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MESTERSÉGEMHEZ

Mesterségem, te gyönyörű,
ki elhiteted: fontos élnem.
Erkölcs és rémület között
egyszerre fényben s vaksötétben,

mint egy villámszaggatta táj
szikláin, ahol állhatatlan
roppant felhők – nagy, gomolyos
agyvelők – tüze összecsattan,

s a tűzzel csíkos levegőben
szülik a szüntelen csatát,
sejt-korom óta ismerős
végtelen Buda-ostromát,

hol minden vibrál és veszendő,
hol minden fércelt, foszladó,
hol rojtosodik már a szív,
s egyetlen szálon függ a szó,

a szó, amely a földből égbe
sistergő döngés ütemét
ingázza folyton, összevétve
önrángását, s a fellegét –

erkölcs és rémület között,
vagy erkölcstelen rémületben,
mesterségem, mégis te vagy,
mi méred, ami mérhetetlen,

ha rángva is, de óraként,
mely képzelt ütemet rovátkol
az egy-időn – mégis a fényt
elválasztja az éjszakától.

Nemes Nagy Ágnes
Magyar Kurír
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Ferenc pápa homíliája az európai püspökökhöz: 
Segítsük a mai kórosan fáradt Európát!

FERENC PÁPA – 2021. szeptember 23., csütörtök
Szeptember 23-án délután a Szentatya szentmisét 
mutatott be a Szent Péter-bazilikában az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) megala-
kulásának ötvenedik évfordulója alkalmából. 
A tanács plenáris ülésén és a szentmisén együtt 
ünnepelt Veres András győri megyéspüspök, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 
elnöke és Erdő Péter bíboros, prímás, a CCEE 
korábbi elnöke.

Ferenc pápa teljes homíliájának fordítását közreadjuk.
Három igét kínál ma nekünk Isten igéje, melyek 
kihívást jelentenek nekünk, keresztényeknek és pász-
toroknak Európában: reflektálni, újraépíteni, látni.
Mindenekelőtt reflektálásra hív bennünket az Úr 
Aggeus próféta által: „Gondolkozzatok el magatar-
tásotokról” – mondja kétszer is népének (Ag 1,5.7). 
Magatartásának mely szempontairól kellett elgondol-
kodnia Isten népének? Hallgassuk meg, mit mond 
az Úr: „Úgy látjátok, alkalmas ez az idő arra, hogy 
nyugodtan éljetek kényelmes házaitokban, miközben 
ez a hajlék még romokban hever?” (Ag 1,4). A szám-
űzetésből visszatért emberek lakóhelyük berendezé-
sével voltak elfoglalva. És most megelégednek azzal, 
hogy kényelmesen és nyugodtan otthon éldegéljenek, 
miközben Isten temploma romokban áll, és senki 
sem építi újjá. Ez az elgondolkodtató felhívás kihívást 
jelent számunkra:

Európában ugyanis ma is mi, keresztények annak a 
kísértésnek vagyunk kitéve, hogy elkényelmesedjünk 
struktúráinkban, otthonainkban és templomainkban, 
a hagyományok nyújtotta biztonságunkban, egyfajta 
megnyugtató konszenzusban, miközben a templomok 
kiürülnek körülöttünk, és Jézusról egyre inkább meg
feledkeznek az emberek.
Gondolkodjunk el: hány ember nem éhezi és szom-
jazza már Istent! Nem azért, mert rosszak, nem, 
hanem, mert senki sincs, aki kedvet ébresztene 

bennük a hithez, és újraélesztené az ember szívében 
élő szomjúságot: azt a „velünk teremtett és örökös 
szomjúságot”, amelyről Dante beszél (Paradicsom, 
2,19), és amelyet a fogyasztásközpontúság könnyű, 
de fojtogató diktatúrája próbál kioltani.

Sokan csak az anyagi szükségleteiket észlelik, Isten 
hiányát azonban nem. És mi bizonyára aggódunk 
emiatt, de valójában mennyit törődünk vele?
Könnyű megítélni azokat, akik nem hisznek, kényel-
mes felsorolni a szekularizáció, a relativizmus és sok 
más izmus okait, de ez végső soron mit sem ér. Isten 
igéje arra indít bennünket, hogy elgondolkodjunk 
önmagunkon: érzünk-e szeretetet és együttérzést 
azok iránt, akik nem részesültek a Jézussal való 
találkozás örömében vagy elvesztették azt? Békésen 
éldegélünk, mert végeredményben semmi sem 
hiányzik a megélhetésünkhöz, vagy nyugtalanul lát-
juk, hogy sok testvérünk távol él Jézus örömétől?

Az Úr Aggeus prófétán keresztül arra kéri népét, 
hogy gondolkodjon el egy másik kérdésen is. Azt 
mondja: „Ettetek, de nem laktatok jól, ittatok, de 
nem lettetek ittasok, felöltözködtetek, de nem mele-
gedtetek fel” (Ag 1,6). Az emberek tehát megkapták, 
amit akartak, de nem voltak boldogok. Mi hiányzott 
nekik? Jézus ezt sugallja nekünk, olyan szavakkal, 
amelyek mintha Aggeus szavait idéznék: „Éheztem, 
de nem adtatok ennem, szomjaztam, de nem adtatok 
innom, […] mezítelen voltam, de nem öltöztettetek 
fel” (Mt 25,42–43).

A szeretet hiánya boldogtalanságot okoz, mert egyedül 
a szeretet elégíti ki a szívet. Egyedül a szeretet elégíti ki 
a szívet!
Jeruzsálem lakói a saját dolgaikhoz fűződő érdeke-
ikbe zárkózva elveszítették az ingyenesség ízét. Ez 
lehet a mi problémánk is: az Egyházban meglévő 
álláspontokra, vitákra, betervezett programokra és 
stratégiákra összpontosítunk, de szem elől tévesztjük 
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az igazi programot, az evangéliumét: a szeretet len-
dületét, az ingyenesség lángolását. A problémákból és 
a bezárkózásokból mindig az ingyenes ajándékozás a 
kiút. Nincs másik. Gondolkodjunk el ezen!

Az elgondolkodás után következik a második lépés: 
az újjáépítés. „Építsétek újjá házamat” – kéri Isten a 
próféta által (Ag 1,8). És a nép újjáépíti a templomot. 
Nem elégszik meg többé a békés jelennel, és a jövőért 
dolgozik. És mivel voltak olyanok, akik ellenezték 
ezt, a Krónikák könyve azt mondja: egyik kezük a 
köveken volt, hogy építsenek, a másik kezük a kar-
don, hogy megvédjék az újjáépítés folyamatát. Nem 
volt könnyű újjáépíteni a templomot.
A közös európai ház építéséhez erre van szükség: el kell 
hagyni a közvetlen hasznosság keresését és vissza kell 
térni az alapító atyák távlatos víziójához, hadd mond
jam, prófétai és átfogó víziójához, mert ők nem a 
pillanatnyi konszenzust keresték, hanem mindenkinek 
a jövőjét álmodták meg.

Így épültek meg az európai ház falai, és csak így lehet 
őket megerősíteni. Ez az Egyházra, Isten házára is 
érvényes. Ahhoz, hogy széppé és vendégszeretővé 
tegyük, a jövőbe kell együtt néznünk, nem pedig a 
múltat helyreállítanunk.

Sajnos divatos a múlt „restaurálására” való törekvés, 
amely megöl bennünket, mindenkit megöl!
Természetesen az alapoktól kell újrakezdenünk, a 
gyökerektől kell újraindulnunk – ez igaz –, mert 
onnan tudunk újjáépülni: az Egyház élő hagyomá-
nyából, amely a lényegire, az örömhírre, a közel-
ségre és a tanúságtételre épül. Innen kell az újra-
építéshez fognunk, a kezdeti és mindenkori Egyház 
alapjaitól, Isten imádásától és a felebaráti szeretettől, 
nem a saját ízlésünktől, nem az alkuktól és egyezke-
désektől, melyeket azért csinálunk, hogy úgymond 
megvédjük az Egyházat vagy a kereszténységet.

Kedves testvéreim, szeretnék köszönetet mondani 
nektek ezért a nem könnyű újjáépítési munkáért, 
amelyet Isten kegyelmével végeztek. Köszönjük ezt 

az első ötven évet az Egyház és Európa szolgálatá-
ban! Bátorítsuk egymást, anélkül, hogy valaha is 
engednénk a csüggedésnek vagy a lemondásnak: 
az Úr nagyszerű munkára hívott bennünket, azon 
kell dolgoznunk, hogy háza egyre befogadóbb legyen, 
hogy mindenki beléphessen és élhessen benne, hogy az 
Egyház ajtajai mindenki előtt nyitva álljanak, és senki 
ne essen abba a kísértésbe, hogy csak a zárak ellenőr
zésére és cseréjére figyeljen.

Az apró dolgok… és mi kísértésbe esünk. Nem! A 
változás máshonnan, a gyökerektől jön. Az újjáépítés 
máshogy zajlik! Izrael népe saját kezűleg építette 
újjá a templomot. Az [európai] földrészen a hit nagy 
újjáépítői ugyanezt tették – gondoljunk a védőszen-
tekre! Istenben bízva kockára tették kicsinységüket. 
Olyan szentekre gondolok, mint Márton, Ferenc, 
Domonkos, Pio atya, akire ma emlékezünk; olyan 
védőszentekre gondolok, mint Benedek, Cirill és 
Metód, Brigitta, Sienai Katalin, Keresztről nevezett 
Teréz Benedikta. Maguknál kezdték, azzal, hogy Isten 
kegyelmének befogadásával megváltoztatták életüket. 
Nem a sötét idők, a viszontagságok és a mindig meg-
lévő megosztottságok miatt aggódtak. Nem veszte-
gették az időt kritizálásra és vádaskodásra.

Élték az evangéliumot, tekintet nélkül az aktualitásra 
és a politikára.
Így Isten szeretetének szelíd erejével megvalósították 
a közelség, együttérzés és gyengédség stílusát – Isten 
stílusa: közelség, együttérzés és gyengédség –, kolos-
torokat építettek, földeket termékennyé tettek, újból 
lelket adtak embereknek és országoknak: semmilyen 
úgymond „szociális” program, csak az evangélium! 
Az evangéliummal haladtak előre!
Építsétek újjá házamat. Az ige többes számban áll! 
Minden újjáépítés együtt történik, az egység jegyé-
ben. Másokkal együtt. Lehetnek különböző látásmó-
dok, de az egységet mindig meg kell őrizni. Mert ha 
megőrizzük az „együtt” kegyelmét, az Úr ott is épít, 
ahol mi kudarcot vallunk. Az „együtt” kegyelme! 
Erre kaptunk meghívást: hogy Egyház legyünk, hogy 
közösen egy test legyünk. Ez a mi pásztori hivatá-
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sunk: hogy összegyűjtsük a nyájat, hogy ne engedjük 
szétszóródni és ne jól bezárt kerítések közt tartsuk 
– ez megölné őket.
Az újjáépítés azt jelenti, hogy a közösség kézműveseivé, 
az egység szövőivé válunk minden szinten: nem straté
giával, hanem az evangélium által.

Ha így végezzük az újjáépítést, akkor lehetőséget 
adunk testvéreinknek, hogy lássanak. Ez a harmadik 
ige, amellyel a mai evangélium végződik: Heródes 
kereste a módját, hogy „lássa Jézust” (vö. Lk 9,9). 
Akárcsak akkoriban, ma is sokat beszélnek Jézusról. 
Akkoriban azt mondták: „János támadt fel a halál-
ból. […] Illés jelent meg újra. […] Egy régi próféta 
támadt fel” (Lk 9,7–8). Ezek az emberek mind nagyra 
értékelték Jézust, de nem értették az újdonságát; 
bezárták őt a már ismert sémákba: János, Illés, prófé-
ták…

Jézust azonban nem lehet az „úgy hallottuk” vagy a 
„már ismert” sémáiba zárni. Jézus mindig új, mindig. 
A Jézussal való találkozás ámulattal tölt el! És ha nem 

érzel ámulatot a Jézussal való találkozás során, akkor 
nem is találkoztál Jézussal. Európában sokan úgy 
gondolják, hogy a hit valami már ismert dolog, mely 
a múlthoz tartozik. Miért? Mert nem látták Jézust 
saját életükben munkálkodni. És gyakran azért nem 
látták őt, mert mi nem mutattuk meg eléggé saját éle-
tünkkel. Mert Isten a jelenléte által átalakított férfiak 
és nők arcán és gesztusaiban látható.

És ha a keresztények ahelyett, hogy az evangélium 
ragályos örömét sugároznák, csak megkopott, intellek
tualista és moralista vallási sémákat sulykolnak, az 
emberek nem látják meg a Jó Pásztort.
Nem ismerik fel azt, aki minden egyes bárányát sze-
reti, nevén szólítja, megkeresi és vállára veszi. Nem 
látják azt, akinek a hihetetlen Szenvedélyét hirdetjük, 
pontosan azért, mert neki csak egy szenvedélye van: 
az ember. Ez az irgalmas és felkavaró isteni szeretet 
az evangélium örök újdonsága! Kedves testvéreim, ez 
bölcs és bátor döntéseket kér tőlünk, melyeket annak 
az őrült gyengédségnek a nevében hozunk, amellyel 
Krisztus megváltott bennünket.

Isten nem azt kéri tőlünk, hogy bizonyítsuk a létét, 
hanem hogy megmutassuk őt, ahogyan a szentek tet
ték: nem szavakkal, hanem életükkel. Imát és szegény
séget kér, kreativitást és ingyenességet kér.
Segítsük a mai kórosan fáradt Európát – ez a mai 
Európa betegsége –, hogy újra felfedezze Jézusnak és 
jegyesének örökké fiatal arcát! Muszáj egész önma-
gunkat adnunk, hogy ez az időtlen szépség láthatóvá 
váljon!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír

Véget ért az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus (NEK), a hatása azonban korántsem. A NEK 
szervezői arra hívják a világesemény programjaiba 
bekapcsolódókat, hogy írják le élményeiket, tapasz-
talataikat, azt, hogy mit kaptak a kongresszus alatti 
napokban és hogy mit tudnak belőle továbbadni.
„Minden forrásunk belőle fakad!” Rajtunk áll, hogy 
ittunk-e ebből a forrásból, és hogy továbbadjuk-e 
másoknak is – vélik a NEK szervezői, remélve, hogy 
a közösségek megerősödését, megújulását, gyara-
podását hozza el a kongresszus hetében szerzett sok 
élmény.
Ne engedjük elveszni ezeket a pillanatokat, amelyek-
ből akkor is meríthetünk majd, ha azt érezzük, hogy 
elfáradtunk, támogatásra szorulunk. Szerkesszük 
meg együtt a kongresszus virtuális emlékkönyvét! – 
olvasható a felhívás a NEK honlapján.
Akik szívesen osztják meg másokkal is a szeptember 

5. és 12 között Budapesten rendezett világeseménnyel 
kapcsolatos élményeiket, gondolataikat, fényképes 
emlékeiket, ITT írhatják le tapasztalataikat.
Az élménybeszámolókat a feldolgozást követően 
teszik közzé.
Forrás: Iec2020.hu
Fotó: Merényi Zita, Magyar Kurír

Mondd el! – Várják a beszámolókat a NEK virtuális emlékkönyvébe
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Beszámoló az 52. NEK-ről
Egyéni élmények, történések, megtapasztalások

Mielőtt a fenti cikkre rábukkabtunk volna, elhatá-
roztuk, hogy beszámolunk az 52. NEK-ről írásban, 
papíron, e-mailben. Annál is inkább, mert:

a. A hollandiai magyar katolikusok közül rendkívül 
kevesen vettek részt a kongresszuson
b.   Azt az élményt, azokat a kegyelmeket, amit azon a 

7 napon át kaptunk, megtapasztaltunk, valamilyen 
formában át kell adnunk azoknak a Testvéreink-
nek, akik nem lehettek jelen ezen a világméretű és 
jelentőségű eseményen.

c. “Osztott öröm, dupla öröm”

Kérem, fogadják olyan szeretettel ezt a különkiad-
ványt, amilyen szeretettel készítettük!!!

Dilemma: Menni vagy nem menni…
A hágai magyar katolikusok vezetőségének két tagja 
elhatározta, hogy részt vesz a kongresszuson. Sajnos 
a pandémia miatt ez a rangos esemény is elmaradt/
elhalasztódott 2021-re. Az elhatározás nem változott 
meg, viszont a két résztvevő-aspiráns árgus szemek-
kel figyelte és követte a Covid miatti intézkedéseket, 
korlátozásokat.

A dilemma akkor kezdődött, amikor realizáltuk, 
hogy tulajdonképpen alig térünk vissza az anya-
oszágból az „apaországba”, már  mehetünk is vissza. 
Az is sokat nyomott a latban, hogy a pandémia, az 
oltottság ellenére nem szűnt meg, és a résztvevők 
mindketten megették már kenyerük javát.

A fordulat és a végleges döntés akkor történt meg, 
amikor a két tagú csoport augusztus elején szemé-
lyesen is találkozott az MKPK diaszpóra irodájának 
munkatársaival. Gyöngy Ádám és Nemes Gábor lel-
kesítése és kedves „rábeszélése”, finom meggyőzésük 
meghozta gyümölcsét. Döntöttünk: megyünk!
Ezután kezdődött az egész történet legizgalmasabb, 
türelmet próbáló szakasza, a regisztráció. Nyolc napi 
próbálkozás, telefonálás, e-mailezés után már sikerült 
is!!! A vállunkról leesett kő dübbenését szerintem 
Budapesten is hallották!

Komolyra fordítva a szót: a regisztráció nagyon 
nehézkes volt, aminek részben az volt az oka, hogy 
rengeteg program várta a résztvevőket, másrészt 
elképzelhetetlenül nagy volt a részt venni szándéko-
zók száma, harmadrészt biztonsági okokból transz-
parensnek kellett lennie a jelentkezésnek. Ezúton 
köszönöm meg mindenkinek, aki ebben a periódus-
ban érdemben segített e fontos cél elérésében!
Írta:  Tápai Katalin

SZEPTEMBER 6. - HÉTFŐ
A KLM délutáni járatával érkeztünk meg Budapestre. 
A hotelbe érvén megkaptuk a programfüzetet és 
a hozzátartozó kellékeket. Miután elfoglaltuk szo-
báinkat, elmentünk terepszemlére. Már az étterem 
teraszán találkoztunk egy házaspárral, akik szem-
mel láthatólag szintén a kongresszusra érkeztek. 
Közvetlen, barátságos magatartásukból csakis ezt a 
következtetést vonhattuk le. Megjegyzem, ez a ked-
ves, barátságos hangulat az egész hétre jellemző volt, 
bárhová is mentünk.
Ezután megbeszéltük a következő napi programot és 
ki-ki nyugovóra tért.
Írta:  Tápai Katalin

SZEPTEMBER 7. – KEDD
Reggeli után a Hungexpo épületébe mentünk. A 
Szent István térnél megállt a sűrűn közlekedő Hun-
gexpós busz, amivel fél óra alatt már ott is voltunk. 
A biztonsági kapun átérve, az információsok csapata 
fogadott, kérdésekre válaszoltak. A következő épü-
letben mindenféle adminisztrációs munkát végzett a 
szakértők és önkéntesek serege! Ezután leolvasták a 
részvételi karkötőt, kinyíltak a biztonsági “zsilipek” :) 
és már a szabadban is voltunk, kereshettük az 
A pavilont!

A hatalmas pavilonban mindig volt szabad hely. Itt 
is és az egész kongresszusra nyugodt szívvel elmond-
hatjuk, hogy: a rengeteg munka gyümölcseként a 
TÖKÉLETES SZERVEZÉS mindenütt érezhető volt. 
Ezúton is ÓRIÁSI KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS!
Írta:  Tápai Katalin



Louis Raphael Sako bíboros, iraki pátriárka, bag-
dadi érsek tanúságtétele

Louis Raphaël Sako 2013-ban vette át a káld kato-
likus egyház vezetését. A legrégebbi keresztény 
közösség Irak területén él. Érsekként évek óta pár-
beszédet sürget a különböző társadalmi csoportok, a 
hatóságok és a kormányzat között. Az Iszlám Állam 
pusztítása idején is bátran, határozottan felemelte 
a szavát. Megrázó segélykiáltásaival ráirányította a 
nemzetközi keresztény közösség figyelmét az iraki 
és szíriai eseményekre. Többek között arra, hogy a 
szunnita szélsőséges erők erőszakos cselekményei 
elől az egymilliós iraki katolikus közösség felének 
menekülnie kellett otthonából. Százezrek hagyták el 
Irakot is. Menekülttáborokba zsúfolódtak, vagy egy 
új, biztonságosabb élet reményében Európába pró-
báltak eljutni. A pátriárka a párbeszéd híve. „Magam 
is többször elmentem egy muszlim településre 
Moszul közelében, hogy segítsek négyezer muszlim 
családnak. Vittünk nekik élelmet, orvosságot, és köz-
ben elmondtam: keresztények vagyunk, Bagdadból 
jöttünk, 400 kilométer távolságból, mert mellettük 
állunk, testvérek vagyunk, nem vagyunk hitetlenek. 
A hitetlenek azok, akik üldöztek minket és akik 
rosszat tettek nekik is.” A háború után Louis Raphaël 
Sako és a keresztény közösség számos külföldi ország, 
köztük hazánk támogatásával rengeteget dolgozik 
azért, hogy az emberek visszatérhessenek újjáépülő 
otthonaikba és elkezdhessenek egy másik nyugod-
tabb életet.

Szentmise
Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai 
vértanúk

Főcelebráns: 
Jose Serofia Palma, a Fülöp-szigeteki Cebu érseke 
filozófiát és teológiát tanult. Rómában szerzett 
doktori címet. 1976-ban szentelték pappá. A szemi-
nárium tanára, majd rektora lett. Több egyházmegyei 
testületben vállalt tisztséget. 1997-ben Didzi Vazari 
címzetes püspökké és Cebu segédpüspökévé nevezte 
ki a pápa. 2006-ban XVI. Benedek Palmat Palo érsek-
ség élére helyezte. Jose Serofia Palma a Fülöp-szige-
teki Katolikus Püspöki Konferencia (CBCP) korábbi 

elnöke, 2010 óta 
Cebu érseke. 2018-
ban életveszélyes 
helyzetbe került. 
Manilában tar-
tózkodott, amikor 
otthonába egy 
zavart elméjű, 
felfegyverzett 
maszkos férfi tört 
be, hogy tanácsot 
kérjen megromlott 

házassága megmentéséhez. A depresszióval küzdő 
Jeffrey Cañedo végül a kiérkező rendőrökkel foly-
tatott tűzharcban életét vesztette. Az érsek az eset 
után felhívta a férfi édesapját és felajánlotta neki a 
segítségét. Az országban különösen nagy problémát 
jelent a kábítószer-használat és az azzal összefüggő 
bűncselekmények. Cebu hat nyelven beszélő érseke 
teszi meg a NEK meghívott előadói közül a legna-
gyobb távolságot – 11 000 kilométert -, hogy velünk 
lehessen.

Délutáni program:
Találkozás, szentmise és fogadás a külföldön élő 
magyar katolikusok számára
Főcelebráns: Dr. Cserháti Ferenc a külföldön élő 
magyar katolikusok püspöke.
Helyszín: Gazdagréti Szent Angyalok Temploma

15.30-kor jött a hotel elé a különbusz, amely a mint-
egy 50 főt számláló külföldi delegációt volt hivatott 
elszállítani a külön misére és fogadásra. 15.30-kor 
még csak 2 személy ült az autóbuszban. A szervezők 
türelmét dicsérendő, megvártak és összeszedtek min-
denkit, aki megérkezett a kongresszusra. Franciaor-
szágból, Németországból, Angliából, Svédországból, 
Svájcból, Argentínából, Olaszországból, Hollandiából 
érkeztünk. A felsorolás a teljesség igénye nélkül 
történt. A házigazdáknak köszönhetően a rangos ese-
mény az elsö pillanattól az utolsóig kellemes, baráti 
légkörben zajlott le. Megjegyzendő: ez a hangulat 
a kongresszus egész időtartama alatt, függetlenül 
pozíciótól, nemzetiségtől vagy akár kinézettől, végig 
meghatározó és jellemző volt. 
Megérkezés után ismerkedtünk egymással, a lebi-
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lincselő környezetbe épült, ékszerdoboz-szépségű 
Makovecz-féle templommal. Csoportkép is készült, 
amiről e cikk írója csak azért nem maradt le, mert a 
figyelmes szervezők és időközben jó ismerősök visz-
szatartották a fényképészt a kattintás örömétől. 
A szentmise után ki-ki bemutatta “hátországát”, az 
általa képviselt közösséget és, hogy mit vár a kong-
resszustól. Elsö körben 8 széket helyeztek az oltár elé, 
majd bővült a kör, akarva-akaratlanul, de mindig a 
soron következő önszántából és a legfinomabb, leg-
kedvesebb megközelítéssel! Örök hála, Gábor!
Ezután a beszélgetés, ismerkedés tovább  folytatódott 
a kertben, ahol Cserháti püspök atya meleg szere-
tettel mondott “Isten hozott”-tat az időközben élénk 
csevegésbe merült társaságnak. Természetesen nem 
csak a lelket táplálták vendéglátóink, hanem a torok 
kiszáradása ellen is tettek, sőt a „terülj asztalkán” 
valóban minden volt, „ami szem, szájnak ingere”. 
Miután sötétbe borult a Gazdagrét, s a szüleikkel lévő 
kisbabákat is álomra szenderítette a monoton emberi 
hangok enyhén dallamos zaja, házigazdáink még 
egy meglepetéssel kedveskedtek nekünk útravalóul. 
A várakozó panorámabuszban helyeinket elfoglalva 
visszatértünk szálláshelyünkre. Hálás köszönet a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, Cserháti 
Ferenc püspök atyának Gyöngy Ádámnak a diaszpó-
ra-iroda vezetőjének és munkatársának, Nemes 
Gáborna, a tökéletes szervezésért, fáradságot, időt, 
energiát nem kímélő , körültekintő  munkájukért 
hálás köszönetünk!
Írta:  Tápai Katalin

SZEPTEMBER 8., SZERDA
SZENTMISE
 Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony)
Moysés Azevedo
A Katolikus Shalom 
Közösség alapítója

Tizenhárom évesen 
kijelentette, nem akar 
többet templomba 
menni. Néhány évvel 
később egy lelkigyakorlat 
megváltoztatta az életét. 

1980-ban egy Nemzeti Eucharisztikus Kongresszu-
son őt kérték fel, hogy köszöntse II. János Pál pápát 
és találjon ki számára egy ajándékot is. Azevedo 
úgy döntött, tekintettel szerény körülményeire, fel-
ajánlja életét a fiatalok evangelizációjának. Két évvel 
később megnyílt az első kávézója. Ma már a világ 
számos országában jelen van a közössége, többek 
között Budapesten is. A Katolikus Shalom Közösség 
alapítójaként társaival indirekt missziót folytatnak, 
kávézókat, szendvicsezőket nyitnak, ahol beszélgetést 
kezdeményeznek hitről, Istenről, az életről…

S.E.R. Luis Cabrera 
Herrera
Ecuador
Guayaquil érseke, az Ecua-
dori Püspöki Konferencia 
elnöke

B Pavilon – Székely János püspök és a Naphimnusz 
Teremtésvédelmi Egyesület: Egy Föld, egy Kenyér - 
a Laudato si’ világa

S.E.R. Székely János
szombathelyi megyéspüs
pök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia 
Cigánypasztorációs Bizott
ságának vezetője, a Caritas 
in Veritate Bizottság elnöke, 
a Magyarországi Kereszté
nyek és Zsidók Tanácsának 
elnöke

Mélyen hívő,  sokgyermekes családban született 
Székely János. Felsőfokú tanulmányait Esztergom-
ban, Budapesten, illetve Betlehemben végezte, majd 
a Pápai Biblikus Intézetben folytatta. 1991-ben 
szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyan-
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ebben az évben szentelték pappá. Érsekvadkerten 
kezdte el lelkipásztori szolgálatát, ahol fiatal papként 
szem besült a társadalom peremére szorult romák 
szegénységével és a bennük rejlő rengeteg értékkel. 
Evangelizációba kezdett a körükben. Székely János az 
Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára és rektora 
is volt. 2017-ben Ferenc pápa kinevezte a Szombat-
helyi Egyházmegye püspökévé. Meggyőződése, hogy 
arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni. Szeretni 
mindenkit, de különösen is a beteget, az időset, a 
gyöngét, a szegényt.

16.00 – Szent István-bazilika
Nagy Isteni Szent Liturgia a Szent István-bazilikában.

Mária születésének napját, szeptember 8-án a Szent 
István-bazilikában, egy túlzsúfolt katedrálisban és 
egy emberek sokaságával megtelt téren ünnepeltük a 
Nagy Isteni Szent Liturgiát melkita rítus szerint.
A f őcelebráns Őboldogsága Youssef Absi pátriárka 
a szíriai Antiochiából. „Mi Antiochia gyermekei és 
unokái vagyunk, akik a keresztény hitet nemcsak a 
Közel-Keleten, hanem az egész Nyugaton hirdették és 
terjesztették” – így mutatta be a pátriárka egyházát, 
melynek 2017 óta vezetője. A melkitek óriási áldo-
zatot hoztak Szíriában, Libanonban és Palesztinában 
hitük megtartásért. (Török megszállás és különbözö 
Közel-keleti háborúk). „De az üldözések és elüldö-
zések dacára mi ott maradunk, abban az országban, 
ahová minket Isten teremtett. Továbbra is megőriz-
zük hitünket”.

A ragyogó szertartás (szó szerint is!) a számos dia-
kónussal, pappal, püspökkel, többek között Kocsis 
Fülöp,  Orosz Atanáz, Szocska Ábel, és a szélrózsa 
minden irányából, Keletröl és Nyugatról, Északról és 
Délröl kísérték a Pátriárkát a Nagy Isteni Szent Litur-
gia alatt gyönyörűszép énekekkal át- meg átszőve 
görög, magyar, ószláv és keleti nyelveken.

Végezetül még énekeltünk Máriahimnuszt, majd az  
áldás után a Magyar Himnuszt
Írta: Leo Elshout, fordította: Tápai Katalin

(Kötetlen beszélgetés Boronkay József g.k. parókus-
sal, aki nagy szeretettel üdvözöl minden hollandiai 
magyar katolikust, ismersőt és ismeretlent!)

20.00 Erkel Színház
A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje

1985-ben egy kiváló cigányprímástól száz művész 
közös zenéléssel búcsúzott a temetésén. Ezután 
merült fel a gondolat, hogy ennek a sok, nagyszerű 
zenésznek közös küldetése van: a tradicionális 
magyar cigánymuzsika, a magyar nóta és népdalkincs 
megőrzésén és bemutatásán túl magyar – és külföldi 
klasszikus zeneszerzők műveinek népszerűsítése. Az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zenei 

programjában fellépő 100 Tagú Cigányzenekar a vilá-
gon egyedülálló, három évtizede működő klasszikus 
szimfonikus társulat. Jóval több azonban egy zenei 
formációnál: a művészetük, egyedi hangzásviláguk 
révén hidat képeznek emberek, kultúrák között.
NEK program

Ezt hallani, megélni kell!!!

SZEPTEMBER 9., CSÜTÖRTÖK
Főcelebráns: Alfredo José Espinoza Mateus quito-i 
érsek, a következő, 2024-ben Ecuadorban tartandó 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus házigazdája.

Ezen a szentmisén a lovári nyelvű „Le Devleske” mise 
tételei hangzanak el.
Zeneszerző: Oláh Patrik Gergő
Közreműködtek:
GRAZIOSO Kamarazenekar - a Nemzeti Filharmo-
nikusok Kamarazenekara
Belvárosi Ferences Kántorátus
Farkas Rózsa cimbalomművész
Szólóének: Szőke Nikoletta, Takács Nikolas
Karmester: Alpaslan Ertüngealp

A teljes Biblia szövegét csak pár éve fordították le 
és adták ki cigány nyelven. A szentmise fő részeit, 
amelyeket a nép is énekel, most hiteles zenei megfo-
galmazásban hallhatjuk különleges, erre az alkalomra 
íródott kompozíció formájában, élőben a világon 
elsőként, liturgikus keretek között.
A zene valódi hidat képez ember és ember közt, szár-
mazástól függetlenül, hirdetve az ember történelmi, 
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szellemi, lelki identitását. Ez a zene nemcsak a roma 
kisebbségé, hanem minden emberé, aki tudja, hogy 
az európai kisebbségek mennyi mindenen mentek 
keresztül a történelem folyamán, embertársaikkal 
közösen, egy közösséget alkotva.
NEK program

SZEPTEMBER 10., PÉNTEK

Áder Jánosnak,
Magyarország köztársasági elnökének tanúságté-
tele

A rendszerváltást megelőző években kapcsolódott be 
és azóta is fontos szereplője a magyar politikai élet-
nek. 2012 óta tölti be az államfői tisztséget. A buda-
pesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust elő-
készítő társadalmi bizottság elnöke. Nevéhez fűződik 
az Égre néző – Isten jelenléte a magyar költészetben 
című kötet ötlete. Beszédtanára javaslatára költemé-
nyeken gyakorolt, köztük istenes verseken, amelyek 
meghatározó élménnyé váltak életében. A kötethez 
írt előszavában József Attilát idézi: „Az Isten itt állt a 
hátam mögött / s én megkerültem érte a világot.”

Szentmise
Főcelebráns: Jean-Claude Hollerich bíboros
Ezen a szentmisén a „Budapest Mise” tételei hangzot-
tak el.
A Budapest Mise zsidó jellegű dallamokra épül, de 
latin nyelven szólal meg. Hangzása magába öleli a 
klasszikus egyházi zene hagyományait, a klezmer és 

jiddis zene ringató dallamosságát és pattogós ritmu-
sait, de mindezek mellett a mai hallgató szimfonikus 
filmzenén nevelkedett érzékére is hat.
A mű szerzője Pejtsik Péter, akinek életművében a 
környező és távolabbi népek, kultúrák zenéje és a 
klasszikus megszólalásoktól a progresszív rockzenéig 
számos stílus ötvöződik egyszerre korszerű és korta-
lan hangzássá.
Zenei hitvallása szerint a „komoly” és „könnyű” 
határai egyáltalán nem ott húzódnak, ahol a zenei stí-
lusok alapján gondolnánk. Az ő munkája az 1938-as 
Eucharisztikus himnusz, a „Győzelemről énekeljen” 
modern hangszerelése is, amely az idei NEK himnu-
sza is egyben.
Ez a mise szimbolikus erővel jeleníti meg az Egyház 
hűséget gyökereihez, befogadó szeretetét és üzenetét 
korunk társadalma felé. Egyben rímel az Eucharisz-
tikus Kongresszus jelmondatára: „Minden forrásom 
belőled fakad”. Így ráirányítja figyelmünket Jézus 
Krisztus személyére.

Közreműködtek:
Andrejszki Judit – ének
A Magyar Állami Operaház Zenekara
A Voicestation kórus
Vezényelt: Pejtsik Péter

Orgonán közreműködött Hegyi Barnabás (a szerk.)
Büszkeségünk, a 
Mátyás-templom orgonis-
tája, kántora és karnagya, aki 
több, mint 10 éven át volt 
a hágai katolikus közösség 
kántora, orgonistája. Ezúton 
is óriási köszönet érte, Bar-
nabás!!!

Utána kellemes hangulatban 
eltöltött és elköltött estebéd 
a Király utcai Trófeában 
 Barnabással és Pannival.

SZEPTEMBER 11., SZOMBAT
Szombaton, a Margit-szigeten tartottak egy családi 
napot. Az eseménydús, rendkívül népszerű talál-
kozó, a verőfényes napsütésben lehetőséget adott  az  
érdeklődőknek családias hangulatban, sok játékkal és 
élő zenével megtapasztalni a diakónia és az oktatás 
különféle szempontjait, amiről aztán részletes felvi-
lágosítást is adtak, szórólapok és egyéb kiadványok 
kíséretében.               Írta:  Tápai Katalin

Körmenet
Egy kiadós séta után, késő délután kerestünk 
magunk nak egy jó helyet a a Parlament előtti 
Kossuth téren. Sok-sok magasrangú  (egyházi és 
világi) vezető, főpapok, meghívottak és ministránsok 
(akiknek ez a mai nap kivételes és feledhetetlen volt), 
helyezkedtek el a hatalmas tömeg előtt.
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Az est fénypontja volt a konstantinápolyi pátriárka, 
Bartholomeus Budapestre érkezése és szónoklata. 
Hevesen, meggyőzően és lelkesen tett tanúságot a 
különfélék, különbözők egységéről. 
Erdő Péter bíboros szentmiséje után elindult a 
körmenet a Legszentebbel Budapest utcáin a Hösök 
terére az Andrássy úton keresztül. Gyertyalánggal 
a kézben, a kongresszus himnuszának dallamától 
kísérve, a széles sugárúton, a forgalomtól lezárt 
főváros központjában békében és méltósággal höm-
pölygött a hívők sokasága. Micsoda látvány! Leírha-
tatlan érzés! Nemhogy ellentüntetés, de még csak egy 
illetlen szó sem hangzott el!

Írta: Leo Elshout, fordította Tápai Katalin

SZEPTEMBER 12., VASÁRNAP 
Pápai zárómise
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

lezárására rendezett vasárnapi nagymise az állam és 
az egyház gigantikus szervezésében zajlott le. Minden 
a legnagyobb rendben történt: útlezárások, nézőtér 
beosztása, ulöő és főleg állóhelyek szektoronkénti 
beosztása, előzetes névreszóló regisztráció következ-
ményeként. Elegendő kivetítő, biztonsági őrök, zene, 
ének és még sorolhatnám. Az időjárás is rendkívül 
kedvező volt, 29 C.
A képernyőn Ferenc pápa volt látható, miközben a 
múzeumban beszélgetett az ország vezető politikusa-
ival. 
A leginkább várt és mindannyiunk szívét megdobog-
tató látvány mégis az volt, amikor a szentatya feltűnt 
a megjelentek sorfala előtt és elvonult a Hősök terén 
és az Oktogonig vezető úton! Oda és vissza!! Az ének 
és az orgonakíséret (Hegyi Barnabás sokadmagával) 
csodálatos volt. A csend is. Semmi feltűnés, semmi 
illetlenség, csak a legmélyebb tisztelet és áhitat. Min-
denki segített a másiknak, és egészen a ceremónia 
végéig illetve azután is minden a legnagyobb rendben 
bonyolódott le. Jó érzéssel telve tért mindenki vissza 
közeli vagy távoli otthonába, egy rendkívül erős, 
maradandó tapasztalattal, kegyelemmel gazdagodva 
és büszkeséggel eltelve a kitűnően sikerült magyar 
fővárosi eucharisztikus kongresszus okán.
A rengeteg önkéntes és a szakértő szervezők odaadó 
munkája fantasztikus volt! Magyarország méltán 
lehet büszke hazája, Európa és az egész világ előtt! 
Minden ember az összetartozás és egység, a tisztelet 
és az egymás iránti megbecsülés felé vezető úton 
halad. Ahhoz viszont kemény, következetes munkára, 
erőfeszítésre, jóakaratra van szükség! 

Írta: Leo Elshout, fordította: Tápai Katalin

Ferenc pápa látogatása – Eukarisztikus Kongress
zus, ahogy én éltem meg
(Horváth Panni tapasztalata, találkozásai a NEKen)
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NÉZŐPONT – 2021. szeptember 16., csütörtök
 
Erdő Péter bíboros, prímás szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott imádságban ad hálát a szeptember 5. és 
12. között Budapesten megrendezett 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért. A 
főpásztor buzdít mindenkit, csatlakozzon imájá-
hoz.

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!

Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán 
különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szerete-
ted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de 
most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, 
mint mi vagyunk.

A szentmisék és a szentségimádások meghitt közel-
sége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon 
át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, 
mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek 
hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad 
számunkra.

A pápai misén a világegyház látható közösségként is 
megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a 
püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas 
családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, 
szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben 
részesült.

A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, 
a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a 
sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező 
hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, 
az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz 
hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy 
az, aki gondot viselsz ránk.

Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erő-
forrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, 
hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. 
Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó 
vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelem-
mel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, 
legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylel-
kűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a 
történelem útját!

Sajnos nem sikerült jelen lennem a miséjén, bár min-
den követ megmozgattam ennek érdekében. Négy 
héttel a szentatya jövetele előtt kértem engedélyt/
kártyát a Mátyás-templom plébánosától, hiszen 
minden vasárnap odajárok a 10-es misére, esténként, 
ha hangverseny van, akkor is felmászok, de a por-
szemnél is kisebb vagyok, így nem sikerült eljutnom. 
Hála a digitális csodáknak, TV-n keresztül mgiscsak 
ott voltam. 

Úgy láttam, hogy nagyon elégedett és boldog volt. 
Aki a közelében volt, annak kezet nyújtott, két kis-
babát megáldott. Nagyon derűs és mosolygós volt, 
szemmel láthatóan nagyon örült a magyarok lelkes és 

rendkívül fegyelmezett fogadtatásának.
A Hősök tere csodás látványt nyújtott, mintha min-
denki elsőáldozó lett volna. Tetőtől talpig fehérbe 
öltözve hölgyek, urak, gyermekek, felnőttek. Szemet 
gyönyörködtető látvány volt!
Gondolom, a szentatya a nap további részében is jól 
érezte magát hívei, csodálói és paptársai valamint 
civil vezetők körében.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mond-
jak Katinak és Leonak a péntek esti együtt töltött 
órákért. Nagyon kellemes hangulatban, a Trófea étte-
rem szenzációsan széles skálájú menűi kíséretében, 
igazi magyar pezsgőt kortyolgatva, fantasztikus estét 
mondhattunk magunkénak. Köszönöm a meghívást!
Írta: Horváth Panni

Erdő Péter bíboros hálaadó imája az eucharisztikus kongresszus kegyelmeiért
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Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül talál-
kozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy 
mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! 
Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel 
és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a sze-
retetben hírnökeid lehessünk!

A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus 
Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ 

lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megren-
dülten mondunk köszönetet a kongresszus minden 
kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki 
megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked 
vezetésével és erejével!
Ámen.

Fotó: Lambert Attila
Forrás: Magyar Kurír

ZÁRSZÓ
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
lehetővé tette számunkra ezt a feledhetetlen hetet. 
Hadd köszönjem meg férjemnek, Frits van Gaans-
nak a hozom-viszem szolgálatot, a feltétel nélküli 
támogatást, ezen lapszám sürgősségi munkáját és a 
sok-sok megértést!

Köszönettel tartozunk a szervezőknek, az MKPK 
elnökének, Dr. Veres András püspök úrnak, 
az MKPK püspökeinek, a diaszpóra irodájából 
Gyöngy Ádçmnak és Nemes Gábornak, akik a nap 
minden szakában, a hét minden napján mindig ott 
voltak, ahol lenniük kellett és javaslataikkal még 
hasznosabbá, gazdagabbá tették tapasztalatainkat.
Az az elképzelhetetlenül gigantikus munka, amit 
belefektettek, maradéktalanul meghozta gyümöl-
csét. Kimondhatatlan hála tölti el szívünket, amiért 

Magyarország megmutathatta és megmutatta a 
világnak fantasztikus szervezőképességét, világvi-
szonylatban is kiemelkedő teljesítőképességét, hitét, 
fegyelmét, mely utóbbira különös figyelmet kellene 
fordítani a nyugati demokráciáknak! Az az össze-
tartozás-érzés, tisztelet, udvariasság, segítőkészség 
az emberek mindennapjaikba is be fog épülni, 
csak előbb meg kell tanulni és meg kell tapasztalni, 
milyen az, amikor embertársainkat, környezetünket 
szeretettel, jóindulattal közelítjük meg. Egy embe-
réletben több jelentős mérföldkő is van. Bízom 
benne, hogy mindannyiunknak az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus is ilyen mérföldkő lett 
és az hitünkbe, gondolkodásunkba ugy épül be, 
hogy: a NEK előtt és a NEK után.

ISTENNEK LEGYEN HÁLA! 
Tápai Katalin


