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Szent Josemaria Escriva – korunk szentje, aki 1902-ben 
született Spanyolországban. Pappá szentelése után három 
évre, isteni sugallatra, megalapította az Opus Dei Közös-
séget, amelynek célja az életszentségre törekvés a hiva-
tásbeli munka és a keresztények hétköznapi kötelességei-
nek teljesítése által. A Szent halálakor már öt földrészen, 
nyolcvan országban mintegy hatvanezer tag tevékenyke-
dett Josemaria Escriva példáját követve, a Pápával és a 
püspökökkel egységben, az Egyházat szolgálva.  Magya-
rországon is működik a közösségük. Escriva nagy Mária-
tisztelő volt, minden ügyében Hozzá fordult: Szűz Mária, 

tengernek Csillaga, Te vezess bennünket! 
Czifra Lászlóné 

 

    

 
 

 

               

                 Némethy Titinek  

 
                     I.  
 

A párában, a vízesés felett,  
Halványan, mint egy álom,  
És testetlenül, mint egy lehelet:  
Az örökifjú szivárvány lebeg.  
 

Megrokkannak a sziklák, a hegyek,  
A kő mállik, az erdők sírba térnek,  
Új medret tör a patak magának,  
S a régit testálja a feledésnek.  
Megőszül a világ.  
 

De a szivárvány mindíg egy marad  
S színei meg nem fakuló csodák.  
Örökifjan és egyformán lebeg,  
Halványan, mint egy álom  
És testetlenül, mint egy lehelet.  
 

Mint a művészet az élet felett.  
   

    

 

 
 

                                II.  
 

Minden lélekben van egy kis szivárvány,  
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,  
Hogy egy más lélek átjöhessen rajta, –  
Ennek a hídnak hídpillére nincsen,  
Ezt a hidacskát csak az Isten tartja.  
Az Isten, aki a szívekbe lát. 
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Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta 

Emléknapja: augusztus 9. 
 

Edit Stein 1891. október 12-én született a sziléziai Bres-
lauban, porosz állampolgárként. Egy tizenegy gyermeket 
nevelő ortodox zsidó családban nőtt fel. Apját sajnos két-
évesen elvesztette. A nyitott, érdeklődő lány korán, tizenhá-
rom éves korában elhagyta vallását és inkább ateista lett. 
Első tanulmányait szülővárosában végezte, majd a göttin-
geni egyetemen Max Scheler tanítványa volt, itt ismerke-
dett meg Edmund Husserllel, és tanulmányozni kezdte an-
nak filozófiáját, a fenomenológiát, amely a tapasztalatok 
alapján próbálta leírni a jelenségeket. Innen átkerült a 
freiburgi egyetemre, ahol tanársegéd lett és 1916-ban filo-
zófiai doktorátust szerzett. 

Ebben az időszakban került kezébe a misztikus Avilai 
Szent Teréz önéletrajza, amely olyan mély hatást gyakorolt 
rá, hogy megtért és 1922-ben megkeresztelkedett. Feladta 
az egyetemi oktatói tevékenységet és gyóntatója, Schwindt 
prelátus segítségével a speyeri dominikánus leányiskolában 
kezdett tanítani. Tíz évig tanított itt, ezalatt lefordította 
Aquinói Szent Tamás Az igazságról című művét és Erich 
Przywara jezsuita megbízásából Henry Newman bíboros 
leveleinek és naplójának egy kötetét.  

1931-ben visszatért az egyetemre, de tehetsége ellenére 
mégsem kaphatott magántanári habilitációt, hiszen zsidó és 
nő volt. A következő évtől a münsteri egyetem katolikus 
pedagógiai intézetében lett óraadó tanár. Egy év múlva 
azonban Hitler hatalomra jutása miatt innen távoznia kel-
lett. 1934-ben belépett az Avilai Szent Teréz által alapított 
sarutlan karmelita rend kölni kolostorába, ahol a Keresztről 
nevezett Terézia Benedikta nevet kapta. Örökfogadalmi 
szentképére ezt a mondatot írta fel Keresztes Szent János-
tól: Ezentúl az lesz a feladatom, hogy jobban szeressek! Itt 
fejezte be modern filozófiai művét, amiben megpróbálta 
összehangolni Aquinói Tamás és Husserl filozófiáját, a mű 
címe Véges és örök lét. 

Az egyre súlyosbodó zsidóüldözés miatt elöljárói felaján-
lották neki, hogy tanítson egy dél-amerikai egyetemen, de 
ezt elutasította népéhez való hűsége miatt. A nyílt németor-
szági zsidóüldözés kezdete után Hollandiába, az echti kar-
melita rendházba helyezték, hogy megvédjék életét. Itt írta 
meg művét Tanulmányok Keresztes Szent Jánosról: A ke-
reszt tudománya címmel, amelyben a szentet, Avilai Szent 
Teréz lelki társát elemezte fenomenológiai megközelítés-
ben. Ebben a műben olyan gondolatait ismerhetjük meg, 
miszerint Jézus Krisztus kereszthalála Isten szeretetének a 
megnyilvánulása, így a kereszt és a szeretet összekapcsoló-
dik, eggyé válik, egyet jelent. Isten a keresztben mutatta 
meg a szeretetét, így a szeretet kölcsönösségéből követke-
zően az ember Isten iránti szeretetének is a keresztben kell 
megmutatkoznia. A mű már csak halála után jelent meg, 
több másikkal: Avilai Szent Teréz, A nő természet szerint 
és kegyelem által kapott feladata, Világ és személy, Adalé-
kok a keresztény igazságra való törekvéshez címekkel.  

Létezik egy olyan hívás, amely arra ösztönöz, hogy Krisz-

tussal szenvedjünk, és ezért együttműködjünk vele a meg-

váltás művében. Ha az Úrral egyesülten élünk, tagjai va-

gyunk Krisztus titokzatos Testének; Krisztus tagjaiban to-

vább folytatja életét s szenved bennük; az Úrral egyesülten 

viselt szenvedés az Ő szenvedése, bekap-

csolódik a megváltás nagy művébe, és 

ezért termékeny. Ez az az alapelv, 

amelyre valamennyi szerzetesrend, kü-

lönösképpen pedig a Kármel élete épül: 

a szabadon vállalt és örvendező szenve-

dés által közbenjárni a bűnösökért, és 

együttműködni az emberiség megváltá-

sában – írta egyik levelében választott 
hivatásáról. 

1942 nyarán Hitler utasítást adott minden Hollandiában 
élő kikeresztelkedett zsidó letartóztatására, ugyanis a kato-
likus püspöki kar a templomokban körlevet olvasott fel, 
amelyben elítélte a náci fajelméletet és a zsidóüldözést. 
Editet egy másik nővérrel, Rosával a Gestapo augusztus 2-
án a kolostor kápolnájában fogta el, majd öt nappal később 
Auschwitzba deportálta őket. A nővér a hosszú vonatúton, 
majd a gyűjtőtáborban is mély együttérzéssel segítette az 
elhurcoltakat, népéhez tartozónak mondta magát, de olyan-
nak, aki megtalálta a Messiást. Megérkezésük után a gáz-
kamrába kerültek, feltehetően augusztus 9-én halt meg. 
Vértanúként halt meg népéért és hitéért, egészen elégő 
áldozatként. 

Végrendeletében így írt: Köszönetet mondok teljes szí-

vemből elöljáróimnak és minden kedves nővértársamnak 

azért a szeretetért, amellyel befogadtak, és minden jóért, 

amiben ebben a házban részesültem. Azt a halált, amelyet 

Isten nekem szánt, örömmel fogadom el már most tökéletes 

megadással Isten szent akaratában. Kérem az Urat, hogy 

fogadja el életemet és halálomat az ő dicsőségére és ma-

gasztalására, Jézus és Mária Szent Szíve és az Anyaszent-

egyház minden ügyéért, különösen szent rendünk, nevezete-

sen a kölni és echti Kármel fennmaradásáért, megszentelé-

séért és tökéletesedéséért, engesztelésül a zsidó nép hitet-

lenségéért, hogy az Urat az övéi fogadják be és eljöjjön az 

Ő dicsőséges országa, Németország megmentéséért és a 

világ békéjéért, végül élő és elhunyt hozzátartozóimért, és 

mindenkiért, akit Isten nekem adott: hogy közülük egy sem 

menjen veszendőbe. 1939. június 9-én, úrnapja nyolcadá-

nak péntekén, lelkigyakorlatom 7. napján. Az Atya, Fiú és 

Szentlélek nevében. 

Szent II. János Pál pápa 1987. május 1-jén, Kölnben 
avatta boldoggá nyolcvanezer hívő jelenlétében, majd nem 
sokkal később, 1998. október 11-én szentté, szülővárosá-
ban. A pápa beszédében arról szólt, hogy reményei szerint 
egy népcsoporttal sem fog megismétlődni hasonló bűn. 
Edith Stein életáldozata megszentelte üldözőinek népét, 

hogy magukba tudják fogadni a Kereszt fájának gyümölcse-

it... A Keresztről nevezett Terézia Benedikta nővér mind-

nyájunknak mondja: Ne fogadj el semmit igazságnak, ami 

szeretet nélkül van! És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami 

igazság nélkül van! A vértanú szentet a Szentatya 1999. 
október 1-jén pedig újból kiemelte, Sienai Szent Katalinnal 
és Svájci Szent Brigittával együtt Európa patrónusává nyil-
vánította.  

Edit Stein az őskereszténység kora óta a katolikus egyház 
első zsidó származású szentje. Egész életében szenvedélye-
sen kereste az igazságot, így megtalálta Istent. Alakja nem 
tudományos vagy tanári munkája miatt vált századunk 
egyik jelképévé, pedig azért is méltán kiemelhetnénk, ha-
nem sorsa miatt. 

Ráthi Marianna 
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Kedves András atya! 

Ünnepelni és hálát adni jöttünk össze a taksonyi Szent 
Anna templomban. Ünnepelni, mert van mit ünnepelnünk, 
hiszen csak kivételesen ritkán adatik meg, hogy templo-
munkban aranymisét mutatnak be, és hálád adni, mert van 
miért hálát adnunk, hiszen egy immáron öt évtizede tartó 
papi pályafutás most mérföldkőhöz érkezett. Milyen sze-
rencsés helyzetben lehetünk mi, taksonyiak, hogy ennek az 
50 éves lelkipásztori szolgálatnak itt nálunk, Taksonyban 
töltötted el a felét, pontosan 25 esztendőt. 

Bár ez első 25 esztendő minden részletét nem ismerjük, 
de a második 25 esztendőét igen. Tevékeny, közösséget 
építő, lelkiségben és liturgikusan felemelő, gazdaságilag 
gyarapodó működés egyházközségükben. Persze, kellenek 
a jó, tettre kész munkatársak mindenhez, de tagadhatatlan, 
hogy mindezek mellett kell egy emblematikus vezető is, 
olyan, mint András atya, aki nem ismer lehetetlent, csak 
maximum tehetetlent. Ezért, ahogyan a mondás tartja, nem 
csak kérni, hanem mindezt megköszönni is tudnunk kell.  

 

 

 Tisztelt Aranymisés Lelkiatyánk! 
50 évvel ezelőtt, így szólt az Isten, András, hagyd a csa-

ládot, és kövess engem.  
Ez a fiú pedig ment is és követte, befejezte tanulmányait 

és pap lett belőle. Büszke volt rá mindenki, a család apraja-
nagyja, legfőképp az ő szeretett édesanyja. A hivatás azon-
ban nem csak ezzel jár, hiszen az Úr mindig máshová szán. 
Megfordult több helyen, pl. Nézsán, Rákosszentmihályon 
vagy Kerekegyházán, majd a végén otthonra lelt itt nálunk, 
Taksonyban. Itt sem változott az Ő feladata, szépített, újí-
tott, tette, amit kellett, közben fejlődött a hitélet és a plébá-
nia, egyszóval gyarapodott körülötte minden. Én azt hi-
szem, hogy bármerre is vezérelte az útja, szeretettel gon-
dolnak rá a hívei. És most, ezen a szép ünnepen, összejöt-
tünk hálatelt szívvel, ma van az évfordulója, hogy pappá 
szentelték. A Jóisten áldd meg őt, áldd meg az ő alkotó ke-
zét, szenteld meg továbbra is az ő életét. Nem is választhat-
tál volna jobbat, mint András atyát, ezért most szívből 
mondok érte egy imát.  

Barna Tamás 
a taksonyi Szent Anna  

egyházközség elnöke 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kedves András atya!  

Hálaadó szentmisére gyűltünk ma egybe. Egy, az Isten 
szeretetének viszonzásában leélt életpélda ünnepére.  

Tisztelettel köszöntünk Téged abból az alkalomból, hogy 
pappá szentelésednek 50. évfordulóján híveiddel együtt há-
lát adsz Istennek a hivatásért és az elmúlt évtizedek ke-
gyelmeiért. Nagy ajándék a pap számára a szolgálatban el-
töltött tekintélyes idő, de a hívek közösségét is erősíti a hű-
ség és a kitartó áldozatvállalás példája. 

Nekünk nagy szerencsénk van, hogy a Jóisten idevezetett 
közénk, András atya, mert közösségünk jó pásztoraként 
mindig a szeretet megélésére és cselekedeteinek gyakorlá-
sára buzdítasz. 

Több évszázaddal ezelőtt készítette ifjabb Albrecht 
Ajtósi Dürer magyar származású bajor festő, grafikus azt a 
képet, melyet ma a világ minden táján ismernek. Imára 
kulcsolódó kezeket ábrázol. Ennek kapcsán olvastam egy 
gondolatsort az emberi a kéz szimbolikájáról. 

Az imára kulcsolódó kézben ott az áhítat, a tisztelet, az 
odaadás. Oszthat erőt vagy áldást, felemelhet, támogathat. 
Az egyes emberek életében nagy jelentősége van a kéznek. 
Gyermekkorban meghatározók a szülők kezei: az édes-
anyáé, aki dédelget, bölcsőt ringat, simogat, véd, vigasztal 
vagy biztat. Az édesapáé, aki a család megélhetéséért dol-
gozik. De ott van a gondoskodó testvéri kéz is. S a papi élet 
egyik emlékezetes, meghatározó pillanata az áldásra emel-
kedő kéz.  

Krisztus a művét az apostolok testületére és annak fejére, 
Szent Péter apostolra bízta. Hatalmát átadta nekik, akik ezt 
a kapott hatalmat továbbadták. Ez a továbbadás kézrátétel 
és imádság közben történik.  

50 évvel ezelőtt, dr. Bánk József püspök áldást osztó ke-
ze szentelte András atyát pappá. Ő ott és akkor, a Jóisten 
képviseletében kiválasztotta András atyát erre a hivatásra, 
hogy aztán 50 éven át, s még tovább kapjon az Isten kezé-
ből áldást, hogy azt továbboszthassa. A pap ugyanis közve-
títő Isten és az emberek között, összefogja az emberek 
imádságát. Dicsőíti Istent a közösség nevében, együtt ad 
hálát velük. Bemutatja az engesztelés áldozatát, ugyanak-
kor Isten tanítását, szavát hirdeti, kiosztja az Úrtól kapott 
kegyelmeket, megszenteli népét. 

50 év nem kis idő. Összeszámlálni sem tudnánk, hogy 
hány gyermeket keresztelt meg ezalatt az idő alatt András 
atya. Hányszor és hány embernek nyújtotta át a szent os-
tyában Krisztus testét. Hány fiatalnak segített az ismeretek 
titkos világában eligazodni. Hány betegnek adott reményt, 
hogy segítse őket a gyógyulásban, és hány haldoklónak ad-
ta fel az utolsó kenetet, mely elkísérte a távozókat az utolsó 
útjukon. Hány házasságot áldott meg? S hány embert oldo-
zott fel bűnei alól? 

A mi hálaadó imánk így hangzik a mai napon: 
Uram, tiszta szívünkből köszönjük neked lelkipásztorun-

kat. Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt 
adtál neki e nehéz hivatás elfogadására. Ajándékozd meg 
további életét tiszta örömökkel, boldog derűs napok-
kal, hogy továbbra is jó egészségben, erőben és eredmé-
nyesen tudja végezni lelkipásztori szolgálatát, az evangéli-
um hirdetése által pedig részesedjen annak áldásában is. 

Oláh János  

a dunaharaszti Szent István  

egyházközség elnöke 

 
A képek június 16-án, Taksonyban készültek Láng András atya aranymiséje alkalmából. 
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Kedves András atya! 
A Rákócziligeti Szent Imre Egyházközség hívei nevében 

szeretettel köszöntelek! Nagyon örülünk, hogy velünk is 
megünnepelted pappá szentelésed ötvenedik évfordulóját. 

Talán nem is baj, hogy Taksonyban és a dunaharaszti 
nagytemplomban tartottad korábbi időpontban az aranymi-
séket, mert addig is volt időnk készülni. Hiszen egy 
aranymisére nemcsak a pap készül, hanem a hívek is. Pél-
dául, szépen kitakarítják és feldíszítik a templomukat. Ne-
künk kicsit nehezebb dolgunk volt, mert a takarítás és dí-
szítés mellett fel is kellett építeni és be is kellett rendezni a 
templomot. Gőzerővel folyt a munka még az aranymise 
reggelén is. 

De hát Te ezt pontosan tudod, hiszen hathatós közremű-
ködéseddel jutottunk el idáig. 

Nem tudom, hány paptársad mondhatja el magáról, hogy 
az aranymiséjét egy vadonatúj templomban tarthatja. Még 
ha nincs is teljesen kész, és a szentelésig sok kisebb-
nagyobb feladat van még hátra. 

Örültünk a jelenlétednek! Akik esetleg csak vasárnapon-
ként jönnek, talán nem is ismerhetnek annyira, pedig sok 
mindent köszönhetünk Neked. A templomépítésen és a ná-
lunk töltött több mint 20 év alatt végzett lelkipásztori szol-
gálaton kívül például azt, hogy – a Te közbenjárásodra is – 
mindig volt káplánunk.  

Ötven év! Sokan közü-
lünk, akik itt vagyunk, nem 
is élünk még ötven éve. Hi-
szen, ha körbenézel, itt csu-
pa fiatal van. Vannak, akik 
ugyan már régebb óta fiata-
lok, de azért mondhatom, hogy lélekben ez mindenképpen 
egy fiatalos közösség. Előfordulhat, hogy a sok fiatal miatt 
esetleg nagyobb az alapzaj a miséken, de legalább eddzük 
a koncentráló képességedet. 

Fogadd szeretettel az ajándékokat, melyek közösségünk 
összefogásából származnak. Szeretnénk hozzájárulni ki-
kapcsolódásodhoz, pihenésedhez. Szeretnénk Krisztus fé-
nyét adni a gyertyával, és szeretnénk feleleveníteni a közös 
emlékeket a rég- és a közelmúltból. Egy mozaikot állítot-
tunk össze, amelynek képeit sok-sok kedves testvér gyűj-
tötte össze Neked. 

Azt kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje életedet, papi 
munkádat, és ünnepelhesd majd gyémánt-, vas-, rubin- és 
platinamisédet is ebben az új templomban, régi és új híveid 
közösségében. 

Isten éltessen sokáig! 
Bors András 

a ligeti Szent Imre  

egyházközség elnöke 
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 KÖSZÖNÜNK MINDENT NEKED 

    Megem lékezé s  Dá n K áro lyn é  Ica  n én i rő l  
 

Ica nénit, a Dunaharaszti 
Hunyadi kisiskola évtizedekig 
gyermekeket nevelő tanító né-
nijét, 2019. május 31-én temet-
tük el 87 éves korában. 

Ica néni azonban nemcsak 
írni-olvasni tanította gyereke-
ket, hanem a hitre, vallásra is. 
Már Lajtos József plébános úr 
idejében kezdte a hitoktatást. 
Nyugdíjba vonulása után is 
több évig ő készítette fel a gye-
rekeket az elsőáldozásra, Bordi 
Zsigmondné, Katica nénivel.  

Az elmúlt években ereje 
egyre fogyott, amíg tudott, járt templomba, majd én láto-
gattam meg elsőpéntekenként, hogy az Úr Jézust elvigyem 
neki. Örömmel fogadott minden alkalommal. Április végén 
érkezett a hír, hogy 26-ról 27-re virradóra csendesen el-
hunyt. 

Szeretettel és hálával gondolunk rá. Tanulhattunk tőle, a 
nagyon precíz, alapos felkészítő módszerét. Mindig nagy 
türelemmel, mélységes hittel tanította, nevelte a gyermeke-
ket. 

Köszönjük áldozatos munkáját. Kívánjuk, hogy a Meny-
nyei Atya adja meg neki az örök jutalmat. Jézus szavait 
idézve: „Mivel a földi dolgokban hű voltál, menj be Urad 

örömébe”. 

Szeretettel: András atya 
 

Jó húsz évvel ezelőttre nyúlik vissza barátságunk kezde-
te. Te már nyugdíjas, én még aktív tanítónő voltam, amikor 
András atya megbízásából hittant tanítottunk, különböző 
iskolákban, mégis egyként. Nagyon gyorsan életre szóló 
barátságot kötöttünk. Közös útjaink a továbbképzésekre, a 
helyi megbeszélésekre hamarosan kibővültek az otthonod-
ban folytatott eszmecserékre. Mindig készségesen megosz-
tottad tapasztalataidat, ötleteidet, se-
gédanyagaidat. Gyönyörűen írt és 
rajzolt munkáidból lett sok-sok 
szemléltető anyagom. Az elsőáldo-
zók szívecskéit éveken át készítetted 
nekem is. A szép karácsonyi és hús-
véti lapokat, melyeket saját kezűleg 
készítettél, ma is őrzöm. A kivágha-
tó, színezhető, hajtogatható figurák, 
társasjátékok, könyvek mind-mind 
ajándékozó szereteted gyümölcsei. 
Sosem jöttem el Tőled üres kézzel, 
mindig belecsempésztél valami fi-
nomságot a táskámba. 

Közös ügyünk volt eljuttatni a ka-
ritászba az összegyűjtött szép ruha-
neműket, az atyáknak is szép köny-
veket válogattál, egyéb praktikus 
dolgokkal segítetted őket. Mindig 
mindenkire gondoltál. S tetted a dol-
god szerényen, mindig a háttérben. 

Amikor még tudtál jönni a templomba, 
nagy örömmel állítottak meg a testvérek. Örül-
tünk Neked, s Te mosolyoddal ajándékoztál 
meg bennünket. Emlékezetemben őrzöm, amit egyik ilyen 
alkalommal mondtál: Ne félj, a jó Isten mindent elrendez, 

megsegít! Nem tudtam, hogy utoljára találkozunk, de a 
szavaid azóta is élnek bennem. A számomra általad leírt 
Reményik-verset idézem, amely a Te imádságod volt: Pár 

évet adj csak. Akkor én Uram, kezedbe adom minden vá-

gyamat, mert tudom, nem éltem hiába. (az Imádság c. vers-
ből) 

Drága Ica néni! Sok gyermek és felnőtt hálás ma Neked, 
amiért tanítottad, nevelted!  S hála az évekért, melyeket 
kaptál és kaptunk mi is általad! Isten veled! 

Czifra Orsi 
 

Ica nénitől kell most elbúcsúznunk, köszönő szavakat ír-
ni, amit életében mindannyiszor mondtam neki szolgálatá-
ért, szeretetéért. Dán Károlyné Lamos Ilona húsvét után 
ment el közülünk. Letette a tollat, nem ír nekünk többé. Ő 
volt a gazdája tizenkilenc esztendeig Katekizmus rova-
tunknak. Pontos, megbízható, hozzáértő munkatársa volt 
lapunknak, feladata volt a leginkább összetett és hangsú-
lyos témakör gondozása.  

Magam előtt látom finom, törékeny alakját, kedves, mo-
solygós arcát, ahogy virágos kertjében elém jön a kapuhoz. 
Soha nem engedett el piciny ajándék nélkül, hol könyv, hol 
csokoládé, mindig adott valamit. Örömmel írt, ezt mindig 
elmondta, és várta a feladatot.  

1951-től élt Dunaharasztin, itt kapott állást friss diplo-
más tanítónőként. Kilenc évig tanított a Ligeten, majd a 
Hunyadi iskolában, egészen nyugdíjazásáig. Hittant is taní-
tott, sikeresen és buzgón, a politikai, lelki és fizikális ül-
döztetések ellenére. Krisztus fénye munkatársaként a kez-
detektől jelentkezett hűségesen, minden számban.  

Nagyon hiányzik kedves hangja, kéziratának gyöngy be-
tűi, nyolcvanon túl is szép arca, ápolt alakja, amelyről a hit, 

szeretet, szolgálat öröme sugárzik. 
Szerető feleség és édesanya, aki há-
rom gyermeket nevelt fel, tanítónő, 
aki sokszáz gyermeknek adott tudá-
sából, hitéből, szeretetéből önzetle-
nül, hivatását gyakorolva.  

A lapunkban megjelent interjú so-
rán nyilatkozott ezekkel a szavakkal: 
Pályámon végig a jól végzett munka 

nagy lelki öröm volt, a szépen eltöl-

tött évek pedig örök jutalom.  
Számunkra is öröm és jutalom, 

hogy ismerhettük, gyarapodhattunk 
átadott tudásából.  

Kedves, szeretett Ica nénink, 
Krisztus fénye munkatársai és olva-
sói hálásan köszönjük szolgálatodat, 
melyet, tudjuk, folytatsz a mennyei 
Atya mellett is, hűségesen.  

   MINDIG CSAK ADNI 
 

A jó öreg kút csendesen ontja vizét  
így telik minden napja.  
Áldott élet ez, fontolgatom:  
csak adni, adni minden napon.  
Ilyen kúttá kellene lennem.  
Csak adni teljes életemben.  
Mindig csak adni?  
Ez terhet is jelenthet!  
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?  
Belenézek, tükre rám ragyog,  
de hiszen a forrás nem én vagyok!  
Árad belém, csak továbbadom,  
Vidáman, csendben és szabadon.  
Hadd éljek ilyen kút-életet,  
Osszak áldást és sok-sok szeretetet!  
Nem az enyém, Krisztustól kapom,  
Egyszerűen csak továbbadom. 

 

Túrmezei Erzsébet 

 

Koczka Tamásné  

szerkesztő 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 

AZ EGYHÁZ HÉT SZENTSÉGE 

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE II. 

 

Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította, a számuk hét, és ezek a keresztség, a bérmá-
lás, az Oltáriszentség, a bűnbocsánat, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság szent-
sége. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentsé-
gek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyulást és a külde-
tést. Ezen a téren bizonyos hasonlóság található a természetes élet állomásai és a lelki élet ál-
lomásai között. (Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae 3,65,1) 
Ez az életkorhoz köthető rend bizonyára nem az egyetlen lehetséges, ám megláttatja, hogy a szentségek szerves egészet 
alkotnak, amelyben az Eucharisztia kiemelkedő hellyel rendelkezik, mint a „szentségek szentsége”, minden más erre, mint 
végső célra rendeltetett. (Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae 3,65,3) 
 

KI VEHETI FÖL A KERESZTSÉGET? 

„A keresztség fölvételére alkalmasak mindazok, de csak azok, akik még nincsenek megkeresztelve.” (CIC 864; CCEO 
679) 
 

A felnőttek keresztsége 
 

A felnőttkeresztség az Egyház kezdetei óta ott a leggyako-
ribb, ahol az evangélium hirdetése újkeletű. Ilyenkor na-
gyon fontos szerepe van a katekumenátusnak (a keresztség-
re való előkészületnek), melynek – mint a hitbe és a keresz-
tény életbe való bevezetésnek – elő kell készítenie az em-
bert Isten ajándékának fogadására a keresztségben, a bér-
málásban és az Eucharisztiában. 
A katekumenátus célja az, hogy a katekumenek, válaszolva 
az isteni kezdeményezésre, és valamilyen egyházi közös-
séggel egységben megérleljék megtérésüket és hitüket. Az 
egész keresztény életet átfogó előkészítésről van tehát szó, 

melynek során a tanítványok kapcsolatba kerülnek Krisz-
tussal, a Mesterükkel. A katekumenokat tehát megfelelő 
módon be kell avatni az üdvösség misztériumába; és az 
evangéliumi erkölcsök gyakorlásával, valamint meghatáro-
zott időközökben egymást követő szertartásokkal kell be-
vezetni Isten népe hívő, liturgikus életébe és szeretetgya-
korlataiba. A katekumenok már kapcsolatban állnak az 
Egyházzal, már Krisztus házanépe ők, s nemritkán már a 
hit, a remény és a szeretet életét élik. Az Anyaszentegyház 
pedig már övéiként szereti őket és gondoskodik róluk. (vö. 
II. Vatikáni Zsinat Ad gentes, 14 és Lumen gentium, 14) 

 

A gyermekek keresztsége 
 

Mivel minden ember bukott természettel és az áteredő bűn-
től megszeplősítve születik, a kisgyermekek is rászorulnak 
az új születésre a keresztségben (II. Vatikáni Zsinat Lumen 
gentium 5), hogy kiszabaduljanak a sötétség hatalmából és 
átvitessenek Isten gyermekei szabadságának országába (vö. 
Kol 1,12-14), ahová minden ember meghívást kap. A 
gyermekkeresztségben különösen is világosan látható az 
üdvösség kegyelmének teljes ingyenessége. Az Egyház és a 
szülők megtagadnák a gyermektől az Isten gyermekévé vá-

lás fölbecsülhetetlen kegyelmét, ha nem hamarosan a szüle-
tés után gondoskodnának a keresztelésről. (vö. CIC 867) 
A keresztény szülők fogadják el, hogy ez a szokás megfelel 
feladatuknak, támogatniuk kell az Isten által rájuk bízott 
életet. (II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium 11,41) 
Az Egyház ősi hagyománya, hogy kisgyermekeket keresz-
tel. A 2. századtól erre kifejezett bizonyítékok vannak, 
hogy már az apostoli igehirdetés kezdetén, amikor egész 
„házak” megkeresztelkedtek (vö. ApCsel 16,15-33; 18,8; 
1Kor 1,16), a gyermekeket is megkeresztelték.  

 

Hit és  keresztség 
 

A keresztség a hit szentsége (Mk 16,16). A hitnek szüksége 
van a hívők közösségére. Minden hívő csak az Egyház hi-
tében tud hinni. A hitnek azonban, ami a keresztséghez 
szükséges, nem kell tökéletesnek és érettnek lennie; elég a 
csíra, amelynek ki kell bontakoznia. A keresztelendőtől 
vagy a keresztszülőjétől megkérdezik: „Mit kérsz Isten 
Egyházától?” És ő felel: „A hitet!” 
A hitnek minden megkereszteltben, akár gyermek, akár fel-
nőtt, a keresztség után növekednie kell. Ezért az Egyház 
minden évben a húsvéti vigíliában megújítja a keresztségi 
fogadalmakat. A keresztségi előkészület ugyanis csak az új 

élet küszöbéhez vezet el. A keresztség a Krisztusban való 
új élet forrása, melyből az egész keresztény élet fakad. 
Ahhoz, hogy a keresztségi kegyelem kibontakozhassék, na-
gyon fontos a szülők segítsége. Ebben szerepe van a ke-
resztapáknak és keresztanyáknak, akiknek jó hívőknek kell 
lenniük, alkalmasnak és fölkészültnek arra, hogy az újon-
nan megkeresztelt kisgyermeket vagy felnőttet kísérjék a 
keresztény élet útján. (CIC872-874) Feladatuk igazi egyhá-
zi szolgálat. A keresztségi kegyelem megőrzéséért és ki-
bontakozásáért az egész egyházi közösség is felelős. 

 

KI KERESZTELHET?  
 

A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök és a pap, va-
lamint a latin Egyházban a diakónus is. (vö. CIC 861,1) 

„Szükség esetén bárki, még a meg nem keresztelt ember is 
keresztelhet a szentháromságos keresztelési formulát al-
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kalmazva.” (CIC 861,2) A megkívánt szándék azonban az, 
hogy azt akarja tenni, amit az Egyház a kereszteléskor tesz. 
E lehetőség alapját az Egyház Isten mindenkire vonatkozó 

üdvözítő akaratában (vö. 1Tim 2,4) és abban látja, hogy a 
keresztség feltétlenül szükséges (Mk 16,16) az üdvösség-
hez. 

 

A KERESZTSÉG SZÜKSÉGESSÉGE 

 

Maga az Úr mondja, hogy a kereszt-
ség szükséges az üdvösséghez. (Jn 
3,1), ezért adta tanítványainak a fela-
datot, hogy hirdessék az evangéliu-
mot és kereszteljenek meg minden 
népet. (vö. Mt 28,20) A keresztség 
szükséges az üdvösséghez azon em-
berek számára, akik hirdették az 
evangéliumot, és akiknek lehetősé-
gük van arra, hogy kérjék a szentsé-
get. (Mk 16,16) Az Egyház a kereszt-
ségen kívül nem ismer más olyan 
eszközt, amellyel biztosítani lehet az 
örök boldogságra jutást; ezért tiltja, 
hogy elhanyagolják a küldetést, me-
lyet az Úrtól kaptak arra, hogy akik 
csak megkeresztelhetők, azokat hoz-
zásegítsék a „vízből és Lélekből való 
újjászületésre”. Isten az üdvösséget a 

keresztség szentségéhez kötötte, de Ő 

maga nincs a szentségeihez kötve. 
Az Egyház szilárdan meg van győ-
ződve arról kezdettől fogva, hogy 
azok az emberek, akik a hitért halnak 
meg anélkül, hogy meg lennének ke-
resztelve, a Krisztusért és a Krisztus-
sal elszenvedett halálukkal megke-
resztelkednek. E vérkeresztség, miként a vágykeresztség is, 
meghozza a keresztség gyümölcseit, anélkül hogy szentség 
lenne. 
A katekumenoknak, akik a keresztség előtt halnak meg, a 
keresztség kifejezett vágya, a bűneik fölötti bánat és a sze-

retet biztosítja azt az üdvösséget, amit 
nem tudtak a szentség által fogadni. 
„Mivel ugyanis Krisztus mindenkiért 
meghalt, s minden ember végső hiva-
tása azonos, tudniillik isteni hivatás, 
vallanunk kell, hogy a Szentlélek min-
denkinek fölkínálja a lehetőséget, 
hogy – csak Isten előtt ismert módon – 
csatlakozzon e húsvéti misztérium-
hoz.” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et 
spes, 22) Minden ember, aki Krisztus 
evangéliumának és az ő Egyházának 
ismerete nélkül keresi az igazságot és 
teszi Isten akaratát úgy, ahogyan azt 
ismeri, üdvözülhet. Föltételezhetjük, 
hogy az ilyen emberek kifejezetten kí-
vánták volna a keresztséget, ha annak 
szükséges voltáról tudomást szereztek 
volna. 
Ami a keresztség nélkül meghalt gyer-

mekeket illeti, az Egyház csak Isten ir-
galmasságára tudja őket bízni, amint 
ezt meg is teszi a megfelelő temetési 
szertartásban. A minden ember üdvös-
ségét akaró Isten végtelen irgalmassá-
ga és Jézus gyöngédsége a gyermekek 
iránt, följogosít bennünket a reményre, 

hogy a keresztség nélkül meghalt gyermekek számára is 
van út az üdvösségre. Az Egyház ugyanakkor nyomatéko-
san kéri a szülőket, ne akadályozzák a gyermekeket abban, 
hogy a szent keresztség ajándéka által Krisztushoz jöjjenek. 

 

A KERESZTSÉGI KEGYELEM 
 

A keresztség különböző hatásait a szentségi szertartás látható elemei jelzik. A vízbe való alámerítés szimbolikusan utal a 
halálra és a tisztulásra, ugyanakkor a megújulásra és újjászületésre is. A két fő hatás tehát a bűnöktől való megtisztulás és 
a Szentlélekben való új születés. (vö. ApCsel 2,38; Jn 3,5)  
 

A bűnök bocsánatára …  
 

A keresztség által az összes bűnök eltöröltetnek, az áteredő 
bűn és minden személyes bűn, illetve a bűnökért járó ösz-
szes büntetések. (Firenzei Zsinat Decretum pro armenis) 
Azokban, akik újjászülettek, nem marad semmi, ami akadá-
lyozhatná őket az Isten országába való belépésben; sem 
Ádám bűne, sem a személyes bűnök, sem a bűn következ-
ményei, melyek közül a legsúlyosabb az Istentől való el-
szakadás. 
A megkeresztelt emberben mégis megmaradnak a bűnnek 
ideig tartó bizonyos következményei, mint a szenvedés, a 

betegség, a halál, az élettel együtt járó gyöngeségek, példá-
ul jellemhibák stb., valamint a bűnre való hajlandóság, amit 
a hagyomány concupiscentiának (bűnös vágy) vagy képsze-
rűen fomes peccatinak (a bűn taplójának) nevez. Mivel a 
concupiscentia „a harc érdekében maradt meg, azoknak, 
akik nem egyeznek bele és Jézus Krisztus kegyelmével erő-
teljesen ellenállnak, nem tud ártani, sőt, aki »szabályszerű-
en küzd, elnyeri a koronát« (2Tim 2,5)”. (vö. Trienti Zsinat 
Decretum de peccati originali)  

 

„Új teremtmény” 
 

A keresztség nem csupán megtisztít minden bűntől, hanem 
az újonnan megkereszteltet „új teremtménnyé” teszi (2Kor 
5,17), Isten fogadott fiává (Gal 4,5-7), aki „az isteni termé-
szet részese” (2Pt 1,4), Krisztus tagja (1Kor 6,15; 12,27), 

„társörökös” Vele (Róm 8,17) és a „Szentlélek temploma” 
lett (1Kor 6,19).  
A legszentebb Szentháromság a megkereszteltnek a meg-
szentelő kegyelmet, a megigazulás kegyelmét adja: 

SZENTMISÉINK RENDJE: 

Taksony 

Szent Anna templom 

vasárnap ½ 9 óra, 
hétköznap  

hétfőn és pénteken este 6 óra,  
valamint szombaton este 7 óra, 

kedd reggel 8 óra 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 

vasárnap  
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  

hétköznap hétfőtől csütörtökig  
reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 5 óra 
Ligeti Szent Imre kápolna 

vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 6 óra 
 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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• ami az isteni erények által képessé teszi arra, hogy Is-
tenben higgyen, Benne reméljen és Őt szeresse; 

• a Szentlélek ajándékai által lehetővé teszi számára, hogy 
a Szentlélek irányítása alatt éljen és cselekedjék; 

• az erkölcsi erények által képessé teszi arra, hogy a jóban 
növekedjék. 

Így a keresztény ember egész természetfölötti élete a szent 
keresztségben gyökerezik. 

 

Az Egyházba, Krisztus testébe épülve 
 

A keresztség Krisztus tes-
tének tagjaivá tesz ben-
nünket. „Emiatt (...) tag-
jai vagyunk egymás-
nak” (Ef 4,25), a ke-
resztség beépít az Egy-
házba. A keresztkútból 

születik Isten egyedülálló 
újszövetségi népe, mely a 

nemzetek, kultúrák, népek és 
nemek természetes és emberi 

határait fölülmúlja: „Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben 
egy testté lettünk a keresztséggel” (1Kor 12,13). 
A megkereszteltek „élő kövekké” lesznek, hogy „lelki ház-
zá” és „szent papsággá” épüljenek (1Pt 2,5). A keresztség 
által részesednek Krisztus papságában, prófétai és királyi 
küldetésében. „Választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, tulajdonul kiválasztott nép, hogy annak dicsőségét 
hirdessék, aki a sötétségből meghívta (őket) csodálatos vi-
lágosságára” (1Pt 2,9). A keresztség részt ad a hívők általá-
nos papságában. 
A megkeresztelt ember, mivel az Egyház tagjává lett, már 
nem önmagáé (vö. 1Kor 6,19), hanem ahhoz tartozik, aki 

érte meghalt és föltámadott (2Kor 5,15). Arra kap meghí-
vást, hogy az Egyház közösségében rendelje alá önmagát 
másoknak (Ef 5,21; 1Kor 16,15-16), nekik szolgáljon (vö. 
Zsid 13,17), s az Egyház elöljárói iránt „engedelmes és ta-
nulékony” legyen (vö. Zsid 13,17), tisztelje és szeresse őket 
(1Tesz 5,12-13). Miként a keresztség felelősségek és köte-
lezettségek forrása, úgy a megkeresztelt embernek jogai is 
vannak az Egyházban: a szentségek vételéhez, az Isten igé-
jével való táplálkozáshoz és ahhoz, hogy az Egyház lelki 
segítséggel támogassa (vö. II. Vatikáni Zsinat Lumen 
gentium 37; CIC 208-223; CCEO 675)  
A megkeresztelteknek, „miután Isten fiaivá újjászülettek, a 
hitet, melyet Istentől az Egyház által kaptak, az emberek 
előtt meg kell vallaniuk” (II. Vatikáni Zsinat Lumen 
gentium 11), és részt kell venniük Isten népének apostoli és 
missziós tevékenységében (II. Vatikáni Zsinat Lumen 
gentium 17).  

 

A keresztények egységének szentségi köteléke 
 

A keresztség a közösség alapja az összes keresztény között, 
azok tekintetében is, akik még nincsenek teljes közösség-
ben a katolikus Egyházzal: „Akik hisznek Krisztusban és 
szabályszerűen részesültek a keresztség szentségében, már 
bizonyos – jóllehet nem tökéletes – közösségbe kerültek a 
katolikus Egyházzal. (...) Mindazonáltal akik a keresztség-
ben megigazultak a hitből, Krisztus testének lettek tagjai, 
jogosan ékesíti tehát őket a keresztény név, s a katolikus 
Egyház gyermekei méltán ismerik el őket testvéreiknek az 
Úrban.” (II. Vatikáni Zsinat Unitatis redintegratio, 3) „A 
keresztség tehát az egység szentségi köteléke mindazok kö-
zött, akik általa újjászülettek.” (II. Vatikáni Zsinat Unitatis 
redintegratio, 22)  
 

Eltörölhetet len le lki pecsét…  
 

A megkeresztelt ember, mivel a keresztség által Krisztus 
tagjává vált, hasonlóvá vált Krisztushoz. (vö. Róm 8,29) A 
keresztség a keresztényt eltörölhetetlen lelki pecséttel 
(characterrel) jelöli meg, ami annak jele, hogy Krisztushoz 
tartozik. E jelet semmiféle bűn ki nem törölheti, még akkor 
sem, ha a bűn megakadályozza, hogy a keresztség az üd-
vösség gyümölcseit teremje. (Trienti Zsinat Decretum de 
sacramentis) Az egyszer s mindenkorra kiszolgáltatott ke-
resztséget nem lehet megismételni. 
A keresztség révén az Egyházba beépült hívők szentségi 
karaktert kaptak, amely a keresztény vallásos kultuszra 
szenteli őket. (II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium 11) A ke-
resztségi pecsét a keresztényeket alkalmassá teszi és köte-
lezi egyrészt arra, hogy Istennek szolgáljanak az Egyház 
szent liturgiájában való eleven részvétellel, másrészt ke-
resztségi papságuk gyakorlására a szent és a szeretetben te-

vékeny élet tanúságtételével. (II. Vatikáni Zsinat Lumen 
gentium 10)  
Az „Úr karaktere” (Szent Ágoston Epistula 98,5) pecsét, 
amellyel a Szentlélek jelölt meg minket „a megváltás nap-
jára” (vö. Ef  1,13-14; 4,30; 2Kor 1,21-22) „A keresztség 
az örök élet pecsétje.” (Szent Ireneusz Demonstration 
predicationis apostolicae 3). A hívő, aki mindvégig „meg-
őrzi a pecsétet”, azaz hű marad a keresztség követelménye-
ihez, a „hit jelével” (Római kánon, Missale romanum 
1970,454) halhat meg, keresztsége hitével, Isten boldogító 
látásának – ami a hit beteljesedése – várásában és a föltá-
madás reményében.     

(Koczka Tamásné) 
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2019. május 5-én Tavaszi koncert címmel adott 
hangversenyt a dunaharaszti református 

templomban a helyi református gyülekezet 
énekkara, a dunaharaszti Szent István 

plébániatemplom Szent Cecília kórusa, 
valamint az alsónémedi református gyülekezet 
énekkara. Karnagyok Sőtér Kata, Nagy István, 

ill. Kiss Ferenc. 
 

2019. május 18-án Nepomuki 
 Szent János tiszteletére német 
mise volt a dunaharaszti Szent 

István templomban, majd a hívek 
levonultak a Duna-partra a 

hagyományos gyertyaúsztatás 
ünnepi szertartásának 

megtartására. 

2019. június 10-én Taksonyban tizenharmadik 
alkalommal került megrendezésre a Pünkösdi 

hangverseny eseménye, amelyen közreműködtek 
Hegedűs Valér, zongora, Höhszt János, trombita, 
Kassai Zoltán, harmonika, Nagy István, orgona, 

Révész Rita, ének, valamint a helyi Szent Anna kórus, 
Höhszt Erika vezetésével. A zenei esemény 

alkalmából nyitották meg a templomban a Molnár 
János festményeit bemutató kiállítást, Test-lélek-

szellem címmel, amely két hétig volt látható. 
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Húsvét  6 .  vasárnap ja  Húsvét  6 .  vasárnap ja  Húsvét  6 .  vasárnap ja  Húsvét  6 .  vasárnap ja      
            e l m é l k e d é se l m é l k e d é se l m é l k e d é se l m é l k e d é s     

 

Kedves Olvasók! 
 

Ma elsősorban a szentmise Olvas-
mányára figyelünk és annak tanulsá-
gaira. Érdemes visszaidézni a hallottakat. 

Bevezetésképpen megemlíthetjük, hogy a húsvét utáni 
idő Szentlélek-várásának idejében vagyunk, hiszen Jézus 
szenvedése előtt apostolainak megígérte a Szentlelket. 

Azoknak az embereknek, akik eddig csak a halászathoz 
értettek, közösséget kellett alapítaniuk, embereket tanítani-
uk, vezetniük, ami nem kis feladatot ró majd rájuk.  

A húsvét 6. vasárnapi olvasmányban nagy problémáról 
hallunk. Az első keresztények között komoly feszültséget 
okoz a pogányok, a nem egyisten-hívők befogadása a ke-
resztény közösségbe. 

Szent Péter nehezen indult el Kornéliuszt meglátogatni, 
ugyanakkor örömmel tapasztalja, hogy a Szentlélek a po-
gányokra is kiáradt. Szent Pál, járva Kis-Ázsia városait, ta-
pasztalja, hogy az úgynevezett pogányok érdeklődnek a ke-
resztény vallás iránt, és fogékonyak a hit befogadására.  

A zsidó vallásból kereszténnyé vált hívek azonban gya-
núval tekintenek a pogányokra. Azt követelik, hogy először 
tartsák meg a zsidó előírásokat, mint előkészületet, majd 
utána megkeresztelkedhetnek. Hiszen ők is végigjárták ezt 
az utat. Szent Pál és Szent Barnabás azonban, akik sok po-
gányt tanítottak és kereszteltek meg, hevesen tiltakoznak ez 
ellen, hiszen a megváltásban minden ember a keresztség 
szentsége által részesül. Jézus tanítása szerint: „Aki hisz és 
megkeresztelkedik, üdvözül.” 

Az egyház feje Szent Péter, Krisztus megbízottjai az 
apostolok. Ezért Pál és Barnabás felmennek Jeruzsálembe, 
az apostolokhoz, a vitás kérdés eldöntésére. Az apostolok 
szívesen fogadják őket, és összehívják az úgynevezett 
apostoli zsinatot. Pál és Barnabás beszámolnak apostoli út-
jukról és a pogányok nagy számáról, akik keresztények let-
tek. 

Az apostolok imádkoztak a Szentlélekhez, hogy mutassa 
meg a helyes utat. Így mondták ki döntésüket: „A Szentlé-

lek és mi magunk is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok 

több terhet a szükségesnél.” Vagyis nem kell először a zsi-
dó vallás előírásait megtartani a pogányoknak, ha kereszté-
nyek akarnak lenni. Pál és Barnabás örömmel vitte a hírt a 
pogányokból megtért keresztényeknek. Az elhangzottakból 
több tanulságot is levonhatunk, valamint a mi életünkből is 
tudunk példát mondani, az akkori nehézséghez hasonlóan. 

Az egyik fontos tény, hogy az Egyházban a vezetés kez-
dettől egységes volt. Péter apostol az Egyház feje, és az ő 
utódai, a pápák – Krisztus földi helytartói. Ők döntenek a 
vitás kérdésekben. Így fogalmazhatjuk meg: az Egyház biz-
tos tanítást ad hit és erkölcs területén, ha a pápa, a püspö-
kök egyetértésében, valamit hivatalon (ex katedra) kijelent, 
az biztos tanítás, amit minden katolikusnak el kell fogad-
nia. Ezeket nevezzük dogmáknak. 

A másik fontos tény, hogy az Egyház minden korban ke-
reste a vallásos élet megéléséhez leginkább alkalmas szer-
vezeti kereteket a hívek érdekében. 

A mi korunkban is adódtak komoly viták, elégedetlenke-
dések, különösen a II. Vatikáni zsinat után. A Zsinat atyái, 

a püspökök (kb. 3000 püspök vett részt a zsinaton) 
keresték azokat a formákat, kereteket, amelyek 
a mai ember számára jobban közvetítik az 

evangéliumot, az örömhírt, és alkalmasabbak a 
hit megélésére. Csak néhány újítást említek meg, 

amelyeket többen nem akartak elfogadni, vagyis 
csak a változást látták benne, de nem annak az értel-

mét. Az emberek, ha valamit változás nélkül élnek meg 
századokon keresztül, nehezen fogadják be az újat.  

Erre példa a nemzeti nyelv bevezetése a liturgiába, a 
szentmisébe és a többi szertartásokba, a világon egységes 
latin helyett. Az Egyház egyetemességét féltették. A nem-
zeti nyelven végzett szentmise elveszíti a misztikusságát, 
mondták. Nagyapám testvére, aki környei jegyző volt fiatal 
korában, nyolcvan éven felül volt már a 70-es évek elején. 
Azt mondta nekem, mint fiatal papnak: Nem értjük teljesen 

a liturgikus reform jelentőségét, hozzá vagyunk szokva ré-

gihez, de elfogadjuk az Egyház döntését, mert az biztos, 

hogy úgy jó, mert az Egyházat a jó Isten irányítja. 

A másik ilyen újítás például a szembemiséző oltár hasz-
nálata a templomban. Avval érveltek sokan, hogy a díszes 
főoltár előtt álló pap a Jóistenhez viszi a mi imánkat, és 
furcsa az, hogy a pap szemben áll velünk. 

A böjti fegyelem módosításában is azt látták, hogy az 
Egyház lazít, megszüntette a hústilalmat, és az áldozás előt-
ti szentségi böjtöt is eltörölte.  

Régen egész évben, minden pénteken hústilalom volt. 
Aki megszegte, súlyos bűnt követett el. Ma csak nagyböjt-
ben kötelező a hústilalom, a pénteki bűnbánati nap azonban 
egész éven át kötelező. (Csak megjegyzem, sokkal na-
gyobb odafigyelést igényel az új törvény, mint a régi.) A 
zsinat szándéka, hogy tudatosabban éljük át a Jézus áldoza-
tával való azonosulást, a pénteket. 

A szentségi böjt megrövidítésének az a szándéka, hogy 
minél többen áldozzanak a szentmisén. Régen a 10 illetve 
11 órai vasárnapi szentmisén szinte csak a pap áldozott, 
mert éjféltől kezdve nem volt szabad még egy korty vizet 
sem inni. Ki az, aki ezt meg tudta tartani. A szentáldozás 
fontosabb, mint a szentségi böjt szigorú betartása!  

A Zsinati atyák alapvető szempontja az volt, hogy ne a 
törvény betűjét, hanem a törvény célját, a szellemét nézzük.  

Ma Ferenc pápa magatartását és tanítását is sokan kifo-
gásolják. Ő egy új, fontos szempontra hívja fel a világ és a 
keresztények figyelmét: Jobban figyeljünk oda a szegé-
nyekre, a „leselejtezettekre” a társadalom perifériára került 
emberekre, a szenvedőkre, a börtönökben sínylődőkre. Az 
Egyház lépjen ki a plébániákról, menjen az emberek közé. 

Ezek a hangsúlyok nem újak az Egyház gyakorlatában, 
és nem árt, ha a Szentatya újra ráirányítja figyelmünket és 
szívünket ezekre a feladatokra is. 

Befejezésül: ne felejtsük el, hogy az Egyházat ma is a 
Szentlélek Úristen vezeti, minden korban rámutatva a kor 
kihívásaira, feladataira. Az örök igazságok nem változnak, 
de azok gyakorlati megélése minden korban más és más. 

Jézus az evangéliumban elmondott szavai nyugtassanak 
meg minket: „A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a ne-

vemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetek-

be juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok 

rátok, az én békémet adom nektek. Ne nyugtalankodjék szí-

vetek, és ne csüggedjen.” 

Hallgassunk Anyaszentegyházunk tanítására, akkor is, ha 
nem mindig értjük intézkedéseit, és akkor jó úton járunk.  

Szeretettel: András atya 
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Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. (Zsolt 117,1) 

ARANYKOR 
 

Kedves András atya, szeretettel, tisztelettel és hálával köszöntünk téged papi jubileumod alkalmá-
ból, amikor pappá szentelésed ötvenedik évfordulóját ünnepelhetjük meg veled. Úgy gondoltam, 
hogy ennek az interjúnak az lesz a címe: Aranykor, hiszen életpályád ötven esztendejével a hátad 
mögött elérkeztél életednek egy olyan korszakába, amikor mindazokat a gyümölcsöket learathatod, 
amit gyűjtöttél életed során. Talán, reményeink szerint, kevesebb gonddal, és ezzel a sok szép ta-
pasztalattal, szolgálati eredménnyel egy aranykort érhetsz meg mostani állapotodban.  
Engedd meg, hogy kifaggassunk most téged életpályádról, szolgálatodról, emlékeidről. Oszd meg 
velünk tapasztalataidat, a sok munkát, örömöt és esetleg bánatot, ami ért téged. Mesélj nekünk.  
 

A meghívás pillanatát elevenítsük fel elsőként. 

Az örömteli ünnephez kapcsolódóan szívesen emlékezem 
vissza szolgálatom esztendeire. A meghívás pillanatára 
visszaemlékezve két mozzanatot szeretnék megemlíteni: 
valamikor tíz esztendős koromban történt, hogy egy bará-
tomnak, osztálytársamnak, titokban, elmondtam, milyen 
szándékom van nekem. A szándéktól később sem tántorod-
tam el, egyetlen percre sem. Gyerekkori lelki atyám egy je-
zsuita volt, Banicz Lajos, akit eltiltottak hivatásának gya-
korlásától, és így kántorként szolgált Veresegyházon, ahol 
nevelkedtem.  
Az is jele volt az én hivatásomnak, hogy nagyon szerettem 
templomban lenni. Ministrálni, a templom körül 
segédkezni, hajnali misére, litániára járni. Vár-
helyi Vilmosnak hívták a plébános atyát Vere-
segyházon, aki maga köré gyűjtött bennünket. 
Mindig voltunk mellette tízen-tizennégyen fiúk, 
akik rendszeresen ministráltunk, összejártunk. 
Nagyon jó kis társaság volt ez. A plébános atya 
sokat foglalkozott velünk. Várhelyi Vilmos 
negyven évig szolgált Veresegyházon.  
A másik nagyon meghatározó élményem az 
volt, hogy Esztergomba kerültem a ferences 
gimnáziumba. Az ottani hittanárunkhoz, páter Karácsonyi 
Aladárhoz kötődik az emlékem, hogy egy foglalkozáson ezt 
mondta: Fiúk, most mindenki gondoljon magába, és ajánlja 
fel magát a Jóistennek, hogy amit a Jóisten akar, az elfo-
gadjátok. Elfogadjátok, hogy vezessen benneteket, és ki-
bontakozzatok a hivatásban. Akkor én azt mondtam ma-
gamban, hogy vállalom. Egy életre vállalom.  
A ferences gimnáziumban humán osztályba jártam. Az osz-
tályomban tizennyolc kispapjelölt volt, végül tízünket szen-
teltek pappá. Ketten ferencesek lettek, nyolcan pedig világi 
papok.   
Ez a hatvanas évek elején volt. 

Igen, hatvantól hatvannégyig jártam gimnáziumba, hatvan-
négytől hatvankilencig szemináriumba. Korai döntésemet 
tükrözi, hogy amikor a gimnáziumot kezdtem, már akkor 
bejelentkeztem Vácott, Dr. Kovács Vince püspök atyánál, 
hogy szeretnék pap lenni. Hálás vagyok a gondviselésnek, 
mert a kollégiumi ellátás havi 460 forintba került, és ezt 
szüleim nem tudták volna kifizetni. A Váci Egyházmegye 
azonban 100 forinttal támogatott bennünket másodiktól ne-
gyedikig, és az illegalitásban szolgáló jezsuiták pedig ha-
vonta 300 forinttal támogatták az én tanulmányaimat.  
Nyáron pedig mentem dolgozni, s amit kerestem, abból él-
tem év közben. Gimnazistaként dolgoztam a konzervgyár-

ban előkészítőként, zöldséget, gyümölcsöt tisztítottam, ap-
rítottam, rakodtam a téglagyárban, a vasútnál kapáltam a 
gyomot a töltésen. Szeminaristaként pedig, családi kapcso-
lat révén, figuránsként dolgoztam földmérők, építészmér-
nökök mellett.   
Érettségi után melyik szemináriumba jelentkeztél?  

Gimnázium után az egri szemináriumba kerültem, mert a 
váci egyházmegyés kispapokat három részre osztották. Hú-
szan voltunk, abból egy része Egerbe került, egy része Sze-
gedre, valamint Budapestre, a központi szemináriumba. A 
váci szeminárium akkoriban nem működhetett, államosítot-
ták, és gimnázium volt a helyén.  

A szemináriumi öt év nagyon szép volt. Azzal 
foglalkozhattam, amit szerettem. A Szentírás, az 
Egyháznak a története, tanítása, a szent zene, a 
szent énekek, azután a szent művészet. Tulaj-
donképpen minden az egyházról, a templomról, 
a vallásról szólt a teológián, és ez nagyon jó 
volt. Majdnem kitűnő voltam végig, egy-két né-
gyesem volt összesen.  
Rengeteget jártunk kirándulni. Csütörtökönként 
csak két óránk volt, ami után mentünk Egerbe, a 
Bükkbe, biciklivel, gyalogosan, busszal, egész 

napos kirándulásokra. Nagyon jó, összetartó osztályunk 
volt. Mély kapcsolatok alakultak ki közöttünk, számon tart-
juk egymást, tudunk egymásról a mai napig.  
Pappá melyik püspök atya szentelt? 

Dr. Bánk József atyát 1969-ben nevezték ki a Váci Egy-
házmegye élére. Február 11-én történt a püspöki beiktatás, 
és a negyven valahány váci kispap nevében én köszöntöt-
tem őt akkor.  
1969. június 22-én tízünket szentelt fel a Váci Székesegy-
házban, mi voltunk az elsők, akiket szentelt. Bánk József 
atya nagyon törődött az újmisésekkel. Gyönyörű levelet írt 
egyenként, mindannyiunknak, az enyémet őrzöm a mai na-
pig. Igazi főpásztor volt ő, aki beletette szívét, lelkét a szol-
gálatba. Intelmekkel bocsátott el bennünket, hogyan visel-
kedjünk a gyerekekkel, felnőttekkel, elöljáróinkkal. Később 
is gondoskodott rólunk. Például hat nyáron keresztül jártam 
Vácra továbbképzésre, mert a szemináriumban akkoriban 
nem kaptunk gyakorlati képzést. Ezeken a tanfolyamokon 
az eltiltott teológiatanárok tartottak előadásokat, megismer-
hettük a nagy öregeket: Dr. Visnyei Lajost, Dr. Szilléri 
Lászlót, Dr. Fila Lajost, Dr. Bálint Józsefet, Dr. Rajz Mi-
hályt. 
Tehát, 1969. június 22-én szenteltek. Az újmiséidet hol 

tartottad? 
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Újmisét tartottam először is Veresegyházon, Péter-Pál ün-
nepén. Majd Kunadacson, mivel Molnár István, veresegy-
házi születésű pap ott szolgált. Akkoriban nem volt ott 
templom, csak egy pajta, egy nagy hodály, ott tartottam 
szintén újmisét. Kunadacson 1971-
ben épült fel a Szent István templom. 
Majd Nézsán tartottam még újmisét, 
amikor augusztus 1-vel odahelyeztek. 
A mai napig emlékszem az első prédi-
kációmra. Nem tudom, hogyan jöttem 
le a szószékről, úgy izgultam.  
Jót mosolygunk most is a történeten.  
 

Gyurkó Gábor volt a plébános, aki 
mellé káplánnak kerültem. Ő megvi-
gasztalt: Kisatyám, kisatyám, nem 
kell izgulni. (Akkoriban még magá-
zódtunk.) Maga új itten, bármit mond, 
a hívek mindennek örülnek, boldogan 
hallgatják. Nem kell izgulni. Csak 
mondja el nyugodtan, ami a szívén 
van.  
Hogyan fogadtak Nézsán téged? 

Szeretettel, nagyon, nagyon. Két évig 
voltam ott, ez a kommunista rendszer 
alatt volt, mikor 55 %-ról 75 %-ra 
fölvittem az iskolai beíratást. Az nagyon kemény dolog volt 
akkoriban. A szülőket zaklatták, zsarolták, hogy ne írassák 
be a gyerekeket hittanra. Nézsa mellett Keszeg és Alsópe-
tény településeket láttuk el. A keszegi iskolaigazgató ro-
konszenvezett velünk, és nem ellenőrzött bennünket, csak 
ne legyenek a gyerekek iskolai hittanra beíratva. A szombat 
délutáni templomi foglalkozásokon, amelyeket Alsópe-
tényben tartottunk, ötven-hatvan gyerek is résztvett, három 
csoportban tudtunk velük foglalkozni.   
Télen szánkóval meg lovaskocsival jártunk, tavasztól őszig 
pedig biciklivel vagy busszal. Aztán később lett motorom, 
azon jártam. Második állomáshelyemre, Mindszentre már 
motorral költöztem. A 180 kilométert majdnem egy hu-
zamban mentem végig.  
Nézsa Nógrád megye, Mindszent Csongrád, a Viharsa-

rok.  

Mindszent a Tisza-parton található, négy évig voltam ott 
káplán. Nehéz kiképzőhely volt. Mindszenten volt a plébá-
nia, viszont a környék tele volt tanyákkal, amelyeket szin-
tén el kellett látni. Négy tanyaiskola működött, misézőhely 
is volt több. A nagytemplom ott volt a faluban, majdnem 
egészen a Tisza partján, a Telepen pedig az én főnököm 
megvásárolt egy családiházat, és kiügyeskedte, hogy abból 
alakítsunk ki templomot.  
Hogy hívták itt a plébánosodat? 

Márk Lajosnak hívták. Ha nem lett volna kommunista 
rendszer, belőle püspök lett volna, annyira kiváló ember 
volt. Szép szál magas ember, kiváló memóriával. Óriási 
koponya, bölcs lelkipásztor. Nagyon kemény ember volt, 
nem volt könnyű mellette. Mivel előző szolgálati helyén 
nem volt hajlandó a Mindszenty-ellenes körlevelet a temp-
lomban fölolvasni, 1948-tól 1953-ig, öt évre Kistarcsára 
vitték. De nem csak őt, rengeteg pap volt ott Kistarcsán! 
Egy tanyasi misézőhely hogyan nézett ki? 

Az iskolákban miséztünk. Tégláson, Alsó- és Felsőludason, 
valamint a Telepen, ezeken a helyeken volt tanítás és 

misézőhely egyben. A hitoktatás lehetőségeiről: Mindszen-
ten, egy nyolcezres faluban, amikor odakerültem, tizenöt 
gyerek járt hitoktatásra. A tanyákon tíz-tizenkettő gyermek 
járt iskolába, azok viszont mind hittanosak voltak. A falu-

ban nem is engedték a gyerekeket az 
iskolában hittanra járni, a hitoktatást a 
templomban oldottuk meg.  
Érdekes viszont, hogy ott volt hetven-
öt elsőáldozó, kétszázötven bérmálko-
zó, viszont a következő vasárnapra 
egy sem látszott közülük a templom-
ban. Az, hogy ennyi gyermekkel tud-
tam foglalkozni, felkészíteni őket, 
mégis óriási eredmény volt és örülni 
kellett neki. Tudni kell ehhez azon-
ban, hogy Mindszenten, ha egy fiatal 
eljött a templomba, kiközösítették a 
többiek. Élénk volt a mozgalmi élet, 
és nagy volt a nyomás.  
A gyerekekkel hittanórán kívül ho-

gyan foglalkoztál? 

Rengeteget játszottunk, hittanóra előtt 
és után, kidobósat, meg bújócskát, 
mindenfélét, és már 1971-től tanítot-
tam a gyerekeknek Sillye Jenő szá-
mait. 

Tudtál már akkor gitározni? 

Nem, akkor még csak énekeltem. Gépeltem a szövegeket, 
vittem a gyerekeknek. Itt Mindszenten szolgált mellettünk 
kántorként egy nővér, akit Balogh Lenkének hívtak, a rendi 
neve Viktima volt. A kalocsai iskolanővérek rendjébe tar-
tozott. Ő vezette a helyi kórust, orgonált. Tőle rengeteget 
tanultam zenei téren.  
Mindszenten négy évet szolgáltam, majd átkerültem Rá-
kosszentmihályra, ahol szintén négy esztendőt töltöttem 
káplánként. Rákosszentmihályról jártam a mátyásföldi ze-
neiskolába, ott tanultam meg a zeneelmélet és a gitározás 
alapjait. 1975 és 79 között szolgátam Szentmihályon, ahol 
nagyon élénk, aktív egyházközösség működött: volt ott ze-
nekar, énekkar, beatmise, ifjúsági hittan, bibliakör, felso-
rolni is nehéz. Karácsonyi színdarabokat is rendeztünk. A 
diákmisék fantasztikusak voltak. Rákosszentmihályon 
Zsombor Kálmán plébános mellett láttam el a kápláni fela-
datokat. Ő most is él, nyolcvankilenc évesen.  
Ott is foglalkoztál hitoktatással? 

Budapesten az volt a helyzet, hogy a több százezer lakosú 
XVI. kerületben iskolai hittanra három gyerek volt beíratva 
Sashalmon, egy pedig Mátyásföldön. A templomi hittant 
viszont három csoportban kellett megoldanunk, kb. száz 
gyermek részére. Itt nagyon jó volt a szülői háttér. Ezek a 
gyermekek ott voltak minden vasárnap a szentmisén.  
Került ki kezed alól olyan tanítvány, aki pap lett? 

Sánta János mindszenti származású, aki teológiatanár. Más 
szolgálati helyemről nem.  
A következő lépcső? 

Négy év elteltével kerültem a Kecskemét közelében fekvő 
Kerekegyházára. Itt egy nagyon intelligens közösség foga-
dott.  
Több mint négyszáz gyereket tanítottam hittanra, működött 
az ifjúsági hittan, bibliaóra, azután voltak házascsoportok, 
énekkar, minden, minden.  
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Kerekegyházán ki volt a plébános? 

Alexy Géza atya. Őmellette nagyon jó volt szolgálni. Igen 
erős csapat volt ott. Nemrég, egy lelkigyakorlat alkalmával 
jártam náluk, és olyan jó volt látni, hogy az egyházközségi 
elnök, az óvónő, az egyházközségi énekkar tagjai mind az 
én hittanosaim közül kerültek ki.  
A kerekegyházi szolgálatot követően plébánosnak neve-

zett ki Bánk püspök atya Cserhátsurányba.   

Az egy palóc vidék, nagyon kedvesek, aranyosak voltak az 
emberek. Palócok és tótok élnek arra, nagyon ősi, népvise-
letes népek. Cserhátsurány és Terény voltak a falvaim. Két 
esztendőt szolgátam ezen a helyen. Nagyon jó volt a he-
gyek között. A templom egy ékszerdoboz, fenn a dombon 
egy eredeti, vidéki, gótikus 
toronnyal. Csodálatos.  
Surányban voltak olyan ezer 
körül, Terényben voltak két-
százötven-háromszázan kato-
likusok. Rengeteg volt a fia-
tal, elsőpénteken volt vagy 
ötven ifjú ember gyónni, a 
lelkigyakorlaton a falunak a 
kétharmada meggyónt, hát ez 
egy ilyenfajta nép volt.  
Cserhátsurány után pedig, ti-
zennégy év elteltével, már 
plébánosként visszakerültem 
Nézsára. Kilenc esztendő volt 
a szolgálatom ideje. Ott min-
denki hittanos volt az általános iskolában. Csak jellemzés-
képpen mesélem el: hét lobogó volt, három körmenet, hús-
vétkor, úrnapján, meg búcsúkor, és be kellett osztani, hogy 
melyik körmeneten melyik lány viszi a lobogókat, mert 
összevesztek volna rajta. Huszonegy lány volt beosztva há-
rom körmenetre. Ez ennyire számított.  
Nézsán kezdtem az építkezést. – említi meg András atya 

mosolyogva.  

Mit építettél? 

Építettünk egy 9x18 méteres emeletes épületet, kalákában, 
mely közösségi házként funkcionált. Annak idején külföld-
ről is kaptunk valamennyi támogatást, ez segített bennün-
ket. Az épület egyébként eredetileg istálló volt, kocsiszín, 
melyet lebontottunk, és a helyén emeltük az új épületet.  
Aztán, kilenc év elteltével kaptam kinevezést Dunaharaszti-
ra és Taksonyba, ekkor voltam negyvennyolc éves, ezüst-
misés.  
Ennek már huszonöt esztendeje. Tehát idén aranymisét 

ünneplünk, és a te huszonöt éves itteni szolgálatodat – 

ezüst szolgálatot. 

Hát ez volt az életem útja.  
Itt is nagy szeretettel fogadtak, sok ember van körülöt-

ted. 

Sok segítőtársam van, és mozgalmas a hitélet: a fiatalok 
csoportjai – END, Mustármag, Közi, a házascsoportok, bib-
liakör, ifjúsági és felnőtthittan, énekkarok, valamint folya-
matosan építkezem.  
Taksonyban a főtér és a templom környezetének a ki-

alakítása, a templom és a plébánia felújítása, Dunaha-

rasztiban a nagytemplom felújítása, a Kálvári-kápolna 

újjáépítése, a főplébánia bővítése és korszerűsítése, a li-

geti új Szent Imre templom építésének elindítása mind a 

te nevedhez kötődik.  

Tudjuk, szíveden viseled mindenütt a hitoktatást. Most 

milyen az arány az iskolások között? 
Egy kicsit talán jobb, mint volt ezelőtt néhány évvel. Jelen-
leg a probléma inkább az, hogy hittanosnak igen, de a 
szentségek vételére nem – ilyen a mentalitás. Ez baj. Példá-
ul, nyolcadikos hittanos Dunaharasztiban ötven van, bér-
málkozó pedig csak kettő. Hittanra járnak a gyerekek, mert 
most kell járni hittanra vagy etikára, de a szülői háttér 
olyan, hogy a gyerekek közül bérmálkozó és elsőáldozó 
kevés kerül ki. Osztályonként pl. karácsonykor, húsvétkor 
gyónni alig van valaki.  
És most hogyan telik egy napod? 

Reggel elmegyek a szentmisére, ha nincs, akkor is fölkelek 
elég korán, Amikor mise után hazaérkezem, reggelizek, el 
szoktam végezni az imádságot, és utána, ha van temetés, 
azt is elvégzem. Készülök, vannak telefonálnivalók, ügye-
ket kell intézni, például a templomépítéssel kapcsolatban. 
Rengeteg telefon, sok utánjárás, ügyintézés, apró és na-
gyobb dolgok a három egyházközség életében. Délben van 
az ebéd, ami után egy kicsit pihenni szoktam. Délután pe-
dig szívesen foglalkozom felnőttekkel. Van, akit kereszte-
lőre kell felkészíteni, elsőáldozásra. Most is van négy tanít-
ványom, akikkel rendszeresen foglalkozom. Este mise, 
egyházközségi tanácskozások, jegyesoktatás, bibliaóra. A 
családközösségekben is együttműködök, ők is este szoktak 
találkozni.  
Ott vannak még a betegeid, időseid.  

Minden hónapban, elsőpénteken látogatom az idős, beteg 
testvéreket.  
Három egyházközséget kell eligazgatni. Lelkileg és gya-

korlati működés szempontjából is.  

Most papi lelki utadról szeretnélek még kérdezni.  

Igyekeztem a feladatomat mindenütt jól ellátni. Mindenütt 
azt kerestem, mit lehet tenni, mivel szolgálhatom a rám-
bízottakat. Teljes odaadással, szívből, alázattal és szolgá-
latkészen törekszem teljesíteni azt, amit várnak tőlem.  
A lelki erények közül legfontosabbnak tartom az alázatot. 
Alázat nélkül nem tudjuk elvégezni a feladatainkat, és nem 
tudjuk hordoznia terheket. Alázat nélkül nem tudunk sze-
retni.  
Nagyon fontos még, hogy képesek legyünk megtalálni a 
különböző feladatokhoz a megfelelő embereket. Ez a min-
dennapi gyakorlat.   
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Lelkiekben pedig, úgy érzem, a Jóistennel való kapcsola-
tom mindig megvolt, imádságaimat elvégeztem. Mégis, 
majdnem húsz éve ennek már, hogy felmerült bennem a kí-
vánság, jó lenne egy kicsit mélyebbre evezni, hiszen a sze-
minárium régen volt, és nem lehet mindig csak a munkával 
törődni. Lelki forrásra, táplálékra volt szükségem. Ekkor ta-
láltam rá a Vinculum Caritatis közösségre. Egy fiatalkori 
pap barátom volt a vezetője, akit kedveltem, és boldogan 
csatlakoztam hozzájuk. Havonta egyszer találkozunk, lelki 
olvasmányainkat megbeszéljük, elmélkedünk, nyaranta kö-
zös lelkigyakorlaton veszünk részt, hiszen kell az elmélet is 
a gyakorlat mellé. 
Visszatérve a gyakorlati szolgálatra, úgy érzem, ahhoz kap-
tam küldetést, hogy felnőtteket indítsak el a hit útján, fog-
lalkozzam velük, képezzem őket. Szívesen hallgatnak en-
gem. Az itt töltött huszonöt év alatt rengeteg felnőttel fog-
lalkoztam, én pedig úgy érzem, ehhez kaptam a Jóistentől 
karizmát.  

Összeállítottam a foglalkozások menetét, hogyan tudok 
ezeknek az érdeklődőknek teljes képet adni, hogy élő le-
gyen a kapcsolatuk Jézussal, megszilárduljon a hitük, 
megmaradjanak az Egyházban. Úgy érzem, a Szentlélek 
segíti ezt a szolgálatomat, hogy eredményes tudjak lenni. 
Sok tapasztalatot gyűjtöttem, hogy tanácsot tudjak adni az 
egyes élethelyzetekben.  
Hálát adok a Jóistennek, hogy az egyes egyházközségeket 
előre tudtam vinni, fejleszteni lelkiekben és anyagiakban is, 
építkezésben, új dolgoknak a megvalósításában, hogy ma-
radandót tudtunk együtt alkotni.  
Tulajdonképpen ez maga a boldogság, hogy megkaptad 

a meghívást, a szolgálatot, a célt, a lehetőséget. Az el-

mondottakat adni tudtad, a szolgálatot, a körülménye-

ket össze tudjad hangolni. A pap azt vállalja, hogy má-

sokért él.  

Persze. 
Egyszer azt mondtad, mindig arra törekedtél, hogy bé-

kében megőrizd a rádbízottakat.   

Békességet teremteni, az egy óriási feladat. Együttműkö-
dést, szeretetet kialakítani, türelmet és tiszteletet!  
Dunaharasztiban és Taksonyban, mind a három egyházköz-
ség nagyon jól működik, az önkormányzattal is megfelelő a 
kapcsolat. Alapjában véve, mindkét településen az egyház-
nak megvan a súlya. Ez nagyon fontos, hogy az emberek 
fontosnak tartják az Egyháznak a jelenlétét és működését. 
Mert hiszen azt mondta VI. Pál, hogy a világ lelkiismerete 
a pápa, az egyház. Megvan tehát a feladatunk.  
Van egy elgondolásom. Az emberek különbözőek. Külön-
bözik a neveltetésük, a családi hagyományaik, az iskola, a 
vallásos életük, éppen ezért, minden egyes egyházközség-
ben különböző szálakkal kötődnek az emberek az Egyház-
hoz. Ezt ehhez a képhez tudom hasonlítani: ha bedobunk 
egy követ a vízbe, akkor az első hullám magas, de kicsi az 
átmérője, és minél inkább megyünk tovább, annál nagyobb 
a kör, de annál alacsonyabb a hullám. Ugyanígy van ez az 
emberek esetében is. Van, aki egészen ott van a központ-
ban, aki mindig eljön, mindig jelen van, aktívan kiveszi a 
részét a Egyház életéből; a következő olyan, aki minden 
vasárnap eljön; más ember minden évben eljön a misére ka-
rácsonykor, húsvétkor; van, aki megfizeti az egyházi adót, 
és imádkozik otthon; valaki már azt sem teszi, de azt mond-
ja, hogy azért szereti az Egyházat.  
Tehát tulajdonképpen minél jobban távolodnak a víz gyű-
rűi, annál több ember az, aki valamely módon kapcsolódhat 
hozzánk. Én ezt a tanulságot vontam le belőle, hogy nem 
tudok egy periférián lévő embert bevinni a legbelső körre, 
ellenben mindenkit egy kicsit közelebb szeretnék hozni Is-
tenhez. Azt adom, amit az ember be tud fogadni. Van egy 
régi mondás, bemegyünk az ő utcájába, és kijövünk a mi 
utcánkon. Törekedni kell arra, hogy mindenkinek tudjunk 
adni valamit.  
Van egy szép mondás, hogy a plébániának olyannak kell 

lennie, mint a falu kútjának. Mindenki mehessen oda 

vizet meríteni. 

Így van – mondja meleg hangon. 
 

Kedves András atya, hálát adunk az eddigi életutadért, 

a szolgálatodért, tenmagadért. Kívánunk sok termékeny 

évet a szerető hívek körében.  

Koczka Tamásné 
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A dunaharaszti Szent István templomban 2019. június 30-án megtartott aranymisén,  

Dr. Szalay László, dunaharaszti polgármestere e szavak kíséretében adta át főtisztelendő Láng András atyának,  

tevékenysége elismeréséül, a PRO URBE DUNAHARASZTI díjat . 
 

LÁNG ANDRÁS 
a templomépítő  plébános 

 

 1946-ban született Budapesten. Veresegyházán nevel-
kedett. 1969-ben szentelték pappá Vácott. Nézsa, Mind-
szent, Rákosszentmihály, Kerekegyháza településeken káp-
láni, majd Cserhátsurányban és Nézsán eltöltött plébánosi 
szolgálat után 1994. augusztus 1-el nevezték ki a Dunaha-
raszti Szent István Főplébánia és a taksonyi Szent Anna 
Plébánia plébánosának. 1998 óta a dunaharaszti 
Rákócziligeti Szent Imre plébánia is hozzá tartozik. Több-
féle feladatot lát el a Váci Püspökségen, ahol tagja a ta-
nácskozó testületnek, gazdasági tanácsnak, kateketikai bi-
zottságnak. Szolgálata, sokrétű tevékenysége elismeréséül 
viseli a kökénymonostori címzetes préposti, valamint a 
mesterkanonoki címet. Mindezek fémjelzik szerteágazó, 
áldozatkész, felelős életútját. 
 Dunaharaszti munkásságának érdekessége, hogy egy-
kor nagyapja is itt kezdte meg tevékenységét, mint kántor-
tanító, így Láng András már ezzel a kötődéssel fogott neki 
szolgálatának. Egyből munkához látott. Felújította az akkor 
alig lakható haraszti plébánia épületét: kántorlakást, hittan-
termet, jól felszerelt konyhát, két fürdőszobát, garázst ala-
kított ki. Az 1945-ben szinte megsemmisített, majd 1956-
ban az újjáépítés alatt súlyos károkat szenvedett, hányatott 
sorsú Szent István templomon András atya gondos munká-
val fejezte be elődje, dr. Lajtos József megkezdett tevé-
kenységét. 2004. augusztus 20-án, első építésének 100. év-
fordulóján áldották meg újra a kívül-belül megújult temp-
lomot.  
 András atya templomépítő tevékenysége ezzel azon-
ban nem ért véget. A hívek kezdeményezésének élére állva 
2012 szeptemberére régi pompájában állt a második világ-
háborúban felrobbantott barokk Kálvária kápolna, betelje-
sítve Domokos Tibor munkáját és életre keltve a hívő kö-
zösség álmait. A templomépítés ezután is folytatódott, és 
74 évvel a ligeti Szent Imre templom felrobbantása után, 
Láng András el nem évülő tevékenységének köszönhetően 
ismét új temploma van a Rákócziliget katolikus közösségé-
nek.  
 András atya azonban nem csak a falakat és tornyokat, 
hanem az egyházi közösségeket is buzgón építi. Ide érkez-
ve, nekilátott az új és régi kapcsolatok kialakításának. A 
hívek nagy szeretettel fogadták, így hamarosan közösségek 
sora fémjelezte szervezőmunkáját. Megalakult a fiatalokat 

tömörítő Közi, a Néri Szent 
Fülöp családi közösség, az 
idősebb házasok csoportja, 
a Szent István közösség. A 
fiatal házasoknak jelenleg is 
három csoportja működik, 
jelen van az END, a Mus-
tármag közösség, hasznos 
és kiváló munkát végez a 
helyi Karitász. 
 A hitoktatást is új ala-
pokra helyezte. Kezdetben 
nyugdíjas tanítók, önkénte-
sek, ma már diplomás hit-
oktatók tanítják a hittant. A 

hittan mellett a Szentjánosbogár ifi- és nagybogár gyerek-
csoportok, valamint a másodvirágzását élő cserkészcsapat 
is igen népszerűek. 1996 óta káplánok is segítik munkáját, 
András atya pedig nagy eltökéltséggel oktatja őket, felké-
szítendő az önálló plébánosi szolgálat ellátására. Az egy-
házmegyében méltán lettek híres nevelőhelyek Dunaha-
raszti és Taksony egyházközségei. E keresztény közössé-
gek és tagjaik nem csak a katolikus egyházat, hanem a vá-
ros társadalmi életét is nagymértékben gazdagítják. 
 Láng András plébános kiváló kapcsolatot ápol a vá-
rossal, a többi helyi történelmi egyházzal és lelkészeikkel, 
de ugyanilyen jó kapcsolatot tart az önkormányzat vezetői-
vel és tagjaival. Az együttműködés keretében a Képviselő 
Testület rendszeresen támogatja anyagilag és infrastruktu-
rálisan az egyházat, amely lelki, szellemi és társadalmi té-
ren viszonozza ezt. Így születhetett meg a nyitott városi 
templomkert, a Szent István szobor, vagy civil kezdemé-
nyezés nyomán az újra elkészített toronyóra, melyek mind 
a jó együttműködés jelképei. 
 Dunaharaszti polgárai számára kiemelten fontos a hit-
élet, ezt bizonyítják, hogy sorra újítani, bővíteni kell a 
templomainkat. Ebben a lelki-szellemi fejlődésben, a város 
értékeinek gyarapításában és közösségének építésében el-
évülhetetlen érdemeket szerzett Láng András kanonok plé-
bános atya, aki papként egyházát 50, Dunaharaszti városát 
25 éve szolgálja. 
 
 Dunaharasztin végzett városépítő közösségi és lelki 
tevékenységének elismeréseként átadom Láng Andrásnak a 
Pro Urbe Dunaharaszti kitüntető díjat! 
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0  

A képek június 30-án, illetve  

július 7-én a dunaharaszti Szent 

István és a ligeti Szent Imre temp-

lomban készültek Láng András atya 

aranymiséje alkalmából. 
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   IMA AZ ELSŐÁLDOZÓKÉRT 
 

Ó, Jézusom! Te olyan végtelenül szeretsz 
minket, hogy az Oltáriszentségben  
magadat adtad nekünk kimeríthetetlen  
ajándékul. Lobbantsd lángra a szívünket, 
ahogy most e gyermekért imádkozunk, 
hogy közvetíthessük számára dicsőséged, 
és hogy méltóképpen felkészülve  
járulhasson első ízben szent asztalodhoz! 
Ó, Jézus Szent Szíve! Védd meg ezt  
a fiatal lelket a gonosz cselszövéseitől!  
Erősítsd meg hitét, add, hogy növekedjen 
az irántad való szeretetben,  
és adományozd neki mindazokat  
az erényeket, melyek által méltó lesz  
magához venni Téged! Ámen. 
Keresztelő Szent János, aki a Messiás  
hírnöke voltál, készítsd elő Jézus útját  
ennek a gyermeknek a szívében is!  
Szent Tarzíciusz, óvd és őrizd meg  
a gyerekeket, akik most járulnak  
első szentáldozásukhoz! 

    IMA A FIATALOKÉRT 
 

Drága Mennyei Atyám! 
Vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébressz bennük új életet. Add, 
hogy megízleljék azt az örömöt, amit Te ajándékozol. Éreztesd meg 
velük a Te szeretetedet. Tedd naggyá és tisztává a Te szolgálatod 
utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket, és akaratukat szi-
lárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket a 
világ kísértéseitől. Ajándékozd meg őket bátorsággal és hűséggel.  
Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a 
Te igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet, bölcsességet és türelmet az 
idősebbeknek. Ámen 
 Az elsőáldozók a dunaharaszti Szent István templomban, 2019. május 5-én, a  taksonyi  Szent 

Anna templomban, 2019. május 19-én, a  l igeti Szent Imre templomban, 2019. június 23-án 

és a bérmálkozók a dunaharaszti Szent István templomban,  2019. május 12-én.  
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Az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük...  

KOVÁSZOLÓ TÁBOR 
 

A Váci Egyházmegye és a dunaharaszti egyház-

községek segítségével, 2019. június 23-án elindult 
egy huszonegy fős csapat, hogy közelebb kerüljön az 
Oltáriszentségben jelenlévő Jézushoz. Készülve az 
Eucharisztikus Világkongresszusra részt vettünk egy 
közös nyári táborban, amely a „kovászoló” nevet 
kapta, mert szeretnénk az egyházközségben úgy jelen 
lenn i, hogy annak tagjait megmozgassuk és aktivi-
záljuk. 

Táborunk központja az Andornaktályán található 
Kolping-ház volt. Az itt eltöltött napok alatt megis-
merkedtünk a településsel, valamint Bogács község-
gel és Eger városával. Helyet kapott a programok kö-
zött a sport, az imádság, a közösségi szolgálat, a strand, az egyházi intézmények 
látogatása és a közösen megélt szabadidő. A programokról a képeken keresztül 
kapunk betekintést, mintha apró ablakok lennének a nyár örömteli eseményeire. 
A programok a lelki tartalmat szolgálták, annak tanítását mélyítették el szí-
vünkben. A kedves Olvasó is lehetőséget kap a továbbiakban, hogy e lelki uta-
zást bejárja, a rövid leírással, amit lentebb talál. 

„Jézus asztalhoz ült tanítványaival együtt.” (Mt 9,10) Sokféle 
csoporttal tartott kapcsolatot, amelyek a legkülönfélébb embe-
rekből álltak: vámosok, farizeusok, lázadók, írástudók, szegé-
nyek, bűnösök stb. És ez mai is megtörténik. Mai is lehetőséget 
kap mindenki, hogy megismerje Jézust, és az Oltáriszentségben 
előtte letérdelve, a Szentírásban szavát hallva felismerje benne 
az Isten Fiát. Őt, aki asztalt terít nekünk. Az asztal és az étkezés, 
a találkozás helye és ideje. Annyira, hogy Jézus Önmagát is egy 
vacsora keretében adta nekünk. Az étkezésben lehet valamilyen 
kiemelten fontos tartalom (esküvő, keresztelő, elsőáldozás, szü-
letésnap stb.), ami ünneppé emeli a találkozást. Az ünnepre 
meghívottak mehetnek el, akik vendégek, családtagok. Mi Isten 
családjának, az Egyháznak vagyunk tagjai, akik meghívást kap-
tak Jézus asztalához. 

Az ünnepi étkezés kellemes hangulatának feltételei vannak. A 
családban: időben megérkezem az alkalomhoz illő ruhában; 
megmosom a kezem étkezés előtt; figyelmes vagyok az asztal-
nál, és ha szükséges, segítek a többieknek; beszélgetek velük, 

vagyis szólok és meghallgatok; imádkozom étkezés előtt és után; és a sor folyta-
tódhat a család szokásaival. A szentmise lakomáján: időben érkezem; megfelelő 
ruhában; megtisztítom lelkemet (gyónás, bűnbánat); imádkozom a közösséggel; 
szolgálok Isten népének körében (felolvasás, ének, ministrálás, díszítés stb.); fi-
gyelek a körülöttem levőkre; és sok egyéb szempont lehet még itt is, ami segít-
heti a közös ünneplést. 

A Eucharisztiában jelen van Jézus. Ez a cselekmény liturgia, ami általánosságban közszolgálatot jelent; vallásos érte-
lemben: szolgálat Istennek. Ez szeretetből fakad, és közösséget hoz létre (közös kertészkedés, horgászat, főzés, imádság, 
takarítás, stb.). A tanítványok készítették elő a húsvéti lakomát, ahol Jézus önmagát osztotta szét. Előkészítették a termet, 
az eszközöket, az ételt, italt és minden egyebet. Jézust szolgálhatom én is családom körében, barátaimban, osztálytársaim-
ban és a körülöttem élőkben. Ez a kicsiny, de mégis szükséges szolgálat feltétele az érvényes római rítusú szentmisének, 
mert a borban az egy csepp víz a mi emberségünk, szeretetből fakadó szolgálaton. Ez kerül oda Isten színe elé, amikor a 
pap a felajánlást végzi, így leszünk benne mi is a kenyérben és a borban, így él Krisztus titokzatos teste. 

Jézus kenyérben és borban adja magát. Vegyétek, egyétek és igyátok. Önmagáról úgy beszél, mint Élő Kenyér, mint 
Szőlőtő. Ő életet adó táplálék. Megjelenik benne az édesanyai szeretet. Az anya tejével testéből és testével táplálja gyer-
mekét, hogy növekedjen. Jézus is testével táplál minket, önmagát adva nekünk. Ezért a kenyér és a bor, mert az Eucharisz-
tia táplálék. Jézus fizikai teste lényegileg benne van, de nem a fülét vagy orrát kapjuk. Ha emberi húsban adná magát, mi 
is botránkoznánk, mint a zsidók a kafarnaumi beszéd után. A kenyér és a bor mindennap fogyasztható táplálék, könnyű el-
készíteni vagy egyszerű beszerezni, és nem terheli meg a szervezetet. Így Jézus jelen lehet tértől, időtől, gazdasági hely-
zettől, rangtól függetlenül a világon mindenütt, minden templomban. Velünk van, és mi is felismerjük az Oltáriszentség-
ben velünk lévő Jézust, és egyre jobban szeretjük Őt, mert ez a szeretet az egyházközség igazi kovásza, amely megmozdít, 
és tevékeny szeretetre indít.           

Dávid atya 
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Móra Ferenc: A PÁRTFOGÓK 
 

Nagyon megharagudtam a nyáron 
arra a vadalmafára, amelyik az 
ablakom alatt ágaskodik. Nagy 
bolond ágával mind elfogta elő-
lem a reggeli napot, a délit meg 
mind beeregette. 
– No, öreg vadalmafa – ütöttem 
rá bosszúsan a derekára –, még 
egy nap az életed. Nekem útban 
vagy, haszna senkinek sincs belő-
led, holnap reggel fejszét fogok a 
tövedre. 
Az öreg fa megrázkódott, levelei 
lassú reszketéssel zúgtak-zörögtek a fülembe. 
– Nono, én is ott leszek akkor – mondta az öreg fa öreges 
nyugalommal. – Majd beszélünk még efelől egymással. El-
küldöm hozzád a pártfogóimat. 
Nem mondom, hogy szorul szóra ezt mondta az öreg fa, de 
az értelme ez lehetett, mert egy óra múlva már csakugyan 
előbújt a tövéből az első pártfogó. 
– Mit a-karsz, mit a-karsz, mit a-karsz? – vartyogta mérge-
sen. Biz ez csak egy istenadta béka volt, a békáknak is csak 
a szegényebbjéből való. Folt hátán folt a szürke gúnyája, 
ijedt a szeme pislogása. 
– Nini, hát te itt zsellérkedel? – léptem közelebb a szegény 
papucsoshoz. De annyi pirinyó békácska rezzent arra föl a 
fűből, hogy szinte elsikoltottam ma-
gam. Hanyatt-homlok ugráltak be a 
fa tövén levő lyukakba. 
Megesett a szívem a papucsos famí-
lián, s föltettem magamban, hogy 
csak a derekán vágom el a fát. A tö-
vének megkegyelmezek, hadd nevel-
je föl az öreg a kis békáit békesség-
ben. 
Az ám, csakhogy délután a másik 
pártfogó is bemutatkozott. Egyszer 
csak látom, hogy az íróasztalomon a 
tollszár fölemelkedik, és úgy mozog, 
mintha valami láthatatlan kéz inte-
getne vele: 
– Gyere csak, gyere csak! 
Csodálkozva futok oda: hát egy fi-
nom ezüstfonál van ráhurkolva a 
tollszár végére. Mindjárt ráismertem, 
hogy ezt a pókocska remekelte. No, 
most már nézzük meg, hová visz. 
A nyitott ablakon át a vadalmafához 
vezetett ki. Ott volt a takácsműhely, 
ahol a fa dereka háromfelé ágazott. 
Csakhogy nem legyecskék voltak a 
hálóban: egy kis zacskó fityegett 
benne, tele aranykölessel. A zacskó 
akkora volt, mint egy borsószem, a 
kölesszemek aprók, mint a mákszem. 
– Nini – mondom –, nyilván rossz 
idő jár a takácsiparra. A mester me-
zei munkára adta magát. Nézzük, no, 
milyen volt a termés. 

Ahogy megérintettem a zacskóját, odaugrik ám haragosan a 
pókocska, s nagy motollával eltakarja testével a zacskót. 
„Megeszlek, ha hozzányúlsz!” – bizonyosan azt akarta 
mondani a kaszáló lábaival. 
Én meg egyszerre rájöttem, hogy nem köles van abban a 
zacskóban, hanem póktojás. Itt akarja őket kikölteni a pó-
kocska. Jó hely ez erre nagyon. A fa oldalán a sűrű mohá-
ban csak úgy hemzseg a milliom apró bogárka. Valóságos 
vadon erdő ez, lehet benne vadászni. 
No, mondom, megkegyelmezek a fa derekának is. Nem te-
szem földönfutóvá a takácsokat. Én úgyis csak a koronára 
haragszom. 
A fa megrázta koronáját, s a levelek olyan vidáman verőd-
tek össze, mintha csak kacagnának. 
Napáldozatkor azt is megtudtam, mit kacagtak. A fa sűrű 
hegyében rigófészek volt; akkor szálltak haza. Aranyos 
dolmányuk átcsillogott a zöld lombokon, ahogy a fahegy-
ben ugráltak. A kicsinyeiket tanították fuvolázni. 
Gonosz ember, aki a madarat bántani tudja. Jaj, dehogy 
tenném szerencsétlenné ezt a boldog muzsikás családot! 
Megfenyegettem a botommal a fát: 
– Megmenekültél, öreg fa. Nem bántom a koronádat se.  
Aki annyi teremtésnek tanyát ad, azt én el nem pusztítha-
tom. Hanem azt az egy ágadat levágom, amelyik az ablak 
előtt hajlong. 
Reggel aztán még egyszer szemügyre vettem a fát, és oda-
kiáltottam Pankának: 
– Hozd ki, lelkecském, a kis fűrészt!  
– Hát nem a fejszét, apu? – szaladt Panka a fűrésszel. 

– Nem, szívecském, csak egy ágat 
vágok le a fáról. 
Már rá is fogtam a fűrészt az ágra, 
mikor Panka megszólalt: 
– Ugye, apu, ha kivágod a fát, nem 
volna helyette másik, mert a fának 
nincs gyereke? 
– Nincsen, lelkem, csak termése. Ha 
azt elültetik, abból lesz a kis fa. 
A halálra szánt ágat megrázta a szél 
a fejem fölött. A sárguló almácskák 
halkan ütődtek össze a panaszosan 
csikorgó ágon. 
– Nézd, nézd – tekintettem körül a 
fán –, ezen az egyetlen ágon van 
termés, a többin egy szem se. 
S azzal elhajítottam a fűrészt, és az 
ölembe kaptam Pankát. 
Csak hadd nevelje meg a termését 
az a szegény öreg fa! 

Rónay György:  FEKETERIGÓ  
 

Odafenn a fenyőfa hegyén,  
mindig a legtetején  
fütyül a feketerigó,  
fütyüli, hogy élni jó.  
   

Már szinte az alkonyi égen,  
fekete pont a bársony kékben:  
mintha egy kotta fekete feje  
hirtelen énekelni kezdene.  
   

Vagy mintha a Tavasz keze írna  
víg verset az égi papírra;  
tintája az öröm, a remény:  
mint gyöngy remeg a tolla hegyén.  
   

Azután nem bírja tovább  
a tulajdon gondolatát:  
kis szíve boldog bódulatát,  
s azt, hogy oly gyönyörű a világ:  
   

Lecsöppen a csepp örömében,  
s most ott ül a fenyőfa hegyén fenn,  
mindig, mindig a legtetejében:  
csepp öröm a világ tengerében,  
   

amitől az egész Föld fényes,  
amitől a világ színe szép lesz,  
s az áttetsző alkonyi oldott  
kékben a világ szíve boldog.  
   

És habkönnyű lesz, aki hallja.  
Visszhangzanak a szívek a dalra.  
Hallod-e: tíz, húsz, száz, millió, millió!  
Taníts meg örülni, feketerigó! 

 
Edvard Munch:  ALMAFA 
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NEM HAGYLAK ÁRVÁN BENNETEKET (Jn 14,18) 

 Ferenc pápa apostoli látogatása Romániában

 
Ferenc pápa egyházfőként és lelkipásztorként tett látoga-

tást Romániában 2019. május 31-től június 2-ig. Történel-
minek nevezzük ezt az utat, mert sok sebtől vérző országot 
és népet látogatott meg a Szentatya. Az út mottója is e sze-
rint volt megválasztva: Járjunk együtt!  

A pápák rendszerint olyan módon választják meg úti-
céljukat, ahol gyógyítani kell, egyengetni kell a viszonyo-
kat, támogatni és elősegíteni a keresztények ügyét, vagy 
építhető a párbeszéd a vallások, felekezetek között. Romá-
nia ortodox többségű ország, ahol a magyar nemzetiségű 
római és görögkatolikusok négy – erdélyi, partiumi és dél-
vidéki – egyházmegyében élnek. Ezért történelmi jelentő-
ségű, hogy Ferenc pápa, egyházfőként elsőként, megláto-
gatta Erdélyt, annak is spirituális központját, Csíksomlyót.  

Romániában Szent II. János Pál pápa 1999-ben tett láto-
gatást. Útja történelmi jelentőségű volt, mert az 1054 év 
egyházszakadása óta ez volt az első alkalom, amikor kato-
likus egyházfő egy többségében ortodox lakosságú országot 
keresett fel.  

Mai adatok szerint, a román összlakosságot figyelembe 
véve a római és görögkatolikusok aránya 4,7 %, melyből a 
magyar 57 %. II. János Pál Krisztus nagyköveteként na-
gyon sokat utazott, egyházpolitikájának gyógyító, békéltető 
hatása mindmáig érzik, s követi őt ezen a téren Ferenc is, 
aki 83 évesen, fáradságot nem kímélve járja a világot, töre-
kedve a béke, egyetértés, testvériség, párbeszéd kibonta-
koztatására.  

A magyar kormány is ennek jegyében tevékenykedik, 
amikor a Szentatya látogatása előtt, Orbán Viktor kormány-
fő Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel megállapodott 
a Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának előkészítésében és 
lebonyolításában nyújtandó segítségről, valamint a románi-
ai magyarság megmaradása és vallásgyakorlása szempont-
jából fontos beruházásokban gyakorolt szoros együttműkö-
désről.  

II. János Pál pápa, szándéka és a szükség ellenére, nem 
juthatott el Erdélybe, a mai körülmények között azonban 
román részről ez nem volt már megtiltható. II. János Pál 
apostoli útjának mégis voltak gyümölcsei: a szent pápa 
húsz évvel ezelőtt a román hatóságoktól kérte a kiengeszte-
lődést, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását. Az erdé-
lyi egyházmegyének akkor három ingatlant adtak vissza, és 
az egyik a dévai kolostor volt, amely akkor megkapta az 
engedélyt a gyermekotthon beindítására.  

Romániát a mai napig is a félelem igazgatja, aminek napi 
jeleit szenvedik az elszakított országrészek magyarjai. En-
nek megnyilvánulása volt az Úz völgyében történt temető-
gyalázás június 6-án: újabb területről, változatos módsze-
rekkel, lépésről lépésre szorítják ki a magyarokat. Másik 
penetráns jele volt a félelem gerjesztette gyűlöletnek, hogy 
bár az erdélyi látogatást, a nemzetközi kötelezettségek mi-
att, a román fél megakadályozni nem tudta, a Szentatya ré-
szére készített, a csíksomlyói szentmisén viselendő kazu-
lán, amelyet egy Szatmárnémetiben élő román egyházmű-
vész tervezett, letiltották a ’Járjunk együtt’ magyar feliratot, 
annak ellenére, hogy annak egyeztetése és jóváhagyása ko-
rábban megtörtént. A kazulára utólagosan egy selyem szö-

vetdarabot kellett felvarrni, amely eltakarta a magyar felira-
tot.  

A nehézségek ellenére mégis meg vagyok győződve, 
hogy a szentatyák látogatása hosszú távon mindig gyümöl-
csöző, minden fél számára. Ebben reménykedünk, erre bíz-
tatnak és hívnak fel a Ferenc pápa által megfogalmazott be-
szédek, nyilatkozatok. A történelem ura Isten, nekünk azt 
kell tennünk, amit Szent Fia mond. Krisztus tanítását pedig 
a leginkább elhivatott módon Péter és az apostolok utódai 
közvetítik. Ha fáj, és emberi igazságérzetünk berzenkedik, 
akkor is a kéznyújtást és a szeretetet kell választanunk. 

Ferenc pápa látogatásának választott mottója: Járjunk 
együtt!, románul Să mergem împreună!. A jelmondatot ere-
detileg olaszul fogalmazta meg Ferenc pápa: Camminiamo 
insieme!, ami szépen tükrözi a Szentatya teológiájának 
egyik gyakran visszatérő gondolatát. Ferenc az első jezsuita 
pápa, aki az Egyházat, a II. Vatikáni Zsinat tanításának 
megfelelően, Isten zarándok, vándorló népének tekinti (Ga-
udium et spes 45). Ez a kulcsszó gyakran tér vissza a pápa 
beszédeiben és írásaiban, utalva a lelki életben történő ha-
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ladásra. Az olasz nyelvű Szentírásban gyakran fordul elő a 
camminare ige (vö. Iz 2,5; 59,10; Róm 8,4 stb.), míg a ké-
sői latinban az utat camminusnak, spanyolul caminónak 
mondják, mely főnevek jelentik a járást, haladást, sőt za-
rándoklást is. Ennek tudatában kell értelmeznünk Ferenc 
pápa Járjunk együtt! kulcsmondatának sokszínű jelentését. 

 

Ferenc pápa, indulását megelőzően ezt az 
üzenetet tette közzé:  

Kedves Testvéreim Romániában! 

Az utazásig, amely közétek visz, csak 

néhány nap van hátra. Ez a tudat bol-

doggá tesz, és már most szeret-

ném szívből jövő köszöntésemet 

kifejezni. 

Romániába megyek, egy szép és 

vendégszerető országba, mint zarán-

dok és testvér, és megköszönöm a köz-

társasági elnök és az állami szervezetek 

meghívását és az együttműködést. Már 

most átélem a találkozás örömét a pát-

riárkával és a román ortodox egyház szinódusával, ugya-

núgy a katolikus lelkipásztorokkal és hívekkel. 

A hit kötelékei, melyek bennünket egyesítenek, az aposto-

loktól erednek, különösen az a kötelék, mely Pétert és And-

rást egyesítette, utóbbi a hagyomány szerint elhozta a hitet 

a földetekre. Testvérek voltak az Úrért vállalt vértanúság-

ban is. Köztetek is annyi mártír volt, akár a közelmúltban, 

mint a hét görögkatolikus püspök, akiket örömmel fogok 

boldoggá avatni. Cselekedetük, amiért életük odaadását 

szenvedték el, sokkal erősebb örökség, mint hogy elfelejt-

hetnénk. Közös örökség, amely arra hív, hogy ne távolod-

junk el a testvértől, akivel ebben osztozunk. 

Közétek jövök, hogy járjunk együtt. Együtt járunk, ami-

kor megtanuljuk megőrizni gyökereinket és a családot, 

amikor oltalmazzuk a gyermekek jövőjét és a mellettünk élő 

emberét, amikor meghaladjuk félelmeinket és előítéletein-

ket, amikor engedjük leomlani az egymástól szétválasztó 

korlátokat. Biztosíthatlak benneteket, hogy imádságban 

mindannyiótokhoz közel vagyok, és áldásomat adom rátok. 

Azt kérem, hogy imádkozzatok értem!  

Ferenc pápa Klaus Johannis államfő meghívására látoga-
tott el Romániába, mely utazás keretében a Szentatya 2019. 
május 31-től június 2-ig három napot töltött az országban. 
Déli 12 órakor landolt a Szentatya gépe a bukaresti otopeni 
repülőtéren, ahol fogadta őt az államelnök, a nuncius és a 
romániai püspöki konferencia tagjai. A repülőtérről a 
Cotroceni (elnöki) palotába mentek át 13 órára, ahol Ferenc 
pápa találkozott az államelnökkel és feleségével, valamint a 
miniszterelnökkel, ezt követően pedig a Szentatya az elnöki 
palota Egyesülés termében tartott beszédet világi és egyházi 
méltóságok, a diplomáciai testület és civil szervezetek kép-
viselői előtt (kb háromszáz fő).  

Ferenc pápa 15.45-kor magánfogadás keretében találko-
zott az ortodox pátriárkával, majd a román ortodox egyház 
szinódusának képviselőivel a román patriarkátus székhe-
lyén. A Szentatya ezután az új bukaresti ortodox katedrális-
ba ment, ahol fogadta őt Daniel pátriárka, és együtt elimád-
kozták a Miatyánkot. Ez alkalomból a Szentatya ezekkel a 
szavakkal elmélkedett:  
Őszentsége, kedves Testvérem, kedves fivéreim és nővé-

reim! Szeretném kifejezni hálámat és meghatottságomat, 

amiért ebben a szent templomban lehetek, mely egységbe 

gyűjt bennünket. Jézus meghívta a testvéreket, Andrást és 

Pétert, hogy hagyják el hálóikat, hogy együtt emberhalá-

szok legyenek (vö. Mk 1,16–17). Saját meghívásunk nem 

teljes a testvéré nélkül. Ma együtt szeretnénk elimádkozni, 

szeretnénk „együtt vetni” [az ég felé] az ország szívéből a 

Miatyánk közös imáját. Ebben benne van a mi gyermeki 

identitásunk, és ma különösképpen testvéri identitásunk, a 

testvéreké, akik karöltve imádkoznak. A Miatyánk magába 

foglalja annak az ígéretnek a bizonyosságát, amelyet Jé-

zus tanítványainak tett: „Nem hagylak árván benneteket” 

(Jn 14,18), és felkínálja a bizalmat, hogy elfo-

gadjuk és befogadjuk testvérünket mint ajándé-

kot. Ezért szeretnék néhány szót szólni, hogy fel-

készüljünk az imára, amelyet testvériségben járt 

utunkért fogok elmondani, továbbá azért, hogy Ro-

mánia mindig otthon legyen mindenki számára, a ta-

lálkozás földje, kert, ahol virágzik a kiengesztelődés és 

a közösség.(…) Tőled, aki a mennyekben vagy, a 

mennyekben, melyek mindenkit átölelnek, és ahol felkelted 

a napot jókra és rosszakra, igazakra és igaztalanokra 

egyaránt (vö. Mt 5,45), tőled kérjük azt az egyetértést, me-

lyet a földön nem tudtunk megőrizni. Annak a sok, hitben 

fivérünknek és nővérünknek a közbenjárására kérjük, akik 

együtt laknak mennyedben, miután hittek, szerettek és sokat 

szenvedtek – és napjainkban is szenvednek – pusztán azért, 

mert keresztények. (...) Segíts, Atyánk, hogy ne adjuk meg 

magunkat a félelemnek, ne veszélyt lássunk a nyitásban; le-

gyen erőnk megbocsátani egymásnak és haladni előre; 

hogy legyen bátorságunk nem megelégedni a langymeleg 

élettel, hanem mindig keressük, áttetszően és őszintén, test-

véreink arcát! 

És amikor a gonosz, szívünk kapujánál ólálkodva (vö. 

Ter 4,7), azt sugallja, hogy magunkba zárkózzunk; amikor 

az elszigetelődés kísértése erősödik, elrejtve a bűn lényegét, 

ami a tőled és a felebarátunktól való eltávolodás, siess se-

gítségünkre, Atyánk! Biztass bennünket, hogy testvérünkben 

arra a támaszra találjunk, akit azért helyeztél mellénk, 

hogy együtt haladjunk feléd, és segíts, hogy legyen bátor-

ságunk közösen mondani: „Mi Atyánk!” Ámen. 

A romániai ortodox pátriárkával, Daniel Ciobotea-val 
történt találkozást és közös imát követően Ferenc pápa a 
Szent József római katolikus katedrálisban szentmisét mu-
tatott be, szentbeszédet mondott, és találkozott a bukaresti 
katolikus érsekség híveivel és elöljáróival. 

 

Június 1-én a Szentatya fél 10-kor indult Marosvásár-
helyre repülővel. Az eredeti tervek szerint Bukarestből re-
pülővel Bákóba, majd onnan helikopterrel Csíkszeredába 
lett volna az utazás, de az időjárási körülmények miatt ezen 
változtatni kellett. Marosvásárhelyről gépkocsin folytatta 
pápánk az utat, és így, Kápolnásfalun keresztül két és fél 
óra alatt érkezett el Csíksomlyóba, a magyarság egyik leg-
fontosabb Mária-kegyhelyére, ahol a magyarság összetarto-
zását jelentő pünkösdszombati búcsúk helyszínén, a Kis- és 
Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben található Hármas-
halom oltárnál szentmisét mutatott be. Az oltárt ez alkalom-
ra felújították és bővítették: új pódiumot kapott, a tetőzet 
faanyagát újrakezelték, az oltár fölé emelkedő apostoli ke-
resztet, anyagának elkorhadása miatt, kicserélték. A kiegé-
szítő helyiségek is bővültek, hogy a koncelebráló papok és 
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a műszaki stáb megfelelő elhelyezést kaphassanak. A fel-
újítást földmunka és tereprendezés egészítette ki.  

A zarándokok, a szentmisé-
re összesereglett félmillió hí-
vő a nyeregbe szakadó eső-
ben, sűrű ködben érkezett. Az 
emberek csúszkáltak a sárban, 
mégsem riadtak vissza a 
hosszú, embert próbáló gya-
loglástól, míg elérkeztek a 
szentmise színhelyére. Min-
dez történt nagy fegyelem-
mel, egymást segítve. Aztán 
csoda történt, hiszen a szent-
mise idejére már kisütött a 
nap, s elvonultak a felhők.  

Beszédében a Szentatya a zarándoklás átalakító, egymás 
testvéreivé varázsoló titkáról elmélkedett: 

Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a tör-

ténelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegy-

helyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi 

Édesanyánkkal, és hogy egymásban valódi testvérekre lel-

jünk. Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. 

Ennek mintegy „szentségi” helyei, a kegyhelyek, a hívő nép 

emlékezetét őrzik. Ez a nép a szenvedések közepette sem fá-

rad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új 

erőre kaphat. A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a 

könnyek és az esdeklések helyei.(...) Ti minden évben, Pün-

kösd szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek 

őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hit-

ben és a Szűzanya iránti áhítatban, akit ez a fából készült 

csodálatos szobor jelenít meg. A testvériség jele, hogy ezen 

a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek. Az 

idei zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszte-

letben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. 

Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek, 

és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. Ugyanak-

kor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizo-

nyosságának helyreállítására. Zarándokolni azt jelenti, 

hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága 

a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő 

szent népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgal-

mát énekelve.(...) Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk 

a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem 

jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a 

vágyott testvéri együttélést. 

Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a 

késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a ke-

gyelmet, hogy régi és mostani sérelmeinket és bizalmatlan-

ságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdeké-

ben. Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a ké-

nyelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az 

Úr nekünk akar ajándékozni. A zarándoklat kihívás, hogy 

felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne 

féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítség-

nyújtástól. (...) Így, egy minden helyzetben szolidáris kara-

vánná válunk a jövő építésének érdekében (vö. Evangelii 

gaudium apostoli buzdítás, 87). Zarándoklatunk során ne 

azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem 

inkább azt, ami ránk vár és nem odázhatjuk el. Zarándo-

kolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön, 

és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, 

a testvériséget, a jó utáni vá-

gyat, az igazságot és az iga-

zságosságot (vö. uo., 71). Je-

lenti a küzdelemre való elkö-

teleződést is, hogy azok, akik 

tegnap lemaradtak, a holnap 

főszereplői lehessenek, vi-

szont a ma főszereplői holnap 

se maradjanak hátra. Ez pe-

dig a jövő szálainak kézműves 

összefonását teszi szükséges-

sé. Íme, ezért vagyunk itt, 

hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket ösz-

szevarrni a jövőt.(...) Járjunk az úton, járjunk együtt az 

úton, és engedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, 

amely képes áthatni mindent és képes megajándékozni né-

peinket az üdvösség örömével. 

A Csíksomlyón ünnepelt pápai szentmise végén 
Jakubinyi György, a gyulafehérvári Római Katolikus Fő-
egyházmegye érseke megköszönte Ferenc pápának, hogy 
eljött Erdélybe. A Szentatya pedig aranyrózsát ajándékozott 
a csíksomlyói Szűzanyának, melynek szobra ez alkalomra 
ki volt helyezve az oltárhoz. A rózsát a Szentatya a szobor 
lábához helyezte. Az Érsek atya ekkor e szavakkal fordult 
Ferenc pápához: Szentatya! Húsz évvel ezelőtt Szent II. Já-

nos Pál pápa látogatta meg először ezt az országot, de csak 

a fővárosra, Bukarestre szorítkozhatott. Nagyon sajnálta, 

hogy nem látogathatta meg Erdélyt, ahol hívei többsége la-

kik, de megígérte, hogy ha még egyszer jön, mindenképpen 

eljön hozzánk. Húsz év múlva most Ferenc szentatya teljesí-

tette ezt az ígéretet. Itt köszöntjük a négy erdélyi római ka-

tolikus egyházmegye magyar-székely többségű hívei és püs-

pökei: Gyulafehérvár, Nagyvárad, Szatmár és Temesvár. 

Kérjük, Szentatya, segítsen, hogy bekapcsolódjunk az egye-

temes Egyház vérkeringésébe. 

A Szentatya Csíksomlyóban a Jakab Antal Tanulmányi 
Házban ebédelt és pihent meg. A pápa zöldséglevest és hal-
szeletet fogyasztott burgonyával és vegyes zöldségkörettel, 
majd rövidke pihenőre vonult vissza. Az ebédre és vendég-
fogadásra a helyi karitász készült három hónapon keresztül, 
szigorú kormányőrségi szabályoknak, biztonsági körülmé-
nyeknek eleget téve. A pihenés után a Szentatya, Jakubinyi 
György érsek kíséretében találkozott a látogatását előkészí-
tő főegyházmegyei bizottság tagjaival, a ház munkatársai-
val, a karitász önkénteseivel, az általuk istápolt emberekkel.  
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A Szentatya még aznap Csíkszeredából helikopteren in-
dult Jászvásárra. A jászvásári repülőtérről a római katolikus 
székesegyházba ment, majd a helyi kultúrpalota előtti téren 
találkozott a fiatalokkal, családokkal. Itt is mondott beszé-
det.  

Jászvásárból Ferenc pápa este 7 órakor tért vissza Buka-
restbe.  

 

Június 2-án, reggel 9-kor a Szentatya az otopeni repülő-
térről a nagyszebeni nemzetközi repülőtérre érkezett. Innen 
helikopterrel utazott tovább Balázsfalvára, ahol keleti rítusú 
szentmise keretében avatta boldoggá a görögkatolikus egy-
ház hét vértanú püspökét.  A szertartáson mintegy nyolc-
vanezren vettek részt. A szentmise színhelye a helyi Sza-
badság mezeje volt, Ferenc pápa itt mondta el a szentmise 
után a Regina Coeli imádságot.  

A Szentatya Balázsfalván elmondott homiliája:  
„Mester, ki vétkezett: ő vagy a szülei, hogy vakon szüle-

tett?” A tanítványoknak ez a Jézushoz intézett mondata egy 

egész sor mozdulatot és cselekvést indít el, amelyek végig-

kísérik az egész evangéliumi elbeszélést, és amelyek feltár-

ják és világossá teszik, mi az, ami valójában vakká teszi az 

emberi szívet. 

Tanítványaihoz hasonlóan Jézus is meglátja a vakon szü-

letett embert, képes felismerni és középre állítani őt. Miután 

kijelentette, hogy vaksága nem bűn következménye, a föld 

porát összevegyítette nyálával, azt a vak szemeire kente, az-

tán pedig megparancsolta neki, hogy mosakodjon meg a 

Siloám tavában. Miután megmosdott, a vak visszanyerte lá-

tását. Érdemes megfigyelni, hogy a csoda elbeszélése alig 

két versben történik, és az összes többi vers figyelme nem a 

meggyógyult vakra, hanem az általa keltett vitákra irányul. 

Úgy tűnik, hogy a vak élete, különösképp a gyógyulása ba-

nális, anekdotikus dologgá vagy vitatémává, zavaró ténye-

zővé válik. A gyógyult vakot először az elképedt tömeg kér-

dezi ki, utána pedig a farizeusok; ez utóbbiak a szüleit is ki-

vallatják. Kétségbe vonják a gyógyult ember identitását; 

aztán tagadják Isten cselekvését, azt hozzák fel ürügyként, 

hogy Isten nem cselekszik szombaton; sőt azt is kétségbe 

vonják, hogy az az ember vakon született. 

Az egész jelenet és a viták rámutatnak arra, mennyire 

nehéz megérteni Jézus tetteit és prioritásait, aki középpont-

ba tudja állítani azt, aki a periférián volt. Főleg akkor ne-

héz megérteni, ha arra gondolunk, hogy az első helyet a 

„szombat” foglalja el, és nem az Atya szeretete, aki azon 

van, hogy minden ember üdvözüljön (vö. 1Tim 2,4). A vak-

nak együtt kellett élnie nemcsak a saját vakságával, hanem 

a körülötte állókéval is. Így ellenállás és ellenségeskedés 

ébred az ember szívében, amikor a középpontba a szemé-

lyek helyett részérdekeket, címkéket, elméleteket, absztrak-

ciókat és ideológiákat helyeznek, melyek, ahol csak megje-

lennek, nem tesznek mást, mint vakká tesznek mindent és 

mindenkit. Az Úr logikája azonban más: nem rejtőzik tét-

lenségbe vagy ideológiai absztrakcióba, hanem a személyt 

keresi, a személy arcát, sebeit, történetét. Segítségére siet, 

és nem engedi, hogy megtévesszék olyan szónoklatok, me-

lyek képtelenek prioritást adni annak, és középpontba he-

lyezni azt, ami tényleg fontos. 

Ez a föld jól ismeri, mennyit szenvednek az emberek, 

amikor egy ideológiának vagy rezsimnek a súlya erősebb 

az életnél, és önmagát normaként állítja az élet és az embe-

rek hite elé; amikor a döntési képesség, a szabadság és a 

kreativitás tere leszűkül, sőt meg is szűnik (vö. Laudato si’ 

enciklika, 108). Fivéreim és nővéreim, ti elszenvedtétek 

azokat a kompromittáláson alapuló beszédeket és tetteket, 

amelyek odáig mentek, hogy kizárják és megsemmisítik azt, 

aki nem tudja megvédeni magát, és elhallgattatják a nem 

tetsző hangokat. Itt főleg arra a hét görögkatolikus püspök-

re gondolunk, akiket boldoggá avathattam. A rezsim ke-

gyetlen elnyomásával szemben ők példás hitről és a népük 

iránti szeretetről tettek tanúságot. (...) Ezek a pásztorok, a 

hit vértanúi drága örökséget szereztek és hagytak a román 

népre, amelyet két szóban foglalhatunk össze: szabadság és 

irgalom.(...) Kedves fivéreim és nővéreim, ma is megjelen-

nek új ideológiák, amelyek lopakodva próbálnak népszerű-

ségre szert tenni és megfosztani népeinket legértékesebb 

kulturális és vallási hagyományaiktól. Ideológiai gyarma-

tosító törekvések, amelyek nem becsülik a személynek, az 

életnek, a házasságnak és a családnak az értékét (vö. 

Amoris laetitia apostoli buzdítás, 40), és elidegenítő javas-

latokkal – melyek ugyanúgy ateisták, mint a múltban – kü-

lönösen fiataljainknak és gyermekeinknek okoznak kárt, 

megfosztják őket azoktól a gyökerektől, amelyekből növe-

kedhetnének (vö. Christus vivit apostoli buzdítás, 78); és 

akkor minden jelentéktelenné válik, ami nem szolgálja az 

ember közvetlen érdekeit, s [ez a gondolkodás] arra ösz-

tönzi az embert, hogy használja ki a többieket, és úgy bán-

jon velük, mint puszta tárgyakkal (vö. Laudato si’ enciklika, 

123–124). Olyan hangok ezek, amelyek félelmet és megosz-

tottságot keltenek, eltörölni és eltemetni akarják a legérté-

kesebb örökséget, melyet ez a föld világra hozott. (...) Sze-

retnélek bátorítani benneteket, hogy vigyétek el az evangé-

lium fényét kortársainkhoz és továbbra is harcoljatok, mint 

ezek a boldogok, ezek ellen a most támadó új ideológiák el-

len. (...) Kedves fivéreim és nővéreim, utatokon kísérjen 

benneteket Szűz Máriának, Isten szent anyjának anyai ol-

talma és az új boldogok közbenjárása! 

A szentmise után 13.20-tól ebéd következett, ezután Fe-
renc pápa a balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozott. 
A találkozón a Szentatya bocsánatot kért egyháza nevében 
a hátrányos megkülönböztetésért, amely a roma közössége-
ket érte az évszázadok alatt.  

Ezen esemény befejeztével a Szentatya és kísérete autón 
ment a városi stadionba, innen tovább helikopteren utazott 
a nagyszebeni repülőtérre, ahonnan visszaindult Rómába.  

 

A hazafelé való repülés közben Ferenc pápa válaszolt az 
őt kísérő nemzetközi újságírócsapat tagjai által feltett kér-
désekre.  

Ferenc pápa az úti fáradalmak ellenére arról beszélt, 
mennyire megragadta az erdélyi táj. Amikor Szíriára, Irak-
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ra azt mondják, hogy termékeny félhold, én pedig azt mon-

dom, hogy ott az egész országban annyi zöldet nem láttam, 

mint amikor a Nagysomlyó hegyéről körbenéztem, és min-

den ragyogott. Erdély valóban tündérkert. Fontos, hogy ezt 

meg is őrizzük, és mi magunk is tudatában legyünk ennek.  

Újságírói kérdésre romániai tapasztalatairól ezt mondta: 
A kapcsolatokat jellemezze a kinyújtott kéz magatartása, 

amikor konfliktusok vannak… Mindig közeledniük kell 

egymáshoz a különböző nemzetiségeknek, vallási felekeze-

teknek és elsősorban a keresztényeknek… Ez az első: min-

dig a kinyújtott kéz és a másik meghallgatása… Együtt jár-

ni, ez már a keresztények egysége. De ne várjátok meg, 

hogy a teológusok egyezségre jussanak az Eucharisztiához 

eljutva. Az Eucharisztia megvalósítása mindennap megtör-

ténik az imával, vértanúink vérének emlékével, szeretetcse-

lekedetekkel és azáltal, hogy szeretjük egymást, jót akarunk 

egymásnak. 
 

A Szentatya Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek 
címzett levelében megköszönte a látogatásakor Csíksom-
lyón tapasztalt szívélyes fogadtatást.  

Újból meg szeretném erősíteni Főtisztelendőségednek, a 

püspököknek, a papoknak, a megszentelt személyeknek és a 

híveknek mélységes köszönetemet azért a szívélyes fogadta-

tásért és figyelemért, mellyel előkészítettétek apostoli láto-

gatásomat a csíksomlyói Mária-kegyhelyre. Örvendtem, 

hogy személyesen megismerhettem egyházatok valóságát, 

mely oly gazdag a hagyományokban, olyan élő és elkötele-

zett a hit örömének megvallásában. Az Úr tartson meg ben-

neteket a hitben és az apostoli buzgóságban, a Szűzanya 

pedig oltalmazzon és támogassa az Egyház iránti szolgála-

totokat! Imáimmal kísérlek azért, hogy a helyi egyház növe-

kedjen és bátran tegyen tanúságot mindenki előtt Isten ir-

galmas szeretetéről. Imádkozzatok ti is értem! A jó Isten 

áldjon meg mindannyiatokat!  

Testvéri szeretettel Krisztusban, 

Ferenc 
 

Csíksomlyó, Erdélynek gyöngyszeme, a következő 
hét végén ismét megtelt a zarándokok tömegével, hogy 
a hagyományos pünkösd-előesti ünnepi szentmisén, 
melynek szentbeszédét Pál József Csaba, temesvári 
püspök atya mondta, megvallják hűségüket hitben és 
hazaszeretetben, összetartozásban, tiszteletben. Tiszte-
letben és szeretetben Mária iránt, aki országunk Ki-
rálynője, a magyarok Édesanyja.  

 

Koczka Tamásné

 

 

 A  CS ÍK I  CSODA
Ferenc pápa romániai útjának egyik 

állomása, mint tudjuk Csíksomlyó 
volt, ezzel is kifejezve üzenetét ne-
künk: „...ne hagyjuk, hogy azok a 
hangok és sebek, amelyek az elkülö-
nülést táplálják, megfosszanak a test-
vériség érzésétől. Nem szabad elfe-
lednünk vagy tagadnunk a múlt össze-
tett és szomorú eseményeit, azonban 
ezek nem jelenthetnek akadályt vagy 
ürügyet, hogy meggátolják a vágyott 
testvéri együttélést. Aki kockáztat, 
mint Mária, annak az Úr nem okoz csalódást. 
Járjunk együtt az úton, merjünk kockáztatni, en-
gedjük, hogy az evangélium legyen az a kovász, amely ké-
pes megajándékozni népeinket az üdvösséggel az egység-
ben és a testvériségben.” (részlet az ott elmondott szentbe-
szédből)  

Pápa első alkalommal látogatott a történelmében és kul-
túrájában gazdag, magyarok által is lakott Erdélybe. Az Őrá 
várakozó többszázezer fős, zarándokokból összegyűlt tö-
meg már a hajnali órákban gyülekezni kezdett a csíksom-
lyói hegynyeregben. Szakadt az eső, így órákig ázva vára-
koztak a pápai mise kezdetéig. Ferenc pápánk a liturgia 
helyszínére a romániai Dacia autógyár által külön erre az 
alkalomra kialakított pápamobillal érkezett, ebből intve kö-
szöntötte a zarándokokat, végighaladva a kijelölt útvona-
lon. Az eső érkezésére elállt, délutánra a nap is kisütött …  

Ferenc pápa ezzel az útjával is megmutatta az általa oly 
sokszor hangoztatott elveket, miszerint milyen fontos a vi-
lágon élő különböző etnikumú, vallású, kultúrájú népek 
közti békesség megteremtése. Nyitottságra és örömre buz-
dított minket Isten és embertársaink irányában, hiszen öröm 
nélkül megbénulunk, bizalmatlanul magunkba zárkózunk,  

 
 

     ami éppen a hitnek mond ellent. Pásztori 
útja európai szintű politikai súllyal is 
bírt, hiszen kevesebb mint egy héttel az 
EP-választások után az EU soros elnöki 
tisztét betöltő Romániába látogatott el. 

Ferenc fiatal kora óta fellép a társa-
dalmi igazságtalanságok ellen, kiáll a 
szegények és az elesettek mellett. Példa-
értékűen egyszerű életet igyekszik élni 
mai napig, korábban érsekként sem tar-
tott autót, tömegközlekedéssel járt, repü-
lővel a turistaosztályon utazott, egyszerű 
lakásban élt, később pedig az elődje bí-
borosi öltözetét hordta. Az emberekkel 
mindig közvetlen, barátságos, ahogy 
megnyilatkozásaiban is láthatjuk, ezzel 

alaposan feladva néha a leckét testőrségének. Kedveli az 
operát és az irodalmat, szereti a focit és jól úszik. Hat nyel-
ven beszél: spanyolul, olaszul, latinul, franciául, németül és 
angolul. Pápaként a Ferenc nevet Assisi Szent Ferenc tisz-
teletére vette fel, nyilatkozata szerint azért, mert olyan egy-
házat szeretne, amely kiáll a szegények, a béke és a terem-
tett világ, környezetünk védelmében.  

A jelenlegi európai helyzettel kapcsolatban ismerjük ál-
láspontját: számtalanszor kiállt a hazájukat elhagyni kény-
szerültek mellett, felszólítva minket a nyitottságra feléjük, 
ám figyelmeztet arra is, hogy a menekültek közé elvegyülő 
terroristákat ki kell szűrni, a fegyvergyártókat és azokat a 
hatalmakat, akik anyagi érdek miatt robbantanak ki hábo-
rúkat, meg kell fékezni. 2014. november végén, az európai 
parlamenti képviselőknek elmondott beszédében így szólt: 
„Elérkezett az óra, hogy közösen építsünk egy olyan Euró-
pát, amelynek középpontjában nem a gazdasági élet, hanem 
a személy, az elidegeníthetetlen értékek szakralitása áll. Eu-
rópa vállalja bátran múltját, és bizalommal tekintsen a jö-
vőbe, hogy maradéktalanul és reménnyel élhesse meg jele-
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nét. Hagyjunk fel a megfélemlített és önmagába zárkózó 
Európa gondolatával, és mozdítsuk elő a főszereplő Euró-
pát, amely a tudományok, a művészetek, a zene, az emberi 
értékek, a hit hordozója. Olyan Európát valósítsunk meg, 
amely az eget szemléli, és eszményképeket követ; megvédi 
az embert; biztos és szilárd talajon halad, értékes viszonyí-
tási pontot jelentve az egész emberiségnek.” Egy interjúban 
pedig így beszélt: „Európa még nem halott. Kissé nagyma-
mácska, de ismét anyává válhat. Bízom a fiatal politiku-
sokban. A fiatal politikusok más nyelvet beszélnek. Létezik 
egy világméretű probléma, amely nemcsak Európát érinti, 
hanem az egész világot, ez pedig a korrupció problémája. A 
korrupció minden szinten. És ez az alacsony erkölcsi szín-
vonalról is árulkodik. (…)  Európának fel kell vállalnia a 
maga szerepét, vissza kell térnie identitásához. Az igaz, 
hogy Európa hibát követett el. Nem vetem a szemére, ha-
nem egyszerűen csak emlékeztetem rá. Amikor az identitá-
sáról akart beszélni, nem akarta elismerni identitásának 
talán a legmélyebb vonását: keresztény gyökereit. Ebben 
hibázott. De az életben mindnyájan hibázunk. Még van idő 
a visszafordulásra.” 

De honnan indult Ő, akit a Szentlélek 
küldött nekünk jelenlegi vezetőnknek?  

Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires 
egyik peremkerületében, Floresben szüle-
tett 1936. december 17-én egy ötgyerme-
kes család legidősebb gyermekeként. 
Édesapja Mario José Bergoglio volt, aki-
nek családja 1929-ben költözött el Olasz-
ország Piemont Asti megyéjéből, Benito 
Mussolini fasiszta államberendezkedése 
elől menekülve. Édesanyja, Regina María 
Sívori már Buenos Airesben született, de 
családja szintén piemonti gyökerű volt. 
Apja előbb vasutasként, majd könyvelőként tartotta fenn a 
családot. A Szentatya vegyésztechnikusként végzett először 
iskolát, amivel a fővárosban kapott állást, munkája elsősor-
ban élelmiszerek kémiai analízisére összpontosított. Hu-
szonegy éves korában súlyos tüdőgyulladást kapott, emiatt 
műtéttel eltávolították tüdejének egy részét. Ekkor már 
papnak tanult, s 1958. március 11-én belépett a jezsuita 
rendbe. A San Miguelben lévő Colegio de San José-ban 
1963-ban filozófiából, majd 1970-ben teológiából szerzett 
diplomát. Kezdetben gimnáziumokban tanított irodalmat és 
pszichológát, majd 1969-ben szentelték pappá és 1973-ban 
tett örökfogadalmat. Egészen 1979-ig a jezsuita rend argen-
tin tartományfőnöke volt. 

1980 és 1986 között San Miguel szemináriumának rekto-
ra és plébános is volt. Ezen évek alatt néhány hóna-
pot Németországban töltött, ahol dolgozott Romano 
Guardiniről írt doktori disszertációján. Rendje azonban ha-
zahívta, hogy Córdobában szolgáljon gyóntatóként és 
lelkivezetőként. 1992. májusában szülővárosa segédpüspö-
kévé és Auca címzetes püspökévé választották. Majd 1997-
től  Buenos Aires koadjutor érseke, 1998-tól érseke lett. A 
2005-2011 közötti években az Argentin Püspöki Konferen-
cia elnöke volt. 2001-ben kapott bíborosi rangot. Bíboros-
ként több posztot is betöltött a Szentszéken: tagja volt a Pa-
pi Kongregációnak, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi 
Kongregációnak, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az 
Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának, a Pápai Latin-
Amerika Bizottságnak és a Család Pápai Tanácsának. 2013 

tavaszán választotta meg a konklávé pápának, sokakat meg-
lepve, hiszen Ő az első jezsuita egyházfő, az első az ameri-
kai kontinensről, másrészt a déli félgömbről, valamint az 
első nem európai pápa 741 óta. 

 

A csíksomlyói esemény másik jelentős szereplője, fő-
képpen az erdélyi emberek számára, a hasonlóan barátsá-
gos, nyitott és közvetlen Márton Áron gyulafehérvári püs-
pök, aki életében szintén az evangélium útján járt. Az Er-
délyben kisebbséghez tartozó magyarok püspöke bátran ki-
állt mindig az üldözöttek mellett felekezeti és nemzeti ho-
vatartozástól függetlenül, legfőképpen az akkor legnagyobb 
ellenféllel, a kommunista hatalommal szemben. Böjte Csa-
ba atya szerint Márton Áron csodája, hogy a Szentatya Er-
délybe látogatott: „... mondják, hogy Márton Áron boldog-
gá avatásáért csodára volna szükség, de mi lehet annál na-
gyobb csoda, hogy idelátogat Erdélybe, Csíksomlyóra a pá-
pa?! Ez Márton Áron csodája!” 

Márton Áron püspök 1896. augusztus 28-án született 
Csíkszentdomokoson, vallásos székely földműves család-

ban, harmadik gyermekként. A gimnázi-
um elvégzése után megjárta az első világ-
háborút, ahol háromszor is megsérült, fő-
hadnagyi rangot szerzett és Brassóban ha-
difogságba is esett. Szabadulása után esz-
tergályosnak jelentkezett egy brassói 
gyárba, ahol magyar nemzetisége miatt 
nem alkalmazták. Volt földműves és 
tisztviselő, ám végül a korábban már leg-
belül komolyan érlelődő papi hivatást vá-
lasztotta. 1924-ben szentelték pappá, ezu-
tán káplán, hittantanár, majd 1930-tól ud-
vari káplán és püspöki levéltáros, 1932-től 
püspöki titkár volt. 1934-ben az Erdélyi 

Római Katolikus Népszövetség igazgatója lett. Mind-
emellett alapítója és szerkesztője volt az Erdélyi Iskola cí-
mű nevelésügyi folyóiratnak, jelentős szerepet betöltve ez-
zel a nem csak egyházi értelemben vett népművelői rend-
szer megalapozásában. 1937-től címzetes kanonok, követ-
kező évtől Kolozsvári plébánosa volt. 1939-ben szentelték 
püspökké. Jelszavának ezt választotta: „Non recuso 
laborem – Nem riadok vissza a munkától.”  

Egy évvel később a második bécsi döntés értelmében Er-
dély északi részét és vele együtt híveinek többségét vissza-
csatolták Magyarországhoz, ám Ő a nehezebb utat válasz-
totta és továbbra is Gyulafehérváron maradt, ezzel is a ki-
sebbségben maradottakat segítve, támogatva. 1944 tavaszán 
a magyar hatóságok kitiltották Kolozsvárról, mert a Szent 
Mihály templomban a zsidó deportálások ellen tiltakozott. 
Egy esztendővel később pedig már a Romániához újra visz-
szacsatolt teljes Erdély kisebbségeiért emelte fel a szavát, 
majd a következő években is bátran kiállt az egyházért, az 
államosított iskolákért, a meghurcoltak, a kisebbségek joga-
iért és az üldözött görögkatolikus vallásúakért. Határozot-
tan fellépett, amikor a bukaresti kormány 1948-ban fel-
mondta a Vatikánnal kötött konkordátumot, majd államosí-
totta az egyházi iskolákat. Tehát, nyíltan szembefordult a 
kommunista hatalommal. 

1949-et írunk … Márton Áron lóháton érkezett Csíksom-
lyóba, a pünkösdi búcsúba, csángó fiatalok kéz a kézben 
álltak szoros védőkordont körülötte. Több százezer zarán-
dok érkezett a kegytemplomhoz, pedig útjukat számtalan 

Istenünk, te Áron püspököt  
arra választottad ki, hogy  

igazságodnak őre,  
az üldözötteknek védelmezője 

és népednek jó pásztora 
 legyen. 

Add, hogy mielőbb szentjeid 
között tisztelhessük, tanítása 
és példája világító jel legyen 

mindannyiunk számára. 
Ámen. 
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módon akadályozták a kommunisták. Székelyudvarhelyen 
motorversenyre hivatkozva zárták le a város legfontosabb 
útjait, Brassóban lekapcsolták a vonatról a magyarokkal teli 
szerelvényeket, másutt a vasúti kocsik ajtajait állták el. A 
székelyek, a hétfalusi csángók gyalog indultak, volt, aki 
hetven kilométert is megtett, a gyimesiek pedig a kötelező 
kultúrverseny elől szöktek meg. 

A püspök megelőzően öt napot töltött a gyimesi csángók 
körében, és Felcsíkban is járt bérmakörúton. Mindenhol 
önkéntes testőrség vigyázott rá 
a híveiből, hiszen joggal tartot-
tak a kommunistáktól. A lovat 
a gyimesiek adták neki aján-
dékba, később ezt is felhasznál-
ták ellene, a kommunisták le-
filmezték és Horthy Miklós 
bevonulásához hasonlították a 
búcsúra érkező püspök megje-
lenését. Márton Áron köszöne-
tet mondott az őt kísérőknek, 
majd így szólt: „Nincs más, aki 
védelmet adjon, csak Isten. Ő mindenkor és 
mindenki ellen megvéd. Túlerővel, arányta-
lan erővel állunk szemben, ostromlott vár 
vagyunk, de van, aki megvédelmezzen.” A 
püspököt folyamatos megfigyelés alatt tar-
totta a Securitate és már számos írás megje-
lent a román központi pártlapban, ahol így 
írtak róla: a Románia belügyeibe durván be-
avatkozó vatikáni körök támasza „rágalom-
hadjáratot vezet a dicső Szovjetunió ellen”. 
Alig egy évvel korábban hasonlóan zajlott itthon Mind-
szenty József ellen a propaganda hadjárat. 

A búcsú után folytatta körútját, majd Csíksomlyóra ösz-
szehívta a környék papságát. Egy visszaemlékező szerint 
így beszélt: „Ki tudja, találkozunk-e még?! A kötél a nya-
kamon; csak azt várom, mikor húzzák meg. Nem mondok 
nektek egyebet: engedelmeskedjetek a mindenkori törvé-
nyes püspökötöknek. Egyébbel ne törődjetek. Vállalom a 
sorsomat, vállaljátok ti is!” Ezután részt vett a székelyud-
varhelyi úrnapi körmeneten, hogy elbúcsúzzon híveitől. Ér-
tesülése szerint innen hazafelé útközben akarták elfogni, 
ezért kerülő úton tért haza Gyulafehérvárra. A román kul-
tuszminiszter azonban tárgyalásra hívta Bukarestbe, ami 
természetesen csak álca volt. A püspököt és titkárát szállító 
taxisofőr egy kevésbé forgalmas útszakaszon defektre hi-
vatkozva megállt, majd egy odaérkező terepjáró vezetője 
felajánlotta, hogy szívesen továbbviszi az utasokat. Miután 
átszálltak és elhajtottak, az autóban ülők, Márton Áron 
szemét bekötözve, a nagyszebeni titkosrendőrségi központ-
ba indultak.  

Márton Áronról két évig semmit sem tudtak az emberek, 
hamar elterjedt halálhíre, holléte még a Vatikánban sem 
volt ismeretes, mégis XII. Pius pápa, pappá szentelésének 
huszonötödik évfordulóján, címzetes érsekké nevezte ki. 
Csak 1951-ben hozták nyilvánosságra, hogy él és a buka-
resti hadbíróság koncepciós perben, hazaárulás vádjával tíz 
év szigorított fegyházra és életfogytiglani kényszermunkára 
ítélte. Számos helyen raboskodott, majd külföldi nyomásra, 
kevés időre szabadlábra helyezték 1955-ben. A püspök bát-
ran programot hirdetett, útjai, körlevelei hihetetlen népsze-
rűek voltak. Egy tollvonással megszüntette a békepapi 

mozgalmat, a benne részt vevőknek pedig irgalommal 
megbocsátott. 

Mindezekért két év múlva házi őrizetbe helyezték, a püs-
pöki palotából csak a székesegyházba mehetett. Enyhítés 
volt, hogy látogatókat fogadhatott, bérmálhatott, papokat 
szentelhetett. A tíz évig tartó fogság alatt többször próbál-
ták megölni, egyszer rálőttek, házőrző kutyáit rendszeresen 
megmérgezték. Híveit azonban nem tudták megakadályoz-
ni, hogy messzi vidékekről is ne zarándokoljanak el hozzá 

vasárnaponként. Ez alól csak 1968-ban men-
tették fel az enyhülő politikai helyzetnek kö-
szönhetően, innentől szabadon vezette egy-
házmegyéjét. A román állami egyházügyi ve-
zetéssel semmilyen kompromisszumra nem 
volt hajlandó, nehogy a tárgyalásokkal azt a 
benyomást keltse a világ előtt, mintha az or-
szágban vallásszabadság volna. Két évvel ké-
sőbb utazhatott el a vatikáni püspöki szinódus-
ra és többször is fogadta őt VI. Pál pápa a Va-
tikánban. 

A hetvenes évek elején prosztata-
rák alakult ki nála, amit még hosszú 
éveken át fájdalomcsillapító nélkül, 
türelemmel viselt. Négyszer is kérte 
felmentését emiatt, ám II. János Pál 
csak az utolsóra adta beleegyezését. 
Híveitől eképpen búcsúzott: „Szere-
tett Híveim, mint főpásztorotok el-
sősorban a hitet akartam megerősí-
teni lelketekben, és a hithez való ra-
gaszkodást hagyom rátok öröksé-

gül.” Fél évvel később, székesegyházának búcsúünnepén, 
1980. szeptember 29-én halt meg. A gyulafehérvári székes-
egyház kriptájában temették el. Temetésén így emlékeztek 
róla: „Üstökösként járt elöl, hogy az Isten és hit megbecsü-
lése által érzékennyé tegye a népeket az igazságra, az élet 
értékének felfogására és megbecsülésére.” Boldoggá avatá-
si eljárása 1992-ben indult meg, mely napjainkban is tart.  

 

Két ember életén keresztül milyen jól megmutatkozik, 
hogy a cél mindig ugyanaz, az eszközeink hasonlóak. A 
történelem ugyan változik, de ma, 2019-ben, a Népemért 
vállalom című, Márton Áron püspök tiszteletére írt zenemű 
hangjaira vonultak fel a Ferenc pápa látogatására össze-
gyűlt zarándokok … A szertartás végén Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek megköszönte Ferenc pápának, hogy 
Erdélybe látogatott, felidézve, hogy húsz évvel ezelőtt 
Szent II. János Pál pápa kénytelen volt kizárólag Bukarestre 
korlátozni romániai látogatását. A pápa akkor megígérte, 
hogy újra elzarándokol majd, de erre már sajnos nem ke-
rülhetett sor. Ferenc pápa látogatásával azonban most végre 
beteljesülhetett magyar többségű erdélyi katolikus egyház-
megyék híveinek régi vágya.  

A pápa szerint a zarándokok azért mennek Csíksomlyóra, 
hogy egymásban valódi testvérekre leljenek. Zarándokolni 
nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést arra, hogy 
„járjunk együtt az úton, és kérjük az Úrtól a kegyelmet, 
hogy a régi és a mostani sérelmeinket, bizalmatlanságainkat 
változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében”. 

Gyalog vagy lóháton, autóval, épp mindegy, de kívánom, 
hogy így legyen … 

Ráthi Marianna 
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Ott voltunk a csíksomlyói pápai szentmisén 
 

Régi vágya teljesült idén a magyarságnak, az 
erdélyi katolikusoknak: Ferenc pápa ellátoga-
tott Csíksomlyóra, és szentmisét mondott a 
Hármashalom-oltárnál. Amint megtudtuk, 
Szent II. János Pál pápa már húsz évvel eze-
lőtti, romániai apostoli útja során szeretett 
volna Csíksomlyóra látogatni, de az akkori 
viszonyok ezt nem tették lehetővé. Az er-

délyi püspökök tanúsága szerint ígéretet 
tett: ha ismét eljut Romániába, felkeresi 
a csíksomlyói Szűzanyát. Húsz év el-

teltével Ferenc pápa teljesíthette be ezt 
az ígéretet. 

A Szent István templom hétköznapi miselátogatóinak kis 
csoportja szervezkedett Wolfné Marika vezetésével a csík-
somlyói pápai misére. Hozzájuk sikerült csatlakoznom. 
Nyolcfős csoportunk a Misszió Tours vonatos zarándokla-
tára jelentkezett.  

Zarándokvonatunkat a 2020-as Euchariszti-
kus Kongresszust hirdető képekkel díszített, s 
Erdő Péter bíboros által megáldott mozdony 
húzta. Május 31-én, pénteken 14.35-kor indul-
tunk a Keletiből. Vonatunk összegyűjtötte a 
Miskolc felől, Pécs irányából, Szombathely-
Győr felől érkező, valamint a Nagyváradon 
felszálló zarándokokat, s folyamatosan halad-
va reggel 6 óra előtt kellett megérkeznünk 
Csíkszeredába. 

Délután és este a vonatrádió szolgált lelki 
előkészítéssel a nagy eseményre. Elmélkedé-
seket, imákat közvetített. Megismerhettük a 
kísérő papokat, akik gyónásra, lelki beszélge-
tésre hívták a zarándoktársakat: vonatunk 
mozgó kápolnaként szolgált. Az alkalomhoz 
illeszkedő olvasnivalókat is kaptunk, így: Új Embert, a je-
zsuita SZÍV magazint, és ott lapult a Zarándokok Énekes-
füzete legújabb kiadása is, ami nagyon jónak, praktikusnak 
bizonyult, különösen, mivel a szerkesztő, Pálmai Árpád 
énektanulás kíséretében mutatta be a használatát. 

Vonatrádiónk reggel korán költött minket. Megálltunk 
ugyanis Madéfalván, s arra kértek minket, hogy fogadjuk 
szeretettel hat autóbusz zarándokutasát, akik a hátralévő 
negyedórányi utat vonatunkon állva teszik meg Csíkszere-
dáig, mert biztonsági okokból a buszokat nem engedték be 
a városba. A végállomáson ők szálltak le először, és indul-
tak a hegynyeregbe. A vonatos zarándokok keresztaljba 
rendeződve indultak el úgy, hogy a menet elején, közepén 
és végén egy-egy szervező ment, hátukon egymással rádió-
kapcsolatban levő hangsugárzóval. A keresztaljat elindítva 
karnagyunk egymás után szólaltatta meg az előző nap már 
megbeszélt énekeket, s így énekelve haladtunk Csíksomlyó 
felé. Sajnos, nem sokkal indulásunk után cseperegni kez-
dett, ami hamarosan sűrű esőbe váltott át. Így ázva, énekel-
ve 10 óra körül értünk a Ferenc pápát köszöntő hatalmas 
székely kapu és a zárt terület kerítése közelébe. A menet 
megtorpant. Alacsonyan szálló felhő takarta el az oltárt. 
Beléptetés után fel kellett volna másznunk az oltárral 
szemben, az erdő széle mellett kijelölt szektorba. Szeren-
csénkre a zárt terület kerítése közelében két hatalmas kive-
títőt állítottak fel a szabad területi zarándokok részére. Ve-

zetőink azt tanácsolták, hogy ne menjünk fel az erdőszélre, 
mert ott alig látunk valamit, inkább foglaljunk helyet a fel-
vezető úttól jobbra eső szabad területen, a kivetítők előtt. 
Így is tettünk. Csendesülő esőben székeinken kuporogva 
vártuk Ferenc pápa érkezését. 

Fél 12 körül végre megérkezett a Szentatya a pápa-
mobilon, és a szektorok közti utakon haladva üdvözölte a 
zarándokokat. Az eső ekkortájt teljesen elállt. 

A püspökök üdvözlő szavait Ferenc pápa az oltárnál fo-
gadta, majd elkezdődött a szentmise. A szentmisét Ferenc 
pápa latinul végezte, a hívek magyarul válaszoltak, s az 
énekek is magyarul szóltak. Az olvasmányokat és az evan-
géliumot magyarul és románul olvasták. Ferenc pápa a 
homíliáját olaszul mondta, amit előre megadott frekvencián 
szinkron tolmácsolásban hallhattunk magyarul is, románul 
is. Meglepetésünkre elhangzása után mind magyarul, mind 
románul felolvasták a lefordított szöveget. Így, akik rádión 
vagy mobiltelefonon hallgatták, kétszer is hallhatták, s el-

gondolkozni is volt idejük. A könyörgések magyarul, ro-
mánul és közülük egy németül hangzottak el. A liturgia na-
gyon szép, felemelő volt, a kivetítőkön jól tudtuk követni. 
Amikor az áldoztatásra került sor, láttuk, hogy rengeteg 
pap megy a hívek közé, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy 
ahol mi voltunk, a „szabad területre” nem jöttek. A kerítés-
nél feltehetőleg több helyen is lehetett volna áldozni, de a 
felázott, kicsit lejtős, füves-sáros talajon lehetetlen volt 
odajutnom. Maradt a remény, hogy a kegytemplomban 
vagy közelében lesz lehetőségem áldozni. S valóban, a 
kegytemplom melletti kis kápolnánál két pap is várta 
áldoztatókehellyel a mise után érkező zarándokokat. 

A mise végén különleges gesztusnak lehettünk tanúi: Fe-
renc pápa arany rózsát helyezett Szűz Mária lábához! Ek-
kor ébredtem rá, hogy e pápai szentmisének az is különle-
gessége volt, hogy a hatalmas kegyszobrot erre az alkalom-
ra kihozták a templomból és ott állt az oltár mellett. A 
szentmise végén pápai áldásban részesültünk. Utána a ma-
gyar himnuszt és a Te vagy földi éltünk vezércsillaga Má-
ria-éneket énekeltük nagy lelkesedéssel; majd a székely 
himnuszra is sor került, bár az a hivatalos programfüzetben 
nem szerepelt.  

Felemelő élménnyel a szívünkben, különleges csíksom-
lyói búcsúval a lelkünkben indultunk el a Csíkszeredába 
vezető úton, „mozgó kápolnánk” felé. 

 
 

 

Dr. Tömösy László 
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A LÉLEKBEN HISZEK 
 

A Lélekben hiszek, mely a teremtő Is-
ten által működik bennünk láthatatla-
nul. Fölemel, ha emberi gyarlóságom 
révén megbotlom. Csíksomlyó a cser-
kész számára a tanulságtétel szilárd és 

megbonthatatlan helye. Itt valóságosan jelen van, mit jel-
szavunk magába foglal. Isten, Haza (Nemzet), Embertárs 
(Család). 
2019. május 31-én, péntek reggel hét 
órakor külön busszal indultunk a plébá-
nia elől, útközben felvettük a hozzánk 
csatlakozó cserkésztestvéreket. Cser-
készimával kezdtük az utazást, mint 
minden közös munkánkat, legyen az 
szellemi vagy fizikai irányultságú.  
Számunkra a munka, a kitűzött célok el-
érése, a kihívásoknak való megfelelés 
fontos. Egymás köszöntése tisztelgés 
mellett „Jó munkát”. Egy ilyen hosszú 
út, fárasztó is lehetett volna, de egy 
cserkész számára kaland. Menet közben 
énekeltünk, verseket mondtunk, gyö-
nyörködtünk a táj szépségében, már 
amikor nem zuhogott az eső. Késő éj-
szaka érkeztünk meg, a városba bizton-
sági intézkedések miatt a buszt nem en-
gedték be. Így aztán jó pár kilométert 
kellett gyalogolnunk a Romániai Ma-
gyar Cserkészszövetség házáig. De ha-
mar vigaszra találtunk, mert igazi, forró 
tárkonyos krumplileves várt, testvéreink 
jóvoltából. A kiscserkészek és szüleik 
hajnali egy óra után lepihentek, miután 
elkészítették másnapra az elemózsiás 
csomagokat. A nagy cserkészek kimen-
tek a nyeregbe, hogy részt vegyenek a 
pápalátogatáson szükséges rendezési fe-
ladatok megbeszélésén, előkészítésén. 
Első az önkéntes munka, a nemes célok 
melletti elköteleződés. 

Szombaton reggel hét órakor a világ miden tájáról össze-
gyűlt magyar cserkésztestvérek serege elindult a zuhogó 
esőben a nyeregbe, hogy részt vegyen a Ferenc pápa által 
bemutatott szentmisén. Nem tudtunk fölmenni a cserkészek 
szokott útvonalán, mert a talaj olyan mértékben átázott, 
hogy elsüllyedtünk volna. Hosszabb és fárasztóbb utat kel-
lett megtennünk, a hegyről lefelé áramló sáros vízzel 
szemben.  Jó volt látni a rossz idő ellenére kitartó, fölfelé 
kígyózó embertömeget. Ahogy fölértünk, a megérkezés 
öröme árasztott el bennünket. Kitartásunknak, hűségünk-

nek, áldozatunknak jutalmaként megér-
kezett Ferenc pápa és mi boldogan üd-
vözöltük őt. Érkezésével egy időben el-
állt az eső, kitisztult az ég, és egyre me-
legebben sütött a nap.  Nyugalom és bé-
kesség töltötte el az embereket. Átéltük 
a szentmise magasztos pillanatait, Krisz-
tus megváltó erejét. A Szentatya eljött 
Mária népéhez, és megáldott minket. 
Átadta ajándékát, az arany rózsát. Isten-
nek legyen hála! 
Délután sétát tettünk Csíkszeredán. A 
kellemes napsütésben a kiscserkészek 
kívánsága szerint fagylaltoztunk, de a 
kürtöskalácsot sem hagytuk ki. Otthono-
san éreztük magunkat a szép és tiszta vá-
rosban, mindenütt magyarul szóltak 
hozzánk. Másnap hazafelé megálltunk 
Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujá-
ban. A magyar lélek legmélyére jutunk 
el művei által, melyek olyan kristálytisz-
ták a maguk természetességében, mint a 
forrás vize. Hitben és nemzetünk iránti 
elköteleződésben megerősödve indul-
tunk haza, ahol még mindig oly sok mél-
tatlan vita folyik, ki a magyar, ki ma-
gyarkodik. Végezetül idézném Dr. Sík 
Sándor cserkésztestvérem hitvallását. 
„Magyarnak lenni Szent István tanítása 
szerint erkölcsi fogalom. (…) még sen-
kit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul 
beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit 
sem tesz magyarrá még az sem, hogy a 
vére magyar, sőt még az sem, hogy ma-
gyarnak vallja magát: a magyarságot er-
kölcsi küzdelemmel, Isten-sürgette cse-
lekvéssel úgy kell kiküzdeni. Magyarnak 
lenni: erkölcsi lendület. Magyarnak len-
ni: Hit a magyarság hivatásában. Hit ab-
ban, hogy Isten akar velünk valamit, és 
hogy a magyarság képes megvalósítani 
az isteni gondolatot.” 
Ezen gondolatok jegyében kívánom 
minden honfitársamnak, nemzettársam-
nak, cselekedeteivel, munkásságával, 
döntéseivel segítse fennmaradásunkat, 
lelkiekben történő erősödésünket, hogy a 
jövő nemzedék kellő tisztelettel gondol-
hasson ránk. 

Ignácz János 
cserkésztiszt 

parancsnok 
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I./ A „mosolygós pápa”. 

II./ Ő adta ki az első egységes kánonjogi kódexet. 

III./ Felszólalt a munkások jogaiért 1891-es Rerum novarum kezdetű enciklikájában. 

IV./ Bíborosként Magyarországon is járt a 34. Eucharisztikus világkongresszus alkalmával.  

V./ Ő írta alá a lateráni egyezményt Olaszországgal, létrehozva a független Vatikán államot. 

VI./ Emléknapja augusztus 21. 

VII./ Az első lengyel pápa, és 1523 óta az első nem olasz pápa. 

VIII./ Ő nyitotta meg a második vatikáni zsinatot. 

IX./ Született Joseph Aloisius Ratzinger néven, német teológus-pap. 

X./ Az első pápa, aki ellátogatott a Szentföldre. 

a) Szent XXIII. János 

b) XV. Benedek 

c) Szent VI. Pál 

d) XIII. Leó 

e) XII. Piusz 

f) XVI. Benedek 

g) Szent II. János Pál 

h) I. János Pál 

i) Szent X. Piusz 

j) XI. Piusz 

A táblázatot időrendi sorrendben, vagyis a pápák uralkodási ideje szerint, fentről lefelé 
kell kitölteni. Minden képhez tartozik egy név és egy rövid meghatározás.  
 

A két kép között 9 eltérés van, vajon melyek azok? 
 

A megfejtéseket 2019. szeptember 20-ig kérjük elküldeni a luxchristi@flynet.hu  

e-mailcímre. Az első öt helyes megfejtést beküldő Olvasónk ajándékot kap. 
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   CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ 
 

Nyár elején, a színházi szezon egyik záró darab-
jaként láttam az Új Színházban a Csíksomlyói 
passió című előadást. Sokrétegű színházat lát-
tunk, a székelység archaikus elemeket őrző nyel-

vezetén előadva, megtámasztva a magyar századok zenei 
elemeivel, hitéletünkből, népéletünkből, sőt gyermekko-
runkból, hiszen a prózát katolikus énekeink, népdalaink, 
gyermekdalaink tették még inkább élővé. A szín maga is 
egy templom, mely egyedüli hű környezet lehet a monda-
nivalónak: Térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket!  

Ádámtól Krisztusig vonul el szemünk előtt az ember tör-
ténelme, és a történet Jézus Krisztus keresztre feszítésével 
zárul. Kevés számú szereplővel ol-
dotta meg a rendező a színi képeket, 
sok átalakulással, átváltozással, utal-
va az ember lelki vándorútjára, sok-
féle arcunkra.  Felfigyeltünk mind-
nyájan a Koszorú, mért vagy olyan 
szomorú gyermekdalra, körjátékra, 
amelyet így lehet igazán megérte-
nünk, így van tán igazán értelme, ha 
szövegét Krisztushoz kötjük.   

Csíksomlyó a magyarok múltjában és jelenében szellemi 
központ. A kereszténység iskolája, temploma, szerzeteshá-
za működik itt sok évszázada. Mária-zarándokhely, a temp-
lom Mária-szobra világhírű, jelképévé vált a magyarok Má-
ria-tiszteletének, s annak az életérzésnek, mely népünket 
áthatja Szent István királyunk országfelajánlása óta: orszá-
gunk Mária országa, az Ő oltalma alatt áll. Reménységün-
ket adja ez a tudat, hogy el nem veszhetünk.  

A magyarok összetartozásának vált szimbólumává a 
Pünkösdkor évente megrendezett búcsú, amelyen félmillió 
honfitársunk szokott résztvenni. A csíksomlyói búcsú ere-
dete is tanúskodik az itt élők hűségéről: János Zsigmond 
fejedelem, aki katolikus hitben nevelkedett, ám később lut-
heránussá, sőt reformátussá vált, és még később áttért a 
Szentháromságot tagadó unitárius hitre, Csík, Gyergyó és 
Kászon lakosságát erőszakkal akarta átkényszeríteni az uni-
tárius hit felvételére. 1567 Pünkösdjének szombatján János 
Zsigmond nagy sereg élén érkezett Csíkba, hogy érvényt 
szerezzen akaratának. A katolikusok István, gyergyófalvi 
plébános vezetésével megütköztek az erőszakkal téríteni 
szándékozó fejedelem seregével a Tolvajos tetőn, és fényes 
győzelmet arattak. Ennek az eseménynek az emlékére gyü-
lekezik a nép a Kis- és Nagysomlyó hegyek nyergében, 
minden esztendő Pünkösdjén.   

Csíksomlyóban a XV. század közepén telepedtek meg a 
kisebb testvérek, hogy a török és tatár dúlta Erdélyország-
ban fenntartsák a hitet, az életet. Viszonylag védett helyen 
épült fel a kolostor, a templom és az iskola, mégis, a török 
és a tatár dúlása, rablás és gyújtogatás, a kuruc és a labanc 

csapatok véres kíméletlensége, a protestantizmus és a felvi-
lágosodás hullámai, a szétszóratás és a tiltás deklarált poli-
tikája itt is rombolt, a ferences testvérek azonban minden 
körülmények között megtalálták a lehetőséget, hogy 
sokszáz tanulóval iskolát tartsanak fenn, szemináriumot 
működtessenek, gyógyítsanak,  misézzenek, nyomdát ala-
pítsanak, és összegyűjtsék Erdély legnagyobb példányszá-
mú tudós könyvtárát, mely magába foglalja a kor kiadóinak 
és nyomdáinak teológiai, filozófiai műveit, orvosi kézi-
könyveit, nyelvtanokat, prédikációgyűjteményeit, az ókori 
klasszikusok és egyházatyák műveit. Ez az egyetlen katoli-
kus könyvgyűjtemény Erdélyben, amely szétszóratás nélkül 
élte túl a reformáció, a többszöri tatár- és törökdúlás (Er-
délyben még az 1600-as években is pusztítottak, fosztogat-

tak, gyújtogattak tatárok), valamint 
befalazva, a kommunista diktatúra 
korát.  

A csíksomlyói misztériumjátékok-
ról az első írásos adat 1721. április 
11-i keltezésű. A passiónak, Urunk 
szenvedéstörténetének az előadása 
több célt figyelembe véve vált a fe-
rences testvérek gyakorlatává: első-
sorban élővé, megélhetővé tenni a hi-
tet, közel hozni az emberekhez a ta-

nítást, elősegíteni a megtérést, és felkelteni a bűnbánatot. A 
passiójáték több változata is meghonosodott Csíkban, ezek 
szövegei részben, egészben fenn is maradtak. A most előa-
dott színmű alapját a csíksomlyói Mária-szobor pódiumába 
befalazva találták meg 1980. augusztus 22-én, egy felújítás 
során. A szerzetesek ugyanis ide rejtették az iskoladrámák 
kéziratait a kommunista diktatúra elől.  

Kerényi Imre már 1981-ben készített ebből egy szöveg-
változatot, melyet elsőként a Várszínházban adtak elő, 
majd hosszú évtizedekig hatalmas sikerrel játszottak itthon 
és külföldön. Kortárs történelmünkből megemlítendő, hogy 
a Nemzeti Színház 2017-ben tűzte műsorára, majd 2018. 
augusztus 18-án, Csíksomlyón adta elő, ingyenes keretek-
ben, a szenvedéstörténetet. Műsorára tűzte még a darabot 
az Új Színház, az általa kezdeményezett és évente megren-
dezésre kerülő Keresztény Színházi Fesztivál darabjaként, 
és látható a mű a Pécsi Színházban is. A Nemzeti Színház 
idén országjárásra indul a passióval itthon és az elszakadt 
országrészekben.  

Csíksomlyó, ősi Szűz Mária kegyhelyünk, napjainkban is 
betölti történelmi és spirituális hivatását, a népet megtartó 
erejét most is megmutatja. Hálásak vagyunk, hogy művé-
szeinknek van lehetősége felmutatni a keresztény értékren-
det, és hazánkban több helyen is teret kaphat ez, fontosnak 
tartván a megtérésre, bűnbánatra való felhívást napjainkban 
is.   

Koczka Tamásné

* * * 

Kedves katolikus testvéreink! A Dunaharasztiban működő Bárka Alapítvány értelmi 
sérülteknek ad munkalehetőséget és otthont. A Lakóotthon ellátottjai szívesen járnak 
vasárnap szentmisére, de ritkán jut rá alkalmuk, segítség hiányában. Ezért örömmel 
fogadjuk olyan önkéntesek felajánlását, akik vállalnának katolikus szentmisére való 
kíséretet. Jelentkezésüket szeretettel várja: Sóti Zsuzsanna (tel. 0670 33 27 246) 
 

Alapítványunkról többet megtudhatnak a www.larche.hu és a https://www.facebook.com/barkakozosseg internetes  
oldalakon. 
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Vendégségben Palócföldön 

Látogatás  Feke te  Ro land a t yáná l  
 

Kedvelem Palócföldet, ezért szívesen vállaltam az utat, hogy látogatást tegyek a Mátra alján fekvő Dorogházán, Fekete 

Roland atyánál. Vajon, hogyan telnek napjai a nemrégen még haraszti-taksonyi káplánnak? Julcsi, Roland atya korábbi 

itthoni munkatársa örömmel szegődött mellém útitársnak. Mikor megérkeztünk, a falu plébánosa szinte mikszáthi kedé-

lyességgel fogadott minket. Meg sem tudtuk nézni a hatalmas plébánia rendezett, szép kertjét, máris tessékelt be a házba, 

ahol rögtön beszélgetni kezdtünk.  

Könnyen megszoktad az új helyet? 

Érdekes, hogy András atya mellől mindenki ide, Nógrádba, 
került. Berta Lacit, Berci atyát, Zalán atyát, mindenkit itt, 
palócvidéken találsz meg. Nekem szerencsém, hiszen innen 
alig húsz kilométerre születtem, és ismerem a tájegység 
szokásait. Meg tudom szólítani az itt élőket, és szót is tu-
dok érteni velük. Nagyon papszerető emberek laknak erre-
felé. Ennek első élménye már az érkezésnél megfogott. A 
taksonyi búcsú hétfőjén költöztem. Rokonom, barátaim 
Harasztiról és a mohorai plébános, aki Taksonyban volt 
aznap búcsúszónok, segítettek fuvarozni. Így négy autóval 
meg is oldottuk a költözést. Én értem ide elsőként, behaj-
tottam az udvarba, ahol már nyolc-tíz markos ember és asz-
szonyok vártak rám. A tűzhelyen meleg étel, az asztalon 
ital fogadott. Mire köszöntem mindenkinek, a dobozok 
nagy része már bent is volt a házban. Nagyon jól esett a 
szívélyes fogadtatás. 
Hány településen látsz el szolgálatot?  

Itt Dorogházán, ahol mintegy ezer lakos él. Szuha tartozik 
még hozzám, ahol körülbelül hatszázan laknak. Mátra-
almáson ötvenheten, és a negyedik, egy nyolcszáz fős falu, 
Mátramindszent. 
Milyen a hitélet a falvaidban? 

Az elmúlt években sok volt a gond, ami nem nagyon ked-
vezett a hitéletnek. Addig volt itt élet, amíg működött a bá-
nya, ami a kilencvenes években bezárt, és azóta kevés a 
munkalehetőség. Sajnos, ma már Salgótarján sem biztosít a 
környéknek elegendő munkát. Eger, Gyöngyös, Bátonyte-
renye, Hatvan, ezekben a városokban lehet munkát találni, 
ez azonban fokozza az elvándorlást. Öregszenek a falvak. 
Hogy érzékelhesd: egy-két keresztelő van évente, esküvő 
egy volt eddig, temetés húsz-harminc. Mátraalmáson hat-
vanan éltek, amikor idekerültem, most ötvenheten. Három 
testvérünket már én temettem el. 
 

Fél év mire volt elegendő? Mennyire ismerted meg az 

itt élő embereket? 

Itt sokkal kevesebben élnek, mint Dunaharasztin, úgyhogy 
szinte már mindenkit ismerek, főleg a templomba járókat, 
de arcról a többi falubélit is. Mise végén mindig az ajtóban 
köszönök el az emberektől, kezükbe adom a heti nyomta-
tott hirdetésünket és a miserendet, váltunk néhány szót, így 
megtudom örömüket, bánatukat. Harasztin nem tudtam a 
nagytemplom közösségét ilyen átfogóan megismerni. Lá-
tásból szinte mindenkit, de a többséget nem ismertem sze-
mélyesen. 
Hogyan telnek a napjaid? Mennyire templomba járók a 

palócok? 

Mise hétfő és szombat kivételével minden hétköznap más 
településen van, általában délután 6 órakor. A hétközi 
csendes miséken kevesebben vannak, de például Doroghá-
zán nyolc-tíz fő mindig jelen van. Vasárnap minden falu-
ban van mise, azokon többen vannak, Szuhán például öt-
ven-nyolcvan fő jár rendszeresen templomba. Ez a falu la-
kosságának a tíz százaléka.  
Hittan, közösségi élet? 

Az iskolai és óvodai hittant nem én tartom. Van egy főállá-
sú és egy részmunkaidős hitoktató az iskolában, és egy az 
óvodában. Én a szentségi felkészítést végzem, az elsőáldo-
zókkal és a bérmálkozókkal foglalkozom. Indítottunk bib-
liaórát, oda szép számmal jönnek, és nagyon aktívak az 
egyházközségi fiatalok. Minden szombaton másik települé-
sen tartjuk, így átjárnak egymás falujába, hogy minden 
szombaton részt vehessenek az összejövetelen. Emellett 
működik a cserkészet is. 
Legfontosabb feladatok? 

A hitélet felpezsdítése, ami talán már részben sikerült is. 
Az egyházi tanácsok lelkesek, segítőkészek. Szuhán meg-
örököltem egy templomfelújítást, ennek az adminisztrációs 
utómunkálatai folynak. Jelenleg három pályázatot adtunk 
be, a dorogházi templomra, a plébániára, és van egy kis 
kápolnánk, azt is szeretnénk rendbe tenni. 
Szép, otthonos és hatalmas a plébánia. 

Igen, négyszintes. A nyolcvanas években épült. Ráférne 
egy alapos felújítás, mert szinte mindent javítani kell. 
Amióta idejöttem, mindig történik valami: csöpögés, csor-
gás, csőtörés, szennyvízdugulás, ami csak létezik, ám egyre 
gyakorlottabb vagyok.  Kétszer kijött a kazánhoz a szerelő. 
Megfigyeltem, hogy mit csinál, és harmadszorra már én ja-
vítottam ki a hibát. Így már karbantartó is vagyok. Kialakí-
tottam egy új szokást, minden héten egy napot rászánok, 
hogy a pincétől a padlásig mindent átnézzek, ellenőrizzek, 
valóságos túrázás, amíg végigjárom a házat.  Felújítás után 
jól lehet majd hasznosítani. Az emeleten és a padlástérben 
több szoba és több fürdő is van, lehet csoportokat fogadni. 
Lent a hivatali szoba, lakószobák és egy kis hely- és egy-
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háztörténeti gyűjtemény is van. Ennek a használatát racio-
nalizálni kell, mert a jelenlegi beosztása nem célszerű. 
Azt a távolból is látni, hogy igyekszel a médialehetősé-

geket is kihasználni, rendszeresem megjelensz a 

facebookon, és láttam már egy újságot is. 

Igen. Ezzel is igyekszünk fenn-
tartani az érdeklődést, és pró-
báljuk az egyháztól eltávolo-
dott embereket megszólítani, 
visszahívni közösségünkbe. Ezt 
szolgálja az újság is, amit ki-
adunk. Koczka Angela szer-
keszti, Taksonyban nyomtat-
ják. Szeretnénk rendszeressé 
tenni, de nehéz előteremteni a 
forrásokat. A közösségi olda-
lon való posztolásban a kántor 
úr a nagy partnerem. Mikor 
már az ötödik misémet hallja, 
akkor egy kis áldást adok neki, 
és ő már a prédikáció alatt fel-
teszi a képeket és információkat. 
Gyakorlatilag napra készen, frissen 
fent vannak az események. És látom, 
hogy az itt élők – idős asszonyok is, 
van, aki nyolcvan feletti –, figyelik az 
oldalt, és megy a lájk, megy a kom-
ment. Az egyik nagymama, aki benne 
van a kórusban és a népdalkörben is, 
az unokájától kapott egy tabletet, azt 
használja, és aktívan fenn van vele a közösségi oldalon. 
Amellett, hogy ez szeretetreméltó, azt is bizonyítja, hogy a 
közösségi oldalakat lehet jó és nemes célra is használni. 
Hát miért ne tegyük? 
Ez így van, hiszen azt is megtudtam az internetről, hogy 

sok rendhagyó eseményt is rendeztek. 

András atyától tanultam, hogy minden hónapban legyen 
egy olyan alkalom, ami eltér a megszokottól, amire lehet 
külön invitálni az embereket. Van borszentelés, Szent Já-
nos tiszteletére. Szent Rita tiszteletére rózsaszentelés volt. 
Az egyházi tanácsban egy – ráadásul női – tag felvetette, 
hogy errefelé mindenki csöpögteti otthon a pálinkát. Ad-
junk ennek is keretet; lehetne-e pálinkaszentelést tartani? 
Utánanéztem, és megtaláltam, hogy Bábel Balázs kalocsai 
érsek is tartott pálinkaszentelést, és az is kiderült, hogy en-
nek Szent Miklós a védőszentje, így hát januárban pálinkát 
szenteltünk. Meg is kóstoltuk, természetesen módjával.  

Legközelebb bérmálás lesz, de Szent Antal napján már lili-
omot szentelünk. Gyerekeket is áldunk, nem gyereknapon, 
hanem a nagyszülők ünnepén, Szent Anna napján. Ilyenkor 
a nagymamák együtt jönnek az unokákkal, hozzák őket ál-
dásra. 

Tavaly itt először rendeztük 
meg, amit András atya hosszú 
évek óta megtart, a jubiláló há-
zasok hálaadását. Krisztus Ki-
rály ünnepére készülve átnéz-
tük az anyakönyvet, névre szó-
ló meghívót készítettem és 
személyesen vittük el és hívtuk 
meg az évfordulós házasokat. 
Volt, aki megkérdezte, hogy 
kötelező-e? Mondtuk neki, 
hogy nem, de az sem volt köte-
lező, hogy régen elvegye az 
asszonyt, mégis ott volt. Hát 
ide is eljött, és hálás szívvel 
ünnepelt. Zsúfolásig megtelt a 

templom, sokan sírva fogadták az ál-
dást. Meghatóan szép, amikor két idős 
ember, egymást támogatva, lassan 
lépdel a templomajtó felé, hatvanötö-
dik házassági évfordulójukon… 
Az ünnepek megtartása nagyon fon-
tos, felfrissíti az embereket, ünneplő-
be öltözteti a lelküket. Péntekenként, 
amikor a betegeket látogatom, ők is 

előre készülnek. Ki-ki állapota szerint rendet rak, tiszta te-
rítőt, virágot tesz az asztalra, gyertyát gyújt, kikészíti az 
imakönyvet, feszületet. Ők is ünnepként élik meg a talál-
kozást, a közös imát. Utána beszélgetünk kicsit, családról, 
gyerekekről, a hétköznapokról. Szükség van ezekre az al-
kalmakra, a személyes és lelki kapcsolatokra. 
Eredmény, örömök, visszajelzés a hívektől? 

Vannak örömök. Leginkább az, hogy vagyunk. Itt nem él-
nek tömegek, de mindenképpen igaz az a krisztusi mondás, 
hogy „Mert ahol ketten-hárman összejönnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük.” Ehhez képest nálunk hatvan-
nyolcvan ember jár rendszeresen misére. 
A kántor úr indított egy énekkart. Mind a négy településről 
jönnek a kórusba énekelni. Lelkesek, szorgalmasok. Na-
gyon boldog voltam, mert húsvétkor, nagypéntektől vasár-
napig az énekkar tagjai végigjárták velünk a falvakat, mind 
a négy településen, minden szertartáson szólt az ének. Nem 
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csak átrobogtunk a falvakon, hanem mindenütt maradtunk 
egy kicsit, beszélgettünk, együtt voltunk a hívekkel. Ez 
nem mindig volt így, valaki meg is jegyezte: „Atya, most 
értettük meg azt, hogy mit jelent, ha nem csak beesik hoz-
zánk a pap, hanem velünk van.” Ennél nagyobb elismerést 
nem kaphattam. 
 

Mielőtt hazaindultunk, még körbejártuk a templomokat. 

Megnéztük Máriamindszenten a festői környezetben álló, 

1760-ban felszentelt barokk templomot. Igazi ékszerdoboz, 

minden négyzetcentimétere az Urat dicsőíti. Mellette XVIII. 

századi harangtorony áll. Ezután meglátogattuk a legfiata-

labb templomot fenn, a hegyen, Mátraalmáson, szép üdü-

lőövezeti környezetben. A bejáratot székely fafaragók Szent 

Imre szobra őrzi. Kívül-belül a hívek gondos kezének mun-

kája látszik.  Roland atyától kedves történetet is megtu-

dunk: Tavaly a hívek kérték, hogy az éjféli misét olyan idő-

pontban tartsák, hogy még sötétedés előtt hazaérjenek, 

ugyanis errefelé karácsonykor már komoly havak lehetnek. 

Így a mise délután három órára volt meghirdetve. Az öt-

venhét lakosból több mint ötvenen eljöttek.  

A falvakban járva minden szembejövő köszönt, integetett, 

ha megálltunk, Roland atyának mindenkihez volt szava, 

kérdése, válasza. Ismerik az emberek, látszik, hogy otthon 

van. Nem csak szülőfalujához közel, hanem az itt élő embe-

rekhez is. Együtt, velük. 

Gáll Sándor

 

 
 
 

Bulányi  György:   PÜNKÖSDI IMA 
 

Szentlélek Isten, virrasztva és imádkozva kérünk, légy velünk mindig. 
Nem azt kérjük, hogy céljaink szolgálatába állj, hanem hogy ismertesd meg 
velünk Istent (Iz 11,3) és útjait, és tedd, hogy mindig Istennel legyünk, aka-
ratát cselekedve. Add, hogy halljuk hangját (Jn 3,8), felismerjük jelenlétét, 
és mindig tisztelettel és imádattal álljunk Istenünk előtt.  

Köszönjük, hogy megismerhetünk és bennünk maradsz (Jn 14,17). Tedd 
számunkra ezt a virrasztást is szívünkbe írt törvényedre emlékeztető jellé 
(5Móz 6,8). Köszönjük, hegy Ígéreted szerint kiáradsz Isten egész népére, és 
mint az eső a kiszáradt talajt, életre kelted személyiségünket (Iz 32.15; 44,3; 
Ez 36,25; Joel 3,1k). Mi, természettől eltávolodott emberek az esőt már csak 
„rossz idő”-nek nevezzük; gyógyítsd meg hasonló, torz idegenkedését ko-
runk emberének Istentől, amely minket is megfertőz. Alakítsd át szívünket, 
hogy befogadjuk Isten Szavát és mindennek ellenére hűségesek legyünk ah-
hoz (Iz 59,21; Zsolt 143,10). Add meg nekünk a könyörgés (Zak 12,10) és a 
dicséret (Zsolt 51,17) érzékét. Taníts meg minket imádkozni (Róm 8,26) és 
átélni istengyermekségünket (Róm 8,15; Gal. 4,6). Szüntelenül ébressz fel, 
hogy ne rohanjuk át, vagy töltsük „kómában” az életünket, hanem imában 
megalkotott rend és terv szerint. Add, hogy helyesen beszéljünk, amikor 
Krisztusért zaklatnak (Mk 13,11) s légy velünk minden nap (Jn 14,16), hiszen naponta érezzük a világ ránk nehezedő fe-
nyegetését (Jn 15,18-21): adj nekünk bátorságot és az ellenségeink iránt szeretetet. Őrizz meg attól, hogy rosszal viszo-
nozzuk a rosszat. Légy vigasztalónk és pártfogónk (Jn 14,16; 16,7). Add, hogy Benned találjunk biztonságot, e világon va-

ló anyagi és társadalmi bizonytalanságot vállalva Krisztusért. Adj bátorságot, 
hogy nemet tudjunk mondani a sodró erejű és rejtett kollektív bűnökre, s 
hogy ne hallgassunk Isten küldetésében. Légy erőnk a kicsiség, hírhedtség 
(Mt 5,11), megalázottság vállalására. Miként Jézus megvallotta az Atyát 
egész életével (Jn 12,49), úgy tegyünk mi is tanúságot Istenről (ApCsel 1,8; 
1Kor 12,3) Jézus szavainak hirdetésével (ApCsel 4,30; 5,42; 6,7; 9,20; 18,5; 
19,10.20). Vezess, hogy a Krisztus hirdette Igazságot, amelyet az apostolok 
továbbadtak, tisztán értsük és meg is valósítsuk. Légy erőnk ebben a tanu-
lásban és hitünket növeld. Adj nekünk örömben gyümölcsöző lendületet 
(ApCsel 13,52), hogy meg ne keseredjünk, le ne törjünk, hivatásunk meg ne 
szürküljön a botránkoztató problémák láttán. Őrizd meg Isten népe egységét 
(ApCsel 2,44; Ef 4,4), még némely vezetőinek romboló tevékenysége ellen 
is (ApCsel 20,28.30). Adj nekünk meleg, testvéri szeretetet (2Kor 6,6; Róm 
5,5), hogy egy szív, egy lélek legyünk (ApCsel 4,32) és kiálljuk a 
szétszóratás hosszú éveit is, amely a fiatalokból álló közösségek életét pró-
bára teszi. Légy a közösség Lelke (Ef 4,3; Fil 2,1), s a legkisebb szeretetkö-
zösségé, a házasságé is. Segíts a jó párválasztásban és a tiszta szerelemben. 
Add, kérünk adományaidat (1Kor 12,31) Krisztus testének építésére (1Kor 
12,4-30), legyen életünk jel, hívás a többiek számára Isten felé, a közösségen 
belül is, s a világban is; az Evangélium szolgálatára (1Tessz 1,5), hogy gyó-
gyíthassuk a lelkeket, akiket szívünk elé teszel. Légy velünk, hogy teremjük 
a Lélek gyümölcseit (Gal 5,19-23).  

 
Képek - Benjamin West: Szent Péter Pünkösdkor tanít és Jean Fouquet A Szentlélek kiáradása 
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Úrnapja ünnep eredete és jelentősége napjainkban 
 

Az Úrnapja, az Úr Testének és Vérének az ünnepe (lati-
nul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini), 
vagyis az Eucharisztia valóságos jelenlétének az ünnepe. 
Napja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni csütör-
tök; mégis sok helyen, még ma is, a húsvét utáni 60. napon 
ünneplik. Főünnepe azonban az azt követő vasárnap. 

Az Úrnapja ünnep gyökere egészen a 13. századig nyúlik 
vissza. Ebben az időben terjedt el egy tévtanítás az Eucha-
risztiáról, Tours-i Berengar kanonoktól (†1088), aki tagad-
ta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak 
jelképes jelenlétet vallott. (Bár többször letette az igaz 
hitvallást, mégis minden alkalommal visszavonta azt). 
Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a 
magánkinyilatkoztatásnak, melyet egy augusztiánus rendi 
apáca, Lüttichi Szent Julianna (1191/92-1258) kapott. Lá-
tomásában rendszeresen megjelent neki egy fogyó és egy 
növekvő Hold, amit annak jeleként értelmezett, hogy a 
liturgikus évből még hiányzik az Oltáriszentség ünnepe. 
Minden erejével ennek az ünnepnek a bevezetéséért küz-
dött. Julianna halála után sajnos az ünnepnek nem lett ma-
radandó hatása és így nem terjedhetett el a világegyházban. 
A nővér látomásaival külön teológiai bizottság, és IV. Or-
bán pápa is foglalkozott.  

Végső lökést azonban az ún. bolsenai csoda adta. Egy 
cseh zarándok pap szentmisét mutatott be a bolsenai Szent 
Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség 
szállta meg, valóban Krisztus testévé és vérévé vá-
lik-e a kenyér és a bor. Amikor megtörte az Os-
tyát, valódi vércseppek hulltak az ostyaabroszra 
(korporáléra). A véres korporálét 1264. június 
14-én Orvietóba vitték, ahol éppen ott tartózko-
dott IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-
án Transiturus bullájában hirdette ki, hogy ezentúl 
minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtö-
kön tartsák meg az Úrnapja ünnepét.  

IV. Orbán pápa halála után az ünnep ismét háttérbe szo-
rult, csak néhány németföldi egyházmegyéjében és Magya-
rországon (1271) fogadták be. A hagyomány szerint Aqui-
nói Szent Tamást, a kor legnagyobb teológusát, kérték fel 
az ünnep liturgikus szövegeinek megírására. A mai napig is 
ezeket a mély tartalmú himnuszokat és szekvenciákat éne-
keljük a szentmisén és hisszük, hogy az átváltoztatás után 
Krisztus teste és vére jelen van a kenyér és a bor színében. 
Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Ta-
bernákulumban. 

Később, V. Kelemen pápa a vienne-i zsinaton (1311-
1312) ismét felhívta a figyelmet az Úrnapjára, s ettől kezd-
ve az ünnep gyorsan elterjedt az egész Egyházban, s évszá-
zadokon át az egyházi év legnagyobb ünnepei közé tarto-
zott.  

Ehhez az ünnephez, nem csak a szentmisén való hála-
adás tartozik, hanem körmenet is. Első feljegyzés az úrnapi 
körmenetről (processzióról) a XV. századból való, − bár, 
ahogy már fent említettem, Magyarországon a 13. század-
tól ünneplik. A néphagyomány az Oltáriszentség úrnapi 

körbe hordozásának nagy jelentőséget tulaj-
donít: gonoszt, betegségeket és természeti 

csapásokat elűző erőt lát 
benne. A körmenet mindig 
a lakott területet járja vé-
gig, Jézus Krisztus jelenlétét, 
oltalmát fizikailag is kiterjesztve 
az otthonokra: a falvakat, a városokat bevonva a szent tér 
hatókörébe. A körmeneten Magyarországon, más orszá-
goktól eltérően, négy stáció van: négy lombbal és virággal 
díszített oltárt állítanak. A pap baldachin alatt viszi az Oltá-
riszentséget, előtte fehér ruhás kislányok vagy a Mária-
lányok kosárból virágszirmokat hintenek. Az úrnapi kör-
menetnek saját liturgiája, liturgikus menete van. A négy 
ideiglenesen állított virágoltárnál felolvassa a pap az Evan-
géliumot és az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is 
imádkozunk, akiket a négy égtáj felé osztott áldás akaratla-
nul is elér. A négy oltár nemcsak szent pihenő, hanem a 
templom négy falának a négy égtáj felé való kiterjesztését 
jelképezi. A város, illetve a világ itt és így részesül Isten 
köztünk lakozásának titkában és erejében; így válik kozmi-
kus eseménnyé az Eucharisztia ünneplése. 

Érdekesség, hogy Marescotti Szent Jácinta (1585–1640) 
az Úrnapja nyolcadában nyilvános szentségimádást kez-
deményezett. Ez az imamód a 13. században alakult ki, de 
ebben az időben gyökeresedett meg. A szentségimádásban 
fejezzük ki hitünket, hódolatunkat, imádatunkat az Oltári-
szentségben jelenlevő Krisztus előtt. Vianney Szent János 

(1786-1859), az arsi plébános, a következő mó-
don nyilatkozott a szentségimádásról: „Nézem 

Jézust az Oltáriszentségben és Ő néz engem.” Ez 
a legtökéletesebb fajtája az imádságnak, amikor 

engedem, hogy az Úr Jézus Krisztus nézzen engem, 
formáljon, átadva neki önmagamat. Napjainkban kissé 

kiment a divatból az Oltáriszentség előtt való imádkozás, 
az adoráció; azonban a közelgő Nemzetközi Eukarisztikus 
Kongresszus (IEC2020) kiváló alkalmat biztosít, hogy 
templomainkban gyakoroljuk ezt az imaformát is.      

Jogosan vetődik fel a kérdés a hívőben: Miért nem áldo-
zunk ezen a napon két szín alatt, hiszen Krisztus testét és 
vérét ünnepeljük? A válasz egyszerű: a két szín (Krisztus 
Teste és Vére) közül a kenyér az alapvetőbb, hiszen Krisz-
tus több helyen is csak kenyérről beszél (vö. Jn 6,51). A 
gyakorlatban pedig nehéz kivitelezni a szentáldozást egy 
több száz fős hívő közösségben, úgy, hogy a Szent Vér le 
ne csöppenjen, el ne illanjon, illetve, hogy az áldoztatás 
valóban méltón történjen. Ez nem zárja ki, hogy bizonyos 
alkalmakkor ne történjen két szín alatt az áldozás 
(elsőpéntek, esküvői nászmise, stb). Ha csak Krisztus Tes-
tét, a Szentostyát vesszük magunkhoz, úgy is teljes mér-
tékben egyesülünk az önmagát nekünk odaajándékozó, 
önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk 
levő Krisztussal.  

Ezen az ünnepen Krisztus ígéretére is emlékezünk: „S én 

mindig veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 
28,20b) Az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztusra emeljük 
tekintetünket és hálával, hódolattal ünnepeljük, hogy Ő itt 
van közöttünk!  

Horváth Péter 

 

Felhasznált irodalom: BOLBERITZ P., Krisztus követségében járunk, Magyar Kolping Szövetség, Budapest, 2003.; Éneklő Egyház, 
Szent István Társulat, Budapest, 2000.; Magyar Katolikus Direktorium, Szent István Társulat, Budapest, 2018.; A Katolikus Egyház 

Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest, 2002. 
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Arany KÓTA minősítést szerzett a dunaharaszti  
Szent Cecília Kórus a VI. Keszthelyi Dalünnepen 

 

Nagy esemény volt a Dunaharaszti 
Szent István templom Szent Cecília Kórusá-

nak életében a június 21-22-én megrendezett VI. Keszthe-
lyi Dalünnep. Ez a 2010 és 2011 óta kétévente megrende-
zésre kerülő Balaton-parti rendezvény mindig sok kórust és 
énekkart vonz. A város Magyarok Nagyasszonya templo-
mában működő kántor kollégám, C. Tóth Zoltán és Salve 
Regina Kórusa rendíthetetlen lelkesedéssel 
szervezi ezeket a dalos találkozókat. Már az 
első ilyen alkalmon magam is részt vettem 
még 2011-ben korábbi énekkarommal, a 
Tárnok-Sóskúti Adoramus Kórussal. Ez a 
1910-es dalünnep 100 éves évfordulójának 
apropóján került megrendezésre, és akkor 
született meg a keszthelyi szervezőkben az 
ötlet, hogy ezt hagyománnyá teszik. 2011-
ben szintén ott lehettem ugyanezen kóru-
sommal, és akkor már a szervezők lehető-
séget biztosítottak zsűri előtt való minősü-
lésre is. A Magyar Kórusok és Zenekarok 
úgynevezett KÓTA országos minősítő 
hangversenyének keretében lehetett neves 
zenészekből álló zsűri előtt országos értéke-
lést, zenei besorolást kapni bronz, ezüst, 
arany vagy dicséretes arany fokozatokban. Adoramus Kó-
rusom unszolására 2011-ben erre is beneveztem az ének-
kart a részvétel mellett, és hatalmas örömünkre 82 ponttal 
arany minősítést értünk el. 

Azóta eltelt több év, időközben Bicskén is szolgáltam és 
2014 júliusában költöztem ide Dunaharasztiba. Ekkor ke-
rült irányításom alá kántor-karnagyi szolgálati körömben 
az akkor már több mint húsz éve működő Szent Cecília 
Kórus. Nagy izgalom volt ez számomra, de emlékeim sze-
rint az énekesek is kíváncsian várták, miként tudunk majd 
együtt szolgálni a liturgiában és az esetleges fellépéseken, 
meghívásokból fakadó koncerteken. Örömmel tapasztaltam 
meg, hogy az énekkar szeret kirándulni, más városokban, 
településeken fellépni, hangversenyeket is adni. Az elmúlt 
öt évben úgy gondolom, hogy igazán „összeszokott” a kó-
rus a karnaggyal és viszont. Krisztus Fénye újságunk lapja-
in rendszeresen beszámolunk szolgálatainkról, utazásaink-
ról és az ezek adta lelki és zenei élményeinkről. 

Az elmúlt években többször is eszembe jutottak korábbi 
keszthelyi élményeim, és időről időre megerősödött ben-
nem az érzés és a vágy: ez a lelkesen szolgáló, szorgalmas, 

zeneileg érzékeny és tehetséges kórus megérdemelne egy 
országos zenei minősítést, szakmai visszajelzést mindazt 
figyelembe véve, amit már több mint huszonöt éve tett és 
tesz folyamatosan. Már 2018 őszén viccesen „riogattam” 
énekeseimet, hogy jó volna eme idei, júniusi programon 
részt vennünk. A minősítés lehetőségét hallva először in-
kább riadt tekintetek voltak a válaszok, de ez hamar átvál-

tott lelkes izgalommá. Február közepén 
megegyeztünk, hogy elutazunk, hiszen 
Keszthely maga nagyon szép, templomá-
nak, ahol énekelhetünk és bemutatkozha-
tunk, kiváló akusztikája van, és akkor már a 
minősülési szándék is megérett. 

Liturgikus szolgálataink és a református 
templomban megrendezett tavaszi hangver-
seny mellett ott volt ez a cél és megmérette-
tési lehetőség is minden próba „levegőjé-
ben”. Összeállítottam műsorunkat, amely-
ben igyekeztem a zsűri kiírt kívánalmainak 
megfelelni, a kórus erősségeit bemutatni és 
nem utolsó sorban olyan műveket választa-
ni, amiket énekeseim is szívesen, örömmel 
énekelnek. Folyamatos kapcsolatban voltam 
a keszthelyi szervezőséggel, mert bizony 

egy ilyen „ottalvós kirándulás” sok szervezést és egyezte-
tést igényelt, amiben ők maximálisan segítőkészek voltak. 
Végül, mint megtudtam tőlük, összesen 40 kórus és közel 
1100 énekes jelentkezését tudták fogadni! Nagyszabású 
rendezvény benyomását keltették ezek a számok bennünk, 
és még lelkesebben készültünk, hogy tudásunk legjavát ad-
hassuk majd Isten dicsőségére és a magunk örömére – és a 
zsűri zeneértő tagjainak… 

Eljött az utazás pénteki napja (érzésem szerint igencsak 
gyorsan…), és a lehető legjobban felkészülve útra is kel-
tünk busszal és autókkal. Szerencsés érkezést követően el-
foglaltuk szállásunkat Gyenesdiáson, amire azt hiszem, 
nem lehetett panaszunk. Ebédet követően tartottunk egy 
„erős próbát”, hogy ne csak a szombat reggeli minősülés 
előtt kerüljön erre sor. Vacsora előtt Keszthely sétálóutcá-
ján tartottunk szabadtéri előadást műsorunkból és néhány 
világi művel. Nagy örömünkre éppen Harasztiból is voltak 
ott: a Blumenstrauss Kórus vezetője, Hommer Zsuzsa és 
családja éppen a közelben nyaraltak és meghallgattak, bíz-
tattak minket, tapsoltak nekünk, amit ezúton is hálásan kö-
szönök meg! Vacsorát követően oly szerencsések voltunk, 
hogy a minősülés helyszíneként szolgáló szép keszthelyi 
templom akusztikáját is ki tudtuk próbálni még „tét nél-
kül”. Nagyon fontos volt ez! Pénteken este fél 9-kor a 
résztvevő kórusok a templom melletti Fő térről népdalokat 
énekelve, fáklyákkal vonultak le a Balaton partjára, ahol 
kórusműveket és kánonokat adtunk elő. Hatalmas élmény 
volt ez számunkra, rengetegen voltunk. A szállásra vissza-
érve kitartó énekeseim még egy kis éjszakai strandolást is 
beiktattak… 

Szombaton reggel pedig elérkezett a megmérettetés nap-
ja! Korai reggeli után a helyi zeneiskola egy termében volt 
a beéneklésünk, ahol ismét öröm ért bennünket: a teremben 
volt zongora, így a három zongorakíséretes művünket is 
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hiánytalanul el tudtuk próbálni! A beéneklést követően pe-
dig alig 20 perccel később már a zsűri előtt énekelhettünk a 
templomban. A kórus, vezetőként úgy éreztem, hogy a ma-
ximumot adta ki magából mind zeneileg, mind pedig lélek-
ben, igyekezetben. A magam részéről biztos voltam, hogy 
minimum ezüst-minősítést érdemelne az énekkar, de nem 
tudhattuk még, hogy a szakmai zsűri miként értékelte, pon-
tozta énekünket. Az ebédet követően, beosztás szerint délu-
tán fél 2 körül énekelhettünk a 
Festetics kastély híres és szép 
tükörtermében a turistáknak, de 
itt már teljesen a magunk örö-
mére daloltunk abszolút felsza-
badultan, vidáman. Ezt követő-
en az este 7 órakor esedékes 
eredményhirdetésig volt lehető-
sége kinek-kinek várost nézni, 
vagy strandolni, kikapcsolódni. 
Este 7 órakor aztán az ered-
ményhirdetés helyszínén talál-
koztunk, és izgatottan vártuk a 
dalünnep zárását, az eredmé-
nyek kihirdetését. 24 kórus minősült, 5 ezüst fokozat szüle-
tett, és amint emelkedő sorban hirdették ki az eredménye-
ket előttünk még 3 vagy 4 arany minősítés is volt. Ezt saj-
nos pontosan nem tudom felidézni, mert itt elragadott az 
öröm és a boldogság engem is…. Az elérhető maximális 
100 pontból 86 ponttal arany minősítést értünk el! Hihetet-
len boldogság, megkönnyebbülés és nagy hála volt ben-
nünk, hiszen szinte minden körülmény, a már leírtak 
szerint, a lehető legjobban alakult, és ez meghozta gyümöl-
csét. 

A személyesen kapott értékelésekben pedig megerősítést 
kaptam munkámban, mint karvezető, és értékes tanácsok-
kal látott el a zsűri. Fél 9 után indultunk haza Harasztiba és 
a közel három órás út után fáradtan, de örömmel érkeztünk 
meg, kedvünket az eső sem ronthatta el. Ez a kirándulás 
sokban segítette a kórus egységét, és nem csak zenei hang-
zásban, hanem közösségként is előrébb léptünk általa. 

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni minden éneke-
semnek, hogy időt és energiát 
nem sajnálva lelkesen készül-
tünk fel erre a megmérettetésre, 
és azt is, hogy az utazások so-
rán figyeltünk egymásra, tü-
relmesek voltunk minden meg-
oldandó helyzetben. András 
atyának is köszönetet mondunk 
mindannyian, hogy az egyház-
község támogatta utazásunkat, 
valamint szállásunkat, étkezé-
seinket. 

További célunk nem lehet 
más, mint az, hogy ezekkel az 

élményekkel lelkünkben és ezzel a minősítéssel a tarso-
lyunkban még lelkesebben szolgálhassuk a szent zenét 
egyházunkban, legyen szó liturgikus éneklésről vagy fellé-
pésről egyaránt. 

Szeretettel hívjuk és várjuk magunk közé továbbra is az 
énekelni szerető kedves testvéreket, hogy bővülni tudjon 
kórusunk! 

Nagy István kántor 

a Szent Cecília kórus karnagya 

 

 

 

 
Mostanában megint divatba jönnek az útinaplók, elhatá-

roztam, hogy én is feljegyzek egy és mást utazásaimból. 
Útitársam, akivel a Dunántúl barangoltam, nem angol 

volt, akivel a régi regényekben a flegmatikus történetek 
megesnek, nem is német, akit bolonddá szokás tenni min-
den stációnál, hanem amerikai magyar, akit fél életét mesz-
sze hazájától tölté és most újra útrakelt vala, hogy elha-
gyott hazájában könnyezve gyönyörködjön. 

Természetesen kocsin utaztunk, mert Veszprémben még 
találhatók széleshátú fiákeresek. A mi kocsisunk olyan 
volt, mint az a dickensi postakocsis, aki mindig attól fél út-
jában, hogy a csendőrök részegeskedés miatt megbüntetik, 
holott egy kortyot sem ivott. Vérpiros arculatú, kövér férfiú 
volt, kis kerek szalmakalapban (amely az egyetlen hetyke-

ség volt rajta), dudoros nyakán, lankadt fülén, préposti to-
káján látszott, hogy nem volt megvetője sem az útmenti fo-
gadókban található zsíros koncoknak, amelyeket a fogadós-
nék a sütőből előkerítettek, amikor kocsiját az országúton 
közeledni látták, de nem nézte le a boros és sörös edénye-
ket sem, amelyeket a gazda akasztott le a szegről. Amíg 
mindezeket a dolgokat az orvos vagy a csendőr szigorúan 
el nem tiltotta tőle. 

Egyébként élvezetes dolgokat beszélt el szüleiről és 
nagyszüleiről, akik mind fuvarossággal foglalkoztak. Kü-
lönösen egy dombos vidéken, ahol a lovak amúgy is lassí-
tanak, huzamosabb időig tartózkodott a nagyapja emlékei-
nél, aki rendszerint tizenkét tojásból evett rántottát, és 
olyan ember volt, hogy holtan is hazáig tudta hajtani a ko-
csit, mert persze, hogy útközben halt meg. 

Ilyenformán közeledtünk Várpalota felé a Bakonyon ke-
resztül. A Bakony a favágók fejszéitől megritkult, mint az 
öregember haja. Messzire be lehet tekinteni az erdő rejtel-
meibe, a faderekak hangtalan világába, amelyek helyett az 
összeboruló lombok beszélgetnek. 

– Ugyebár, itt járt valamikor Sobri Jóska? – kérdezte 
amerikai ismerősöm. – Az amerikai magyarok még ma is 
nagyon sokat beszélnek róla. 

Megnyugtattam amerikai ismerősömet, hogy Sobri Jóska 
már nagyon régen elhagyta a Bakonyt, népmese lett az 
alakjából, a betyárvilág kipusztult. 

Krúdy Gyula: Krúdy Gyula: Krúdy Gyula: Krúdy Gyula: ÚtinaplómbólÚtinaplómbólÚtinaplómbólÚtinaplómból    
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– Kár, – mondta Kovács úr (mert így hívták) – nem hi-
szik el „otthon”, hogy valaha is jártam a Bakonyban, ha 
még betyárkalandom se volt. 

No de az egyhangú erdei utat szerencsére mégis megsza-
kította egy öreg útkaparó megjelenése, aki egy útszéli fade-
réknak támaszkodva várta a kocsi közeledését. Olyan öreg 
volt a legény, mint egy vén fatörzs, bízvást szolgálhatott 
volna Sobri bandájában is. Amerikaim a váratlan öregem-
ber láttára nyugtalankodva pislogott rostélyosarcú kocsi-
sunkra, aki a hegyoldalban megjelenő öreg felé olyan nyu-
godalmasan közelgett, mintha tudta volna előre, hogy vele 
találkozni fog. Nem kevésbé néze-
gette az én arcomat is az amerikai, 
mert talán már abban sem volt bizo-
nyos, hogy hányadán áll velem? 
Hogy az amerikainak minden kedvé-
re sikerüljön, az öreg útkaparó való-
ban a kocsi felé közelgett és szem-
ügyre vette a bennülőket. Aztán 
rongyos szalmakalapjához nyúlt és 
néhány szál gyufát kért. 

Most már biztonságosabban foly-
tattuk utunkat, legfeljebb vércsék ki-
áltoztak fejünk felett, de bagolyhu-
hogás, sajnos, nem hallatszott. A 
völgyben feltünedezik vala a kis 
Várpalota, mint egy visszaszálló if-
júkori emlék. Igen, itt a falu közepén 
állott az az ódon, zöldre festett, a széllel mindig hossza-
dalmasan beszélgető Zichy-kastély, amelynek kanyarulatos 
folyosóin letettem vala iskoláskönyveimet, hogy a sarokab-
lakhoz állva arról ábrándozzak, mily jó volna innen a 
nagyapám kocsiján elutazni, ahogyan az öregember be-
szélgette el valaha a leányszöktetéseket. Nem akart velem 
senki sem elszökni Palotáról. Amerikai barátom újabb öt-
lettel állott elő. 

– Mi, Amerikában tudjuk erről a községről, hogy itt va-
lamikor híres gyilkosság történt. Hoszter Fülöp kiirtotta a 
vendégfogadóst tíztagú családjával együtt. 

Felelém, hogy nagyon régen volt az, több, mint fél szá-
zadja. Hoszter Fülöpöt Veszprémben felakasztották. Töb-
bet is tudhatnának az amerikaiak erről a bájos helyről, a 
Bakony közepéről, amelynek a közelében állott Mátyás ki-
rály híres vadászkastélya, Pusztapalota. 

– Legalább abban a fogadóban kellene megszállni, ahol 
az a nevezetes gyilkosság történt – indítványozta az ameri-
kai. 

A szállásnak valóban nem volt semmi akadálya, már 
csak azért sem, mert estefelére hajlott az idő. Hosszú, föld-
szintes épület volt a fogadó, vasrácsos ablakokkal, síró-rívó 
ajtókkal. 

– No hát, ha itt sem lesznek kísértetek, akkor sehol sem 
– szólt kézdörzsölgetve az amerikai. – Mi, Amerikában so-
kat megadunk egy jóravaló kísértetért. 

Fogott-e kísértetet az amerikai? Én bizony nem tudom, 
mélyen aludtam, mert az egész napi kocsikázás a legjobb 
altató. 

Az amerikai szótlan volt. Úgy látszik, mást várt ettől a 
bakonyi utazástól, amint az amerikai naptárakban olvasni 
szokta az esti kalandokat. Elhatároztam, hogy felvidítom. 
Utóvégre nagy utat tett meg azért, hogy a Bakonyt lássa. 

Lakott akkoriban Várpalotán egy Mózsi nevű ember, aki 
amolyan mihaszna fráter volt, színlapokat ragasztott ki, 
gyászjelentést hordott, a fogadó körül lebzselt, a cigányo-
kért szaladt, vagy segített veszett kutyát kergetni. Azt hi-
szem, az egész világon mindenütt vannak ilyen semmire se 
jó emberek, akik valamely rejtelmes véletlen folytán élnek. 

Mózsi öregember volt már, a járása is igen elnehezedett, 
már csak az érdekelte, hogy mit főznek a palotai konyhá-
kon, de némi kis pénzért vállalta, hogy majd betyárnak öl-
tözve megállítja az utazókocsit ott Palotán túl, ahol megint 
kezdődik a Bakony. 

Ősz felé andalogtunk. A Loncsos nevű szőlő-
hegynek már olyan illata volt, hogy mindenki-
nek stációt kellett volna tartania valamely 
hegyoldali présháznál, hogy kigyönyörködje 
magát a régi szép Magyarország hangulataiban, 
csak az ilyen amerikainak volt sürgős az utazás, 
mert retúrjegye volt a gőzhajóra. A páros fák 
elpirultak az örömtől, amikor a régi kisfiút visz-
szatérni látták e tájra. Az országút mellett futa-
modó árkok felkiabáltak a kocsira. Virágok 
hervadozva integettek ki mély kertekből, hogy 
megállítsák néhány szóra az útikalauzt. 

De menni kellett, mert a nehézkes Mózsi már 
lesben áll az erdőszélen. 

Hát valóban így is történt. Alig haladtunk 
vala a nedves erdei úton darab ideig: miközben 
veszprémi fiákeresünk félig hátrafordulva arról 

beszélt, hogyan vitt az atyja egy kóborló kísértetet Veszp-
rémtől Füredig, ahol kénytelen volt kellemetlen utasát a 
Balatonba dobni – egyszer csak pisztolylövés dördül el az 
erdőben, és a fák közül kirontott Mózsi. 

Miután amolyan színházicédula-hordozó is volt, a mű-
kedvelőktől szerzett magának betyáröltözetet, cifra szűrt, 
gatyát, süveget. Sült arcú kocsisunk persze az ostornyelet 
fogta rá a rablóra, de az intett neki: 

– Ne bántsuk egymást, Szekeres gazda! 
Fiákeresünk ekkorára már felismerte Mózsit. 
Az álbetyár a kocsihoz ugrott és bambán várta további 

teendőit. Mire én mogorván rátámadtam, hogy nem szé-
gyelli-e magát az útonállásért, mért nem megy valamely 
becsületes pályára, gondoljon gyermekeire, öregszüleire, 
jövőjére. Mózsin láthatólag fogtak szavaim. Lehorgasztotta 
a fejét és szótlanul állott a kocsi mellett. 

– Többé meg ne halljam, hogy kirabolod az utasokat! 
Mózsi bólintott: 
– Jól van, tekintetes úr. De legalább egy kis pálinkára va-

lót tessék adni. 
Mózsi addigra ugyanis elköltötte az útonállásért kapott 

előleget. 
Az amerikai, aki eddig kíváncsi feszültséggel hallgatta a 

beszélgetést, most fészkelődni kezdett a helyén. 
– Pálinkára nem adunk – szólalt meg. – De itt van az an-

tialkoholista mozgalomnak egy röpirata. Ezt haszonnal ol-
vashatja. 

Útitáskájába nyúlt és két füzetet adott át a haramiának. 
Mózsi, ez az elvetemedett mihaszna hangosan sírni kez-

dett, a füzeteket forgatva kezében: 
– Hát ezért adtam magam a betyáréletre? 
A kocsi tovább robogott, az amerikai megelégedetten 

mosolygott. 
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A Kereszténység Szakrális Építészete 

Magyarországon 
 

A Tihanyi Bencés Apátság 

 

A magyar szerzetesi építészet alkotásai közül a Pannon-
halmi Bencés Főapátság bír a legnagyobb jelentőséggel, 
akár korai középkori alapítását, akár későbbi fejlődését, il-
letve az egyházi hierarchiában vagy jelen korunkban betöl-
tött szerepét vesszük figyelembe.  

Most azonban egy szintén nagyon jelentős szakrális épí-
tészeti együttest szeretnék részletesen bemutatni, a Tihanyi 
Bencés Apátságot, amelynek megtekintéséhez remélem, tu-
dok egy kis kedvet csinálni a nyárra.  

A Magyar Bencés Kongregációnak napjainkban négy 
önálló monostora van. A legkorábban, több mint ezer éve a 
Pannonhalmi Szent Márton Főapátságot alapították (996-
ban). Néhány évtizeddel később 1055-ben alapították a Ti-
hanyi Bencés Apátságot. A Sao Paulói Szent Gellért Apát-

ság 1989 óta apátság, a negyedik, a győri Szent Mór Ben-
cés Perjelség pedig 2012 óta önálló perjelség. 

A tihanyi bencés monostort I. András király (1046-1060) 
1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. 
Az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A kolostor ala-
pító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt 
magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében 
magyar szavak, kifejezések is előfordulnak, ezért ez a do-
kumentum a magyar nyelv legrégibb írásos emléke is. A 
középkori kolostorról csak a XVI-XVII. századi ábrázolá-
sok alapján alkothatunk képet, napjainkra egyéb forrás nem 
maradt fenn. Az egyenes szentélyzáródású templomhoz dél 
felől csatlakozott a szabályos kolostornégyszög, amely a 
nyugati oldalon a templomnál rövidebb volt. Napjainkra az 
egész együttes szinte nyomtalanul eltűnt, a kevés számú, 
alig tizenegynéhány kőfaragvány és a szinte érintetlenül 
ránk maradt XI. századi altemplom fennmaradása minden 
bizonnyal az itt eltemetett I. András tiszteletéhez kapcsol-
ható.  

Magyarország történetében a XVI-XVII. század jelentős 
változásokat hozott. A török támadások miatt a szerzetesi 
élet megszűnt Tihanyban, a kolostorba katonák költöztek. 
Az épületegyüttes végvárrá vált, védelmi szempontok sze-
rint átalakították. A török elleni felszabadító háborúk után a 
Habsburg királyi kamara a felszabadított területeken álló 
birtokokat csak ún. fegyverváltság kifizetése után adta visz-
sza egykori. Tihanyért ezt a magyarországi bencés rend 
nem tudta kifizetni, így 1702-ben a terület az ausztriai 
Altenburgi Bencés Apátság tulajdonába került. A Pannon-
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halmi Bencés Apátság végül 1716-ban tudta visszavásárol-
ni ezt Altenburgtól. A XVIII. század három apát munkás-
ságával fémjelezhető, akik egy-egy történeti, építéstörténeti 
periódust képviselnek a kolostor életében. 1716-1740-ig 
Grassó Villebald, 1740-1760-ig Lécs Ágoston, 1760-1786-
ig Vajda Sámuel látta el az apáti szolgálatot. Először a 
szerzetesi élet alapfeltételeinek megteremtése és a kolostor 
birtokainak pénzügyi stabilizálása volt a fő cél. Az 1720-as 
évektől megindult a templom és a kolostor újjáépítése, amit 
1763-ban tűzvész szakított meg. Feltételezhető, hogy 1740 
után, Lécs Ágoston idején, már egységes építészeti koncep-
ció alapján folytatódott az építkezés, és készült el a temp-
lom a kolostor, szárnyaival együtt, jelenlegi formájában. A 
templomot 1754-ben szentelték fel ideiglenesen. A végle-
ges felszentelésre csak 20 év elteltével került sor. 

1786-ban II. József a bencés rendet is feloszlatta. A szer-
zeteseknek el kellett hagyniuk kolostorukat, csak egyetlen 
szerzetes maradhatott, aki ellátta a plébániai feladatokat. A 
rend tagjai végül 1802-ben térhettek vissza Tihanyba.  

A XIX. századi fellendüléshez képest az anyagi és szel-
lemi lehetőségek alaposan megváltoztak ebben az évszá-
zadban. Az 1880-as évekre az épületegyüttes nagyon rossz 
állapotba került, és felvetődött az is, hogy a templomot tel-
jes egészében újjá kellene építeni. Végül Cziegler Győző 

építész 1889-1890 között megoldotta a templom és kolostor 
szerkezeti problémáit, és az épületegyüttest teljesen felújí-
totta. A templomban falképek készültek, és az oltárokat is 
átfestették, újra aranyozták.  

1950-ben ismét el kellett hagyniuk a szerzeteseknek a 
rendházat. A plébánia megmaradt, a rendházba először sze-
gényház, később múzeum költözött. A Bencés Rend 1990-
ben térhetett vissza Tihanyba, de a kolostor-együttest csak 
1994-ben kapta vissza a magyar államtól. 1992-ben elindult 
a templom belső restaurálása (falképek, oltárok), amely 
1996-ra fejeződött be. 1996-ban pedig megkezdődött a ko-
lostor teljes felújítása. 

Az apátsági altemplom háromhajós, három oszloppárra 
támaszkodó terét a szentélybe felvezető lépcső két oldala 
mellett elhelyezett lejáraton lehet megközelíteni. Az al-

templom az egyetlen olyan tér, amely a XI. századi temp-
lomból viszonylag érintetlenül megmaradt. Eredetileg kirá-
lyi temetkezőhelyül szolgált, itt helyezték nyugalomra I. 
Andrást és fiát, Dávid herceget. Az altemplomot többször 
átalakították, felújították, padlózatát felbontották, felásták, 
vakolatát leverték. A XVIII. században Ambrosio Dornetti 
falképekkel díszítette, majd 1889-ben ismételten kifestették 
Lotz Károly irányításával. A mai formájában, a román kori 
hangulatot visszaidézve 1955-től látható. I. András felirat 

nélküli, csupán csak egy kereszttel díszített sírlapját 
– amely mindig e térben volt – ekkor tették jelenlegi 
helyére.  

A templom magyarországi viszonylatban közép-
méretű, 46 méter hosszú, 16 méter széles, tornyai-
nak magassága 34,5 méter. Az egyhajós, négy bolt-
szakaszra tagolódó templomtér erőteljesen meg-
emelt, egyenes záródású, két boltszakaszos szen-
télybe vezet, amely alatt a királykripta helyezkedik 
el. A kéttornyos nyugati főhomlokzat részletgazdag-
sága éles ellentétben áll a templom és kolostor többi 
homlokzatának puritán egyszerűségével. Az erőtel-
jesen tagozott, növényi ornamentikával díszített fő-
kapu szemöldökkövén Lécs Ágoston apát monog-
ramja: ALAT (Augustinus Lécs Abbas Tihaniensis) 
1754 látható. Fölötte az apát címere, ami a temp-
lombelsőben is több helyütt megtalálható, és a ko-
lostor címerévé vált. A toronypár közti oromfalban 
lévő két fülkében Szent Ányos és Szűz Mária szob-
rát láthatjuk. A homlokzati szobrokat 1754-ben is-
meretlen veszprémi kőfaragó készítette. A templom 
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építészét, főhomlokzatának tagolása valamint a templom-
belső boltozása, illetve kettős pilasztereinek formai megol-
dása alapján, a dunai barokk iskola egyik jeles, hazánkban 
is dolgozó mesterének, a karmelita Martin Wittwernek 
körében kereshetjük. 

A templomhoz dél felől kapcsolódó kolostornégyszög 

szárnyai fokozatosan épültek ki a XVIII. század közepén, 
felhasználva a korábbi, XVI-XVII. századi épületmaradvá-
nyokat is. Először a keleti, majd a déli, végül a nyugati 
szárny készült el. Homlokzataik tagolása nagyon egyszerű, 
csupán a nyugati homlokzaton található főbejárat kapott a 
templom főbejáratával azonos formai kialakítású kőkeretet. 
A barokk kolostorban a szerzetesi élettel összhangban, pu-
ritán egyszerűségű cellákat alakítottak ki. Reprezentatív 
megformálású volt a déli szárny földszintjén a refektórium 
(szerzetesi ebédlő), és ugyanennek a szárnynak az emeletén 
a könyvtár. A refektórium boltozatát stukkó keretbe foglalt 
falképekkel díszítették, melyek bencés rendi és Árpád-házi 
szenteket és magyarországi uralkodókat ábrázoltak. A 
könyvtár XVIII. századi berendezését 
az 1786-os feloszlatáskor eladták, 
könyvei az 1950-es feloszlatás után 
tűntek el. A barokk kolostor belső aj-
tói intarziát utánzó festést kaptak, 
ezekből napjainkban csak néhány ma-
radt fenn.  

A Tihanyi Apátsági templom egy-
séges, egy időben készült oltárai és fa 
berendezési tárgyai kiemelkedő helyet 
foglalnak el a XVIII. századi magyar-
országi faszobrászatban. Ezeket hosz-
szú időn keresztül kizárólag Stuhlhoff 
Sebestyén munkáinak tartották, aki a 
XIX. század végéről származó legen-
da szerint kertészlegényből lett aszta-
los, szobrász. Stuhlhoff Sebestyén éle-
téről csak annyi bizonyos, hogy az 
apátság szolgálatában állt, 1779-ben 
halt meg, és a templom hajója alatti 
szerzetesi kriptába temették el. Nem 
lépett be a rendbe, nem volt laikus 

testvér, de fizetséget sem kapott munkájáért. Asztalos volt, 
aki el tudta képzelni az oltárt, fel tudta építeni, és természe-
tesen kisebb faragványokat is készített, de nem minden 
részlet az ő munkája. Tudjuk, hogy a pápai és veszprémi 
faszobrászok szállították a nagyobb szobrokat, hogy Pápá-
ról és Fehérvárról jöttek a festők, akik a képeket hozták az 

oltárokhoz, és a kész oltárokat 
lefestették, aranyozták. Neveik 
még a művészettörténetnek 
sem mondanak sokat, Tihany 
szinte az egyetlen fennmaradt 
munkájuk, ahogy Stuhlhoff 
esetében is az. Különböző oltá-
rokon más-más szobrász, festő, 
aranyozó dolgozott. Ha jobban 
megfigyeljük, szembetűnnek 
ezek az eltérések. Stuhlhoff 
fogta össze a különböző hely-
ről jött és eltérő képességű 
mestereket, és a berendezési 
tárgyakat tökéletesen kompo-
nálta, szervesen kapcsolta a 
templom építészeti teréhez.  

A szentély keleti oldalát tel-
jesen kitöltő, gazdag faragású 
főoltár a templom berendezései 
közül elsőnek készült el, a hát-

oldalán lévő felirat szerint 1757. augusztus 8-án. Az oltár-
felépítmény jellegzetes XVIII. század közepi típus, magas 
talapzaton álló oszlopaival, erőteljes főpárkányával és az 
egészet összefogó, megkoronázó baldachinnal. Ugyanez a 
kompozíció ismétlődik meg kicsiben a szentségház körül. 
A főoltár egyszerű, közérthető ábrázolási (ikonográfiai) 
programot testesít meg. Oszlopai közt a rendalapító Szent 
Benedek és nővére Szent Skolasztika, valamint a magyar 
szent királyok, István és László életnagyságúnál nagyobb 
szobrait helyezték el. Az oltárkép az apátság védőszentjé-
nek, Szent Ányos püspöknek megdicsőülését ábrázolja. A 
főoltárkép alsó részén festője a tihanyi templomot és kör-
nyékét örökítette meg. Az eredeti oltárkép a források sze-

rint alig száz év alatt nagyon rossz ál-
lapotba került, ezért 1822-ben Novák 
János soproni festő művével helyette-
sítették. A ma látható kép az eredeti, 
ismeretlen festő képe után készült má-
solat, kompozíciójában, színvilágában 
a szentek megdicsőülésének egy 
XVIII. században elterjedt típusát kö-
veti. Az oltárvázákkal díszített főpár-
kány fölött, a baldachin tetején az 
apátság másik védőszentjének, Szűz 
Máriának szobrát helyezték el, felhő-
koszorúban, angyaloktól övezve. A 
főoltárt, mint a templomban található 
többi, fából készült oltárt, a felállítás 
után festették, aranyozták. A retablók 
minden esetben színes márványt után-
zó festést kaptak, a szobrok ruháját 
aranyozták, arcukat és kezüket a test 
természetes színeire festették. A főol-
tár esetében tudjuk, hogy ezt a munkát 
Stern János pápai festő végezte. 
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A növényi motívumokból gazdagon formált szentélyre-
kesztő rácsot 1773-ban állították fel, ekkor aranyozta egy 
ismeretlen nevű fehérvári képíró. A magyarországi ková-
csoltvas emlékanyag egyik legkiemelkedőbb darabjaként 
számon tartott rács készítője, illetve készítésének helye is-
meretlen. 

A Mariazelli-oltár 1762-ben készült el. A tisz-
telet az ausztriai Mariazellből, a dömölki bencés 
apátság közvetítésével terjedt el hazánkban. Vaj-
da Sámuel 1760-ban, a dömölki bencés apátság 
jószágkormányzói megbízatása után került a ti-
hanyi apáti székbe. Így az oltár állítását, a tiszte-
let meghonosítását az ő tevékenységéhez köthet-
jük. A vörös márványt utánzó festett, ívelt 
retabló előtt ezüstözött, kupolával fedett épít-
mény emelkedik, magába rejtve Szűz Mária 
kegyszobrát. Az eredeti öltöztetős Mária-szobor 
elveszett. A jelenlegi szobor 1889-ben, a tiroli St. 
Ulrichban készült. Az oltárépítmény tetején az 
Atyaisten dicsfénnyel övezett, felhőkön trónoló 
szobra látható. A jobb oldali adoráló angyalhoz 
fűződik az a legenda, hogy benne Stuhlhoff Se-
bestyén korán elhalt kedvesének arcvonásait 
örökítette volna meg. Egykorú adatok szerint az 
oltáron Hubert József pápai szobrász és Codelli 
József fehérvári festő is dolgozott.  

Az oltár 1770-1771-ben készült el. Retabló-
jának felépítése teljesen megegyezik a vele szemben álló 
Máriazelli-oltáréval. Hogy ez összhatásban szinte észreve-
hetetlen, azt kék-zöld márványt utánzó festése, díszítése, 
szobrai okozzák. Ikongráfiai programja korában egyedülál-
ló, Vajda Sámuel apát teológiai felfogását tükrözi. A Jézus 
Szíve tiszteletet, a Szent Szív tiszteletét csak 1856-ban ve-
zette be az egyház. Vajda Sámuel azonban 1766-ban külön 
engedélyt kapott XIII. Kelemen pápától a Jézus Szíve ün-
nep megtartására Tihanyban. Az oltár középpontjában Jé-
zus háromnegyedes szobra áll. Mindkét kezével tövissel 
koszorúzott, dárdával megnyitott szívére, az üdvösség for-
rására mutat. Köré tizenkét lángnyelvből és szívből egy na-
gyobb méretű szívet formáztak. Alatta két szobor áll: A 
Fájdalmas Anya, szívében karddal, valamint a Pelikán, fió-
káival. A pelikán, a legenda szerint vérével táplálja fiókáit s 
ezért vált Krisztus kereszthalálának, vérének szimbólumá-
vá.  

Az oltárépítmény tetejét a Szentlélek galambja zárja le, 
körülötte a dicsfény hét lángnyelve a Szentlélek hét ajándé-
kát szimbolizálja. Az oltárépítmény két oldalán két-két 
életnagyságú szobrot helyeztek el, olyan szentek szobrait, 
akik Jézus iránti nagy szeretetükről tettek tanúbizonyságot. 

Bal oldalt alul Szent Ágoston, felette Szent Péter, a jobb 
oldalt alul Szent Borbála és felette Szent Pál, a szeretet 
himnuszának költője. A szobrokat Hubert József faragta, és 
egy Ambrosio nevű fehérvári piktor festette és aranyozta az 
oltárt. 

A templom 12-változatú orgonája 1765-re készült el. A 
hangszert 1993-ban újraépítették. A mozgalmas, ívelt vona-
lakból formált orgonaház tökéletesen illeszkedik az építé-
szeti térbe, a karzat ablakának homlokívébe. Az orgonaház 
és az orgonakarzatot lezáró, csipkeszerű rács szobrásza 
Huber József, festője és aranyozója Codelli József volt. Az 
orgonaház és a karzatrács tetején a zenélő angyalok jelleg-
zetes kísérői a barokk orgonának, ahogy ugyancsak tipikus 
elem a Szent Cecíliát az orgonával, valamint Dávid királyt 
a hárfával ábrázoló festmény is, az orgonaház két oldalán. 

A XVIII. században a templom falai csak fehér mesze-
lést kaptak, ellentétben a gazdag barokk berendezéssel. A 
XIX. században a fehér meszelést felújították a falpillérek 

zöld festésével együtt. 1889-ben, a templom nagy felújítá-
sakor, elhatározták, hogy terét falképekkel is díszítik. A kor 
három jeles festőjét: Deák-Ébner Lajost, Lotz Károlyt és 
Székely Bertalant bízták meg egy-egy boltmező kifestésé-
vel. A munkát Lotz Károly fogta össze, és ő tervezte az or-
namentális díszítést is. A díszítő munkákat Scholtz Károly 
és Feichtinger Károly végezte. 

A szentély északi oldalához épült hozzá a sekrestye. Bol-
tozatának képeit 1786-ban Ambrosio Dornetti festette. Eze-
ken Melchizedek áldozatát, a keresztre feszítést, Zakariást 
az angyallal, valamint a gyermek Sámuelt Héli főpappal áb-
rázolta. Középütt az Isten báránya jelenik meg. Berendezé-
séhez tartozik két hatalmas, gazdagon faragott – apáti és 
konventi – barokk öltözőszekrény, egy díszes fali kézmosó 
vörös mészkő medencével, valamint három, két-két fest-
ménnyel összeépített térdeplő. Ezeken a képeken: Jézus 
születése – Szent József a kis Jézussal, Jézus Szent József 
műhelyében – Fájdalmas Szűz, Jézus és bűnbánó Magdolna 
– Ecce Homo ábrázolás látható. A térdeplőkbe foglalt ké-
pek festője ismeretlen. A sekrestye faragott berendezési 
tárgyai, melyeket a fa természetes színében hagytak, 1768-
tól folyamatosan készültek az 1770-es évek közepéig. 
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Tihany szerzetesei a községben és a környező települé-
seken lelkipásztori munkát végeznek, az apátság napjaink-
ban sok kulturális programnak (kiállítások, hangversenyek, 
találkozók) és konferenciának ad helyet. A monostor mel-
lett negyvenfős vendégház található, ahová egész évben ér-
keznek lelkigyakorlatos csoportok, konferenciák résztvevői 
és egyéb zarándokcsoportok. A szerzetesek tanítanak az 
Apátság fenntartásában működő Tihanyi Bencés Iskolában 

(általános iskola, nyolc évfolyammal, zeneiskolai képzés-
sel) is. Gyógynövényteákat készítenek, gyertyamártással és 
gyertyaöntéssel is foglalkoznak. 

Egy balatoni nyaralás vagy kirándulás alkalmával érde-
mes ellátogatni Tihanyba, és megtekinteni az apátságot, 
amely során nagyon szép szakrális és építészeti élménnyel 
gazdagodhatunk. 

 

  

* * * 

   NÁPOLYI 
 

A fiam, a gazember, nem akar beszélni. Nemsokára meg-
lesz kétéves, de annyit, hogy papa is csak kegyes úri jó-
kedvében hajlandó kimondani. Másfelől azonban hibátlanul 
érti az emberi beszédet, s a legbonyolultabb feladatoknak is 
játszva a végükre jár. „Eridj ki a konyhába, és mondd meg 
anyádnak, hogy el kell mennem, adjon ebédet.” Kimegy a 
konyhába, valamit muzsikál az 
anyjának, két perc múlva itt az 
ebéd. 

Az a legingerlőbb a dologban, 
hogy ő nem tanulja meg a mi be-
szédünket, de mi az övét igen. 
Szép lassan rácsalogatott minket 
az ő kézzel–lábbal, mutogatással 
kevert tolvajnyelvére. Ha valamit 
keres s megtalálja, fülsértő í–zéssel 
sikoltja világgá örömét; ha nem ta-
lálja, egy hosszan elnyújtott nyee–
vel adja tudtunkra bosszúságát, de 
azt is olyan idegtépő hanggal, mint 
amikor a porcelántányéron meg-
szalad a kés. Ha szomjas, odacibál 
a fiókos szekrényhez, ahol tavaly ilyenkor, amikor betegen 
feküdt, a szacharinos tea állt. Azóta odajárul vízért, s ha 
megkapta, jóleső hömmentéssel jelzi elégedettségét. 

Gondoltam, ebből elég. S tegnap, mikor csak ketten vol-
tunk idehaza, leültünk szépen a szőnyegre, szemtül szembe, 
s azt mondtam neki: 

– Most pedig, kedves fiam, beszélgetni fogunk. 
Höm – mondta elégedetten, s biztató tekintetet vetett 

rám. 
– Nem, fiam – válaszoltam határozottan. – Mi most ma-

gyarul fogunk beszélgetni. 
Meglóbáltam egy tízdekás papírzacskót, melyre az Édes-

ségbolt címe volt rányomtatva, amitől az ő arckifejezése 
még barátságosabbá derült, azt a gyanút keltve bennem, 
hogy titokban nemcsak beszélni, hanem talán olvasni is tud 
már. Szedtem kifelé a nápolyiszeleteket, s bicskával még 
apróbb szeletekre szabdaltam őket, akkorára, mint egy 
mokkacukor. Mesterségemből kifolyólag tudom, hogy a 
magyar nyelv milyen gazdag szavakban. 

Az elsőt odatartottam az orra elé. 
– Mondd szépen: kérek. 
Kitátotta s becsukta a száját, jelezvén, hogy oda helyez-

tessék a nápolyi. Én azonban nem az ő szájába tettem a ná-

polyit, hanem a magaméba, s nagy gusztussal, ropogtatva 
kezdtem rágcsálni. 

– Nyee! – rikoltott fölháborodásában. 
Megmutattam a második nápolyit. 
– Mondd szépen: kérek. 
Nem mondta. Megettem. Elővettem a harmadikat. Mikor 

azt is megettem, azt mondta: bebbe, amit még sohasem 
mondott volt, de nyilván azt jelenti, hogy piszkos zsaroló. 

A negyedik és az ötödik nápolyi tűnt fel és tűnt el, 
amikor – a hatodik láttán – egyszerre így szólt: 

– Kéek. 
Drámai pillanat volt. Ha most odaadom a nápo-

lyit, akkor húsz év múlva az ideggyógyászok hip-
notikus álomban fogják leszoktatni a raccsolásról. 
Meglehet, bestiális apa vagyok: a hatodikat is me-
gettem. 

– Csak a grófok raccsolnak, kedves fiam. Mi 
nem raccsolhatunk, mert a te apád csak egy nyo-
morult író. 

Vidáman elmosolyodott és így szólt: 
– Író. 
Gyönyörűen mondta. Mint amikor összeroppan-

tunk egy diót, úgy reccsent az az r. Ismerek egy 
kopasz írót, aki két évre elmenne juhászkutyának, 
ha egy ilyen r–t ki tudna nyomni magából. Őneki 

alkalmasint odaadták a nápolyit. 
Most már én is odaadtam. Lassan és látható büszkeséggel 

rágta, talán mert érezte, hogy ez volt az első falat, amelyért 
megdolgozott. Megmutattam a következő nápolyit. 

– Mondd szépen: cukor. 
A szóvégi r–t kimondani már férfimunka. Kimondta. 

Kimondta, hogy kenyér, hogy virág, hogy alma, hogy ma-
dár, hogy rocska... Talán egy félóra hosszat csevegtünk két-
tagú szavakban; amit mondtam, mondta utánam. Ekkor vér-
szemet kaptam és így szóltam: 

– Mondd szépen: villamos–végállomás. 
Nézte az én mindent tudó számat, és elkezdte 

utánaformálni az ő rózsaszínű, puha, szamócalevél nagysá-
gú ajkával e két szót. De ők nem akartak világrajönni, 
megkapaszkodtak valahol, összegabalyodtak, csak valami 
alaktalan habarék bukott ki száján. Lehajtotta fejét, és el-
kezdett sírni. Bennem pedig előötlött valami, valami, amire 
sohasem gondoltam, amit már régen elfeledtem, s ami soha 
vissza nem ötlött volna az emlékezetembe, ha sírni nem lá-
tom a fiamat – az, hogy amit tudunk, milyen fáradalmak és 
kínok és töredelmek árán tudjuk. Elszégyelltem magam, ki-
fújtam az orrát, kezébe nyomtam a nápolyis zacskót, és ki-
mentem a szobából. Tíz perc múlva benéztem hozzá, még 
mindig a földön ült, eszegette a nápolyit, és hüppögött. 

Forrás: www.tihanyiapatsag.hu 

Összeállította: Érces Gergő 
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   Magányos farkas? 
 
Sokszor úgy érzem, magányos farkas vagyok,  
Mert kijelölt életutam elhagyni nem tudom.  
Rá kell ébrednem, nem vagyok soha magányos, 
Hiszen állandóan mellettem áll égi pártfogóm.  
 
Erre gondolva, sajnálom a másként élőket, 
A pénzért behódoló embereket, 
Magányos farkasnak látszom, de van néhány követőm,  
Akikkel találkozom itt és Istennél, az égi mezőn. 
 

   A három: egy! 
 
A kincs minden embernek mást jelent, én a legnagyobb kincset 
Családomtól örököltem, amely a hit, remény és szeretet. 
A közömbös mosolyog, a hitetlen nevet, a hívő csodál, 
S én életemben, halálomban imádom az ég Urát. 
 
Senkit sem kényszeríthetünk hit, remény, szeretetre, 
De példamutató életemben követhetnek engem,  
Boldog vagyok, ha csak egyetlen ember is követ, 
Imám kíséri életét, és hálás vagyok Istenemnek. 

   Csak Istennek higgyetek! 

 
Istenem, ha Rád gondolok – ez pedig állandó –, boldog vagyok, 
Egyedül csak Neked hiszek, és Benned bízom, Mindenható. 
A rosszkedvet, a gondokat tovarepíti a kerge szél,  
Ha vissza is sodorja, újra felkapja, s elfújja ismét. 
 
Mivel Benned bízom, a rosszat csak átmenetinek tekintem, 
Bár sokszor előfordul, de majd megoldódik, nem csüggedem. 
Ha mégis, nem hosszú ideig, hiszen érzem, fogod kezem, 
S a legapróbb örömet is sugallod, hogy észrevegyem.  
 
Gondokkal küzdő testvéreim, bízzatok az Úrban mindenkor, 
De nem szabad letérnetek Isten és a becsület útjáról. 
Ha kecsegtet a gonosz, becsületet, emberséget követelve, 
Fületekbe ólmot öntsetek, üdvösségetekért cserébe.  

   Röpima 
Istenem, születésem óta szolgállak, 
Bízom szavadban, hogy vár az örök haza. 
Aki Néked szolgál már a földön, ér célt, 
A mennyben eléri az örök dicsőség. Ámen 

 
Vágyol Isten szeretetének a megtapasztalására? Mikor nyered meg a 

legerőteljesebben? Mikor nyílik meg a szíve leginkább előtted? Ha te 
is szereted Istent.  

Ez abban mutatkozik meg, hogy azt akarod, amit Ő akar. Hogy 
gondolataiba és a veled való tervébe belesimul az életed. Hogy akkor 
is bízol Benne, amikor nem érted vezetését, amikor keresztet rak rád. 
Fia az egész világ keresztjét hordozta, érted is. Kövesd Őt, a sajátodat 
hordozva. Isten, Atyád, gyakran nehéz utakon vezet, melyeket nem 
kedvelsz. Akkor is gyakorold magad ebben az imádságban: Legyen 

meg a Te akaratod.  

A Boldogságos Szűz Mária, akit már kisgyermekként is égi Édes-
anyámnak tekintettem, az Üdvözítő után Ő szenvedett a legtöbbet a 
földön. Az összes vértanúk együttvéve sem szenvedtek annyit, mint a 
Szűzanya. A betlehemi jászoltól a Golgota véres keresztjéig együtt 
kellett szenvednie az Istenanyának szent Fiával. Könnyei omlottak, 
szíve sajgott a hegyes tőrdöfésektől, bágyadozott és roskadozott fáj-
dalmában, de zokszó, panasz sem ajkáról, sem szívéből nem szállott 
az ég felé. Szenvedett és tűrt. Pedig Ő volt a mennyei Atya legkedve-
sebb és legszentebb leánya, aki mindig és mindent kedvére cseleke-
dett. Igen, mert Őt választotta ki a legnagyobb dicsőségre.  

Tegyük fel magunknak a kérdést: Én vajon türelmes vagyok-e a 
szenvedésekben? Szenvedni szükséges, vagy itt, vagy a másvilágon. 
Boldog az, aki már itt kifizeti tartozását. A másvilág szenvedései ösz-
szehasonlíthatatlanul nagyobbak a földieknél.  

Istenünk, esedezve kérünk, Szűz Mária anyai oltalma alatt küldd el 
a Szentlelket, hogy kegyelmével elárasszon minden embert és nemze-
tet.                  Imádságos szeretettel:  

Gömöriné Fajta Anna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuel Mützner: Napraforgók 
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NY Á R I  GO N D O L A T O K H I T RŐL  É S  IS T E N RŐL  
 

A napok óta tartó hőséggel már érezzük, hogy beköszöntött a nyár. Következik két-három hónapnyi idő, melynek fő 
programjai a pihenés, a nyaralás, a találkozás a barátokkal, ismerősökkel. Szükségünk van kikapcsolódásra, feltöltődésre. 
További teljesítményünk múlhat azon, hogyan használjuk ki a nyár adta lehetőségeket. Azt is lényeges azonban szem előtt 
tartanunk, hogy „Isten nem megy szabadságra”, az előttünk álló hetekben nem mellőzhetjük, száműzhetjük Őt az életünk-
ből. Sőt!  

A nyár lehetőséget ad arra, hogy Istennel való kapcsolatunkra is jobban odafigyeljünk, ha esetleg évközben a rohanó 
napok, hetek, hónapok csak rövid megállást engedélyeztek, ha csak gyors imákra futotta időnkből.  
Őszintén szólva, az Istennel való kapcsolat évközben, számomra is sokszor kimerül a napi imában, illetve azokban az 

imákban, melyekben segítségét kérem. Utána igyekszem mindig hálát adni, de azért érzem, hogy Ő több figyelmet érde-
melne meg az életemből. 

Itt van még előttünk a bő kéthónapos nyári időszak. Használjuk ki a lehetőséget, hogy többet és rendszeresebben talál-
kozzunk Istennel!    Több időnk juthat az elmélyült imára, felfedezhetjük az Istent a szépséges természetben, találkozhatunk 
Vele embertársaink által is. Ez is pihenés: újra megtalálni a másikban az értéket, felfedezni benne Istent. Mindez csupán 
azon múlik, hogy nyitott-e a szívünk.  

Ha a nyaralás, városnézés során betérünk egy templomba, ne csak azért tegyük, mert a kinti hőség után jólesik egy ki-
csit a hűvösben megpihenni. Ez alkalom lehet arra is, hogyha esetleg évközben kevésbé tudtunk „csak 
úgy”, spontán betérni Isten házába, akkor most megtegyük. Lelkileg sok többletet ad, ha kicsit elcsen-

desedhetünk az Úr jelenlétében. Hálát adhatunk az elmúlt időszakért, valamint akár már a nyári élmé-
nyekért is.  

S ha nem is olyan sokára véget ér majd a termő nyár, szívünkben is legyen gazdag az aratás: a szeretet, 
az öröm, a békesség, a türelem, a szelídség gyümölcsei gazdagítsanak, hogy kisimult lélekkel, újult erővel 

tudjuk folytatni munkánkat, hogy újra ott égjen bennünk a tűz, s ne hagyjon ellankadni.  
Áldott szép nyarat, jó pihenést kívánok egyházközségünk minden tagjának!  

Oláh János 

 

 

Könyvajánló 

    Kodolányi János:   ÉN VAGYOK
 

Kodolányi János, a múlt század egyik legtehetségesebb 
magyar prózaírója, a Nyugat-nemzedékhez tartozik. Mű-
veltsége rendkívül széleskörű, sokrétű és csodálni valóan 
gazdag. Regényiben felmérhetetlen mennyiségű történelmi 
tényt, filozófiai, társadalomtudományi ismeretet gyúr át 
művészi, realista szépprózává. Műveinek száma hosszú 
sort tesz ki. A jelenen kívül foglalkoztatta őt az ókori törté-

nelem, a magyarok ősmúltja 
és több regényt írt a Szent-
írás alapján. Ez utóbbi kört 
gazdagítja az Én vagyok cí-
mű regénye, melyet sokéves 
felkészülés után öt hónap 
alatt írt meg akarattyai nya-
ralójában. Az 1950-ben meg-
született regény, a kor politi-
kai körülményei miatt, nem 
jelent meg, csak részleteiben, 
bár Kodolányit a rendszer a 
„megtűrtek” közé sorolta. Az 
író, regénye első harmadát, 

mert elégedetlen volt vele, 1951-ben újraírta. Fegyelme-
zett, összeszedett módon, nagyon termékenyen alkotott. 
Maga így számol be erről: Naponta öt-hat órát írok, s mire 

a javítással végzek, olyan fáradt vagyok, mint egy malom-

kő. (…) Tömör, kemény, jól megalkotott mű lesz. 

Az Én vagyok regény főalakja Júdás, az áruló tanítvány. 
Megismerjük lélekben nehéz, gyötrelmes, szeretetlen 
gyermekkorát, későbbi tragikus szerelmét, ifjúságát, ami-
kor kereskedelmi vállalkozásában meggazdagodik. S mivel 

nagyon vágyik a tudásra, barátai és üzlettársai révén görög 
mestertől tanul történelmet, filozófiát, vallástant. Ugyanak-
kor alaposan megismeri a zsidó tanítást is, nagyon művelt, 
okos és sikeres ifjú ember válik belőle. A zsidók mindmáig 
várják a Messiást, abban az időben is sok tanító járta az or-
szágot, olyan nagy hatásúak is, mint János, a keresztelő és 
Jézus, a názáreti ács.  
A regény címe utal Jézusnak a János-evangéliumban fel-
jegyzett számtalan mondására: Én vagyok az élet kenyere 

(6,48), Én vagyok a világ világossága (8,12), Én vagyok az 

Út, az Igazság és az Élet (14,6), Én vagyok az igazi szőlőtő 

(15,1). Ugyanakkor jelenti az Urat is, aki tűz közt, Mózes-
nek hasonlóképpen jelentette ki magát. Súlyos szavak ezek, 
mindnyájunk életét meghatározók.  
Jézus csodákat tesz, tanítása lenyűgöző, mégis felismeri-e 
az ókori és a mai ember: hogy Ő az. Ő a megváltó, a sza-
badító. Júdás lemond vagyonáról, és Jézus követőjévé vá-
lik, tanítvány azonban nem érlelődik belőle.  Szívében ott a 
félelem, elméjében a kétség, szívében az ősi tanításhoz va-
ló ragaszkodás. Hol felbuzdul, hol megbotránkozik, s végül 
eljut ahhoz a döntéshez, hogy a rend megbontójának, ál-
messiásnak vélt Jézust a felbujtott főpapok kezére adja. 
Keserű ez az út, s még mérgezőbb a termése. Jézus Krisz-
tust megfeszítik, és Júdásnak, akiben kigyúlt ugyan némi 
fény, de nem a teljes belátás, nem adatik meg, hogy megér-
je, megélje a feltámadást. Önkezével vet véget életének. S 
mégis, az írói és a krisztusi hangsúly ez: van megbocsátás. 
Még az árulónak is. A bűnbánat láttán az Atya irgalma 
végtelen.   
Nagy hatású mű az Én vagyok. Realista, ugyanakkor szí-
nes, mozgalmas, lebilincselő olvasmány, melynek révén 
közelebb kerülhetünk hitünk valóságához. Ajánlom elolva-
sásra a regény 2002-ben, a Szent István Társulat gondozá-
sában megjelent teljes kiadását.  

Koczka Tamásné 
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HIRDETÉSEINK: 

A Taksonyi búcsú programja: 

Július 26-án, pénteken Szent Anna napján lesz a KÉSZ megemlékezése. Este 6 órakor  
szentmise lesz a málenkij robotban megholtakért. Szentmise után, kb. 7 órakor lesz  

a KÉSZ hagyományos megemlékező műsora. 
Július 27-én, szombaton délután 4 órakor tartjuk a szokásos ünnepi menetet a Fő tértől a Szent Anna térig, vagyis 

a Búcsútérig. Szombaton, a búcsú előestéjén az esti 7 órai szentmise előtt kb. 20 perccel lesz a taksonyi Szent 
Anna templom új bejárati ajtajának ünnepélyes megáldása, majd az ünnepi szentmise. 

Július 28-án, vasárnap reggel ½ 9 órakor tartjuk a búcsúi nagymisét. 
Július 29-én, búcsú hétfőjén reggel ½ 9 órakor hálaadó szentmisét tartunk az egyházi munkatársakért. 

 

A Mária Rádió élő adásban közvetíti a szetmisét a dunaharaszti Szent István templomból 

augusztus 11-én, vasárnap ½ 11 órakor. 
 

A dunaharaszti Szent István búcsú ünnepi szentmiséje augusztus 20-án, kedden délelőtt ½ 11 órakor kezdődik. 
 

Az iskolakezdő Szentlélek hívó ünnepi szentmise szeptember 8-án, vasárnap lesz mind a három templomban. 
 

A Templomok éje hangverseny a Taksonyi Szent Anna templomban szeptember 8-án, 
vasárnap este 8 órakor kezdődik. 

 

Az első BIBLIAÓRA szeptember 11-én, szerdán este 6 órakor lesz a dunaharaszti Főplébánián. 
 

* * * 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy 
adományokat:  

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015 
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011 
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak 

a 1600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni. 
egyházadót:  

a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, 
a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és 
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni. 
Ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dunaharaszti Szent Imre Római Katolikus Templomért Alapítvány számlaszáma 

11600006-00000000-09873755 
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UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 10. 

Egyiptom 

A Szent Család nyomában 
 

A kopt egyház spirituális eredetét Szent Márkig, a Márk-evangélium szerzőjéig vezeti vissza, őt tartva a kopt ortodox 
egyház alapítójának.  

János volt a zsidó, Márk pedig a görög neve annak a tanítványnak, aki három apostolnak – Barnabásnak, Pálnak és Pé-
ternek – is segítőtársa volt. A családja révén került kapcsolatba a kereszténységgel és az apostolokkal, mivel Barnabás a 
nagybátyja volt. Amikor már elég érettnek találtatott, az apostolok magukkal vitték az ifjút, aki így többek között a mai 
Törökország déli részét és Ciprust is megjárta, majd saját küldetést kapott:   

Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma, a következőket beszéli el Szent Márk evangélistáról: „Márk 
először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második eljövetelét. Azon a területen babo-
nákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprá-
sokat tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki.  

Ezután a Szentlélek sugallatára Alexandriába ment. 
Amikor beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intő 
jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de keresett egy 
cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor mun-
kába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyál-
lal sarat csinált, rákente a sebre és meggyógyította az 
embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje. 
Márk akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész 
egész házanépével megtért. Ő lett az első hívő Alexand-
riában, Anianusnak hívták.” 

Egyiptomban a hívők száma egyre nőtt. Úgy tartják, 
hogy az ókori egyiptomiak leszármazottai, a koptok, az 
elsők között tértek át a Márk által hirdetett keresztény-
ségre. Maga a „kopt” szó jelentése is „egyiptomi v. 
egyiptomi keresztény”. Márk felállította az egyházi 
struktúrát, püspököt és papokat nevezett ki – mindezért 

a hagyomány az alexandriai egyház alapí-
tójaként tiszteli. Ő lett a nagy múltú Ale-
xandria első püspöke, majd (valószínűleg 
Traianus császár idejében, 68-ban) a vérta-
núja.  

Ma az egyiptomi keresztények többségét 
a Kopt Ortodox Egyház hívei teszik ki, 
mellettük kis számban jelen vannak még 
melkita, káld, örmény, maronita és szír or-
todox keresztények is.  

Az egyiptomi templomok némelyike a 
világ legrégebbi keresztény épületei közé 
tartozik. A Szent Család Bibliában leírt útja 
mentén számos templom és monostor talál-
ható, melyek lenyűgöző történelemmel 
rendelkeznek. A Muharraq (máshol Szent 
Szűzként nevezett) monostor egyik temp-
loma, az I. századi al-Adra  egy barlang fö-
lé épült, melyről azt tartják, hogy a Szent 
Család hat hónapig abban lakott, mikor He-
ródes elől menekült. A koptok „második 
Betlehemnek” hívják, és igen tisztelik. Az 
oltárkő (a világ legősibb oltára) a hagyo-
mányok szerint azon a helyen áll, ahol a 
gyermek Jézus pihent. 

Szintén ki kell emelni az Alexandriában 
található Szent Márk-katedrálist, amely Af-
rika legrégebbi temploma, s egyben az ale-
xandriai pápa székhelye. Úgy tartják, hogy 
azon a helyen épült, ahol az evangélista 60-
ban alapított temploma állt valamikor. 

A Muharraq-monostor 

A Szent Márk kopt ortodox katedrális 

Tellis Kati 
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            A KERESZTÉNYSÉG VÉDA KERESZTÉNYSÉG VÉDA KERESZTÉNYSÉG VÉDA KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBBBBÁÁÁÁSTYSTYSTYSTYÁÁÁÁJAJAJAJA    
 

A kifejezés a középkorban vált ismertté, és amelyet a nyugati kereszténység védelmében di-
adalt aratott királyok, később országok, majd személyek érdemeltek ki a nem keresztény, 

pogány vagy muszlim támadások visszaverése során. Az elsők között III. Kalixtus pápa Kasztrióta Györgyöt (Szkan-
der béget) nevezte Krisztus legyőzhetetlen lovagjának és bajnokának II. Murád szultán európai terjeszkedésének 
megállításáért. Mit jelent nekünk, magyaroknak a fenti vagy az ahhoz hasonló (a kereszténység védőpajzsa, Európa 
vagy a Nyugat védőbástyája) elismerő jelző, amelyek beépülve nemzettudatunkba, meghatározták identitásunkat. 

 

A történészek szerint magyar nemzeti 
azonosságtudat egyik része a szárma-
zástudat – a hun-magyar rokonság tör-
ténelmi tudata –, másik része a nemze-
ti hivatástudat, a kereszténység vagy 
Európa védőbástyája eszméjének fel-
vállalása. 

A „hit pajzsa” kifejezés már Szent 
István király Intelmeiben is előfordul, 
azonban itt a kifejezés jelentése nem a 
hit védőjét, hanem a kereszténység je-
lentette védelmet jelöli, vagyis az első 
magyar király számára a hit védő-
pajzsként szolgált, míg utódai váltak a 
hit védőpajzsává, amikor a keresztény-
séget oltalmazták. Első, szent kirá-
lyunk Törvénykönyvében viszont ön-
magát, mint a keresztények védelme-
zőjét (Defensor Christianitis) is említi, 
és országát Szűz Máriának történő fel-
ajánlásával végérvényesen megerősíti a 
kereszténységet, melynek védelme így 
vált királyeszméből nemzettudattá. 

A magyarság az államalapítással a 
nyugati keresztény, azaz római katoli-
kus királyságok sorába került. Magya-
rországtól délre és keletre a bizánci, 
más néven görögkeleti kereszténység 
vált elsődlegessé. Magyarország így 
vált a római katolikus műveltség legke-
letibb határállamává. A délről és keletről jövő támadások 
többségének szükségszerűen így Magyarországon kellett 
átvonulnia.  

A 11. század közepétől az országot keletről veszélyezte-
tő pogány népek elleni fellépések jelentették Szent István 
utódai számára a rájuk testált kötelességet. Szent Lász-
ló királynak uralkodását is e kellemetlen szomszédok elleni 
harcok jellemezték. A magyar királyok teljes meggyőző-
déssel vállalták a hitvédelem feladatát. A bizánci biroda-
lom összeomlása után a kereszténységet védő szerepük 
még sokoldalúbbá vált.  

A 14. században már a török terjeszkedés jelentett ve-
szélyt Európára. Általánossá vált az elképzelés, hogy a tö-
rököket ki kell űzni a kontinensről. Nagy Lajos király Bul-
gária területén már 1366-ban, majd 1373-ban le is győzte a 
törököket. Később, Zsigmond uralkodásának idejére azon-
ban állandósultak a harcok.   

A nyugatot megvédő országok közül Magyarországot 
látták legalkalmasabb erősségnek. A pápa 1410-ben – még 

Bizánc eleste előtt – Magyarországot 
a „keresztény hit védőpajzsának, és 
bevehetetlen védfalnak” nevezi. Kü-
lönösen a nándorfehérvári diadal 
után terjedt el az országgal kapcso-
latban a kereszténység védőbástyája 
cím. Ehhez a győzelemhez kapcso-
lódik a déli harangszó is.  

III. Kallixtusz pápa mindössze há-
rom éven át tartó hivatali idejét a tö-
rök elleni keresztes hadjárat szerve-
zésének szentelte. Az 1456. június 
29-én kelt, úgynevezett Bulla Tur-
corum vagy Imabulla elnevezésű fel-
hívásában az egész Egyház számára 
előírta déltájban (inter nonas et 
vesperos) a hívó harangozást a temp-
lomokban. „Azért, hogy mint aho-
gyan a muszlimoknál a müezzin na-
ponta ötször imára hívja a híveket, a 
keresztény híveket is imára szólítsa 
az egy vagy több messzehangzó ha-
rang szava.” Így természetesen a 
Nándorfehérvárnál összegyűlt ma-
gyarországi keresztes sereg törökök 
elleni harcának sikeréért is „jel adas-
sék minden hívőnek, hogy imáikkal 
segítsék azokat, akik a török ellen 
harcolnak.” 

Kallixtusz, amikor értesült a győ-
zelemről, imabullájának rendelkezé-

sét kiigazította, és a kiszabott imádságokat már nem kö-
nyörgésként, hanem hálaadásként rendelte el. A hálaadó 
harangszó ezután hagyomány lett az egész katolikus világ-
ban, a törökelleni győzelem emlékére. A magyar közgon-
dolkodás a bulla kiadását is a nándorfehérvári győzelemhez 
köti, mert véletlenként a június 29-én kiadott pápai bulla és 
a nándorfehérvári győzelmének híre egyszerre jutott el Bu-
dára és Bécsbe. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a ke-
resztény seregek győzelméért elrendelt imabulla, illetve 
a nándorfehérvári diadal örömhírét követő ünnepi harango-
zás összekapcsolódhasson. Szintén a nándorfehérvári győ-
zelem emlékére rendelte el később a pápa Krisztus színe-
változásának ünnepét augusztus 6-ára, mivel a győzelem 
híre épp e napon érkezett a pápai udvarba.  

A déli harangszó hivatalosan csak jó fél évszázaddal ké-
sőbb vált egészen elterjedtté. 1500. augusztus 9-én VI. 
Sándor pápa, megújítva Kallixtusz imabulláját, arról ren-
delkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban 
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minden délben szólaljon meg, mert „a kereszténység vé-
delme és az összetartás minden időben és minden helyen 
fontos kötelessége a papságnak és a híveknek.” Ekkor ke-
rült a harangozás időpontja pontosan déli 12 órára. A min-
dennapos déli harangozás először a Magyar Királyságban 
lett szokás, később innen terjedt át Európa többi keresztény 
országára, őrizve a kereszténység katonai diadalának emlé-
két. 

Hunyadi János világraszóló győzelmének legnagyobb 
eredménye az volt, hogy hetven évre megállította az Osz-
mán Birodalom előrenyomulását Európa irányába. Hunyadi 
Mátyás uralkodása lefékezte az iszlám hódítását. Mátyás 
látta a várnai és rigómezei kudarcokból, hogy a török ki-
űzése csak széles európai összefogás eredményeképpen va-
lósítható meg, de egyedül maradt 
az oszmán világbirodalommal 
szemben. Így a harcok a védeke-
zésre korlátozódtak, amivel elke-
rülhető volt a behódolás. A Ma-
gyar Királyság egészen 1526-ig 
meg tudta őrizni területi épségét, 
ekkor azonban Mohácsnál az 
oszmán sereg legyőzte a magya-
rok teljes haderejét. Ezután tuda-
tosult az európai közvélemény-
ben, hogy a Hunyadiak kora azo-
nos volt a törökellenes harcok si-
keres korszakával.  

A mohácsi csata és az ország 
három részre szakadása után még 
élt a visszafoglalás reménye. Bu-
da eleste után nyilvánvaló lett, hogy a magyarországi török 
elleni harc csak külső segítséggel folytatható. A Habsburg 
Birodalom azonban nem rendelkezett azokkal az erőkkel, 
amelyek sikerrel járhattak volna a török ellen, így a nyugat-
magyarországi területek csak egyfajta katonai felvonulási 
terepként szolgálták a császárság védelmét. Az uralkodót a 
magyarok azzal vádolták, hogy nem látja el magyar királyi 
teendőit, és nem tesz eleget az ország felszabadításáért.  

Visszatekintve a történelemben, látható, hogy amíg Ma-
gyarország – egyedül maradva a keletről-délről betörő né-
pek ellen – nem csak magát, hanem Európát is védte, addig 
Európa reneszánszát élte. Már a tatár veszedelem idején 
IV. Béla is felmérte országa helyzetét, Európához való vi-
szonyát, és uralkodói hivatását. IV. Ince pápához írt leve-
lében a keresztény, európai egység mellett tett hitet, de je-
lezte, hogy országának védelme egyet jelent az egész ke-
reszténység oltalmazásával, ami egyetemes európai feladat, 
melyben a magyarok magukra hagyatottak, és szép szava-
kon kívül legföljebb gáncsra számíthatnak a közvetlen 
szomszédok részéről. Ugyanezt láthatjuk a későbbi száza-
dok folyamán Hunyadi Jánostól Mátyáson keresztül, egé-
szen a mohácsi síkra induló II. Lajosig. A magyar királyok 
tehát a 11. századtól egészen a török hódoltságig, sokszor 
magukra maradva is, a keresztény hit védőjeként eleget tet-
tek a hagyományokból, saját meggyőződésükből és a ke-
reszténység vezetőinek elvárásából fakadó hivatásuknak. 

A török kiűzésével I. Lipót Magyarországot fegyverrel 
visszafoglalt területnek tartotta, nem pedig a rendi hagyo-
mányok által kormányzott országnak. A pozsonyi ország-
gyűlésen a magyar nemességet lemondatta a szabad király-
választás jogáról, elismertette a Habsburg-ház férfiágának 
örökös jogát a magyar trónra, és lemondatta az Aranybulla 
ellenállási záradékában szereplő jogról is. Korábbi királyi 
hitleveléből kimaradt az országgyűlés háromévenként meg-
tartása, a magyar ügyeknek magyarok általi intézése, a ná-
dor választása és hatásköre, a véghelyek kapitányainak 
magyar volta, a vallásszabadság és a vallásügy.  

Az uralkodó megtiltotta önálló magyar haderő felállítá-
sát, feloszlatta a végvári katonaságot és elrendelte az or-
szág belsejében lévő kővárak felrobbantását, attól félvén, 
hogy azok lázadás fészkei lehetnek. A déli területeken ka-
tonai határőrvidéket szerveztek, ahova szerbeket és horvá-
tokat telepítettek be a magyarok helyére. Növelték a job-

bágyterheket és újakat vezettek 
be. Felállították az Újszerzeményi 
Bizottságot a fegyverrel visszavett 
földek ellenőrzésére, így a jogos 
tulajdonosok csak akkor kaphat-
ták azokat vissza, ha bemutatták 
az adományozásról szóló okleve-
let, valamint kifizették a birtok 
árának tíz százalékát. Más esetben 
a birtok a császári kincstárra 
szállt. 

A magyarság szabadságküz-
delmeinek két évszázada követke-
zett, a Rákóczi-féle és az 1848-

49-es szabadságharc fegyveres harcaival. Bár az 1867-es 
kiegyezés megkérdőjelezhetetlen fejlődést hozott az ország 
életében, a nemzeti függetlenség megszerzése elmaradt. 
Így sodródtunk bele az I. világháborúba, ahol az évszázad-
okon át általunk is védelmezett Európa Trianonban ítélke-
zett felettünk: jellemző módon a világégést kirobbantó, a 
korábban velünk szemben megszállóként viselkedő Auszt-
ria is területet kapott a magyaroktól elcsatolt kétharmad 
részből. 

Az „Európa védőbástyája” kifejezés a mai napokra ismét 
aktuálissá vált. Magyarország alaptörvénybe iktatta a ke-
reszténység védelmét, és szerte a világban segíti az üldö-
zött keresztényeket. A történelem pedig ismételni látszik 
önmagát; a szövetséges Nyugat-Európa most sem áll mel-
lettünk.  

Történelmünk kereszténységet védő küldetését a nemzeti 
büszkeség és a kegyelet mellett fájdalmas érzéssel kell 
megélnünk a minket ért és érő igazságtalanságok és mél-
tánytalanságok miatt, melyet jól érzékeltet a kőszegi vár 
bejáratában, a Hősök kapujában elhelyezett emléktábla 
szövege. Kőszeg polgárai 1932-ben az egész magyarság 
nevében tették közzé érzéseiket: 

„Jurisich Miklós vezérlete alatt küzdő maroknyi, de száz-

ezres sereggel győztesen dacoló 70 hős emlékének az 1532. 

évi török ostrom négyszázados évfordulóján a megvédett 

Nyugat által Trianonnal megjutalmazott Kőszeg.” 

Gáll Sándor 
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Gyógyulásunk lélekforrásai ~Lelki  nap Taksonyban  
 

Gyönyörű májusi napsütésben, a templomkertben, a 
Taksonyi Karitász Csoport szervezésében idén negyedik 
alkalommal rendeztük meg a Lélekmelengető lelki napot, 
melynek mottója: Gyógyulásunk lélekforrásai! 

Az előadók felkutatása, a velük való kapcsolatfelvétel 
ismét nem volt egyszerű feladat, melyhez már a téli idő-
szakban elkezdődik a szervezés, telefonhívások sorozata, 
időpontok egyeztetése. 

Fáradságot nem kímélve végezzük ezt a tevékenységet 
is, hiszen az a célunk, hogy érdekes, értékes embereket, 
életeket mutassunk be, akiknek példája minket is megra-
gad, épülésünkre szolgálhat. 

Ruff Béla bevezető köszöntője után a karitászcsoport ve-
zetője, Rigóné Proksa Mariann mondta el ünnepi megnyi-
tóját. Őt követte Láng András kanonok atya, majd Wág-
nerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszony, akik a 
rendezvényhez kapcsolódó gondolataikat osztották meg a 
hallgatósággal. Mindkettőjüknek hálásan köszönjük a bíz-
tató szavakat és megjelenésüket. 

A tőlük megszokott vidámsággal léptek a képzeletbeli 
színpadra Höchszt Erika vezetésével a Dalos Bogarak. Lel-
kesen előadott Istent dicsőítő dalaikkal nagy örömet okoz-
tak kicsinek, nagynak, idősnek és fiatalnak egyaránt. Kö-
szönet a részvételért, felkészülésért. Szívből kívánjuk, 
hogy a bennük lévő lelkesedést mindig tovább tudják adni, 
meg tudják osztani társaikkal. 

 
Izgatottan vártuk a rendezvény fő előadóját, Dr. Magyar 

Lóránt mentálhigiénés szakembert, orvost, életvezetési ta-
nácsadót. Lenyűgözve hallgattuk majd két órán át test és 
lélek szoros összefüggéséről szóló előadását. Néhány gon-
dolat az elhangzottakból: „Ami gyógyíthatatlan, azt jelenti, 
hogy belülről gyógyítható!” „Nagyon sok olyan ajándé-
kunk van, amit nem tudunk használni, mert nem is tudjuk, 
hogy van. Ha nem bontjuk ki az ajándékcsomagot, elveszít-
jük azt!” „Nincs olyan gyógyszer, ami nem függ a felhasz-
náló hitétől!” Előadásának végén Mégis legyél győztes! cí-
mű könyvét vásárolhattuk meg, amelyet kedves szavak kí-
séretében dedikált.  

Mélységes hála, tisztelet és köszönet, hogy nem kevés 
elfoglaltsága mellett elfogadta meghívásunkat, megosztotta 
velünk lelki élményeit, orvosi tapasztalatait és könyvének 
dedikálása közben is hasznos tanácsokkal látott el bennün-
ket! 

A délelőtt lelki táplálékai után elérkezett a test táplálása, 
az ebéd ideje. Az egy tál meleg ételt a Karitász Csoport 

biztosította és készítette el. Külön köszönetünket továbbít-
juk minden kedves résztvevőnek, aki egy tál süteménnyel 
járult hozzá, hogy a babgulyás után édes-sós ropogós is ke-
rüljön az asztalra. Ki kell emeljük a Baráti Kör tagjait, akik 
ismét jelentős mennyiséggel járultak hozzá a desszerthez. 

Az ebédidőt követően ismerősként üdvözölhettük kö-
rünkben Mihoc Valerián ócsai plébános atyát, aki nemrégi-
ben lelkigyakorlatot vezetett a taksonyi híveknek. Tiszte-
lettel mondunk köszönetet, hogy Ő is elfogadta meghívá-
sunkat, hiszen most is nagy élmény volt hallgatni buzdító 
előadását, lelkesítő szavait.   

A délutáni program az Isteni Szeretet Leányai Kongre-
gációjának magyarországi elöljárója, Piroska nővér, vala-
mint Teréz nővér tanúságtételével folytatódott. Mindketten 
elmondták hogyan lettek ennek a szerzetes közösségnek 
tagjai, hogyan élik napjaikat. Hálásan köszönjük, hogy sűrű 
programjaik közé be tudták iktatni a lelki napon való rész-
vételt és előadásaikkal betekintést nyújtottak egy számunk-
ra kicsit ismeretlen világba. 

A lelki nap valóban lélekmelengető és lélekemelő szent-
ségimádással, a májusi litánia elimádkozásával és Kiss Dá-
vid káplán atya által celebrált szentmisével zárult, melye-
ken a zenei szolgálatot a Szent Anna kórus látta el.  
Őszinte hálánkat fejezzük ki mindenek előtt a Mindenha-

tó Istennek, hogy lehetővé tette számunkra e nap létrejöt-
tét! Köszönetünket továbbítjuk a lap hasábjain keresztül is 
András atyának, hogy a templomot, a közösségi házat és a 
templomkertet erre a napra rendelkezésünkre bocsátotta. 

Mélységes tisztelet és köszönet valamennyi előadónak, 
énekközösségnek, hogy előadásukkal, közreműködésükkel 
hozzájárultak a bensőséges, lelki együttléthez. 

Köszönetet mondunk a DORIL Bt. munkatársainak az 
esemény plakátjainak elkészítéséért, a Forrás Intézmény-
üzemeltető Központ segítségéért, Szegvári Anna személyes 
közreműködéséért és helytállásáért, valamint Ruff Béla ba-
rátunk egész napos konferálásáért.  

Hálásan köszönjük a meghívott vendég előadók részére 
felajánlott ajándékcsomagok összeállítását Varga László-
nak és Gombos Katának.  

Köszönettel tartozunk a Taksonyi Önkormányzatnak a 
kávéfőző gép és a székek biztosításáért, Varga Mikinek, 
aki a hangosításról gondoskodott, valamint az Ullmann 
testvéreknek az előadók szállításáért.  

Köszönetünket továbbítjuk ezúton a karitásztagok csa-
ládtagjainak is, akik időt, erőt nem kímélve nyújtanak se-
gítséget ott és ahol éppen szükséges.  

Végül, de nem utolsó sorban hála és köszönet valameny-
nyi jelenlévőnek, résztvevőnek, hogy ilyen nagy volt az ér-
deklődés, hiszen elsősorban Nekik/Nektek szerveztük az 
egész napos programot!  

Befejezésül álljon itt a mai nap fő előadójának életről és 
értékekről szóló gondolata: „A Magasságos keze kísérjen 
és óvjon, hogy ama napon győzelemmel vehesd át az Élet 
koszorúját, elérve életed teljességét, végső megérkezése-
det!” 

 

 

Kívánjuk, hogy így legyen! 
 
 

 

Taksonyi Karitász Csoport 

 

Képek –- Csontváry Kosztka Tivadar: Castellamare di Stabia; Aba-Novák Vilmos: Tájkép és Fény;  

Márffy Ödön: Fények a kertben és Csendélet napraforgókkal; Czigány Dezső: Nő kalapban a virágos kertben;  

Czóbel Béla: Utca Dél-Franciaországban 
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   W E Ö R E S  S Á N D O R :  Im a  
 

Köszöntelek a folyók zúgásával,  
a felhő-arcú hegyekkel, a hegy forma fellegekkel,  
a gong-alakú csillagokkal,  
köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,  
és végül az ámulatos nap-ragyogással:  
mind a tiéd!  
valamennyiben itt vagy,  
akkor is, ha szenderegsz és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanúl  
s a teremtmények seregének megvilágítod újra meg újra  
kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket,  
egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,  
miket állandó ittlétük miatt oly könnyen, szűntelenül feledünk. 
 

   S Í K  S Á N D O R :   

     M oso l yg ó  gy erm ek  
 

A nyári busz fullasztó melegében,  
Kék-bóbitás sapkája keretében,  
Anyja mellére békén odabújva,  
Szemben velem egy esztendős fiúcska.  
   

Szeme azúrját kerekíti tágra,  
Úgy néz a furcsa idegen világra,  
Ami én vagyok, aki mostan boldog  
Gyönyörűséggel arcába mosolygok.  
   

Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig,  
Míg szirom arca gömbölyűre válik,  
Ahogy a bimbó feslik szét a bokrán,  
És édesdeden visszamosolyog rám.  
   

Egy új emberke, ki nem is beszél még,  
Hogyan érti meg mosolyom beszédét?  
Hogy érzi meg, – hisz csak egy éve ember! –  
Hogy a szeretet szólítja szememben!  
   

Ó milyen titok, milyen csodaszép ez!  
Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes,  
A szeretetet már fel tudja fogni  
S a mosolyra vissza tud mosolyogni!  
   

Ó, ha lehetne, hogy az, aki Atyja  
Minden mosolynak, nekem is megadja,  
Olyannak lennem, mint ez a csöpp gyermek:  
Friss antennája minden szeretetnek. 
 

   N A G Y  G Á S P Á R :      

S z ünt e l e n  v i r ra s z t ás  
 

Nem te, hanem Ő,  
talán azért is Ő, mert Nála  
a virrasztás végtelen kegyelme,  
kérdéseidre már hangtalan felelne  
élet-gyertyád szüntelen lobogása.  
Fényénél tollad hajnalig imádkozott,  
hogy „kétkedő fajod” is belássa:  
a lét eleve nem lett elátkozott…  
bár annyiszor voltál lent a mélyben,  
Ő veled volt mindhárom személyben. 
 

  S Z A B Ó  LŐR I N C :

     N yár
 

Nyár. Kert. Csönd. Dél.  
Ég. Föld. Fák. Szél.  
Méh döng. Gyík vár.  
Pók ring. Légy száll.  
Jó itt. Nincs más  
csak a kis ház.  
Kint csönd és fény.  
Bent te meg én. 
 

  R E M É N Y I K  S Á N D O R :  

      Üre s  t em plom ba n 
 

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat,  
az üres templomba besurranok.  
Egy lélek, aki Istent látogat.  
A szentek komoly arca rámragyog.  
   

Ha násznép járt ma itt: feledve rég,  
és mise sincs, se karinges papok,  
az oltáron két öröklámpa ég,  
az Istenemmel egyedül vagyok.  
   

A templom üres, a lelkem tele.  
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,  
itt állok, szemben állok Ő vele  
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.  
   

Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma  
csak fürkészem a nagy Akaratot;  
úgyis addig állok, míg Ő akarja  
s ha nem akarja: összeroskadok.  
   

Olyan végtelen áhitat fog el,  
mintha erdőben néznék csillagot,  
ahol az örök, ős csend ünnepel,  
pedig – csupán egy templomban vagyok. 
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Fényképek: Gáll Sándor, Ignácz János, Katonáné Szűcs Ágnes, Kiss Dávid,  
Koczka Tamásné, Kovács Péter, Láng Attila, Makó Ibolya, Nagy István,  

Ráthi Marianna, Sulyok István, Ullmann Anna, Wágner Attila 

 

 

 

Címlap: Salvador mundi (Heinrich Hofmann festményével)  
 

 

Hátlapon: Weöres Sándor verse, Aba-Novák Vilmos Zebegény és  
Kádár Béla Városkép híddal című képeivel 

 

      KERESZT-ÁRNYKÉP 

 

A kereszt  felső   

ága égre mutat,   

nagy örömhírt  tudat:   

„i t t  van a te utad”  

   

a kereszt  két  karja a légbe szétszalad,  

rajta sovány kezek tört  vért  virágzanak:  

„vigyázz: őr a lélek,  de a test  megszakad,  

kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”  

   

a keresztnek alsó  

ága földre mutat:   

„vesződj: i t t  áss kutat ,   

lásd benne arcodat.”  
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