hordoz 

az is, hogy a házasságot nem értékként, nem 

kincsként mutatják be.

Blume érsek 2018. szeptember elején érke-

zett Afrikából Magyarországra. „Itt folytatom 

a lelkipásztori látogatásokat, kapcsolatban 

vagyok a kormánnyal, a diplomáciai testü-

let tagjaival és a magyar emberekkel. Arra 

törekszem, hogy biztosítsam a Szentszék 

jelenlétét, a Szentatya közelségét” – zárta 

előadását.

„Rengeteg pozitív tapasztalatom van. Van 

egy kíváncsiság a fiatalokban, szeretnének 

az élet mély dolgairól beszélgetni, és sokan 

vannak, akiket érdekel az Egyház tanítá-

sa” – mondta lapunknak Lőw Gergely, akit 

még június 13-án az esztergomi bazilikában 

szentelt áldozópappá Erdő Péter bíboros, 

Harangi Tiborral, Gyurász Krisztiánnal és 

Máté János Kristóffal együtt (Garaczi Ger-

gely pedig egy héttel később a Pestszenter-

zsébeti Főplébánia-templomban részesült 

az egyházi rend szentségében). Lőw Gergely 

atya a Szent István-bazilikában lett káplán, 

de még felszentelése előtt arról beszélt, meg 

kell hívni a fiatalokat a keresztény közösség-

be. Ennek érdekében az MKPK Hitoktatási 

Bizottságának YouTube-csatornáján már 

akkor közzétett egy videót, amelyben a fel-

támadásról beszél.

Immár papként úgy látja, a fiataloknak fon-

tos a közös gondolkodás, az, hogy ne csak 

megmondják nekik, mit csináljanak, hanem 

saját tapasztalatuk is legyen a hitről. Szerin-

te a modern, internetes felületek azonban 

inkább csak eszközök arra, hogy felhívja a 

figyelmet a tanításra, ezzel az Egyház reagál 

az idők jeleire, ám nem szabad, hogy ez ön-

célúvá váljon. A valódi megtartó erőt ugyanis 

a közösség jelenti.

„Lehet boldognak lenni  
papként is. Ez nem önfel-
adás, inkább önátadás. 

Egy párkapcsolat is erről szól: ha csak a sa-

ját örömömet keresem, nem fog működni. 

Tapasztalom, hogy a Jóisten eszközként, 

közvetítőként használ, ebből erő és boldog-

ság fakad, amiből lehet táplálkozni. Mindig 

visszafele húz, ha a saját sikeremet keresem, 

mondjuk egy szentbeszéd által. Egy vasár-

nap például egy pap számára sok szolgálatot 

jelent, ugyanakkor ez egy jóleső fáradságot 

eredményez. Az embereknek szüksége van 

Istenre, aki meghívott engem, hogy rajtam 

keresztül adja magát másoknak. Hatalmas 

dolog, hogy részese lehetek ennek a terv-

nek” – mondja Gergely atya.

A szentelésen Erdő Péter arról beszélt, a 

pap szolgálata nem magányos helytállás 

vagy küzdelem, szentelésénél fogva tag-

ja az egyházmegye papi közösségének.  

A testvéri összetartás életformánk egyik 

alapja, érvényes ez a munkára, a szolgálat-

ra is. Meg kell látnunk egymás munkájában 

az értéket, meg kell becsülnünk a régi papi 

nemzedékek helytállását, hitét, odaadását – 

fogalmazott.

A pap szolgálata 
nem magányos helytállás

KD

Bodnár Dániel
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Új egyházi szabályok a járvány második hullámában

Továbbra is tarthatók szent-
misék, de csak a hatósági 

korlátozásokkal összhangban 

– tette egyértelművé a püspöki konferencia 

november 9-én. 

A jelenlegi helyzetben különösen érvénye-

sek a Katekizmusban és az Egyházi Tör-

vénykönyvben található előírások, amelyek 

szerint aki súlyos okból – vagyis mert idős, 

beteg, vagy ilyen személyekkel van közeli 

kapcsolatban, illetve hatósági karantén köti 

– nem tud részt venni az eucharisztikus ün-

neplésen, az helyette a Szentírás olvasásá-

val, zsolozsma végzésével vagy más imával, 

elmélkedéssel szentelje meg a vasárnapot.

Bár a szentmisén való részvétel nem helyet-

tesíthető, több online vagy televíziós mise-

közvetítés is lesz azért, hogy megerősítést, 

vigasztalást és bátorítást adjon azoknak, 

akik nem tudnak jelen lenni liturgián. A köz-

vetítések rendjéről az egyház kommunikáci-

ós felületein kaphatunk tájékoztatást.

Azt is kérik a hívektől, hogy aki beteg, tartsa 

lelkiismereti kötelességének, hogy orvoshoz 

fordul, és – mások védelme érdekében – ne 

menjen szentmisére. Azok is otthon marad-

hatnak, akik egyéb ok miatt érzik úgy, hogy 

számukra a szentmisén való személyes rész-

vétel veszélyt hordoz magában.

Az MKPK kéri, hogy a templomokban, intéz-

ményekben, valamint a szentségkiszolgálta-

tások alkalmával mindenki kövesse a vonat-

kozó járványügyi előírásokat. A koronavírus 

miatt kialakult helyzetben különösen is fon-

tosak a templomok, mint a lelki feltöltődés és 

imádság helyei, ezért azok továbbra is nyitva 

lesznek, és bátorítják a plébániai és a szer-

zetesközösségeket, hogy folytassák az imát 

a járvány érintettjeiért.

„A közelgő adventre és karácsonyra tekin-

tettel felhatalmazást adok, hogy a tavasszal 

meghirdetett feltételekkel általános feloldo-

zásban részesülhessenek a hívek” – jelentet-

te be a Főegyházmegyére vonatkozó kiegé-

szítő rendelkezéseiben Erdő Péter bíboros. 

Hozzátette: ilyenkor is szükséges a hívők ré-

széről a bűnbánat és a súlyos bűnök mielőbbi 

személyes megvallásának szándéka.

Ezzel egyidőben felfüggesztette a plébániai 

közösségi programokat, oktatásokat kérve, 

hogy ahol lehetséges, online közvetítéssel 

pótolják azokat. Rendelkezése szerint 19 

óra után nem szabad szentmisét kezdeni.  

A templomokat szentmisék között alkalmas 

módon szellőztetni és fertőtleníteni kell.

„Imádkozom azért, hogy a járvány megpró-

báltatása mielőbb véget érjen, kérem Isten-

től, hogy fogadja elhunytainkat az örök bol-

dogságba, betegeinknek adjon gyógyulást, 

az értük fáradozóknak pedig erőt és örömet 

a szeretet szolgálatában” – buzdított a fő-

pásztor.

Mohos Gábor segédpüspök személyes ta-

nulságtétel keretében számolt be a beteg-

ségről, miután ő is elkapta a koronavírust. 

„Tulajdonképpen szerencsésnek mondha-

tom magam, mert nem kerültem kórházba, 

néhány nap láz után most már egy hete nincs 

lázam. Ezzel együtt lelkileg igen nehéz napo-

kon vagyok túl. Volt úgy, hogy az ülve be-

mutatott szentmise után úgy elgyengültem, 

hogy azonnal le kellett feküdnöm” – írta.

Kitért arra is, állapota, noha lassan javult, 

eléggé hullámzó volt, sokszor egy napon be-

lül is. Ilyenkor – főleg eleinte – ott volt a ké-

tely, hogy nem rosszabbodik-e, hiszen van, 

aki csak 10 nap után kerül kórházba. „Közel 

két hét után még mindig csak kis mértékben 

tudok érdemi munkát végezni. Sokan imád-

koznak értem és ezért nagyon hálás vagyok” 

– fogalmazott.

Ennek a néhány sornak a megírására egy 

cél motiválta: „vegyünk nagyon komolyan 

minden óvintézkedést, felelősek vagyunk 

egymásért és saját magunkért is. Messze 

nem mindenki ússza meg könnyen a covid-

fertőzést. Sokan bajlódnak vele sokáig, és 

egyre többen bele is halnak – és nem mind 

idősek és betegek.” Mindezzel együtt szerin-

te ez egy kegyelmi időszak, Isten irgalmas 

szeretetének ajándéka, lehetőség arra, hogy 

„jobban egyesüljek Jézussal, aki a papi szol-

gálatra és áldozatra meghívott”.

A Püspöki Konferencia rendelkezéséhez kiadott liturgikus dokumentumában  
az alábbiakra külön felhívja a figyelmet:

– fokozottan figyeljünk a higiéniára, gondoskodjunk a gyakran érintett felületek 
(kilincsek, ajtók, padok, korlátok stb.) fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel;

– a templomok bejáratánál legyen kézfertőtlenítés;
– mellőzzük a szenteltvíztartók használatát;
– kerüljük a közvetlen érintkezést egymással 

 (bőrkontaktus, 1,5 méteren belüli tartózkodás, kézfogás, ölelés);
– használjunk maszkot (a száj és orr eltakarásával);

– az áldoztatás a továbbiakban is kézbe történjen;
– a perselyezés a szentmise végén legyen.

MB
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Kályhák a nehéz sorsú családoknak

Ti mind hősök vagytok!

Ugyancsak a karitászhoz kapcsolódó hír, 

hogy idén már hetedik alkalommal támogatja 

a hideg idő beköszöntével a hátrányos hely-

zetű családokat és időseket a segélyszerve-

zet, amely a kandallóprogramban 2014 óta 

közel kétezer esetben tudott segíteni a csa-

ládoknak a fűtés megoldásában, ott, ahol ko-

rábban nem volt egyáltalán kályha a házban.

Écsy Gábor országos igazgató szerint fon-

tos cél volt, hogy a rászoruló családok már 

a fűtési szezon megkezdése előtt megkapják 

a támogatást. A karitász önkéntesei felveszik 

a kapcsolatot a családokkal és meglátogatják 

őket, hogy feltérképezzék a nehézségeiket, és 

ahol szükséges, ott egyéb segítséget is igye-

keznek adni.

A programban ezúttal 110 kályhát kaptak rá-

szorulók országszerte a karitásztól, emellett 

mintegy 100 köbméter fával támogatták a 

hátrányos helyzetűeket.

Egyházmegyénkben október 20-án Bajóton 

adott át a segélyszervezet két családnak kály-

hát. A segélyprogramhoz továbbra is lehet 

csatlakozni a 1356-os adományvonal hívásá-

val, egy hívás 500 forint támogatást jelent.

Közben a koronavírus ellen küzdő egészség-

ügyi intézmények számára ajánlottak fel sze-

mélygépjármű-használatot a Karitatív Tanács 

tagjai, köztük a Katolikus Karitász. A tavaszi 

vírusidőszak során a nagy segélyszerveze-

tek részvételével akciócsoport jött létre, a 

veszélyhelyzet idejére pedig szüneteltek a 

karitatív szervek adományvonalai, helyette 

Nemzeti Összefogás Vonal néven közös ado-

mányvonal létesült. A mostani átadás során 

az ezen az adományvonalon befolyt össze-

gekből vásárolt személygépkocsik használa-

tát ajánlották fel nyolc kórháznak.

Az átadáson részt vett Herczeg Anita, a köz-

társasági elnök felesége, aki kiemelte annak 

fontosságát, hogy a koronavírus-járvány má-

sodik hullámában is visszataláljunk az össze-

fogáshoz, a szolidaritás kifejezésének külön-

böző formáihoz.

A felajánlásokból egy kisbuszt és kilenc sze-

mélygépjárművet vásároltak, összesen 30 millió 

forint értékben, amelyek fővárosi és vidéki 

kórházak járványellenes munkáját segítik. 

Gépkocsikat kapott a szekszárdi, az ajkai, a 

miskolci és a debreceni kórház, valamint a 

Szent László, a Szent János kórház, az Or-

szágos Korányi Pulmonológiai Intézet és a 

Heim Pál gyermekkórház. 

Falra vetített üzenettel idézték fel október 15-

én, hogy harminc évvel korábban ezen az es-

tén nyílt meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

első hajléktalanszállója. Az ellátás előzmények 

nélküli tevékenységnek számított Magyarorszá-

gon, nem volt sem jogi háttere, sem szakirodal-

ma, a segítők menet közben tanulták a karitatív 

teendőket. A Miklós utcai máltai szálló a főváros 

budai oldalának első hajléktalanintézménye lett.

A szeretetszolgálatnak, továbbá a Beteg-

ápoló Irgalmasrendnek egyébként több mint  

10 tonna higiéniai papírterméket adományozott 

a Vajda-Papír, a fogyasztói értéken több mint  

15 millió forintos adományt Kozma Imre atya 

vette át a karitatív szervezet Batthyány téri köz-

pontjának udvarán.

Két kamionba és 87 raklapra kerültek az ado-

mánynak szánt toalettpapírok, papírtörlők és 

papír zsebkendők, amelyek összesen 10,7 ton-

nát nyomnak, és amelyeket úgy osztanak el, 

hogy a koronavírus-járvány elleni védekezést 

segítsék. Kozma Imre atya a szeretetszolgálat 

magyarországi vezetőjeként vette át és köszön-

te meg az adományt.

„Minden egyes emberi gesztus gyógyítja azt 

a társadalmat, amelyben mindannyian otthon 

szeretnénk lenni és jól szeretnénk érezni ma-

gunkat. És ez csak akkor valósulhat meg, ha 

egymásban segítőkre és társra lelünk” – fogal-

mazott. Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonosa 

hangsúlyozta, ezzel az adománnyal a két szer-

vezet iránti tiszteletüket kívánják leróni. „A Ti 

mind hősök vagytok!-akciónkkal hónapok óta 

azok előtt a hétköznapi hősök előtt tisztelgünk, 

akik minden nap helytállnak ebben a rendkívüli 

időszakban is” – hangoztatta a cégvezető, fel-

ajánlva, hogy cégük a jövőben önköltségi áron 

látja el a Betegápoló Irgalmasrend és a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat intézményeit termé-

keivel, hogy az így keletkező megtakarítást a 

szervezetek további segítségnyújtásra tudják 

fordítani.

Karitászmunkások 
ünnepi elismerése

Áder János köztársasági elnök által ado-

mányozott állami kitüntetéseket adott 

át október 22-én Semjén Zsolt miniszter-

elnök-helyettes a Miniszterelnökség vári 

épületében. A Magyar Érdemrend lovag-

keresztje kitüntetést vehette át mások 

mellett a nehéz helyzetben lévő emberek, 

szegények, idősek és betegek támogatása 

érdekében elkötelezetten végzett mun-

kája elismeréseként Csorba Gábor diakó-

nus, főegyházmegyénk Szent Erzsébet 

Karitász Központjának igazgatója.

Előzőleg, október 10-én a józsefvárosi 

Szent József-plébániatemplomban ünne-

pi szentmise keretében adták át a Caritas 

Hungarica díjat. Elismerésben részesült 

Pálmainé Lakatos Enikő (rákosfalvai 

Szent István király-plébánia), Saflánszky 

József János (Szent István-bazilika plébá-

nia), Szigetvári György József (kispesti 

Nagyboldogasszony-főplébánia).

Segítünk

Márton Andrea

Parák Eszter
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Segítség az internetfüggőség elleni küzdelemben

Gondolatok egy botrányos tanári kézikönyv kapcsán

Miközben a járvány okozta körülmények nélkü-

lözhetetlenné teszik az informatikai eszközök 

és különösen az internet használatát, meggon-

dolandó szempontokat vet fel Uzsalyné Pécsi 

Rita neveléskutató Fejleszt vagy rombol? 

címmel megjelent könyve az okoseszközök 

okos használatáról. A kötet számos kutatási 

eredményt közöl, és gyakorlati, hasznos út-

mutatást ad a szülőknek, akik sok esetben 

tanácstalanul állnak a gyermekeik okostele-

fon- vagy internethasználatával kapcsolatos 

problémái előtt.

„A kialakulatlan gyermeki idegrendszer rend-

kívül kedvezőtlenül reagál a képernyőhatás-

ra és a digitális eszközök által kiváltott do-

pamintermelésre. Ez konkrétan azt jelenti, 

hogy a géphasználat nemhogy segítené a 

fejlődést, hanem sok tekintetben egyenesen 

gátolja” – mondta a szerző egy interjúban. 

Kifejtette: amikor például hároméves gyer-

mekünk szeme rátapad a képernyőre, szinte 

transzban van, még az evésről is megfeled-

kezik. Ilyenkor megszűnik a testérzékelés, az 

erős dopaminhatás leköti a figyelmet.

Az okoseszközök használata korai életkor-

ban a beszédfejlődést, az úgynevezett vég-

rehajtó funkciókat és az indulatkezelést vagy 

éppen a mozgáskoordinációt is visszafogja. 

A szakember szerint sajnos a felnőttek sem 

igazán tudnak ellenállni annak a dopaminha-

tásnak, amelyet a gyors információ újdonsá-

ga vagy a lájkok okoznak.

A neveléskutató elmondta: a függés fokoza-

tosan alakul ki. Amikor megmagyarázhatat-

lan indulatokat vált ki a gyerekből, ha nincs 

internetközelben, amikor az online világért 

feláldozza a valós kapcsolatait és kedvelt 

offline tevékenységeit, például a sportot, az 

olvasást vagy a társasjátékot, ha rendszere-

sen az éjszakába nyúlik az internethasznála-

ta, ha csak a gép előtt tud enni-inni, akkor 

már érdemes komolyan venni a jeleket.

Ezért tanítsuk meg a gyermekeinknek ki-

kapcsolni a számítógépet, és nyújtsunk ne-

kik olyan alternatívákat, amelyek kiváltják a 

géphasználatot – javasolja a szakember, aki 

szerint kevesebb technika, érettebb agy!

A könyv éppen erről szól. Pécsi Rita szerint 

ugyanis ha megértjük azt a mechanizmust, 

amellyel a gép eléri a lebilincselő hatást, már 

nem tűnik olyan ördöngösségnek mindez. 

Ám ez nem könnyű feladat. Olyan körülmé-

nyekre van szükség, amelyek között a gyer-

mek sikereket érhet el, ügyesnek, hatékony-

nak bizonyulhat, felelősséget vállalhat. Jó 

alkalmat adhat erre új készségek megtanu-

lása, például a varrás, fáramászás, gördesz-

kázás, palacsintasütés, tűzrakás, illetve a 

valóságos, igazi kötődést jelentő társas kap-

csolatok átélése játékban, csapatsportban, 

táncban, énekkarban vagy kamarazenélés.

Sok ember döbbent meg azon, milyen mese-

könyvet akarnak egyes pedagógusok hasz-

nálni az óvodákban és iskolákban. Talán 

a Meseország mindenkié című könyvnél is 

megdöbbentőbb az óvodapedagógusoknak 

és alsó tagozatos tanítóknak készült foglalko-

zásterv – hívta fel a figyelmet írásában Székely 

János megyéspüspök, az MKPK Caritas in 

Veritate Bizottságának elnöke. Rámutatott: ez 

a segédkönyv azt javasolja a pedagógusok-

nak, hogy többek között a következő témák-

ról kérdezze meg a gyermekeket: Egy gyerek-

nek mindent úgy kell csinálnia, ahogy a szülők 

mondják? Dönthet-e a gyermek, melyik isko-

lában akar tanulni? Ha nem szeretnél ezentúl 

húst enni (nem akarod, hogy állatok haljanak 

meg emiatt), kötelezhetnek-e a szüleid, hogy 

elfogyaszd? Dönthet-e a gyerek arról, meddig 

marad fenn este?

Vagyis elbizonytalanítja a gyermeket abban, 

hogy a szüleinek van-e „joga” megszabni az ő 

életét – mutat rá írásában a püspök.

Úgy látja, ahogy a gyermek nő, a szülőnek 

egyre inkább be kell vonnia őt a vele kapcso-

latos döntésekbe. Ám amíg nem válik önál-

lóvá, addig a szülő feladata, hogy segítse a 

gyermeket az emberi kibontakozás útján, 

megóvja őt a sérülésektől, a káros hatásoktól.

A kézikönyv kérdései sajnos nem ebbe az 

irányba mutatnak – hangsúlyozza Székely 

János, hozzátéve, mindkét kötet döbbenetes 

vonása, hogy a gyermekekkel – gondolatkí-

sérletként vagy kis szerepjátékokban – elját-

szatja például azt, hogy nemet változtatnak. 

Emellett a pedagógusnak azt a javaslatot adja 

a kézikönyv, hogy kezdjen beszélgetést a 

melegházasságról. Egy az USA-ban készített 

felmérés szerint azokban a tagállamokban, 

ahol kötelezően bevezették ezt a fajta „érzé-

kenyítést” a gyermekek számára, ott néhány 

év múlva a fiatalok csak mintegy 70 százaléka 

mondta azt magáról, hogy heteroszexuális.

Miközben a másság elfogadására kell nevelni 

a gyermekeket, ezt nem ilyen kiskorban és 

nem ilyen módon kell tenni. A nemi identitás 

és szexuális orientáció lassan erősödik és 

érlelődik, vétek ezt a folyamatot kiskorban 

megzavarni, és esetleg megakadályozni egy-

egy gyermek életében azt, hogy valaha bol-

dog édesanya és feleség vagy boldog édes-

apa és férj lehessen. Székely János ezért a 

törvényi szabályozás pontosítását javasolja 

azzal kapcsolatban, melyek azok a gyerme-

kek számára káros dolgok, amelyeket egy 

pedagógusnak nincs joga bevinnie az óvodá-

ba és az iskolába.

Körössy László

MK
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A koronavírus-járvány miatt jövő szeptember-

re halasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra (NEK) készülve szeretnénk 

kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez Jézustól 

kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentség-

ben, de hozzá imádkozunk otthonunk csend-

jében is – így buzdítanak az immár hetedik 

világméretű szentségimádás kezdeménye-

zői. Erre az alkalomra ismét Krisztus Király 

vasárnapja előestéjén, idén november 21-én 

kerül sor.

A legutóbbi ilyen közös szentségimádásba 

bekapcsolódott az előző két eucharisztikus 

kongresszusnak helyet adó város, Cebu City 

és Dublin hívő közössége is. De különösen 

aktívak voltak a határon túli magyarok: Er-

délyben, a Vajdaságban és a Felvidéken is 

sokan vettek részt a programban.

A kezdeményezéshez a corpusdomini.

iec2020.hu oldalon lehet csatlakozni. Akár 

úgy, hogy a honlap térképén található, egy 

már megszervezett szentségimádási helyre 

látogatunk, akár úgy, hogy – tekintettel a jár-

ványhelyzetre – otthonról kapcsolódunk be. 

Kérjük, hogy mindkét esetben jelezzük rész-

vételünket a portálon is.

A NEK Titkársága október 22-én úgynevezett 

podcastsorozatot indított, az első adás ven-

dégei Mohos Gábor esztergom–budapesti 

segédpüspök, a NEK Általános Titkárságá-

nak vezetője és Fábry Kornél, a NEK főtitkára 

volt. A podcasting technológia lehetővé teszi 

digitális hang-, videó- és más állományok 

sorozatszerű közzétételét az interneten úgy, 

hogy a felhasználók feliratkozhatnak az adott 

műsor epizódjait tartalmazó csatornákra. Az 

interneten utólag is elérhető műsorban járt 

Erdő Péter bíboros is, aki egyebek mellett a 

terrorizmus ártatlan áldozatai miatt érzett ha-

ragról, az önvédelemről, az álhírek hatásairól 

is beszélt. 

A jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kong-

resszusra való felkészülés jegyében indult 

szeptember végén a Katekizmus365 elne-

vezésű kezdeményezés. Fábry Kornél egy 

interjúban arról beszélt, ahogy eddig minde-

gyik felkészülési évnek, úgy a mostani plusz 

egy esztendőnek is adtak mottót, amely így 

hangzik: „Jöjjetek hozzám mindnyájan!” Ezzel 

a címmel egy könyvet is megjelentettek Még 

egy év a hitből fakadó tettekNEK alcímmel.

„Arra gondoltunk, ha már a hitből és szere-

tetből fakadó tettekről van szó, ismerjük meg 

jobban a hitünket a katekizmus elolvasása 

által. Lelkipásztorként gyakran tapasztalom, 

hogy olyan dolgokat kérdeznek tőlem a hí-

vek, amelyekre a válasz mind benne van a 

katekizmusban, s már csak ezért is érdemes 

azt elolvasni” – mondta. Ennek szellemében 

idén szeptember 21-től 2021. szeptember 

4-ig, a kongresszus kezdetéig minden nap-

ra – a vasárnapokat és a főbb ünnepnapokat 

kivéve – összeállítottak nagyjából kétoldal-

nyi olvasnivalót a katekizmusból, az abban 

használt számozás segítségével. Ennek el-

olvasása csupán 7 percet vesz igénybe na-

ponta, a napi részletekre e-mailen lehet fel-

iratkozni, de lehet heti összefoglalót is kérni.

A Katolikus Egyház Katekizmusához app-

likáción, az interneten vagy nyomtatott for-

mában is hozzá lehet férni, és Kornél atya 

szerint a visszajelzések rendkívül pozitívak. 

Csupán az első hét alatt 1450-en kérték a 

napi, 450-en a heti e-maileket, és folyamato-

san érkeznek az újabb feliratkozások. 

„Remélem, lelki szinten olyan tapasztalatunk 

lesz, mint amikor annak idején a vatikáni zsi-

nat dokumentumait olvastam: olyan érzés 

volt, mintha tiszta forrásból innék. Letisztult, 

érthető, és szinte visszhangzik bennem, hogy 

ez az igazság” – fogalmazott a NEK főtitkára, 

aki reményét fejezte ki, hogy a katekizmus ol-

vasásával mindenki megerősödik a hitében.

„Sokan csupán elsőáldozó korukig járnak 

hittanra, de felnőtt fejjel már egészen más-

ként fogalmaznák meg vagy értelmeznék a 

hitbéli kérdéseket, témákat. A katekizmus 

segítségével tudatosabban értjük és éljük 

meg hitünket – hangoztatta Fábry Kornél. – 

Bizonytalan időket élünk. Sokan karantén-

ban vannak, ezért azt szerettük volna, ha egy 

covidkompatibilis programot tudnánk nyúj-

tani a híveknek, hiszen fontos, hogy ne csak 

egyénileg olvasgassák a katekizmust, de – 

akár online is – kis csoportokban beszéljék át 

azt. Éppen ezért adtunk öt segítő kérdést a 

program hivatalos oldalán, illetve javasoltuk, 

hogy hozzanak létre helyi KEKO-kat, azaz 

Katolikus Egyház Katekizmusa-olvasócso-

portokat. Ezek a beszélgetések remélhetőleg 

a közös hitet is gazdagítják.”

Világméretű szentségimádás az eucharisztikus kongresszusért

Kétoldalnyi katekizmus minden nap

Háromezer darab nemesített rózsatövet 

ajánlott fel Nagy István agrárminiszter 

a magyarországi plébániáknak a NEK-re 

való felkészülés jegyében. Az ünnepélyes 

átadással egy időben a tárcavezető és Écsy 

Gábor plébános közösen ültettek el egy 

tövet a Magyar Szentek Templománál. 

Márk Gergely rózsanemesítő virágfajtáit 

magyar hírességekről, a Magyar Király-

ság településeiről és szentekről nevezte 

el. Kiemelkedik ezek közül az Árpád-házi 

Szent Erzsébet emléke előtt tisztelgő ne-

mesítése, amely 2000-ben Rómában, a 

kereszténység fennállásának kétezredik 

évfordulójára szervezett versenyen, kate-

góriájában aranyérmet nyert. A világtalál-

kozó kapcsán adományozott rózsák ezen-

túl jelképesen, ahogy az Eucharisztia is, 

összekötik hazánk plébániai közösségeit.

NEK, MTI
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EgyháztörténetEgyháztörténet

Tudományos konferencia keretében em-

lékeztek meg a 450 évvel ezelőtt született 

Pázmány Péter esztergomi érsekről, a Nagy-

szombati Egyetem megalapítójáról október 

7-én. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(PPKE) által szervezett emlékülésen köszön-

tőt mondott mindhárom jogutódnak tekintett 

intézmény, így a PPKE mellett az ELTE és a 

Semmelweis Egyetem vezetője is.

Pázmány Péter személye a magyar nép 

spiritualitását, világi és egyházi történelmét 

egyaránt jelentősen alakította – idézte fel Ku-

minetz Géza, a PPKE rektora, emlékeztetve 

egyúttal arra, hogy Schütz Antal teológus a 

négy legnagyobb magyar közé sorolta, Zrínyi 

Miklós, Széchenyi István és Prohászka Otto-

kár mellett.

Szerzetes és pap, majd püspök lett, és volt 

tehetsége ahhoz is, hogy igazi nagy teoló-

gussá, vagyis az emberi tapasztalat és tu-

dás végső szintézisének alkotójává legyen – 

hangsúlyozta a rektor. Az évforduló alkalom 

arra is, hogy örökségéből inspirációt kapjunk 

mai küzdelmeinkhez.

Tettei generációk teljes láncolatára voltak és 

vannak ma is hatással – ezt már Borhy Lász-

ló, az ELTE rektora mondta az alapítóról.  

A Pázmány által létrehozott legrégebbi magyar 

universitas alapítólevelének kiállítására 1635. 

május 12-én került sor Pozsonyban, amellyel 

megalakult a Nagyszombati Egyetem. Borhy 

szerint Pázmány olyan intézményt kívánt lét-

rehozni, amely a katolikus vallás terjesztésén 

túl a magyar nemzet kultúráját is támogatja.

Ismeretes: az egyetem 1777-ben Budára, 

majd 1784-ben Pestre költözött, és 1921-

ben felvette alapítójának nevét. Röviddel 

azután, 1950-ben átnevezték Eötvös Loránd 

Tudományegyetemre, sor került a római ka-

tolikus hittudományi fakultás és az orvostu-

dományi kar különválására is, amelyek azóta 

is önálló és sikeres egyetemként működnek.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rek-

tora egy Goethe-idézettel – „A legtöbb, amit 

gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szár-

nyak” – emlékeztetett arra, hogy három je-

lentős hazai egyetem, köztük a Semmelweis 

is, Pázmány Pétertől kapta meg ezeket a 

fontos gyökereket, a közös alapokat, ame-

lyekre máig építkezni lehet.

Ugyancsak az egyetemalapító születésnapjá-

hoz kapcsolódóan tartottak Pázmány-napot 

október 14-én Budapesten. Pázmány Péter 

iskolapéldája annak, hogy a kereszténység 

és a magyarság nem egymással szemben áll, 

hanem egymásra utalt, egymásra irányul, a 

nemzeti lét pedig érték – mondta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes a rendezvényen. 

Pázmány Péter egész életében a keresz-

ténység, a katolicizmus és a magyar nemzet 

szolgálatában állt, a magyarság egységéért 

dolgozott, egyúttal „nyelvzseni” volt, aki a ma-

gyar nyelvet úgy alakította, hogy minden gon-

dolatunkat kifejezhessük. Olyan nyelvet adott, 

amely a történelem politikai viharai között 

is alkalmas volt a magyarság megőrzésére, 

történelmi és kulturális identitásának tudato-

sítására, megélésére – hangsúlyozta Semjén 

Zsolt.

Veres András, az MKPK elnöke, az egyetem 

nagykancellárja arról beszélt, hogy az egyház 

tudatosan részt akar venni a katolikus, illetve a 

keresztény értékrend iránt érdeklődő családok 

gyermekeinek nevelésében.

Emléktáblát avattak Hévey Gyula terézvárosi 

plébános emlékére, aki 1938 és 1944 között 

több ezer keresztlevelet állított ki, hogy meg-

mentse zsidó honfitársait. Az Avilai Szent Te-

réz plébánia falán elhelyezett alkotást Erdő Pé-

ter bíboros áldotta meg, majd közösen leplezte 

le Frölich Róbert főrabbival. 

Dési János újságíró arról beszélt: azok a ke-

resztény papok, akik vállalták, hogy keresztle-

velekkel segítik a zsidókat, sokat kockáztattak. 

Lévai Jenő vészkorszakban született napló-

jában így írt: „Híre terjedt hamarosan, hogy a 

katolikus klérus, főképpen Serédi Jusztinián 

hercegprímás közbenjár az áttért zsidók érde-

kében. A hírnek volt alapja. Érthető tehát, hogy 

az életéért remegő, s minden szalmaszálba 

kapaszkodó pesti zsidóság egész nagy hánya-

dán valósággal kitérési láz vett erőt. Különösen 

a terézvárosi plébános hivatalát ostromolták 

meg június végén, július elején az áttérni szán-

dékozók.” Azok a papok, akik kereszteltek, 

tudták, nem megtértek új híveik, hanem az éle-

tüket mentik. Mégis kockáztattak, mert hitük 

és emberségük erre kötelezte őket. 

Gergely Anikó túlélő arról beszélt, hogy csak 

az elmúlt napokban, az emléktábla-avatásról 

értesülve kereste elő 1944 nyarán a terézvárosi 

plébánián kiállított keresztlevelét. Ekkor szem-

besült vele, hogy Hévey Gyula keresztelte meg 

őt és állt megmenekülése útjának kezdetén.

Hévey Gyula és káplánjai több ezer keresztle-

velet bocsátottak ki, az ezt bizonyító dokumen-

tumok a templom átalakításakor kerültek elő.

Horváth Zoltán plébános beszámolója szerint 

2005-ben, amikor egy ajtót akartak kialakítani, 

egy befalazott, titkos szekrényre bukkantak. 

Ebben voltak a keresztelésekről kiállított anya-

könyvi kivonatok, Hévey saját kezű, az utókor-

nak szánt bevezetőjével. Zoltán atya elmondta 

azt is, 1952-ben az életmentő plébánosért is 

eljött az a bizonyos fekete autó, majd rá egy 

évre Törökbálinton hunyt el.

Emlékezés Pázmány Péterre, az egyetemalapító hitvédőre

Főhajtás a zsidókat mentő terézvárosi plébános előtt

Trauttwein Éva

Morva Gárbor/PPKE
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Életünk

Ismét 
keresztényeket 

öltek a terroristák

Egész Európát sokkolta, hogy három ember 

meghalt abban a késeléses terrortámadás-

ban, amelyet Nizzában követtek el az ottani 

Notre-Dame-székesegyházban október 29-

én. A Le Figaro szerint egy nő kora reggel 

imádkozni ment a templomba, ahol az elkö-

vető késsel elvágta a torkát, szinte lefejezve 

őt. A gyilkos következő áldozata a sekrestyés 

volt, akit ugyancsak a nyakán sebesített meg 

a merénylő. A harmadik áldozat, aki több 

késszúrást követően a támadás után még 

átjutott a szomszédos kávéházba és ott ve-

szítette életét, egy 44 éves, brazil származású 

édesanya, Simone Barreto Silva volt, akinek 

utolsó szavait a mentősök hallhatták: „Mond-

játok meg a gyermekeimnek, hogy szeretem 

őket.”

A merénylet napján az összes nizzai templom 

bezárt, rendőrök őrizték őket. Délután Fran-

ciaország-szerte megszólaltak a harangok, 

szimbolikusan Jézus Krisztus halálának idejét 

jelölte ki a püspöki konferencia.

Később kiderült: egy Tunéziából Olaszorszá-

gon keresztül érkezett 21 éves bevándorló 

követte el a gyalázatos merényletet, aki ártal-

matlanítása, illetve elfogása közben az „Allah 

Akbar” kifejezést hajtogatta. Kései mellett az 

iszlám szent könyvét, a Koránt találták meg nála.  

A férfi valószínűleg magányos elkövető volt.

A szenátus néma főhajtással adózott az áldo-

zatok emlékének, Emmanuel Macron pedig 

még aznap a helyszínre sietett leróni kegyele-

tét. Megerősítették a vallási helyszínek védel-

mét. A merénylet miatt a Nemzeti Terrorelle-

nes Ügyészség terrorizmus gyanújával indított 

vizsgálatot, és eljárás indult Tunéziában is.

Franciaországban iszlamista szélsőségesek 

2015 óta eddig több mint 250 terrortámadást 

hajtottak végre, ezek közül az egyik legsúlyo-

sabb szintén Nizzában történt: 2016. július 

14-én, a francia nemzeti ünnepen kamionnal 

hajtott az ünneplő tömegbe egy ugyancsak 

tunéziai származású férfi. A támadásban 86-

an vesztették életüket, az elkövetőt végül le-

lőtték.

Gyakran követnek el katolikusok elleni me-

rényleteket, gyűlöletcselekményeket szélső-

ségesek Franciaországban. 2016-ban a Rou-

en közelében fekvő Saint-Etienne-du-Rouvray 

temploma papjának, Jacques Hamelnek a 

nyakát vágták el iszlamista támadók. Más isz-

lamisták a párizsi Notre-Dame-székesegyház 

ellen terveztek pokolgépes merényletet. A tá-

madásokat rendre az Iszlám Állam terrorszer-

vezet vállalta magára.

Az újabb kegyetlen nizzai gyilkosságot köve-

tően a Szentszék Sajtótermének igazgatója a 

következő nyilatkozatot tette közzé: „A terro-

rizmust és az erőszakot sosem fogadhatjuk 

el. A mai támadás a szeretet és a vigasz he-

lyén, az Úr házában okozott halált.” A Szent-

atyát tájékoztatták a helyzetről, aki osztozik a 

gyászoló katolikus közösség fájdalmában.

A magyar katolikus egyház vezetői, Erdő  

Péter bíboros és Veres András, a Magyar Ka-

tolikus Püspöki Konferencia elnöke is rész-

véttáviratot küldött a francia katolikus egyház 

vezetőinek. Erdő Péter úgy fogalmazott, a 

„vértanúk vére magvetés, kérjük Istent, 

hogy fakadjon a szenvedésből hit, szeretet 

és az egyház megújulása”.

Még október 30-án „Allah Akbart”-t kiabálva 

rontott be ötven, feltehetően török származású 

fiatal a bécsi Favoriten negyedében található 

Páduai Szent Antal-templomba, ahol azonnal 

rongálni kezdtek. Megrugdostak több padot, 

illetve a gyóntatófülkét, majd elmenekültek.

Pár nappal később, halottak napja estéjén 

a terror Ausztriában is lecsapott. A későbbi 

nyomozás adatai alapján egy észak-macedó-

niai albán családból származó húszéves helyi 

fiatalember megölt négy embert és huszon-

hármat megsebesített Bécs belvárosában.  

A beszámolók szerint a merénylő több helyen, 

köztük egy zsinagóga közelében is lövéseket 

adott le. A támadót, aki a hatóságok szerint 

egy határokon átnyúló radikális iszlamista 

hálózat tagja volt, a rendőrök a helyszínen le-

lőtték. A merénylet felbujtójaként ezúttal is az 

Iszlám Állam jelentkezett.

A merénylet másnapján Veres András táv-

iratot küldött Christoph Schönborn bécsi ér-

seknek. Ebben azt írta, mélyen megrendítette 

a halottak napjának csendes éjjelén történt 

merényletek híre. Alig néhány nappal a nizzai 

merénylet után megint ártatlan emberek vál-

tak az erőszak áldozataivá, terroristák ismét a 

vallás és Isten nevében öltek meg vétlen em-

bereket – fogalmazott.

Kölcsönös zsidó–
keresztény szolidaritás

A magyar zsidó közösség nevében Heisler 

András, a Mazsihisz elnöke mély együtt-

érzését fejezte ki a nizzai merénylet kap-

csán a keresztények iránt. Mint Erdő 

Péternek írt levelében kifejtette, „ember-

társaink értelmetlen halála miatt érzett 

fájdalmunknak különös súlyt ad, hogy az 

áldozatok a hitük és vallásuk miatt haltak 

kegyetlen halált”. Válaszlevelében a bíbo-

ros megköszönte az együttérző sorokat, 

hozzátéve, ma különösen fontos, hogy a 

zsidók és a keresztények példát adjanak a 

kölcsönös tiszteletre és a szolidáris szere-

tetre. A bécsi zsinagóga közeli lövöldözés 

kapcsán Erdő Péter fejezte ki elsőként 

aggodalmát a zsidó közösségnek. Vála-

szában a Mazsihisz elnöke azt írta, hogy 

a „barbár akció kitervelői és végrehajtói a 

zsidó–keresztény Európa vívmányai ellen 

intéztek támadást”.

Kacsóh Dániel
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Szent II. János Pál pápa 
a budapesti metrókon

Megújul a Mária téri különleges emlékoszlop

Roma sorsok evangéliumi környezetben – tárlat és kötet Esztergomban

A Maria Immaculata-oszlopot sokan észre sem 

veszik, úgy mennek el mellette a budapesti 

Mária téren. Pedig a különleges alkotásnak 

komoly múltja van. A 18. században, a nagy 

járványok levonulása után sok helyen fogada-

lomból vagy a megmenekülés iránti hálából 

emeltek ilyen szobrot. Igaz ez a Mária térire is, 

amely azonban eredetileg egy nyílt kápolná-

ban állt a vízivárosi Felsővásártéren, a jelenlegi 

Batthyány tér területén.

A pestisjárványok idején ugyanis a templo-

mokat bezárták, a hívek kint a szabadban 

hallgathattak misét. A szobrot annak idején 

mellékalakokkal készítette el Hörger Antal: a 

Szeplőtelen Szűz és a kis Jézus figuráján kívül 

Sienai Szent Katalin és Nepomuki Szent János 

volt látható. A szobrot 1748-ban áthelyezték a 

tér egy másik részére, 1826-ban pedig lebon-

tották. A mellékalakok a budai kapucinusok Fő 

utcai zárdájának a kertjébe kerültek, ahol száz 

évvel később nyomuk veszett, a Mária-szobor 

viszont az Irma térre került az oszloppal együtt 

1834-ben.

Az alkotás megpróbáltatásai ekkor még nem 

értek véget: 1938 tavaszán a szobor felső ré-

szét ellopták, ekkor Visnyovszky Lajos faragta 

újra, 1945-ben pedig az ostrom alatt megsé-

rült, amelyet 1984-ben Szomolányi Péter javí-

tott ki. A tér nevét a 20. században a szobor 

tiszteletére változtatták Mária térre.

December 31-ig gazdagítja az azonos című 

kötethez kapcsolódó Punya – egy falat kenyér 

című időszaki kiállítás az esztergomi Keresz-

tény Múzeum földszinti termeit. A könyv tör-

ténete egy Jézus korában élő cigány családról 

szól, akik találkoznak Krisztussal. Versegi Be-

áta Mária írását október 11-én mutatták be a 

Loyolai Szent Ignác-templomban. A kiadvány 

színes illusztrációit Ráczné Kalányos Gyöngyi 

roma festőművész készítette.

A bemutatón felolvasták Erdő Péter bíboros le-

velét. A főpásztor szerint a „jól ismert jézusi élet- 

események egy nemzetiség, a cigányság kul-

turális keretei között jelennek meg szövegben 

és képekben”, új módon adva át a Szentírás 

üzenetét az olvasónak. A cigányság sorsán ke-

resztül újra megtapasztalhatjuk az evangélium 

életteli frissességét és megdöbbentő kifejező 

erejét – írta Erdő Péter, majd így folytatta: „E 

meglepő találkozások központjában ott találjuk 

az élet Kenyerében jelen lévő Krisztust. Ő teszi 

lehetővé a különböző emberek és világok talál-

kozását” – fogalmazott a bíboros.

A Punya – egy falat kenyér összművészeti alko-

tás, mint „hitünk tartalmának újszerű felmuta-

tási lehetősége az Eucharisztikus Kongresszus 

legszebb céljainak megvalósulásához vezető 

lépések egyike”.

Előszavában Török Csaba teológus felteszi a 

kérdést: van-e helye a Szentföld kétezer évvel 

ezelőtti nemzetiségi statisztikáiban egy cigány-

karavánnak? Az okosak könnyen azt felelhetik 

erre: nincs, ez elképzelhetetlen. De van-e helye 

ennek a karavánnak az Isten szívében? A II. Va-

tikáni Zsinat megrendítő szavai jutnak eszünk-

be: „Isten Fia megtestesülésével valamiképpen 

minden emberrel egyesült.” Igen, Jézus roma is 

lett, aki táncban, énekben, ünnepben, lakomá-

ban, de ínségben, nyomorúságban, megpró-

báltatásban is egy lett az övéivel – fogalmazott 

Török Csaba. Az illusztrációk a maguk őszin-

teségében és közvetlenségében tökéletesen 

illeszkednek a szöveghez, de egyszersmind 

az evangéliumhoz is. „Egy ma élő roma sors-

tükrében mutatják meg egymás után sorban a 

szépet és a nehezet, a vidámat és a szomorút. 

Nem történeti album ez, ahogyan megszokhat-

tuk a képes bibliákban. A képeken felbukkanó 

alakok ma is szembejöhetnek velünk az utcán. 

Napjaink romáinak életvalósága ez, amelyben 

újra meg újra felbukkan Mária és Jézus s még 

megannyi bibliai alak” – írta.

November végéig Szent II. János Pál pápa-poszterek lesznek láthatók 

a budapesti metrószerelvényekben, a kiállítást a Lengyel Intézet szer-

vezte a nagy pápa születésének centenáriuma alkalmából. A poszte-

reken Adam Bujak lengyel fotóművész az egyházfőről készített képei 

láthatók és a pápa gondolatai olvashatók. Jan Dziedziczak államtitkár a 

bejelentésen elmondta: ma épp Lengyelország és Magyarország küzd a 

keresztény Európáért és azért, hogy az Unió visszatérjen a gyökereihez.
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