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Elment Gyuri atya

Járványhelyzet Podcastadások

„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –

Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”

Pilinszky János



Ferenc pápa Magyarországra látogat és 

részt vesz a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus (NEK) szeptember 12-ei záró 

szentmiséjén – közölte Erdő Péter bíboros, 

esztergom–budapesti érsek március 8-án 

az MTI-vel. Elmondta: az úgynevezett sta-

tio orbis, a városért és a világért bemutatott 

szentmise a rendezvénysorozat legünnepé-

lyesebb eseménye, ezért illő, és úgy is szo-

kás, hogy ha a pápa ellátogat a rendezvény-

sorozatra, ezen a szentmisén vesz részt.

„A Szentatya látogatása nagy 
öröm a főegyházmegyének és  
a teljes püspöki konferenciá-

nak, mindannyiunknak vigaszt 
és reményt adhat a mostani 

nehéz időszakban” 

– fogalmazott a bíboros, emlékeztetve, az 

eredetileg 2020 szeptemberére tervezett al-

kalomra is várták Ferenc pápát, majd amikor 

a rendezvényt a koronavírus-járvány miatt el 

kellett halasztani, Áder János köztársasági 

elnök és ő maga is újra meghívta az egy-

házfőt.

A kongresszust idén szeptember 5. és 12. 

között rendezik meg Budapesten, az aktuális 

járványügyi előírásokhoz igazodva, a találko-

zó programjában pedig a liturgikus esemé-

Erdő Péter bíboros szentmisét mutatott be 

főegyházmegyénkért Boldog Meszlényi Zol-

tán püspök emléknapján, március 4-én a 

budavári érseki kápolnában. A vértanú képe 

előtt kérte közbenjárását a koronavírus-jár-

ványban elhunytakért és valamennyi fertő-

zött betegért. Imádkozott az egyházmegye 

püspökeiért, papjaiért és a hívekért.

Áder János köztársasági elnök nemzeti 

ünnepünk, március 15-e alkalmából ál-

lami díjakat adományozott egyházi sze-

mélyeknek. Köztük a magyar érdem-

rend középkeresztje polgári tagozata 

kitüntetésben részesült a diaszpórában 

élő magyar nemzettársaink anyanyel-

vű hitéletének biztosítása, valamint a 

keresztény értékek továbbadása érde-

kében végzett több évtizedes, odaadó 

szolgálata elismeréseként Cserháti Fe-

renc, a külföldi magyarok lelkipásztori 

ellátásával megbízott esztergom–buda-

pesti segédpüspök, a Magyar Diaszpóra 

Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek 

Regionális Ülésének társelnöke.

Széchenyi István és Seilern Crescence 

házasságkötésének 185. évfordulóján, 

február 4-én hagyományteremtő céllal 

emlékmisét szerveztek a krisztinaváro-

si Havas Boldogasszony-templomban. 

A Mohos Gábor esztergom–budapesti 

segédpüspök által bemutatott szertar-

tás egyben a 2021-es, a Gróf Széchenyi 

Család Alapítvány által a legnagyobb 

magyar születésének 230. évfordu-

lója alkalmából hirdetett Széchenyi- 

emlékév egyik első programja is volt.

Magyarországra jön Ferenc pápa szeptemberben

Magyar Kurír

Rövid hírek

Somogyi Viktória

nyek mellett konferencia, előadások, kon-

certek is szerepelnek. A katolikus egyház az 

Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust 

hirdető és ünneplő egyhetes világeseményt 

általában négyévente rendezi meg.

Erdő Péter a Trend FM-nek nyilatkozva el-

mondta, további halasztásra nincs lehető-

ség, hiszen összetorlódnának a nagy nem-

zetközi katolikus találkozók. Kifejtette, a 

járványhelyzet alakulása miatt 2021 őszét 

illetően is van némi bizonytalanság, ugyan-

akkor erős szándék van arra, hogy ha kell, 

korlátozásokkal, távolságtartással, oltási iga-

zolással, maszkhasználattal vagy részben az 

online tér használatával, de mindenképpen 

megrendezze Budapest a kongresszust.

A bíboros megemlítette, hogy a Szentatya 

minapi iraki látogatása során is az előírt tá-

volságtartásokkal ünnepelték a szentmisét. 

Ha szükséges lesz, akkor Budapesten is 

így zajlanak majd az események. Felhívta 

a figyelmet arra: a katolikus egyházfő nem 

mindig látogat el ezekre az kongresszusok-

ra, számos alkalommal csak legátust küld. 

Legutóbb Szent II. János Pál vett részt a 

2000-ben Rómában megrendezett NEK-en. 

A mi esetünkben az az üzenete a látogatás-

nak, hogy a járvány félelemmel és szomorú-

sággal telt időszaka után érezzük át, az isteni 

gondviselés nem hagy magunkra – hangsú-

lyozta Erdő Péter. Kitért arra is, örömmel tölti 

el, hogy javulnak a vallásközi kapcsolatok, 

amely folyamatban a pápaságnak hosszú 

évtizedek óta vezető szerepe van.

Magyarország egyébként másodszor ad ott-

hont az eseménynek: az 1938 májusában 

Budapesten tartott 34. Eucharisztikus Világ-

kongresszus záró miséjén, a Hősök terén fél-

millió hívő vett részt. A következő, 53. kong-

resszust 2024-ben Ecuador fővárosában, 

Quitóban tartják.
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Tavaly tavasszal, az első nagy kijárási tila-

lom idején újra beszélni kezdtünk arról, hogy 

hogyan készül a házi kenyér. Az üzletekben 

elfogyott az élesztő. Műsorokat láttunk arról, 

hogy hogyan készítették a régiek kovásszal 

a kenyeret. Sokan már azt sem tudtuk, mi is 

az a kovász. De ahogy leckét kaptunk belőle, 

belegondoltunk, milyen sok gondot és hozzá-

értést kívánt a kenyér megsütése. Sok min-

denről, amit természetesnek vettünk, ami ké-

szen az ölünkbe hullott, rájöttünk, hogy nem 

is olyan magától értetődő és természetes.

Húsvét táján a mai keresztényeknek ritkán 

jut eszükbe a kovász. Pedig Szent Pál a ko-

rintusiaknak írt első levelében még erről is 

beszél: „El a régi kovásszal, hogy új tésztává 

legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagy-

tok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust 

feláldozták. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi 

kovásszal, sem a rosszindulat és a gonoszág 

kovászával, hanem a tisztaság és az igazság 

kovásztalan kenyerével.” Az első keresz-

tény nemzedék számára Krisztus nagyszerű 

műve, kereszthalála és feltámadása új fényt 

adott a Pászka ősi ünnepének. Nem vélet-

len egybeesés volt ez. Így gondolta maga a 

Mester is. Mikor azon a vacsorán, az utolsó 

alkalommal halála előtt kezébe vette a kenye-

ret. Igen, a kovásztalan kenyeret. Megtörte és 

odaadta öveinek: „Ez az én testem.”

Nem lett volna különös ünnep a tanítványok-

nak a Pászka, ha a nagypéntek sötétsége 

után nem ragyogott volna fel a feltámadás 

fénye. Ettől kezdve azonban megújult szá-

mukra az ünnep. Szabadulást jelentett, igen, 

mint hajdan, de végső és teljes értelemben is, 

mindenki számára.

Minden bezártság és minden járványveszély 

ellenére nekünk is ünnepelni kell. Az idén 

is. De úgy, ahogy Szent Pál írja: „Itt az ide-

je, hogy elvessünk minden rosszindulatot 

és minden gonoszságot.” Tekintsük át az 

életünket. Gondolkodjunk el közösségeink 

és népünk helyzetén. Szabaduljunk meg 

attól, hogy rosszindulatúan, ellenségesen 

értelmezzük egymás tetteit és szavait, hogy 

különböző „narratíváknak” adjunk helyt tu-

datunkban és szívünkben a valóság helyett. 

Szóval tanuljunk meg ünnepelni az igaz-

ság és a tisztaság kovásztalan kenyerével. 

Az igazság pedig az, hogy élünk, hogy van 

okunk bizakodni, hogy minden nehézsé-

gen túl a teremtő és gondviselő Isten fogja 

az emberiség kezét. Gondoljunk bele, hogy 

milyen szörnyű járványok, éhínségek tizedel-

ték a népeket az elmúlt évezredek során. És 

háborúk, gyilkos háborúk, amelyekről néha 

már-már azt hitte az emberiség, hogy vala-

milyen rosszindulatú szellem szállt alá a föld-

re, az hangolta egymás ellen a népeket, az 

kényszerítette őket testvérgyilkos háborúkra. 

Keserűen mondhatták ki ilyenkor Berzsenyi 

Dániellel: „Ádáz Erynnis lelke uralkodik, s a 

föld lakóit vérbe mártott tőre dühös viadalra 

készti.” Érthető, hogy az emberiség már-már 

végzetszerűnek tekintette a helyzetet a napó-

leoni háborúk korában. De sem akkor, sem 

most nem háríthatunk el magunktól minden 

felelősséget. Mert sokszor nemcsak a há-

borúkban, hanem még az emberiséget sújtó 

természeti csapások okozta pusztulásban is 

megjelenik az emberi felelősség, a gondat-

lanság, az önzés, a segítő szeretet hiánya. Itt 

az ideje tehát, hogy megnyissuk a szívünket, 

hogy a közös bajban egyszerűen, tisztán és 

őszintén csakis segíteni akarjunk.

A kovásztalan kenyeret pedig, amiről Szent 

Pál beszél, a nyugati Egyházban megtörjük 

minden szentmisében. Nem puszta emlé-

kezetként van velünk Krisztus műve, hanem 

titokzatos jelenlét gyanánt, kegyelmi erő-

vel. Amikor sokaknak nélkülözniük kellett az 

utóbbi időben a családi és a baráti együttlé-

tet, sőt még a szentmisét és a szentáldozást 

is, gondoljunk arra, hogy valamiképpen ez is 

nagyböjt volt számunkra. Bizalommal és re-

ménnyel várjuk, hogy idén szeptemberben az 

Eucharisztikus Kongresszust itt, Budapesten 

Ferenc pápával együtt ünnepelhetjük, hogy 

közösségileg is újra találkozunk Krisztussal, 

aki képes megújulást hozni az életünkbe. 

Áldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánok 

minden kedves olvasónak!

Az igazság ünnepe

Hívők nélkül zajlott az idei virágvasárnap is a 

Vatikánban, teljesen üres volt a Szent Péter 

tér, elmaradt az ilyenkor szokásos körmenet. 

A Vatikán interneten keresztül közvetítette a 

szentmisét a Szent Péter-bazilikából.

Ferenc pápa azokról szólt, akik jelen voltak 

Jézus jeruzsálemi bevonulásakor. Jézus a ró-

maiakon karddal kivívott győzelmét várták, 

miközben ő Isten diadalát hirdette a kereszttel. 

Hozzátette, Jézust akkor is sokan csodál-

ták, de kevesen engedték, hogy életüket 

megváltoztassa. Most is így van: mivel a mai 

emberek se akarják megváltoztatni életüket, 

amely tele van ellentmondással, félelemmel, 

magánnyal, kudarccal és árulással. „Ne 

hagyjuk, hogy az elégedetlenség érzése 

megbénítson bennünket” – buzdított. Az 

Úrangyala imádságot kísérő beszédében az 

egyházfő emlékeztetett, hogy a nagyhét és 

a húsvét már második éve zajlik pandémia 

közepette. Tavaly nagyobb volt a sokk, most 

nagyobb a próbatétel, és a gazdasági válság 

súlyossá vált – jelentette ki. Sokan minden-

napos keresztutat járnak be, ne haladjunk el 

mellettük közömbösen, hagyjuk, hogy szí-

vünk irgalmas legyen – fogalmazott.

Irgalmasságra buzdított Ferenc pápa virágvasárnap

Erdő Péter

MK
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Életünk

Az imádság ereje

Az ima világnapján Szívünk imája néven mozgalmat indított a Gottsegen 
György Országos Kardiovaszkuláris Intézet. A fővédnök Áder János köztársasági 
elnök és felesége, Herczegh Anita. Az intézet közleménye szerint az ima gyógyí-
tó erejét az elmúlt évtizedekben több tudományos kutatás bizonyította, ame-
lyek kimutatták, hogy hamarabb és kevesebb szövődménnyel gyógyulnak azok 
a szívbetegek, akikért imádkoznak. „Az Országos Kardiovaszkuláris Intézetben 
dolgozók ezt több alkalommal is tapasztalták, csodálatos gyógyulások történtek 
olyan szívbeteg gyermekek és felnőttek esetében, akikért imaláncot indítottak” 
– fogalmaz a közlemény.
A hír kapcsán a Telex hosszabb cikkel foglalkozott az imádság hatásának tu-
dományos hátterével, az egyébként kritikus írásban megjegyzik: azt, hogy a 
hitnek lehet gyógyító ereje, az orvostudomány ma gyakorlatilag evidenciaként 
kezeli. Ugyanakkor kitérnek arra is, hogy depressziós állapotban az immun-
rendszer rosszabbul teljesít, a pozitív lelkiállapot pedig az idegrendszeren ke-
resztül hatékonyabb működésre serkenti az immunrendszert. Utóbbit pedig 
segítheti a hit és az imádság. 
Bárdos György, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének 
egyetemi tanára szerint a vallásos hit nem annyira tapasztalatokra épül, sokkal 
inkább egyfajta társadalmilag tanult spirituális „tréning”, ami szertartások, ol-
vasmányok és közösségi élmény révén előidéz és fenntart egy feltétlen bizalmat. 

Közös fohászok 
a járvány ellen 
küzdőkért és az 

áldozatokért
A súlyosbodó helyzetre tekintettel egyre töb-

ben szólítanak fel közös online imádságra, 

Erdő Péter fohászába közvetítés révén lehet 

bekapcsolódni. 

„Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát 

adunk neked a világért, amelyben lehetővé 

tetted az emberiség életét. Hálát adunk a te-

remtés egész gazdagságáért és csodálatos 

törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy 

minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, 

és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és 

önmagunkról új és új felismerésekre jussunk” 

– kezdődik a bíborosi imádság. 

„Amikor olyan természeti csapások érnek 

minket, amelyek ellen a magunk erejéből tel-

jesen biztos védelmet még nem találunk, át-

éljük, hogy végül is mindig a te kezedben van 

az életünk – folytatódik az imádság. – Alá-

zattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, 

hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány 

ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek 

éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel 

gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, se-

gítsék a betegség megelőzését, leküzdését 

és a hatékony eszközök eljutását a rászoru-

lókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a 

betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek 

gyógyulást.”

A prímás emellett arra kéri a Jóistent, erősítse 

bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő sze-

retetet, hogy „megadhassunk minden lelki és 

testi segítséget beteg embertársainknak és 

a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak”.

Ferenc pápa imájában a járványügyi helyzet-

re tekintettel Szűz Máriára, az üdvösség és 

remény jelére bízta Róma városát, Olaszor-

szágot és az egész világot. A Szentatya így 

buzdított: „Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy 

felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és 

megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, 

aki magára vette szenvedéseinket és fájdal-

munkat, hogy a kereszt által elvezessen ben-

nünket a feltámadás örömére.”

Még március elején ugyancsak közös imád-

ságra hívott a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus Titkársága, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem, a Magyar Kurír és az Új 

Ember szerkesztősége, Fabiny Tamás evan-

gélikus püspök, Böjte Csaba és Csókay And-

rás, a világesemény hírnökei, valamint Fodor 

Réka missziós orvos, az Afréka Alapítvány 

megálmodója. Az operatív törzs tájékoztatá-

sára hivatkozva kezdeményezték: fejezzük ki 

együttérzésünket és közelségünket a korona-

vírus-fertőzésben szenvedők felé, mindazok 

felé, akik betegek, és imádkozzunk elhuny-

tainkért hazánkban és határainkon túl. Szó-

lítsuk meg együtt Istent, aki életünknek és 

hitünknek forrása.

Kezdeményezésükkel arra hívtak mindenkit, 

hogy a járványveszély elvonulásáig a déli 

imádságot követően „fohászkodjunk együtt 

mindennap Istenhez Erdő Péter bíboros, 

prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya 

oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítsé-

gével”.

A közös imát naponta 11.55-től a Magyar Kurír 

YouTube-csatornáján élőben közvetítik a bu-

dapest–angyalföldi Szent Mihály-templomból, 

amíg tart a nyilvános misézés tilalma. Az imád-

ságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuz-

mányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

Kacsoh Dániel
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Búcsú Snell György 
segédpüspöktől

Napról napra, hétről hétre érkeznek a hírek a 

koronavírus-fertőzöttek és az elhunytak szá-

máról. Egyre több család, közösség számára 

jelent kézzel fogható veszteséget a járvány. A 

főegyházmegye számára talán Snell György 

segédpüspöknek, a budapesti Szent Ist-

ván-bazilika plébánosának halála a legfájóbb, 

aki február 26-án hajnalban hunyt el covid-fer-

tőzés következtében.

Gájer László, a bazilika korábbi káplánja, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudomá-

nyi Kar 2-es Számú Keresztény Bölcseleti Tan-

széke vezetője nekrológjában felidézte: miután 

püspökké szentelték, Snell György akkor is 

„Gyuri atya” maradt. A tiszteletet és szavának 

hitelét nem a címeivel vívta ki, hanem azzal a 

józan bölcsességgel, amely töretlen hitéből és 

az Egyház iránti mélyről jövő, eleven szerete-

téből fakadt.

Snell György 1949. március 8-án született 

a Csongrád megyei Kiskirályságon. Mindig 

büszke volt a helyre, ahonnét származott. 

Gyakran emlegette, hogy a szülőfaluja bizony 

már nem is létezik, hiszen Kiskirályságot 1956 

óta Eperjesnek hívják. Mégis beszédes a tele-

pülés neve: falusi gyermekkora ugyanis felhőt-

len és vidám volt, melynek emléke mindig mo-

solyt csalt az arcára – idézte fel Gájer László.

Teológiai tanulmányait a Központi Papnevelő 

Intézetben és az Egri Érseki Papnevelő Inté-

zetben végezte, 1972-ben szentelték pappá. 

Ezt követően a Váci Egyházmegyében, majd 

1993-tól, a magyarországi egyházmegyék 

határainak módosítása után az Esztergom–

Budapesti Főegyházmegyében szolgált, 

2003-tól a Katolikus Iskolai Főhatóság igaz-

gatói tisztségét is ellátta. 2008-tól haláláig a 

budapesti Szent István-bazilika plébánosa, a 

Szent Jobb őre volt, 2014-ben lett a főegy-

házmegye segédpüspöke.

Gájer László nekrológjában kitért arra is, 

„Gyuri atya” harminchárom esztendőt töl-

tött Budapest–Rákoskeresztúron előbb 

káplánként, majd plébánosként, iskolát és 

templomot építve. Ennyi idő pedig kitörölhe-

tetlenül mély barázdát húzott az emlékeze-

tébe. „Keresztúr volt az otthona, a mindene, 

és ez a nosztalgia a legnemesebb értelem-

ben élt benne tovább. A madárdombi Szent 

Pál-templom nemcsak Snell atya Pál apos-

tolhoz fűződő mély tiszteletének jele – a ke-

resztúri katolikus általános iskola és gimná-

zium ugyancsak Pál apostol nevét viseli –, 

hanem a magyarországi kortárs templomépí-

tészet egyik fontos példája is” – fogalmazott.

Józan eszét, gyakorlatias gondolkodását 

és derűs fáradhatatlanságát az iskolák kö-

zössége is megismerte. Később, püspökké 

szentelését követően is mindvégig hűséges 

maradt a bazilika közösségéhez. „Mindenna-

pi szentmiséi és a gyakori gyónási lehetősé-

gek egyfajta oázist teremtettek a bazilikában. 

Gyuri atya vezette be az októberi rózsafüzé-

reket és a májusi litániákat, ahogyan a napi 

gyóntatást is a pesti főtemplomban. A há-

rom szentmise mellett mindennap két óra 

gyónási lehetőséget biztosított a híveknek a 

templomban. A plébániai feladatokból sem-

mit nem hagyott el, az egyházmegye és az 

ország tágabb katolikus közössége pedig 

egy pásztor, egy plébános gondosságát ta-

pasztalhatta meg. Eközben szakszerűen és 

magas művészi fokon újult meg a bazilika 

épületének jelentős része, mert „Gyuri atya” 

nemcsak a lélekre, hanem a lelki élet körül-

ményeinek megteremtésére is figyelni akart. 

Mi, a vele együtt dolgozó papok tanúskod-

hatunk arról, hogy soha nem törte meg a lel-

kesedésünket, hanem támogatta ötleteinket, 

kezdeményezéseinket” – emlékezett Gájer 

László atya.

Szerinte Snell György „szíve egy darabká-

ja mindig a Szent Szűznél – ahogy ő hívta, 

Anyácskánknál – volt. „Gyuri atya” nem sze-

retett pihenni vagy nyaralni. Szabadnapot 

sem tartott. Volt azonban egy hely, a lengyel 

Egyház szíve, Częstochowa, ahová idő-

ről időre úgymond el kellett mennie, hogy a  

Szűzanyára bízza imaszándékait. Mi, a káp-

lánjai is többször elkísértük, és megtanultuk 

tőle, hogy mit jelent néhány órás csendben 

mindent letenni, és átimádkozni az életünket.”

„Gyuri atya” nemzedékének hűséges pap-

jaihoz hasonlóan mértéken felül szeretett és 

pásztori figyelemmel osztotta szét magát, 

miközben valahogy mindig vidám és fárad-

hatatlan maradt. Évek óta beszélt arról, hogy 

elmenne már haza, a mennyei Atyához, mert 

túl sok itt a zaj, és ő már amúgy is elvégzett 

mindent, amit el kellett végeznie. Tette per-

sze a dolgát, ahogy kell. De elvágyódott.

Március 9-én, a járványügyi szabályokra 

tekintettel zárt körben vettek tőle végső bú-

csút, földi maradványait a bazilika altemplo-

mában helyezték örök nyugalomra, az Erdő 

Péter bíboros által vezetett szertartás kere-

tében. A főpásztor arról beszélt, „Gyuri atya” 

olyan ember volt, akit mindenki tisztelt és 

szeretett, és aki nagyon szerette papi életét 

és hivatását. Csak egy példa közvetlenségé-

re: a nagy, ünnepi misék előtt sokszor kiállt a 

hívek elé és gyakorolta velük a szertartáson 

elhangzó énekeket.

Erdő Péter szólt arról is: Snell György püspö-

ki jelmondatául a krisztusi felszólítást válasz-

totta: „Ti adjatok nekik enni!” És ha az „örök 

bíró megkérdezi tőle”, mit tett a többi embe-

rért, ő biztosan mondhatja, hogy enni adott 

az éhezőknek, segített a bajba jutottakon és 

vigasztalta a szomorúakat. 
KD

Ha ennek a bizalomnak a fókusza 
a gyógyulás, annak már tudomá-
nyosan kimutatható eredménye is 
lehet. 
Ugyanakkor a távoli közbenjáró 
imák – vagyis amikor mások imád-
koznak a betegért – esetében már 
nem ilyen egyértelmű a helyzet.  
A hittel előidézett gyógyhatás csak 
akkor jelentkezhet, ha a beteg hite 
erős abban, hogy a Mindenható se-
gít neki gyógyulni.
A szakirodalom megemlékezik né-
hány csodaszámba menő gyógyulás-
ról is, például voltak olyan betegek, 
akik saját és közbenjáró ima segít-
ségével Parkinson-kórból, gyomor-
bénulásból vagy éppen makuladege-
neráció okozta vakságból épültek fel 
jelentősen.
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Nagyböjtben is működik a segítő szeretet

Egyházi szolgálat 
a roma közösség 
felemelkedéséért

Csaknem 100 tonna élelmiszer gyűlt össze a 

„Tartós szeretet” adománygyűjtő akció során. 

A Katolikus Karitász önkéntesei országszerte 

több mint 12 ezer csomagot állítottak össze 

a felajánlásokból, amelyeket a karitászcso-

portok juttattak el még húsvét előtt a köze-

lükben élő rászoruló családokhoz, idősekhez, 

hátrányos helyzetűekhez, egyedülállókhoz.  

A szokásos nagyböjti akciót megnehezítette a 

járványhelyzet, hiszen több egyházmegyében 

nem megengedett a szentmisét személyes je-

lenléttel tartani.

Az átlagosan 8 kilogrammos csomagok lisz-

tet, olajat, rizst, cukrot, tésztát, konzerveket, 

teát, készételkonzerveket és édességet tartal-

maznak. Az ajándékcsomagokba több helyen 

húsvéti apróságok is kerültek a gyermekek 

számára, valamint húsvéti ajándékkártyákat 

is készítettek az önkéntesek. Az akció a ví-

rushelyzetre való tekintettel folytatódik, akik 

adományaikat nem tudják személyesen le-

adni, a 1356-os adományvonal hívásával hí-

vásonként 500 forinttal tudnak hozzájárulni a 

segítségnyújtáshoz.

Egyedülálló a leányfalui Szent Anna Karitász-

csoport kezdeményezése, melynek mottója: 

„Ne hagyjuk magára!” Az önkéntesek 2021-

ben tevékenységük fókuszába szeretnék 

állítani a már nem aktív idősekkel való kap-

csolattartást, különösen az egyedül élőkkel, a 

magukra maradt házaspárokkal, akik mögött 

nincs támogató család. A terv egy figyelőhá-

lózat kiépítése, majd figyelőszolgálat működ-

tetése, szükségleteiknek megfelelő, rendsze-

res gondoskodás nyújtása.

Közben a főegyházmegyei Szent Erzsébet 

Karitász Központ bekapcsolódott a Katoli-

kus Karitász által szervezet Öngondoskodó 

Háztartások – Zöldellő kertek programba, 

amellyel mintegy száz nehéz sorsú családnak 

biztosítanak haszonnövényekből, zöldségek-

ből, gyümölcsökből és virágmagból álló ve-

tőmagcsomagokat, idén összesen egymillió 

forint értékben. Fontos, hogy a rászorulók 

megtalálják a kiutat nehéz élethelyzetükből, a 

Zöldellő kertek programmal arra ösztönzik a 

családokat, hogy kiskertjeiket kezdjék el mű-

velni, termeljék meg maguknak a szükséges 

élelmiszereket.

Az érintetteket ismerő önkéntesek nemcsak 

kiosztják az adományt, hanem gyakorlati ta-

nácsokkal is szolgálnak a Katolikus Karitász 

által összeállított vetési segédlet alapján. Egy 

gondozási lap kitöltése biztosítja a rendszeres 

támogató ellenőrzést, hogy a gyomlálástól az 

öntözésen át a termés betakarításáig minden 

rendben legyen. Az öngondoskodó gazdálko-

dás sikere az önbizalom növekedésének és a 

társadalomba való jobb beilleszkedésnek is 

forrása lehet – remélik a kezdeményezők.

Új kiadványt jelentetett meg a Boldog Cefe-

rino Intézet (BCI) Ti az Egyház szívében vagy-

tok! címmel. A kötet a hazai katolikus cigány-

pasztoráció kiemelkedő helyszíneit mutatja 

be, egyházmegyei körképet adva, és külön 

részletezve a szerzetesrendek szolgálatait is. 

A kiadvány online bemutatóját március 8-án 

tartották kerekasztal-beszélgetés keretében.

A könyvben olvashatunk egyházközségi és 

civil kezdeményezésekről, az iskola és tano-

da színtereiről, szociális és karitatív segítség-

nyújtásról. A hangsúly mindig az evangélium 

hirdetésén van, a megjelenést a „Pasztoráci-

ós programok a roma kultúra megőrzésének 

szolgálatában” projekt tette lehetővé.

A rendezvény elején Székely János szom-

bathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspö-

ki Konferencia Cigánypasztorációs Bizott-

ságának vezetője, a Boldog Ceferino Roma 

Misszió vezetője föltette a kérdést: miért 

ilyen fontos romákkal foglalkozni? Elmondta, 

a Debreceni Egyetem 2010 és 2013 között 

végzett kutatása szerint 876 ezer roma él 

Magyarországon. A kihívás óriási, a cigány-

ság jelentős része a társadalom perifériájára 

szorult.

A romák 60 százaléka nem végzi el az 

általános iskolát, ez az arány a többsé-

gi társadalomban 9 százalék. A 15–34 év 

közötti cigányok 38 százaléka nem dolgo-

zik és nem is tanul. A romák 46 százaléka 

komfort nélküli lakásban él, ez az arány 

2,6 százalék a nem romáknál. A nyomor 

és kilátástalanság döbbenetes, különösen 

az aprófalvakban – részletezte a püspök. 

Szerinte a Katolikus Egyház nyilván nem 

tud egyedül eredményeket elérni, maguk-

nak a roma közösségeknek, a családoknak, 

a fiataloknak kell elindulniuk a küzdelem, a 

tanulás, a fölemelkedés útján, illetve a csa-

ládok, az oktatás, a szociális háló kell hogy 

segítsen megoldani ezt a problémahalmazt. 

Ugyanakkor a keresztény hitnek mégiscsak 

óriási ereje van: ha felismerjük, hogy mind-

nyájan Isten gyermekei vagyunk, s így test-

vérek, Krisztus mindnyájunkért meghalt a 

kereszten, és hogy milyen nagy érték és 

öröm a család, a tanulás, a munka, egymás 

segítése, akkor ez rendkívüli lelki erőt adhat 

mindnyájunk számára a felzárkózás útján.  

A katolikus cigánypasztoráció ezt a különle-

ges erőt akarja sugározni.

A könyv legfőbb üzenete, hogy milyen sokan 

és milyen sokat tesznek szerte az országban, 

különböző módokon a cigány testvérekért – 

méltatta a kötetet a főpásztor. Hozzátette: 

Egyházunk óriási erénye, hogy plébánia-

közösségeink, karitászcsoportjaink, szer-

zetesrendjeink, egyházmegyéink mint apró 

hajszálerek járják át az egész társadalmat, 

jelen vagyunk a segítésben, az evangélium 

hirdetésében. 

Bánlaki Zsanett

Márton Andrea
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Új gyermekvédelmi 
felelős a 

főegyházmegyében

Gyermekvédelem a Magyar Katolikus Egyházban

Általános gyermekvédelmi felelősnek ne-

vezte ki Erdő Péter bíboros Gájer Lászlót, a 

főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi 

Bizottságának egyházi tagját. Az új gyermek-

védelmi felelős feladata, hogy összefogja és 

továbbfejlessze a gyermekvédelmi munkát 

az egyházmegyében – többek között világi 

szakemberek bevonásával a megelőzést és 

a szemléletformálást elősegítő további prog-

ramokat és képzéseket indítson. 

„A gyermekek védelmének ügye az élet 

minden területén egyre nagyobb jelentő-

séggel bír, minden közösségnek, és külö-

nösen az egyháznak kiemelt felelőssége 

van a rábízott gyermekekkel kapcsolat-

ban” – mondta Erdő Péter. A bíboros hang-

súlyozta, hogy az egyház köszönettel tarto-

zik azoknak, akik bátorságukkal a múltban 

hozzájárultak a gyermekekkel kapcsolatos 

visszaélések feltárásához. Az egyház imád-

kozik az ilyen jóvátehetetlen cselekedetek 

áldozatainak lelki békéjéért, a sebek begyó-

gyulásáért, a magyar püspökök testülete pe-

dig az elkövetők helyett is bocsánatot kért.  

Az egyházban az elmúlt években számos 

gyermekvédelmi intézkedést hoztak, zéró 

tolerancia van minden, gyermekek sérelmé-

re elkövetett bántalmazással szemben. Egy 

2019-es rendelkezés alapján arra is kiterje-

dően, ha valakinek ilyen a tudomására jut, 

és azt nem jelenti. Az egyházi jog lehetővé 

teszi a legsúlyosabb büntetés alkalmazását 

számos olyan esetben is, amelyek a világi 

jog szerint nem büntethetők – emelte ki a 

bíboros.  

Gájer László elmondta, hogy a világegyház-

ban, Magyarországon és a főegyházme-

gyében az elmúlt években komplex progra-

mok indultak, valamint átfogó szabályozás 

készült. Az a feladat, hogy a már felállított 

gyermek- és ifjúságvédelmi rendszereket 

továbbfejlesszék, illetve új programokat és 

képzéseket is indítsanak. Ennek egyik első 

lépéseként bővítik a gyermekvédelmi témájú 

képzést az Esztergomi Szemináriumban, így 

ez a terület a következő tanévtől rendes tan-

tárgy keretében kap helyet a kispapképzés-

ben, valamint már a mostani szemesztertől 

kezdve állandó része lesz az éves papi to-

vábbképzéseknek is. 

A Magyar Katolikus Egyház különböző in-

tézményeiben és közösségeiben a gyermek-

védelem területén szerteágazó tevékenység 

zajlik, és mára komoly tudásanyag gyűlt ösz-

sze. A főegyházmegye célja, hogy ez a tudás 

mindenki számára elérhető legyen, és a jó 

gyakorlatok minél szélesebb körben haszno-

suljanak. Ennek érdekében a közeljövőben 

gyermekvédelmi konferenciát szerveznek a 

területen dolgozó szakemberek, egyházi in-

tézmények, szerzetesrendek és civil szerve-

zetek bevonásával.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

(MKPK) 2011-ben készítette el gyermek- és 

ifjúságvédelmi szabályzatát, majd irányelveit, 

amely szigorú előírásokat tartalmaz a gyer-

mekekkel kapcsolatos visszaélések eseteire. 

Főegyházmegyénkben 2017-ben a korábbi 

előírásokon továbblépve a viselkedési kóde-

xet is magában foglaló gyermekvédelmi sza-

bályzatának elfogadását kötelező érvénnyel 

kiterjesztette a papság mellett az egyházi in-

tézmények minden gyermekekkel foglalkozó 

munkatársa és az egyházi rendezvényeken 

szolgáló önkéntesek számára is.

2019-ben minden magyarországi egyházme-

gyében állandó gyermekvédelmi szolgálatok 

jöttek létre a kiskorúakat érintő visszaélések 

bejelentésének kezelésére. A beérkező beje-

lentést a világi és egyházi szakemberekből 

– többek között pszichológusból vagy men-

tálhigiénés szakemberből, illetve civil és egy-

házjogászokból – álló bizottság vizsgálja ki, 

és haladéktalanul megteszi a szükséges in-

tézkedéseket. Amennyiben a bejelentésben 

megfogalmazott vád megalapozottnak tű-

nik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset 

jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy 

szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat a 

vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntető-

eljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehet-

séges, ha a cselekmény a világi jog szerint 

is büntetendő. Emellett terápiás segítséget 

is biztosítanak az áldozatok számára az átélt 

traumák feldolgozásához. 

Az intézményi szintű átfogó gyermek-

védelmi rendszer létrehozása érdekében 

az egyház 2019-ben a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetemen – az MKPK fenntar-

tásában működő Katolikus Pedagógiai 

Intézettel együttműködésben – egy négy 

féléves, pedagógus szakvizsgára felkészí-

tő továbbképzést indított el, amely jelen-

leg az egyetlen akkreditált gyermek- és 

ifjúságvédelmi képzés Magyarországon. 

Az MKPK országosan is előremutató kez-

deményezésként gyermek- és ifjúság-

védelmi felelősök kinevezését tervezi a 

katolikus köznevelési és szakképző intéz-

ményekben. Mindez azt a célt szolgálja, 

hogy valamennyi katolikus nevelési in-

tézményben hosszabb távon megvalósul-

jon a gyermekvédelmi szempontú szerve-

zetfejlesztés, valamint a gyermekvédelmi 

protokoll kialakítása. A kezdeményezés 

elengedhetetlen közreműködői a gyer-

mek- és ifjúságvédelmi felelősök. 
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„Mindszenty példaképünk” 
– emlékezés a kommunizmus 

áldozataira

Kilencszáz éves jubileum a premontreieknél

A józsefvárosi Mindszenty József téren, a 

hercegprímás szobránál tartottak megem-

lékezést február 25-én Erdő Péter bíboros, 

prímás részvételével, majd a Párbeszéd Há-

zában a #Mindszenty Életkapuk című interak-

tív kiállítás helyszínén Sajgó Szabolcs jezsuita 

szerzetes mutatott be szentmisét a kommu-

nizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. 

Az emléknapról a parlament 2000-ben dön-

tött, ezen a napon emlékezünk a több tízezer, 

családjától elválasztott és kényszermunkatá-

borba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak 

alapján mészárszékre küldött emberekre, az 

ellenállóként mártírhalált halt hősökre.

Az emléknaphoz kapcsolódóan, február 27-

én adták át a Parma fidei – Hit pajzsa díjat is, 

melyet az idén hat, a kommunizmust megélt 

pálos szerzetes és Jakab Gábor pápai káplán, 

kolozsvár–kerekdombi plébános kapott. Az el-

ismerést a díj egyik alapítója, Horváth Béla volt 

kisgazda politikus és Sajgó Szabolcs, a díj ku-

rátora adta át Budapesten, az EWTN katolikus 

televízió stúdiójában, élő adásban.

Erdő Péter a díjátadáson levetített laudációjá-

ban elmondta: a kommunista diktatúra idején 

föloszlatott szerzetesrendek többsége nem 

mert új tagokat fölvenni, a magyar alapítású pá-

los rend azonban kivételnek számított, és már 

1960-ban több fiatal belépett titokban a rendbe.

Így a most kitüntetett Udvarnoky László István 

is már pálosként kezdte meg tanulmányait az 

esztergomi szemináriumban, ahol azonban 

kispap társai – sőt maga a bíboros – sem tud-

ták róla, hogy szerzetes. A főpásztor elmond-

ta: az egyházmegyében évtizedekig szolgáló 

pap titokban tartotta a kapcsolatot szerzetesi 

közösségével, az állambiztonság megpróbál-

ta őt beszervezni, eredménytelenül.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kap-

csolatokért felelős államtitkár korábban felvett 

köszöntőjében hangsúlyozta: a kitüntetettek 

példát mutatnak arra, hogy minden körülmé-

nyek között szükséges a keresztény értékek 

megvallása, továbbadása és megvédése.

Sajgó Szabolcs a pálos szerzeteseket méltat-

va ismertette: a hat kitüntetett pálos szerze-

tes, Borsos János József, Botfai József Le-

vente, Imre János Csanád, Temesvári Károly 

Benedek, Tölgyes Tibor Kálmán és Udvarno-

ky László István lelkiségüket nyilvánosan nem 

vállalhatták föl, hivatásukat pedig csak plébá-

nosként gyakorolhatták az államhatalom által 

meghatározott településeken. Az ugyancsak 

kitüntetett 82 éves Jakab Gáborról azt mond-

ta: a Gyulafehérvári Egyházmegye legidősebb 

aktív papja a mai napig egyszerre három 

templomot lát el. Hosszú élete és csaknem 

60 év papi szolgálata alatt a félelem sosem 

tartotta vissza attól, hogy jót tegyen.

A díjat 2002-ben alapította Horváth Béla és a 

2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan 

papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden 

évben, akik a kommunista diktatúra alatt is 

hűségesek maradtak hitükhöz. Az elismerés-

sel járó vörösréz pajzs Madarassy István öt-

vösművész munkája.

A #Mindszenty Életkapuk című interaktív ki-

állítás online programjai közül egyébként 

kiemelkedik a február 13-i tematikus nap és 

emlékműsor, melyben Erdő Péter bíboros és 

Michael August Blume apostoli nuncius mel-

lett Balogh Margit és Fejérdy András történé-

szek is megszólaltak.

A bíboros hangsúlyozta: „Mindszenty József 

bíboros hősies fokon gyakorolta a keresztény 

erényeket, ez a megállapítás a személyes 

életszentség elismerésének feltétele. Életé-

ben a hősies vonások bőséggel megtalál-

hatók az embertársai iránti szeretetében, a 

hitéhez való ragaszkodásában, az igazság 

iránti elkötelezett hűségében. Nagyon sokféle 

szempontból lehet tehát a példaképünk.”

Fennállásának 900. évfordulóját ünnep-

li a premontrei rend. A jubileum alkalmából 

Erdő Péter bíboros és a rend magyarországi 

elöljárói mutattak be hálaadó szentmisét a 

budapesti Szent István-bazilikában. Soltész 

Miklós köszöntőjében kiemelte, a rend része 

Magyarország történelmének, múltjának, je-

lenének és jövőjének is. Az államtitkár meg-

köszönte a közösségnek, hogy diákokat ne-

velnek, rászorulókat ápolnak és gondoznak, 

egyben hitet adnak és irányt mutatnak.

A kormány egyébként még 2017-ben dön-

tött arról, hogy a jubileum alkalmából támo-

gatja a rend törekvéseit. Így épülnek és újul-

tak, illetve újulnak meg épületek Csornán, 

Türjén, Szombathelyen, Gödöllőn, Zsám-

békon, Keszthelyen és a határon túli Várad-

hegyfokon.

Erdő Péter homíliájában arról beszélt: a mai 

egyházi életben különösen aktuális a rend 

örökségéből a liturgia tisztelete és szeretete. 

A premontreiek fontos küldetése az apostoli 

tevékenység és a rend női ágának szolgála-

ta, vagyis a szegények és rászorulók gondo-

zása, amelyet példamutatóan végeznek.

Balogh Péter Piusz gödöllői apát a szentmise 

végén elmondta: a jubileumi év programja-

it a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél 

később, de megtartják. Kiemelt program a 

Magyar Nemzeti Múzeumban várhatóan ta-

vasszal megnyíló rendtörténeti kiállítás és az 

októberi zenei gála.

A premontrei kanonokrendet Szent Norbert 

alapította 1120-ban a franciaországi Pré-

montrében, a pápai jóváhagyást 1126-ban 

kapta meg a közösség, amely ezután gyor-

san elterjedt Nyugat-Európában, és a Ma-

gyar Királyságba is hamar eljutott.

Körössy László

BD
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EgyháztörténetCsaládok Éve

Szent József példája is segíthet

Odafigyelés, lelkigondozás, együttműködés

„A család erőforrás és olyan közösség, 

ahol az ember megtanulhat boldog lenni” 

– mondta Erdő Péter bíboros a józsefvárosi 

templomban, a Ferenc pápa által az Amoris 

laetitia (A szeretet öröme) kezdetű aposto-

li buzdítás megjelenésének 5. évfordulójára 

meghirdetett Családok Éve hazai megnyitóján, 

március 19-én.

A járvány miatt zárt körben megtartott szent-

misén Erdő Péter azért imádkozott, hogy Is-

ten áldja meg a családokat, és adjon nekik 

erőt a jelenlegi nehéz helyzetben. „Adja Isten, 

hogy családjaink erőforrások legyenek mind-

annyiunk számára, és olyan választ találjanak 

a mai kihívásokra, amelyek mindenkit gazda-

gítanak” – fogalmazott a bíboros.

Homíliájában Marton Zsolt váci megyéspüs-

pök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

családreferense Szent Józsefről és az apák 

családban betöltött szerepéről beszélt. „Jó-

zsef igaz ember volt, aki Mária állapotossá-

gáról tudomást szerezve nemcsak a törvényt 

akarta megtartani, hanem teljes bizalommal 

Istenre hagyatkozott” – mondta, hangsúlyoz-

va, fontos tudatosítani magunkban, hogy a 

család társadalmi létünk alapvető egysége, 

és – ahogy Ferenc pápa fogalmaz – „a férfi 

és a nő, az apa és az anya a teremtő Isten 

szeretetének munkatársai”.

A misén felolvasták a családokért felelős tár-

ca nélküli miniszter köszöntőjét. Novák Katalin 

ebben hangsúlyozta, a hagyományos család, 

amely a keresztény élet és kultúra alapköve, 

ma támadások kereszttüzében áll, romboló 

erők dolgoznak azon, hogy a családokat szét-

szakítsák, a közösségeket tönkretegyék, a fia-

talokat eltántorítsák a gyermekvállalástól.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok 

Országos Egyesületének elnöke azt írta: fel-

mérhetetlenül fontos, hogy egy olyan korban, 

amely tele van kérdőjelekkel, a Családok Éve 

meghirdetésével a Katolikus Egyház bizonyos-

ságként állítja a családot minden ember elé.

A Katolikus Egyházban valójában két, egy-

mással szorosan összefüggő tematikus esz-

tendő is zajlik. Ferenc pápa ugyanis Patris 

corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli leve-

lében tavaly december 8-án meghirdette a 

Szent József-évet, míg a családok évét de-

cember 27-én, a Szent Család ünnepén je-

lentette be, s március 19-én, Szent József, az 

egyház patrónusának liturgikus emléknapján 

kezdődött.

Mindkét kezdeményezés célja, hogy felhívja a 

figyelmet arra a gyengéd kapocsra, amely az 

„igaz és bölcs” embert, Józsefet fűzi a rábí-

zott Máriához és Jézushoz. Ferenc pápa ezt 

a két jelzőt használta a március 17-i általános 

kihallgatáson Szent Józsefre, akit befogadó, 

Isten szavának engedelmes, diszkrét, de biz-

tos hátteret adó, szerető hitvesként, apaként 

jellemzett.

A családév egészen 2022. június 26-ig, a 

Családok X. Világtalálkozójáig tart, amelyet 

Rómában rendeznek meg. Az Amoris laetitia 

jelentőségéről Ferenc pápa így írt: „Javaslat-

nak szánom a keresztény családok számára, 

amely arra irányul, hogy becsüljék meg a há-

zasság és a család ajándékait, és őrizzék az 

erős és az olyan értékekben gazdag szerete-

tet, mint a nagylelkűség és az elkötelezettség 

a hűségben és a türelemben. Másodsorban, 

hogy mindenkit buzdítsak: az irgalmasság és 

a közelség jele legyen ott, ahol a családi élet 

tökéletlenül valósul meg, vagy békétlenség-

ben és örömtelenségben zajlik.”

Mindennapi szeretetünk címmel szervezett 

online találkozót március 19-re a Világiak, 

Család és Élet Kongregációja, a római egy-

házmegye és a II. János Pál Pápai Teológiai 

Intézet. A pápa kezdeményezése az egész 

egyházat mozgásba akarja hozni – buzdítot-

tak a szervezők. „A férfi és nő közti szövet-

ség, amely átszövi a történelmet és az emberi 

állapotunkat, kulcsfontosságú a család tekin-

tetében, de túl is mutat annak működésén: 

a keresztény hivatás az, hogy elvigyük ezt a 

szövetséget a politika, a gazdaság, a jog, a 

másokról való gondoskodás és a kultúra te-

rületére” – fogalmazott Pierangelo Sequeri, az 

intézet dékánja március 18-án, a Szentszék 

Sajtótermében tartott, a családévet bemutató 

sajtótájékoztatón.

Ebben az aggodalomra okot adó és szen-

vedéssel teli egészségügyi vészhelyzetben 

gondviselésszerű a családoknak szentelt év 

elindítása és megélése annak érdekében, 

hogy a családok nagyobb szerepet vállaljanak 

a lelkipásztori tevékenységben és a társada-

lomban.

A családoknak lelkigondozásra, odafigyelésre 

van szükségük a köztük és a lelkipásztorok 

közötti nagyobb együttműködés révén. Be kell 

fektetni a képzésbe, és mindenekelőtt a men-

talitás megváltozását kell elérni: nem „tárgy-

ként”, hanem a hétköznapi lelkigondozás 

„alanyaként” kell gondolni rájuk. Így foglalha-

tó össze Kevin Farrell bíborosnak, a családi 

kongregáció prefektusának megszólalása.

„A család örökre a leghitelesebb és leg-

eredetibb kapcsolataink őrzője marad” 

– hangsúlyozta a bíboros, aki azt javasolta, 

hogy érdemes újra kézbe venni az Amoris 

laetitia apostoli buzdítást, amely egy hosszú 

szinódusi út gyümölcse. Kiemelte, a doku-

mentum gyakorlati útmutatást is tartalmaz, és 

megemlítette a Fratelli tutti (Mindnyájan test-

vérek) enciklikát is, amely növelheti a csalá-

dok felelősségtudatát azok iránt, akik például 

ugyanabban a társasházban vagy a szom-

szédságukban élnek.

Bodnár Dániel

Vértesaljai László
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Internetes csevegés 
katolikus matricákkal

Vers- és novellaíró pályázat

Harmincéves a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Ajándékcsomag néven idén tavasszal is in-

gyenesen letölthető matricacsomagot ké-

szített a Magyarországon is elterjedt Viber 

csevegő-alkalmazás keretében a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia. A sokak által 

használt szolgáltatásokban az emojik mellett 

már lehetőség van matricákkal is illusztrálni 

mondanivalónkat, amelyek használatával 

egyszerűbben, gyorsabban, de akár kifeje-

zőbben is kommunikálhatunk.

A Magyar Katolikus Egyház fontosnak tartja, 

hogy a kommunikáció olyan területén is jelen 

legyen, amelyet a mai digitális korban az em-

berek, a fiatalok nap mint nap használnak. 

Ezért a március 25-től egy hónapig ingyene-

sen letölthető, huszonnégy matricából álló 

csomagban a mindennapokban, ünnepi ese-

ményeken, az élet számos területén előfor-

duló helyzetekre lehet találni szeretettel teli, 

kedves üzeneteket. A matricák célja, hogy az 

emberi kommunikáció lehetőleg minél több 

területét átjárja az igazi, önmagunkon túlmu-

tató szeretet, és így a keresztény értékek is 

megjelenjenek ezekben az üzenetekben.

A csomag megalkotásával az egyház egy-

részt nyitni szeretne minden célcsoport felé, 

másrészt arra akarja felhívni a figyelmet, 

hogy ebben a rendkívüli ünnepi időszakban 

is különösen figyeljünk embertársainkra, 

hacsak egy üzenettel is, de jelezzük, hogy 

gondolunk rájuk és nincsenek egyedül a ne-

hézségek között.

A matricacsomag egyébként a Magyar Kato-

likus Egyház 2021. február és május között 

zajló SZJA-egyszázalékos kampányának ré-

sze, amely során a társadalom körében, az 

oktatás, a család, a rászorulók segítése és 

a lelki közösség területén végzett szolgálatra 

hívják fel a figyelmet.

A családok évéhez kapcsolódóan írt ki vers- és novellaíró pályázatot a püspöki konferencia. 

A család Istentől rendelt közösség címmel meghirdetett pályázat célja, hogy a résztvevők a 

szépirodalom eszközeivel mutassák be, mit jelent a család keresztény életünkben.

A kezdeményezők kérik, hogy a pályaműveket kizárólag az egyházmegyei hivatalokba küldjék 

a jelentkezők, a határidő április 16., az országos zsűrizésre beküldött pályaművek eredmény-

hirdetését pedig május 26-án tartják. A nyereményeket személyesen, rendezvény keretében 

szeretnék átadni, azonban annak módjáról a járványhelyzettől függően később várható dön-

tés – derül ki a katolikus.hu oldalon elérhető részletes tájékoztatóból.

Egész hónapon át tartó eseménysorozattal 

ünnepelte márciusban harmincéves jubileu-

mát a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szak-

kollégium (SZIK). „Mikor fogjuk sikeresnek 

tekinteni a kollégiumot? Akkor, ha megte-

remtődik a magától értetődő, természetes 

igényesség mind az oktatás, mind a közös-

ség és a szellemiség terén. Ha a hallgatók 

egyéni egyetemi teljesítménye és kollégiumi 

követelményeknek való megfelelése lehető-

vé teszi a fokozatos megjelenést a szellemi 

közéletben. Végül nem utolsósorban akkor 

sikeres, ha kialakul egy egészséges kollégi-

umi öntudat, jelezve, hogy jól érzik magukat 

a diákok a Szent Ignác Kollégiumban” – fo-

galmazott Forrai István a kollégiumot alapító 

Szent Márton Alapítvány elnökeként még 

1991-ben.

A SZIK jubileuma egybeesik egy fontos át-

alakulással, amely az egész magyar felsőok-

tatást, így a szakkollégiumokat is érinti. A 

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban azon 

dolgoznak, hogy erre az elsők között reagál-

janak, és a változást lehetőségként ragadják 

meg – így az ünnepi események mögött egy 

átalakuló intézményi profil bontakozik ki.

Ebben az új arculatban minden korábbinál 

markánsabban van jelen az aktív társadal-

mi felelősségvállalás: segítik a jezsuita rend 

misszióit, szeretetszolgálati programjaikkal 

személyes támogatást biztosítanak a rászo-

rulóknak, szakmai fórumaikon és megjelené-

seik során felhívják a figyelmet a szolidaritás 

szükségességére és formáira, és nyitottan 

várják az egyetemista korosztályból érdek-

lődő személyek bekapcsolódását mindebbe.

A jezsuita rend honlapján hatrészes sorozat-

ban mutatják be a SZIK történetét. „A Szent 

Ignác Jezsuita Szakkollégium röviden: kö-

zösség. Közösség a hitben, a munkában, a 

tanulásban, a szórakozásban és a minden-

napokban” – olvasható a hatodik epizód-

ban. Ebben a közéleti kurzusok, a felvételi 

eljárás, a különböző kiadványok, nyilvános 

szimpóziumok, közösségteremtő progra-

mok és szeretetszolgálati tevékenység mel-

lett felidézik: fordulópontot jelentett 2011 

szeptembere, amikor a SZIK beköltözött egy 

nagy múltú épületegyüttes egyik részébe, a 

Horánszky utca 18. szám alá. Ezt a város-

részt, Józsefváros körúton belüli részét a 19. 

század második felében „kis Vatikánként” 

emlegették, elsősorban az itt működő, a Ka-

tolikus Egyházhoz tartozó szociális, oktatá-

si és szerzetesi intézmények magas száma 

miatt. Aztán a 20. században a kommunista 

diktatúra a rendeket betiltotta és az épüle-

teket államosította. Az eredeti tulajdonviszo-

nyok helyreállítása csak a rendszerváltás és 

a jezsuita szerzetesek visszatérése után kez-

dődött meg. Az épületegyüttest 2003-ban 

kapta vissza a rend, ám csak 2011-re sike-

rült megvalósítani a felújítást, rendkívül nagy 

erőfeszítések árán.

Tőkés Éva
Zsuppán Mónika

Szőnyi Szilárd
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SacraVelo: négy keréken szakrális helyszínek mentén

Podcastcsatornát indított a Magyar Katolikus Rádió

Filmfesztivál ismét szakrális témájú alkotásokkal

Kilencszáz kilométeres kerékpáros zarándok- 

út-hálózattal, tematikus útvonalakkal, kerék-

párközpontokkal várja a kikapcsolódásra és 

Magyarország rejtett egyházi kincseire kí-

váncsi családokat, baráti társaságokat, pá-

rokat, magányos zarándokokat a SacraVelo 

projekt a Duna térségében. A kezdeménye-

zés célja, hogy az aktív turizmus, valamint a 

térség gazdag kulturális és természeti örök-

ségeinek vonzerejét ötvözve tegye még nép-

szerűbbé a régiót.

A projekt már 2018-ban elkezdődött, ám 

jelentősége az utóbbi időben felértékelődni 

látszik, hiszen a SacraVelo olyan biztonsá-

gos kikapcsolódást nyújt belföldön, amelyre 

egyre nagyobb igény mutatkozik a külföldi 

utazások korlátozása miatt.

A SacraVelo weboldala interaktív térképek-

kel, az állomások fényképes ismertetőivel 

segít eligazodni a számtalan értékes látniva-

ló és útvonal-lehetőség között. A honlapon 

nyolc tematikus útvonal található, melyek 

például „Krisztus követése”, „Mária nyo-

mában”, „Luther Márton-út” címet kapták 

– utalva arra, milyen jellegű helyszínekhez, 

emlékhelyekhez vezet az adott útvonal.

A projektben részt vevő megyék további 42 

hosszabb-rövidebb útvonaljavaslatot is ösz-

szeállítottak egy-egy térségre koncentrálva. 

Egy gyors regisztráció és az alkalmazás le-

töltése után az egyes útvonalak az applikáci-

ón keresztül is elérhetővé válnak, ami menet 

közben nyújt segítséget. Az információs táb-

lákon elhelyezett QR-kódok beolvasásával a 

meglátogatott szakrális helyről további érde-

kességek olvashatók.

A hálózat kapcsolódik az EuroVelo6 „Du-

na-menti” és az EuroVelo13 „Vasfüggöny” 

nemzetközi kerékpáros útvonalakhoz. 

A projekt több megye és önkormányzat 

összefogásával, az Európai Unió Interreg 

V-A Szlovákia–Magyarország Együttmű-

ködési Program keretén belül, mintegy 

2,3 millió eurós támogatással valósulha-

tott meg.

A Magyar Katolikus Rádió tizenöt saját 

gyártású műsorának regisztrált podcast-

csatornát. A fejlesztés célja, hogy a rádió 

értékteremtő műsorait azok számára is el-

érhetővé tegyék, akik a hagyományos élő 

adás helyett inkább online formában hallgat-

nák meg azokat. Márpedig ők egyre többen 

vannak.

Valamennyi csatorna egy-egy különálló témá-

nak ad otthont. Az elérhető tartalmak sokré-

tűek: vallási, kulturális, gasztronómiai, zenei, 

közéleti, ismeretterjesztő, portré- és riportmű-

sorok egyaránt szerepelnek a palettán.

A bor- és szőlőkultúra iránt érdeklődő hallga-

tókat például a Borivóknak való című műsor 

várja, a gasztronómiai hagyományok sze-

relmeseit az Édesanyám főztje, míg a zenés 

tartalmakat többek között a Juhász Előd és 

Csiba Lajos nevével fémjelzett Zene-közel-

ben című sorozat szolgáltatja.

A Magyar Katolikus Rádió további tervei kö-

zött szerepel egyébként a csatornák folyama-

tos bővítése közéleti és kulturális témákban 

egyaránt. „Fontosnak tartjuk, hogy a kor szel-

lemével haladva és a technikai lehetőségek 

kihasználásával új távlatokat nyissunk hallga-

tóink felé. Ez a folyamat több lépcsőből áll, 

mely másfél évvel ezelőtt mobiltelefon-alkal-

mazásunk bevezetésével kezdődött” – idézte 

fel az eddigi változásokat Radetzky András, a 

rádió vezérigazgató-helyettese.

Fontos: a podcastok mindenki számára 

ingyenesen elérhetők, asztali számítógép 

és mobiltelefon használatával egyaránt, 

a Spotify és az Apple Podcasts rendsze-

reiben. A rádió amúgy jelenleg 22 analóg 

FM frekvencián hallható, vételkörzetében 

mintegy 3,5 millió ember él, napi hallga-

tottsága meghaladja a 170 ezer főt.

Az Ars Sacra Alapítvány immár hatodik 

alkalommal várja az alkotók jelentkezését 

a 2018. január 1-je után készült vagy a ta-

valyi filmfesztiválra nem nevezett filmek-

kel egész estés dokumentumfilm, rövid 

dokumentumfilm, rövidfilm (animációs, 

fikciós, kísérleti film), ígéretes pályakezdő 

kategóriában. A pályamunkák beküldési 

határideje: május 31.

A filmfesztiválra olyan alkotásokkal lehet 

nevezni, amelyek részben vagy egészben a 

szakralitás fogalomkörébe tartozó témákkal 

foglalkoznak: művészi színvonalon szólnak a 

hit erejéről, az emberi sorsokról, az emberi 

lét sokszínűségéről, az élet nehézségeiről és 

örömeiről, de bemutathatják népünk törté-

nelmét, kiemelkedő személyiségeit, kultúrá-

ját, a határon túli magyarság sorsát is.

„A filmek értékeket hordoznak, vagy éppen 

az értékek hiányára hívják fel a figyelmet. 

Az égre és földre szegeződő tekintetek tük-

rében jelennek meg ezek a filmek, nagyon 

izgalmasan és érdekesen” – nyilatkozta Dér 

András, a Filmfesztivál zsűrijének elnöke.

A versenyprogramba kerülő filmekről szak-

mai zsűri dönt, az eredményről pedig július 

31-ig értesítik a nevezőket. A zsűri által díja-

zottakat kategóriánként hirdetik ki, az alko-

tók pénzjutalomban részesülnek.

Ami a technikai részleteket illeti: az adott fil-

met a pályázati kiírás adatlapján, tetszőleges 

videómegosztón keresztül kell rendelkezésre 

bocsátani. A szervezők felhívják a figyelmet 

arra is, hogy internetes fájlküldőn keresztül a 

jelentkezést nem tudják elfogadni. Idén rend-

hagyó módon, a járványhelyzetre való tekin-

tettel a filmek a vetítéssel egy időben online 

is elérhetők lesznek.

SZJ

Dragonits Márta
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