
Tamás József
segédpüspökkel
Tamás József segédpüspök, szentszéki tanácsos, kanonok, pápai prelátus.
Madéfalván született 1944. november 12-én. Középiskolai és teológiai ta-
nulmányait Gyulafehérváron a kántoriskolában, valamint a Hittudományi
Főiskolán végezte. Márton Áron szentelte pappá Gyulafehérváron, 1968.
április 21-én. Jakubinyi György érsek szentelte püspökké 1997. március
elsején. Csíkszeredában van püspöki székhelye.

Éppen a háború idején, 1944. november 12-én születtem, elég nehéz
körülmények között, hiszen édesapámat fiatalemberként behívták
katonának, habár édesanyám negyedik gyermekükkel, velem volt
várandós. Madéfalvának azt a részét, ahol a mi családi házunk is
volt, lebombázták. Szüleim a harangozói és sekrestyési szolgálatot
látták el, édesanyám így a plébánia konyhájában húzódott meg.
Úgyhogy én ott születtem meg, tréfásan sokan azt mondják, hogy
egyenesen beleszülettem a plébániába. Amikor később papként vo-
nattal este érkeztem, sokszor úgy találtam édesapámat és édes-
anyámat, hogy együtt imádkoztak. Ez is külön kegyelem az ember
számára, hogy a szülei imádságos és vallásos emberek. Vannak,
akik olyan érdekes hivatástörténeteket mondanak s mesélnek. Én
nem tudok semmi rendkívüli dologról beszélni a hivatással kap-
csolatban, az én számomra teljesen természetes volt. Ahogy Arany
János a Családi kör című versében nagyon szépen így fogalmaz: „E fi-
úból pap lesz, akárki meglássa!” Ez valahogy így volt, hogy a családi
légkör, és az, hogy a templomhoz kötődött az életünk, ez alakította
bennem a hitet.

Annak ellenére, hogy itt is kommunizmus volt, Magyarországon
is, mégis a mi vidékünkön a kommunizmusnak nem volt olyan
nagy rombolása, mint az anyaországban. Ott sokkal jobban tönk-
retették a vallásos életet, sőt még a magyar öntudatot is, mint itt. S
ennek talán az az oka, hogy kettős kisebbségben élve, a nagyobb
veszélyben az ember jobban odafigyel, és jobban próbál védekezni.

Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy nem a teljes Magyar -
ország szavazott így. Az volt az elszomorító, hogy az állami vezetők
manipulálták és buzdították az embereket a nemleges szavazásra
vagy a távolmaradásra, pedig a vezetőnek át kell látnia a dol gok lé-
nyegét. Éppen ezért most örömet jelentett a számunkra a kettős ál-
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lampolgárság gesztusa, az ember megérzi a felénk nyújtott kezet,
hogy a magyar állam a magáénak tart bennünket, úgy, ahogy annak
idején Antall József miniszterelnök megfogalmazta, hogy 15 millió
magyar miniszterelnöke kíván lenni.

Viszont a kommunizmusnak az a tudatos félrevezetése, hogy
nem beszéltek a határon kívül rekedt magyarokról, azt eredmé-
nyezte, hogy az emberek jó része nem tudott arról, hogy magyarok
is élnek a határokon kívül. Én mikor 1972-ben nagy nehezen útle-
velet kaptam és életemben először jártam Magyarorszá gon, ahol
megfordultam, ismeretlen környezetben, elcsodálkoztak, hogy én
hogy beszélek olyan szépen magyarul, amikor Romániából jöttem.
Hiába mondtam, hogy én magyar vagyok, csak álltak és bámultak.

Hangsúlyozom azt is, hogy a változás, a romániai fordulat ide-
jén is megmutatkozott a segítőkészség, és ennek korábban is vol-
tak nagyon szép és rendszeresen megnyilvánuló formái, például
gyógyszer, könyv behozatalával. Gyulafehérváron lévén közvetle-
nül átéltem, hogy nagyon sok magyarországi pap a maga köré gyűj-
tött ifjúsági csoporttal együtt hozott gyógyszert, élelmiszercikket.

A magyarság megtartásában fontos szerepe volt az egyháznak és
az iskolának. Erdélyben az egyház nem csak a hitben tartotta meg
a híveit. A kommunizmus idején a magyar történelem és a magyar
múlt elsikkadt, az iskolákban ilyen tekintetben mondhatni, hogy
szinte semmit sem tanultak a gyerekek. Ezt igazában csak a saját
családjukban és az egyházon keresztül tudták magukba szívni,
mert a templomban nemcsak a vallásos, hanem a nemzeti ünnepe-
inket is igyekeztünk megtartani, az emberek lelkében ébren tartani.
1948-ban az iskoláinkat államosították és elvették, a templomi kö-
zösségnek ezért volt nagy szerepe ebben a tekintetben is.

Mi most örömmel vettük azt a tervezetet, hogy az iskolások kirán-
dulás keretében eljöjjenek akár ide Erdélybe, vagy Felvidékre, Délvi-
dékre, Kárpátaljára, hogy ott megismerjék a határon kívül rekedt ma-
gyarokat. Egyetlen példát hadd emeljek ki: a Hunyadiak hagyománya
egész Erdélyt átfogja, kapcsolatba hozható a magyarországi törté-
nelmi és művészettörténeti emlékekkel is. Nagyváradon a püspöki
palota visszakapott részében már látható Koroknyai Ottó 19. század
végéről való hatalmas festménye, Mátyás király előtt hódolnak Bécs
város polgárai. A kolozsvári Mátyás-szobor, Fadrusz János híres al-
kotása mellett említhetjük a temesvári Hunyadi kastélyt is, és a gyu-
lafehérvári katedrális Hunyadi-emlékeit. Erdélyben jelentős szent ki-
rályaink tisztelete, utalhatunk a gelencei templom és más templomok
Szent László ábrázolásaira, a legendák megjelenítésére. De sorolhat-
nánk Kárpátalja és Délvidék emlékeit is, ez nem csupán művészet-
történeti utazás, hanem közös történelmünk hagyományaira figyel-
meztet. Ezek a nemzeti értékek ráalapozódnak a keresztény
tanításokra és a keresztény értékekre, azok bontakoztatták ki őket iga-
zában. Ezeket háttérbe szorítani vagy róluk egyáltalán nem beszélni,

eredménye sokakat ki-
ábrándított.
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tik magyarságunk
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851

Eleje:Layout 1  2010.10.18.  13:25  Page 851    (Black plate)



ez volt a kommunizmusnak a torzítása. A történelem azt mutatja,
hogy gyökértelenné válik az a nép, amely az értékeiről lemondva
elközömbösödik, és „világproletárrá” lesz.

A háromszékieknek ez az egyik legnagyobb búcsújáró helye. A per-
kői kápolnában falfestményeket találtak, ezek külön értéket képvi-
selnek. A keresztaljával is mennek föl a hívek, Szent István tisztele-
tét ott most meg lehet ünnepelni, mert régebben Szent Istvánnak a
nevét még az imádságos könyvünkből is ki kellett szedni, anélkül
jelenhetett meg csupán. Most örülünk, hogy a Székelyföldön is van
egy olyan hely, ahol Szent István napján a magyar ság összegyűlhet
és ünnepelhet. A másik búcsújáró hely Három széken Futásfalva,
ott egy Mária-szobor van, amely hosszú időn keresztül egy padlá-
son volt elrejtve. Amikor megtalálták és restaurálták, a jelenlegi plé-
bános érdemesnek tartotta, hogy Háromszék számára legyen a
Szűzanya tiszteletének egy ilyen különleges helye. Sarlós Boldog-
asszony ünnepén tartják ott a búcsút, még a moldvai csángók is el-
jönnek.

Székelyudvarhelyen van az Úrnapjához kapcsolódó fogadalmi
ünnep, az egész környékről keresztaljában jönnek az emberek, nagy
úrnapi körmenet van a város szívében. A gyimesi csángók július
22-én tartják a Magdolna búcsút, rengetegen, az egész Gyimes völ-
gyéből jönnek.

Természetesen meg kell emlékeznünk legnagyobb búcsúnkról, a
csíksomlyóiról. A búcsú megtartása az 1989-es fordulat után indul-
hatott újra. A kommunizmus idején mindent megtettek, hogy azt
megakadályozzák. Korábban, tehát a kommunizmus ideje előtt
nem volt olyan nagyméretű a csíksomlyói búcsú, és éppen ezért a
templom és a templom előtti tér be tudta fogadni a környékről ide
zarándokló híveket. A fordulat után nagy tömegben jöttek az em-
berek, a világban szétszóródott magyarság Amerikától elkezdve
Ausztráliáig mindenünnen képviselteti magát. Jönnek más vallá-
súak is, nem csak katolikusok, ebben a szekularizálódó világban
számunkra egyik legfontosabb dolog, hogy közösen összefogva
mindenki a maga hitét megőrizhesse, és ugyanakkor nemzeti ön-
tudatunk is elmélyüljön ezen keresztül.

A kommunizmus idejében a műemlékvédelem jóformán nem mű-
ködött, és ennek megvolt a maga indoka, szerették volna, hogy a
magyar emlékek minél jobban tönkremenjenek és eltűnjenek. Vi-
szont a fordulat után visszaállt a műemlékbizottság. Néhány példa
a munkálatokra: Csíkmenaságon hamarosan befejeződik a jelentős
falfestményeket őrző templom felújítása, Csíkszentmihályon, Csík -
szentkirályon is találtak falfestményeket. Érdekes, hogy itt Csíkban
nem a protestantizmus következtében tűntek el ezek a festmények,
hanem amikor Mária Terézia idejétől kezdve a barokk stílus tért hó-
dított, szinte az összes templomunkat renoválás címén elbarokko-

Erdélyben több búcsú -
járó hely van, melye-
ket érdemes felkeres-
nünk, ilyen a perkői
kápolna.

Az erdélyi műemlékek
jelentős történel mi,
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sították, a régi festményeket lemeszelték. Szerencsére olyan techni-
kával történt ez, hogy vissza lehet állítani a régi állapotot.

A templomok, az épületek mellett szólni kell azokról, akik őrizői
voltak szellemi örökségünknek. Léstyán Ferenc atya Megszentelt
kövek című könyvében mutatta be az erdélyi templomokat. Ő igazi
lelkipásztor pap volt, mind a mai napig Marosvásárhely katolikus-
ságán az ő munkája meglátszik. Nemcsak az, hogy nagyon szépen
tudott prédikálni, tartalmasan beszélni, hanem különösképpen a
hitoktatásra nagy hangsúlyt helyezett, és ő szervezte meg Maros -
vásárhelyen az elinduló plébániák életét is. Különösképpen szerette
a régi templomokat, a hagyományokat, annak idején végigjárta az
egész erdélyi egyházmegyét, azokat a helyeket, ahol régi templo-
mok voltak, azokról fényképeket készített, és a templomok adatait
összegyűjtötte. Sokaknak erről semmi ismeretük nincs.

Ceauşescu alatt a székelyföldi városokban mindenütt ipart próbál-
tak kifejleszteni, Csíkszeredában traktorgyár is működött. Persze
őt nem a térség gazdasági fölemelése vezette, hanem a népesség et-
nikai vegyítése, mondhatjuk így, hogy a románosítás elősegítése
volt a célja. A fordulat után viszont a vállalatok csődbe mentek, sok
munkahely megszűnt.

A földek és erdők visszaszolgáltatása nem mindig úgy haladt,
ahogy kellett volna, sokan kellett pereljenek. Amíg nem volt pont
téve az ügyekre, meg lehetett lopni az erdőket, lehetett a zavaros-
ban halászni, ezért a visszakapott erdők most inkább befektetést
igényelnek, nem jövedelmeznek. Mivel a fiatalok közül sokan el-
mentek, az idősek sokszor arra kényszerülnek, hogy eladják a föld-
jeiket s ingatlanjaikat. Itt Csíkszeredán is nagyon sok román kézre
kerül, valószínű, hogy erre külön alap is van, tehát felsőbb szinten
irányított módszerrel teszik ezt.

Vannak kezdeményezések, például az Agrokaritász, mely sok fi-
atalt küldött ki, hogy Németországban elsajátítsák a modern me-
zőgazdasági módszereket, és onnan visszajőve ők maguk értéke-
sítsék a tudásukat. Több helyen születtek olyan társulások, ahol az
ilyen tanult emberek bérbe vettek földeket.

Az 1989-es fordulat után, mivel nagyon sok munkahely megszűnt,
különösképpen a szegény családok még nagyobb nyomorba kerül-
tek. Hála Istennek vannak papjaink, akik elhivatottságot éreztek a
cselekvésre, alapítványokat hoztak létre a megsegítésükre. A legna-
gyobb alapítvány Böjte Csaba ferences atyáé. De ott van Pál atya
gyermekotthona Marosvásárhelyen, Csíkszeredában pedig Gergely
István atyának a Csibész alapítványa az árvaházból kikerülteknek
igyekezett munkalehetőséget, lakhatást biztosítani. Így sokakat meg-
mentett és a társadalom hasznos tagjává tett. Lőrinczi Károly atya,
aki Vicében, Gergely István atyának a szülőfalujában plébános, ott
és Csicsókeresztúron létesített gyermekgondozó házat, a szegények
is oda kerülhetnek, nem csupán az árva gyermekek.

A rendszerváltozás
után hogyan alakult a
gazdaság, mi az egy-
 ház szociális szerepe?
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Ezek mellett mint legnagyobb szervezetünk ott van a Főegyház-
megyei Caritas, amelynek ez a legfőbb feladata.

A románok hosszú időn keresztül nagyon allergiásak voltak a kife-
jezésre, rögtön felforrtak, nem is volt szabad hivatalosan emlegetni.
Most már eljutottunk oda, hogy lehet beszélni róla, és egyre jobban
és egyre szélesebb körben terjed ez az igénye a magyarságnak. Most
nagyon örvendetes a számukra, hogy Brüsszel elfogadta és jogos-
nak találta Koszovó függetlenségét. Tőkés püspök úr minduntalan
kihangsúlyozza, hogy nem a Romániától elszakadást, hanem csak
autonómiát kíván megvalósítani a magyarság.

Mikor a Szentatya, II. János Pál magyarországi látogatásra jött, kér-
tük a Szentszéktől azt, hogy Gyulafehérvárt emelje föl érseki tarto-
mánnyá, és alája csatolódjon Temesvár, Nagyvárad és Szatmár,
mert az erdélyi katolikusoknak a hagyománya egészen más, mint
a Kárpátokon túli hagyományok. A bukaresti érsekségnek megma-
radhatott volna Iaşi, mert ott ugye ez a két egyházmegye van. Csak
félmegoldás született akkor, a Szentatya érseki rangra emelte a gyu-
lafehérvári egyházmegyét, alája tartozó egyházmegyék nélkül,
tehát egyenesen Róma alá vetve. Ennek akkor politikai okai és in-
dokai voltak. Ismerősek a fordulat utáni marosvásárhelyi márciusi
események, a magyarok jogkövetelése véres eseményekbe torkol-
lott. Ilyen hangok erősödtek fel, hogy egyházilag is el akarnak válni
Romániában a magyar egyházmegyék, politikai színezetet adtak az
egésznek. Éppen ezért valószínű, hogy a Szentszék bölcsebbnek tar-
totta azt, hogy ilyen salamoni megoldást válasszon. Jelenleg tehát
Bukaresthez tartozik, Gyulafehérvárt kivéve, az összes többi egy-
házmegye, Szatmár, Várad, Temesvár és Iaşi.

Persze a reményt azért nem veszítettük el, mert én úgy gondo-
lom, ha az autonómia kivívása sikerülne, akkor ez is sikerülne és
megoldódna, mert ha már a nagy politikai harc megtörtént, akkor
a többi dolog könnyebben megvalósulhatna.

A háború után ezt a vidéket nagyon nagy szárazság sújtotta, még az
én rokonaim között is voltak sokgyerekes családok, akik elmentek
a Bánátba vagy másfelé. Aztán 1948-ban következett az államosítás.
A görög katolikus egyházat teljesen felszámolták, az egyházak bir-
tokait, iskoláit elvették. Az egyház vezetőit, nemcsak Márton Áron
püspök urat, hanem a többi egyházmegye vezetőit is, Scheffler Já -
nos püspök urat, ő vértanú lett, a temesvári Pacha Ágoston püspök
urat is börtönbe zárták. Statútummal nemzeti egyházat akartak lét-
rehozni, melyet teljesen az állam vesz kézbe és irányít. Egyedül a mi
egyházmegyénk tíz vértanút adott ebben az időszakban. Arra szá-
mítottak, hogy az ellenállás nagyon meggyengül, és azt csinálhat-
nak az egyházzal, amit akarnak. Elindították a békepapi mozgal-
mat is, azonban ez Erdélyben nem tudott megerősödni. Az állam

A Székelyföld auto-
nómiájának kérdése
hogyan áll?

Milyen az erdélyi ka-
tolikus egyház szer-
vezete?

A második világhábo -
rú után hogyan ala-
kult az erdélyi katoli-
kus egyház története?
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ezért 1955-ben kénytelen volt Márton Áron püspök urat kiengedni
a börtönből. Ő nagyon okosan és ügyesen oldotta meg a békepap-
ság felszámolását. Bűnbánati cselekedeteket rótt ki, lelkigyakorla-
ton kellett az érintetteknek részt vennie, és annak a keretében fel-
oldozást nyertek.

Egyházmegyénk 20. századi vértanúit soroljuk fel: Ambrus György
plébános 1923–1960; Dr. Boga Alajos püspöki helynök 1886–1954;
Bokor Sándor plébános 1915–1972; P. Boros Fortunát ferences szerze-
tes 1895–1953; Fekete János főesperes 1885–1952; Dr. Gajdátsy Béla te-
ológiai rektor 1887–1953; Hajdú Gabriella orsolyita nővér 1915–1963;
Dr. Macalik Győző püspök 1890–1953; Pálfy János plébános 1874–
1958; Sándor Imre püspöki helynök 1893–1956. Az értük való ima a
következőképpen hangzik: „Mindenható Atyaisten, Szentlelked által
erdélyi vértanúinknak erőt adtál arra, hogy szenvedésükkel és halá-
lukkal tanúságot tegyenek Szent Fiadról és egyházáról. Kérjük, hogy
szentjeid sorában tisztelhessük őket. Példaképeink legyenek Jézus
Krisztus Egyháza és a Szentháromság megvallásában. Ámen.”

Ahányszor ilyen börtönviselt papokkal beszélgettem, én mindig azt
csodáltam bennük, hogy nem úgy beszéltek a börtönről, és arról a
sok megaláztatásról és szenvedésről, mint nagyon sok ember a ke-
reszt súlya alatt, mint szidva a Jóistent és felelősségre vonni, hogy
miért éppen én és miért így. Hanem ezek a papok egészen másképp
fogták föl az egészet, habár őket is bizonyos formában és tekintetben
megviselte a börtön, de mégis az imádságból, az Istennel való kap-
csolatból erőt merítettek, ezért egészen másképp tudtak beszélni a
szenvedéseikről, nem a gyűlölet, a harag vagy a bosszú vezette őket,
hanem sokkal inkább a megbocsátás és a szeretet. Mintha eszköz-
ként tekintették volna kínzóikat ahhoz, hogy a Jóisten a szenvedése-
iken keresztül sokkal nagyobb érdemeket és jutalmat ad őnekik ezért.

Márton Áron püspök úr 1955-ben került ki a börtönből, utána bér -
ma útra indult. 1956-ban bér mált itt Csíkban is, akkor már Szent -
simonban laktunk, édesapám a vasútnál kapott állást, hatodik osz-
tályosként itt bérmálkoztam. Akkor láttam először a püspök urat,
akkor éltem át először azt, hogy milyen diadallal fogadták a kisza-
badulása után. Két sorban a templomkaputól a templom bejáratáig
voltunk felállítva, elöl a bérmálkozók, mögöttük a hívek, és akkor
ott vonult be közöttünk a templomba.

Gyulafehérvárott a középiskolában Márton Áront az ünnepeken
láttuk, mert ő végezte a székesegyházban a szentmisét. Persze az ő
méltóságteljes megjelenése mindig mindenkire nagy hatással volt.
Kispap korunkban elbeszélgetett velünk, elmondhattuk, ha vala-
milyen problémánk volt. Ötöd- és hatodéven szociológiát, egyház-
községi szervezést tanított. Házi őrizetben volt, nem járhatott át a
szemináriumba, mi mentünk át minden héten egyszer órára. Nála
mindenki nagyon-nagyon tanult, mert szégyellte, ha nem tudott.

A bebörtönzött papok
hogyan viselték a
szen vedéseket?

Ön hogyan találkozott
Márton Áron püspök
úrral?
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Jaj, de még mennyi! A diákokat gyakran beidézték magukhoz és
faggatták őket. A módszer a megfélemlítés volt. Hogy az ember
mindig féljen, érezze, hogy a Securitate tudja, hogy az illető mit
gondol, hol jár. Általában vizsgaidőszakban hívogattak. Utolsó éves
voltam, amikor Szent Imréről tartottam előadást, ami megtetszett a
diákoknak, elkérték és sokszorosították a szövegét. Így egy példány
a Securitate kezébe került. Az én bűnöm az volt, azzal vádoltak,
hogy a román ifjúságot erkölcsileg elmarasztalom.

Ezen alkalommal történt, hogy nagyon sok kispapot hívtak a
Securitatéra, úgyhogy Márton Áron püspök úrnak közbe kellett
lépnie. A Belügyminisztériumhoz fordult és akkor egy időre békét
hagytak nekünk. 

Végül 1968. április 21-én Márton Áron szentelt pappá. Szászmed -
gyesen, Balázsfalván és Türben voltam lelkipásztor. A balázsfalvi ká-
polnánkban szépen megvalósult a görög katolikusok segítése. Ami-
kor ugyanis a görög katolikus egyházat 1948-ban betiltották, Márton
Áron püspök úr megengedte, hogy részt vehetnek a latin liturgián,
és ha szentségeket kérnek, ezekben szolgáljuk ki őket. A ba lázsfalvi
kápolnába nagyon sok görög katolikus hívő járt szentmisére. Érdekes
módon nem szóltak bele kívülről, hogy a szentmise olvasmányaiból
románul is olvastunk fel, volt román nyelvű prédikáció, éneklés is.

A lelkipásztori szolgálat után 1979. január 10-én vonultam be Gyu -
la fe hér várra, a papnevelő intézetbe, s ott 18 és fél évig a kispapok
lelkivezetője voltam, azon kívül a liturgia tanára. II. János Pál pápa
1996. december 18-án nevezett ki a Gyulafehérvári Főegyházme-
gye segédpüspökévé, Jakubinyi György érsek úr 1997. március el-
sején szentelt püspökké Csíksomlyón. Vicarius generalisként az
egész gyulafehérvári egyházmegyére joghatósággal rendelkezem.

Egy éve augusztusban a jubileumi esztendő egyik eseménye volt a
Szent Ágoston-templom felszentelése. Annak idején Csíkszereda
plébánosának, Borbély Gábor főesperes úrnak volt a gondolata,
hogy templomot kell építeni Csíkszeredának. Szerette volna Már -
ton Áron püspök úr tiszteletére építtetni, de templomot építeni és
felszentelni csak boldoggá avatott vagy szent tiszteletére lehet,
Márton Áron boldoggá avatása még csak folyamatban van. Ezért
úgy gondolta és azt ajánlotta, hogy mivel Márton püspök úr au-
gusztus 28-án született, és az édesapját Ágostonnak hívták, legyen
a védőszent Szent Ágoston, akkor egybe foglalja a püspököt és az
édesapját. A sziklakertbe Pénzes József plébános úr Márton Áron
szülőfalujából, Csíkszentdomokosról hozott követ és gyopárvirá-
got. A templomot Homonnay Albert Márton helyi építész tervezte.

Jakab püspök úr segédpüspöke Bálint érsek úr volt, Bálint püspök
úrnak a segédpüspöke pedig Jakubinyi érsek úr. Ők mind Gyula fe -
hérváron tartózkodtak. Jakubinyi érsek úr már akkor, amikor se-

Teológiai tanulmánya -
it az 1960-as években
végezte Gyulafehérvá -
ron. Volt-e akkor külső
állami nyomás?

Mi volt a következő
állomáshelye?

Csíkszereda fölé egy
áttört tornyú új temp-
 lom magasodik.

Hogyan alakult ki
csík  szeredai székhelye?
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gédpüspököt kért magának, eltervezte azt, hogy nincs értelme
mind a két püspöknek Gyulafehérváron élnie, mert a katolikusok-
nak a nagyobb része itt, a Székelyföldön lakik. Engem 1997. március
elsején szenteltek püspökké, akkor ősszel ide is költöztem Csíksze -
re dába. Az adminisztrációs és egyéb ügyek mellett az utóbbi időben
a legfőbb munkám a 2009-es jubileumi esztendő eseményeinek a
megszervezése volt, az egyházmegye alapításának ezredik évfor-
dulóját ünnepeltük. Szent István királyunk tíz egyházmegyét ala-
pított, és ebbe a tíz egyházmegyébe beletartozott a gyulafehérvári,
illetve az Erdélyi Egyházmegye. A Romániával megkötött konkor-
dátum vette el a régi nevét az egyházmegyének.

A szeretet a legnagyobb. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írott
leveléből, a Szeretet-himnuszból való. Ehhez a gondolathoz fűződik
Kis Szent Teréz példája, Krisztus iránti lángoló szeretete.

Nekem már gyermekkoromban nagyon tetszett az egyiptomi
József története, ebben közrejátszhatott, hogy engem is Józsefnek hív-
nak. Ő jelenti ki, amikor a testvérei előtt felfedi magát, hogy József va-
gyok, a testvéretek, ezt püspökké szentelésemkor is idéztem.

De van ennek a jelmondatnak egy társadalmi jelentése is. A for-
dulat után túlburjánzott a nacionalizmus, ennek a megnyilvánulá-
sai ismertek. Ebben a politikai helyzetben úgy láttam, hogy nekünk,
a magyarságnak az a küldetésünk, hogy a szeretetet hirdessük, az
emberek között a testvériség uralkodjon.

Hogy hangzik püspö -
ki jelmondata?

857

A Vigilia Kiadó újdonsága

Dobai Lili: Formula pietatis

Dobai Lili új verseskötete egészen kivéte-
lesnek tűnik a mai magyar költészetben: a
zsoltárok és a középkori himnuszok ha-
gyományát folytatja, a misztikus szerzők
hangján szólal meg modern költői eszkö-
zökkel, kéréseket, imádásokat, könyörgé-
seket és hálaadásokat ír — a 21. század ele-
jén, de profundis.
Ára: 1.100 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető
a Vigilia Kiadóhivatalban:

1052 Budapest, Piarista köz 1.
Telefon: 317-7246; 486-4443

Fax: 486-4444
E-mail: vigilia@vigilia.hu

Eleje:Layout 1  2010.10.18.  13:25  Page 857    (Black plate)


