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Rómában a keresztény 
világnak főura,  
Sok századdal előtte 
nagy álmot lát vala;
Az álmot Isten küldte, 
mint jós sugallatot –
Szavára áhítattal a pápa 
hallgatott.
Előtte angyal állott, 
Istennek hírnöke,
S ajkáról így hallatszék 
az intő szent ige:
„Igaz hitnek szolgája, 
Istentől fölkenett,
A földön millióktól tisz-
telve rettegett!

***
DE holnap virradattal követség jön eléd,
Egy ismeretlen népnek hozván üdvözletét;
A népnek fejedelme kéréssel van hozzád –
Fején legillendőbben fog állni koronád.”
Szólott az égi hírnök; a pápa megriad,
S Istennek intéséért buzgó hálákat ad.
Ajtóját ismeretlen követség nyitja meg,
Párduccal és kócsaggal ékes magyar sereg.

***
Egy főpap a vezérök, tisztes ruházatú,
Asztrikus érsek, ékes és dús szónoklatú.
„A Kárpátok honából köszönt egy hősi nép!”
kezdé szavát – s a pápa előtt féltérdre lép.
„Fejedelme Kárpátoktól parancsol tengerig,
Övé a föld Dunától Erdélynek széleig;

István fejedelmet értem, ha hallottad hírét,
Dicső Árpád utódját és Géza gyermekét.”

***
De még a munka kezdve van csak, végezve nem! –
Folytatja a magyar pap – küldöm kérdést teszen:
Hogy amit a vallásért honában mívele,
Az egyház fejedelme megszentelendi-e?

Államalapító Szent István Királyunk ünnepe
Megszentesítni kész-e 
Jézusban szándokát, 
S melyet viselni kíván 
fején, a koronát?
Hogy lenne, mint más 
ország, Árpádnak hős 
hona,
S fejedelmét díszítse 
királyi korona!”
Szólott a szónokérsek; a 
pápa ősz szemén
Öröm könyűje látszik, 
arcát övedzi fény –
A szónokot szívéhez 
szorítja két keze,

Kimondhatatlan a kéj, mit lelke éreze.
„Engem címeznek – úgymond – apostol címivel;
De küldőd ilyen címet még méltóbban visel.
Eredjetek s mondjátok, mondásom az vala:
Hogy István nemzetének fölkent apostola.
Eredjetek s mondjátok, áldásom van fején,
S mely nyomdokába lépett, dicső, hős nemzetén;
Az egyház fejedelme királynak ismeri,
Mert már előbb az Isten királynak tűzte ki.
Eredjetek – s elővé a drága koronát,

S átadta azt, követvén Istennek jós szavát –
Legyen királyi dísze – mondá – e korona,
S alatta nagy és hatalmas Árpádnak hős hona!”
S átadta a követnek királyi ékszerét,
Mely ékesítse mától István fölkent fejét,
Mellé kettős keresztet hódolva nyújta át,
Mellyel megtiszteltesse mint Úr apostolát.
Ekképp nyeré meg István az ősi koronát,
Mely nyolc századnak óta díszíti homlokát
Magyar királyainknak. Megemlékezzetek,
Hogy azt az ősi monda s a kor szentelte meg.

Garay János: A szent korona

A Szent Korona és a magyar koronázási jelvények az Országházban
Fotó: Tuba Zoltán [origo]
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Visszatekintés

Húsvéti szentmise
Mindig örömteli esemény az, ha valakit megkeresz-
telnek, vagy elsöáldozó lesz. Íme újra abban a kegye-
lemben részesülhettünk, hogy tanúi lehettünk három 
keresztelönek is a húsvéti szentmisén.

Az Enschedében lakó Balog család kisfia sajnos 
éppen betegeskedett, de ennek ellenére megérkeztek 
a templomba. Havas atya rugalmasságának köszön-
hetöen sikerült a keresztelöt megtartani. A jelenlévö 
hívek pedig újra elfoglalták helyeiket a padokban és 
lelkesen, hálásan imádkoztak a kis Mike-ért.

Pünkösdi szentmise
Mindig örmteli meglepetés a keresztelés, híveknek, 
lelkésznek, rokonoknak, szülöknek. Kiváltképp, ha 
kisbabáról, kisgyermekröl van szó. Ennél a ténynél 
meg kell állnunk egy pillanatra: az utolsó kisbaba-ke-
resztelö 1987. szeptemberében volt az Aloysius Col-
lege kápolnájában, utána pedig hosszú évek után az 
első 2012 szeptemberében. Azóta viszont egyre több 
szülö érzi kötelességének gyermeke megkeresztelését 
és helyszínül a hágai magyar katolikusok szentmiséit 
választjak, ami rendkivül megtisztelő számunkra.

A szentmisét még ünnepélyesebbé tette Havas Ist-
ván  szolgálata, valamint Dudás Nóra orgonajátéka 
és Bruckner Máté éneke. Ezúttal is külön köszönet 
nekik! Dudás Nórának ez nem kis kihívás volt, 

hiszen egy teljesen ismeretlen közösségben kellett 
“debütálnia”. És sikerült!!! Gratulálunk!

A június 1-jei csíksomlyói pápalátogatásról és annak 
üzenetéről a szentmisét követő este kérdeztük telefo-
non Erdő Péter bíboros, prímást.

Először jött Erdélybe Krisztus földi helytartója, 
ahogyan Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is 
mondta a szentmisén, II. János Pál pápa számára 
1999-es romániai útján még ez a lehetőség nem 
adatott meg, hiába szerette volna. Mi változott 
meg az elmúlt húsz évben, hogy ezúttal nem volt 
ilyen probléma?

Elsősorban magának a programnak a jellege. A buka-
resti pátriárkával való találkozó természetesen most 
is fontos részét alkotta a látogatásnak, azonban ez 
már nem volt első a maga nemében: javultak annyit 
az ortodox világgal való kapcsolatok, hogy nem volt 
szükség arra, hogy kizárólagos legyen az a találkozó. 
Emellett a Szentatyának most volt ideje és energiája 
is arra, hogy ezt a nagyon fárasztó programot vállalja. 
Azért bele kell gondolni, hogy a mai napon is több 
helikopter-, repülő- és autóutat tett meg, és menet 
közben többször változott, hogy honnan indul.

Megköszöntem a pápának, hogy eljött – Erdő Péter a Szentatya 
 erdélyi látogatásáról 

Kovács Kata és Kirkósa Orsolya duettet énekelt, orgonán kísért 
Hegyi Barnabás.
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Aztán van egy olyan aspektusa is a látogatásnak, hogy 
Erdélynek és a katolikus közösségnek a nyelvi, etnikai 
összetétele ma már eléggé közismert, nem csak álta-
lános híresztelések vagy érzékenységek vannak. És 
mégiscsak eltelt harminc év a rendszerváltozás óta. 
Lassan kikristályosodott minden nehézség vagy tévút 
ellenére, hogy demokratikusabb körülmények között 
hogy élnek együtt a különböző nyelvű, hagyományú 
közösségek, akár itt Erdélyben, akár Románia-szerte. 
A téma természetesen ma is kényes, de már nem 
annyira hektikus, mint két évtizede volt.

Ez a téma Ferenc pápa homíliájában is kiemelt 
szerepet kapott.
Erről beszélt tegnap Bukarestben, beszélt ma délelőtt 
Csíksomlyón és valamilyen szinten, nem ekkora 
hangsúllyal, de Jászvásáron is megemlítette, ahol az 
ifjúsággal találkozott és mondott egy prédikációt. 
Szóba hozta, hogy többféle nyelvű hívek élnek itt 
együtt, csángók, lengyelek, oroszok is a román 
nyelvűeken kívül. Erdélyben pedig kifejezetten arról 
szólt, hogy nem elfelejteni kell a múlt sebeit, hanem 
feldolgozni szeretetben; a kiengesztelődés és az alkotó 
közös munka útján kell járni. Ez egy olyan üzenet, 
amit, azt hiszem, nagy örömmel elfogadott mindenki, 
aki jelen volt.

Bíboros úr szerint ezt a gyakorlatban hogyan lehet 
megvalósítani?
Meg vagyok arról győződve, hogy a kezdeteken már 
túlvagyunk. Normális együttműködés van Románi-
ában is a katolikus testvérek között, lehet, hogy nem 
minden viszonylatban és témában teljesen felhőtlen 
vagy parttalanul szívélyes, de azért a legfontosabb 
dolgokat mindenki látja: a szekularizációval, az 
érdektelenséggel, a szétszórtsággal szemben a közös 
keresztény értékeket kell képviselni. E téren lassan-
ként az ortodox világgal is – országonként változó 
mértékben – tudatos közeledés valósul meg. A 
keresztény értékek képviseletét, az élet védelmét, a 
családnak, az életnek a kezdettől a természetes halálig 
való tiszteletét a keresztényeknek ma egyformán 
képviselniük kell. Van egy olyan környezet, amelynek 
a hatása alatt önkéntelenül is közelebb húzódunk 
egymáshoz.
A valóság az, hogy Erdély városaiban is létrejöttek 
olyan román nyelvű, katolikus, latin szertartású 
közösségek, amelyek számára természetes igény, hogy 
jó lelkipásztort biztosítson akár a plébános, akár a 
püspökség. Ez sem annyira érzékeny téma, mint 
amennyire korábban lehetett, és vice versa: hallottuk 
a hírét annak is, hogy lassan ugyan, de Bákóban és 
másutt most már maga a püspökség szervezett meg 
egyfajta rendszerességgel magyar nyelvű szentmisét. 
Olyan papok tartják, akik ott születtek, és Budapesten 
vagy másutt szereztek több év pasztorális gyakorlatot, 
hazatértek és most ezt a fajta pasztorációt végzik: 
tudják a modern magyar nyelvet is, nem csak őseik 
régi dialektusát.

Mit gondol, mennyire van annak realitása, hogy 
amit a pápa most üzenetként megfogalmazott, 
elsősorban természetesen a híveknek, de minden 
jóakaratú ember számára is, az a keresztény 
egyházakon kívülre is eljusson, ne csak a magyar 
és román keresztények közeledjenek egymáshoz, 
hanem a Romániában élő magyar és román nép?
Ennek a közeledésnek, a keresztények közös tanúság-
tételének mindig van egy különleges ereje a világ felé. 
Maga Jézus mondta a búcsúbeszédében, imádkozik a 
tanítványokért, hogy egyek legyenek, és így elhiggye 
a világ, hogy Krisztust az Atya küldte. A tanúságté-
telünk hitele és hatékonysága is múlik azon, hogy 
közösen tudjuk az értékeket képviselni.

Mi, anyaországi magyarok hogy tudunk ehhez 
hozzájárulni?
Ezen a csíksomlyói szentmisén is ott volt majdnem 
az egész püspöki kar, és sok-sok zarándok érkezett. 
Ilyenkor a kisebbségben élő magyarok is érzik, hogy 
a világ magyarságának a szerves részét alkotják, nin-
csenek egyedül. Fontos az is, hogy mi magunk is épít-
sük a kapcsolatokat, akár például a görögkatolikus 
közösségek szintjén, amelyek itt, Romániában nagy 
többségében román nyelvűek, de hazánkban magyar 
nyelvet használnak, és kapcsolataik egymással jók és 
testvériek. Többféle módon is kifejezésre juttatják ezt: 
például képviseltetik magukat holnap Balázsfalván a 
pápai szentmisén, a boldoggá avatáson. Azt hiszem, 
ebben, e téren is van tartalék és lehetőség.

Erdő Péter bíboros és a magyarországi püspökök is a Szentatyával 
ünnepeltek június 1-jén Csíksomlyón
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Visszatérve beszélgetésünk apropójára, milyen 
érzés volt részt venni a csíksomlyói pápalátogatá-
son?
Mielőtt a Szentatya megérkezett, mi, püspökök bevo-
nultunk a szentélybe és elfoglaltuk a helyünket, így 
várva közösen a pápát, de amíg a helyünkre értünk, 
elhaladtunk a csíksomlyói kegyszobor előtt, amit 
most kihoztak a szabadtéri oltárhoz, és ott állították 
föl. Felemelő volt, amikor megálltam a szobor előtt, 
és odavittem az imaszándékaimat, amelyek részben 
a magyarságért, erdélyiekért és otthoniakért, részben 
a katolikus egyetemért, részben pedig személyes és 
családi szándékokra szóltak.
A szentmise végén a Szentatya a kegyszobrot külön-
leges megtiszteltetésben részesítette. A legmagasabb 
pápai kitüntetés, amit nem embereknek szoktak 
adni, az aranyrózsa, ezt az aranyrózsát helyezte el a 
Csíksomlyói Szűzanya lábánál. Ezzel is kimutatta a 
Szűzanya iránti tiszteletét, és azt a könyörgést, ame-
lyet mindannyiunk nevében hozzá intéz, hogy járjon 
közben értünk.
Maga a helyzet nagyon tanulságos volt: látott már az 
ember több csíksomlyói búcsút és ünneplést, ebben a 

mostani esetben a szervezők természetesen tartottak 
a lebonyolítás részleteitől. Végül is sikerült egy har-
monikus egységet kialakítani, ami beteljesítette sokak 
reményét, és semmilyen sérelem, semmilyen görcs 
nem igazolódott. Egyetlen, amitől komolyabban 
lehetett tartani, hogy az eső elveri az ünnepséget, 
azonban az időjárás ellenére a hívek nagy elhatáro-
zottsággal jöttek. Esernyők alatt felvonultak, megtöl-
tötték a hegyoldalt, s amikor a szentmise elkezdődött, 
elállt az eső, a mise végére pedig még a nap is előbújt. 
Csodálatos találkozásban volt részünk.

A szentmise után néhány szót tudott váltani Ferenc 
pápával, miről beszéltek?
Megköszöntem neki természetesen, hogy eljött a 
kegyhelyre és szentmisét mutatott be, aztán megkér-
tem arra, hogy fogadja el a meghívásunkat a jövő évi 
eucharisztikus kongresszusra, amelyet már megka-
pott hivatalos formában. Nagyon kedvesen reagált, 
de természetesen ebben az ügyben még hivatalos 
válasz nincsen.
Fotó: Merényi Zita (archív); Kristó Róbert/Romkat Agonás 
Szonja/Magyar Kurír

KOCSIS FÜLÖP A PÁPALÁTOGATÁSRÓL: A SZENTATYA RÁMUTATOTT A 
SEBEKRE, HOGY VÉGRE BEGYÓGYULJANAK
A június 1-jei csíksomlyói és a másnapi balázsfalvi 
pápalátogatásról és annak üzenetéről hétfőn reggel 
kérdeztük Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metro-
politát.
Szöveg: Kuzmányi István/Magyar Kurír, Lejegyezte: 
Baranyai Béla, fotó: Miskolci Egyházmegye, Makkai 
László2019. június 3. 18:10

Milyen érzésekkel, gondolatokkal várta Csíksom-
lyón a Szentatyát?
Reggel, látva a szakadó esőt, bizony nagyon elkámpi-
csorodtam. Amikor a vonattal Csíkszeredába érkező, 
bőrig ázott Udvardy György, Székely János és Orosz 
Atanáz püspökök a szálláshelyünkre értek, féltem 
attól, hogy mi vár még ránk. Bennünket kisbuszokkal 
vittek fel a helyszínre, a sárban azonban elakadtunk, 
ezért néhány zarándok segítségével nekünk is segí-
teni kellett megtolni a járműveket. Bár mi fent már 
védett helyen voltunk, azért itt is fújt a szél, és elég 
hideg volt. Ráadásul az egész csíksomlyói nyereg 
ködbe burkolózott. Felérve mi is bekapcsolódtunk az 
előzetes imádságokba, és így vártuk a Szentatyát. De 
mindannyian úgy gondoltuk, hogy amit a Jóistentől 
kapunk, azt kell elfogadnunk. Hála Istennek az eső fél 
órával a pápa érkezése előtt elállt, és a köd is felszállt. 
Hadd mondjam el egy érdekes élményemet: a szen-
táldozás előtt a baldachin tetejéről elkezdett folyni 
a víz, méghozzá elég erősen. Néztem, hogy vajon 
honnan jöhet. Mellettem a püspökök azt mondták, 
hogy valószínűleg most folyik le az összegyűlt esővíz. 

Eszembe jutott a nemzetközi eucharisztikus kong-
resszus mottója: „Minden forrásom belőled fakad.”

Hogyan értékeli a pápa csíksomlyói látogatását?
Nagy béke, derű és öröm uralt mindent, nemcsak 
a helyet, de az emberek szívét is. A pápa jelenléte, 
a Katolikus Egyház érzékelhetővé válása minden 
problémán felülemelt bennünket. Nem tudtuk, hogy 
a Szentatya mit fog mondani a magyaroknak, hogyan 
szól majd a diplomáciailag is kényes kérdésekről. 
Ferenc pápa végül nagyon szókimondó volt, de arról 
beszélt, amire szükség volt: a megbékélésről, arról, 
hogy ne féljünk a kockázatoktól. Kiderült, hogy az 
előzetes félelmek túlzottak voltak, a pápa jelenléte 
békét teremtett. Egy erőt adó, igazi katolikus élmény-
ben volt részünk.
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Másnap, Balázsfalván is ott volt, ahol a Szentatya 
boldoggá avatott hét vértanú görögkatolikus püs-
pököt. Mi volt ennek a jelentősége?
Nekünk, görögkatolikusoknak ez egy rendkívül fon-
tos esemény volt. Ez az alkalom is azt bizonyította, 
hogy a magyar–román ellentét a Görögkatolikus 
Egyházban szinte teljesen megszűnt. Együtt örültünk 
annak, hogy a pápa boldoggá avatta vértanúinkat. 
Ezt hangsúlyoztam akkor is, amikor Orosz Atanáz 
püspök úrral együtt néhány szót válthattam a Szent-
atyával. Jeleztük neki, hogy mi a Magyar Görögkato-
likus Egyház képviseletében nemcsak Csíksomlyón, 
hanem itt is jelen vagyunk. Érdekes, hogy a boldoggá 
avatottak között volt olyan is, aki erős nacionalista 
érzésekkel élte meg a hitét, és nem feltétlenül örült a 
hajdúdorogi görögkatolikus püspökség létrejöttének. 
De ezek az ellentétek már a börtönben oldódtak, 
és ma elmondhatjuk, hogy mindez már a múlté. 
Nekünk már nem az ő egykori sajátos értelmezéseik-
kel kell foglalkoznunk, már csak azért sem, mert az 
életszentség nem azt jelenti, hogy valakinek minden-
ben igaza van.

Ezek szerint a pápa jelenléte gyógyító erővel 
hatott?
Nagyon sok sebből vérzik a Görögkatolikus Egyház 
azokon a területeken, ahol a kommunizmus volt 
az uralkodó ideológia. Az írmagját sem akarták 
meghagyni a szlovák, a bolgár, a román és az ukrán 
görögkatolikus egyházaknak; a kommunista dik-
tatúra idején csak Magyarországon létezhetett. Ez 
idő alatt sok vértanú született a mennyországba. 
Az a pillanat, amikor oltárra emeljük ezeket a sokat 
szenvedett embereket, Egyházunk megdicsőülését is 
jelenti. Krisztus kitart azok mellett, akik kitartanak 
mellette, Krisztus Egyháza – így a Görögkatolikus 
Egyház is – ugyanis legyőzhetetlen. Az Úristen a 
múlt fájdalmait, sérelmeit áldássá formálta.

Eljutott a magyar és a román Görögkatolikus Egy-
ház arra a pontra, hogy őszinte testvéri kapcsolatot 
tud ápolni?

Már Keresztes Szilárd püspök úr idejétől elindult ez a 
folyamat. A Magyar Görögkatolikus Egyház nagyon 
sokat segített a határon túli görögkatolikus egyhá-
zak megerősödésében. Ez az esemény inkább arra 
mutatott rá, hogy Isten elégtételt ad azoknak, akik 
kitartanak mellette. Ne feledjük, hogy egyik-másik 
most boldoggá avatott vértanú kálváriája nagyon 
hosszú és fájdalmas volt. Megalázták, meggyötörték, 
megverték, kiéheztették és megölték, majd valahol 
elföldelték őket, most pedig az ő tanúságtételükre 
csodálkozik rá az Egyház. Krisztus megdicsőíti azo-
kat, akik hűségesek hozzá.

Milyen gondolatokat hozott magával a pápa erdé-
lyi látogatásáról?
– Ferenc pápát nem kedveli mindenki. Most azonban 
fel kell ébrednünk, és észre kell vennünk, hogy a 
csíksomlyói látogatáshoz az ő radikális hozzáállása 
is kellett. Most is akadt olyan, aki nem akarta, hogy 
eljöjjön, ám ő nem hallgatott ezekre a hangokra. 
Higgyük el, hogy Krisztus Egyháza jó kezekben van. 
Ahogyan bennünket, magyarokat megerősített a 
jelenléte, Balázsfalván a görögkatolikus hívek kaptak 
tőle biztatást. Ferenc pápa mindenütt igyekszik felol-
dani az ellentéteket. Látjuk ezt abban is, hogy keresi a 
kapcsolatot az ortodox egyházakkal is. Romániában 
súlyos ellentétek vannak az ortodoxok és a görögka-
tolikusok között, de biztos vagyok abban, hogy ez a 
látogatás segítheti a konfliktusok megszüntetését.
A Katolikus Egyház hite átsugárzik minden nehéz-
ségen. Nem szabad, hogy megütközzünk a bajokon 
és a sebeken, hiszen Krisztus Urunk teste is tele volt 
sebekkel. Ettől a titokzatos test sem lehet mentes. 
Ferenc pápa nem elfedi, hanem felfedi ezeket a sebe-
ket – engedi, hogy lássuk mindezt azért, hogy végre 
begyógyuljanak.
Szöveg: Kuzmányi István/Magyar Kurír, Lejegyezte: Baranyai 
Béla, fotó: Miskolci Egyházmegye, Makkai László
Nyíregyházi Egyházmegye

Minden hétfőn a Laudetur Kiadó gondozásában Éle-
tünkben minden kereszt gyógyszer Ilyenkor nyáron, 
amikor lehetőségem van rá, szívesen túrázok, kirán-
dulok. Gyakran megyek el egy-egy útszéli kereszt 
mellett.
Nem tudok nem megállni előtte legalább egy pilla-
nat ra és elmondani egy fohászt.
Ilyenkor mindig az jut eszebe, hogy az én életem útja 
is tele van keresztekkel. Hogyan viszonyulok hozzá-
juk, mit kezdek velük, az csak rajtam múlik.
Nagyon közel érzem magamhoz Szocska A. Ábel 
nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök megköze-

lítését, amelyet most örömmel megosztok Önnel:
A kereszt minden előtte elhaladó embernek hirdeti: 
»Ember, megváltott lettél, nézd, Krisztus a kereszt 
által téged is fel akar emelni, kapaszkodj te is bele!«
A kereszt kifejezést sokszor átvitt értelemben is 
használjuk, az élet súlyát, szenvedéseit, mélységeit 
értjük alatta, melyek arra tanítanak, hogyan lehet a 
magasságba emelkedni.

Az ősatyák írásaiban is olvashatjuk, hogy Isten orvos. 
Miképpen az
orvos valakinek gyógyfürdőt vagy mézet ír elő, vala-

Heti Lélekemelő
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Egyházmegyei programok - változások
Egri Főegyházmegye

Galo Gábor, az Egri Főegyházmegye ifjúsági 
referense köszöntőjével és Kerényi Lajos piarista 
szerzetes nyitóelőadásával július 18-án elkezdődött a 
36. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat, 
melynek idei mottója: „Isten fiatal!”
Az első napon kiscsoportos beszélgetéssel és szentmi-
sével folytatódott, majd szentségimádással és közben-
járó imádsággal zárult a program.
A következő napokban Kerényi Lajos piarista 
szerzetes és Ternyák Csaba egri érsek mellett idén 
is találkozhatnak a fiatalok Palánki Ferenc debre-
cen-nyíregyházi 
Megtekinthetnek a fiatalok egy színdarabot is, Karol 
Wojtyła, azaz Szent II. János Pál pápa életéről.
A találkozó ideje alatt a barlanglakásokat idén is 
ingyenesen látogathatják a résztvevők. Végig jelen 
lesz a RÉV, a Katolikus Karitász szenvedélybetegeket 
segítő szolgálata. Lehetőség nyílik kézművességre, 
kedvezményes barangolásra a szalóki Tücsökbusszal, 
valamint véradásra (pénteken 11-től 15 óráig és 

szombaton 13.30-tól 16.30-ig). Megismerkedhetnek 
idén a fiatalok a Naphimnusz Teremtésvédelmi 
Egyesülettel, és ismét találkozhatnak a Faludi Ferenc 
Akadémia Filmszemléjével is.

Szent Ferenc Kisnővérei szentségimádást és közben-
járó imát vezetnek.

Forrás: Egri Főegyházmegye

kinek pedig fájdalmas kezeléseket, keserű gyógyszert, 
úgy az Isten is időnként nehéz kezelés alá vet minket. 
De nem azért, hogy bántson, hanem hogy meggyó-
gyítson.
A megpróbáltatások közepette megállunk, átgondol-
juk életünket, változtatunk rajta. Ezért az életünkben 
minden kereszt gyógyszer, melyet Istentől azért 
kapunk, hogy a lelkünk meggyógyuljon, jó útra tér-
jen és üdvösségre jusson.

*****
Ezen a héten tekintsünk a küzdelmeinkre úgy, hogy 
azok is a testi-lelki gyógyulásunkért vannak.

*****

Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhő-arcú hegyek-
kel, a hegy forma fellegekkel, a gong-alakú csilla-
gokkal, 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 váratlanul s a teremt-
mények seregének megvilágítod újra meg újra
kerek pajzsaidat, eleven mezőkön és rideg mérföld-
köveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, 
nyíltságuk rejtelmében, miket állandó ittlétük miatt 
oly könnyen, szüntelenül feledünk.
Weöres Sándor

Sztankó Attila zebegényi plébánost nevezte ki Beer 
Miklós váci megyéspüspök a máriabesnyői Nagybol-
dogasszony-bazilika plébánosává február 28-án.

Sztankó Attila Stella Leontin kanonokot, címzetes 
prépostot, érdemes főesperest követi, aki február 
15-én hunyt el. Az új plébános nagyböjt első vasár-
napján fog bemutatkozni szolgálati helyén.
A máriabesnyői egyházközség a hívek imáit kéri a 
bazilika plébánosáért.

Forrás: Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika
Fotó: Lambert Attila
Magyar Kurír

Sztankó Attila lett a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika  plébánosa
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Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.
Téged, három és egy Istenséget, kérünk, úgy látogass 
minket, amiként tisztelünk; ösvényeiden vezess oda, 
ahová törekszünk, a világosságra, amelyben lakozol.
A Sacris solemniis kezedtű himnusz doxológiája 
a Szent Tamás-i szentháromságtan és eszkatológia 
közötti kapcsolat összefoglalásának tekinthető. 
Igaz ugyan, hogy az angyali doktor nem merül el 
a Szentháromság misztériumának fejtegetésében, 
viszont a személyek közötti kapcsolatot, Isten létét 
világosságnak mondja, amelybe Isten hívja és vezeti 
az embert (Zsolt 36,10). Megismeréséhez az Atya 
nemcsak az ehhez szükséges értelemmel ajándéko-
zott meg bennünket, amely felemeli lelkünket Isten 
világosságához (STh Iq12aa2–5), hanem utat is adott 
nekünk, mégpedig Jézus Krisztus személyében: „Ne 
legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és 
bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, 
ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért 
megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán 
elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és 
magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, 
ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová 
megyek. Erre Tamás azt mondta: Uram, nem tud-

juk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat? Én 
vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. 
– Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha 
engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mos-
tantól fogva ismeritek és látjátok” (Jn 14,1–7).
Jézus Krisztus tanítása, Isten kinyilatkoztatása 
révén jutunk el Isten egyre mélyebb ismeretére, 
amely nélkülözhetetlen az ember boldogsága 
szempontjából (Mt 11,27). Az embert a tökéletes jó, 
Szent Ágoston szavaival élve az igazság szemlélése 
teszi boldoggá. A Szentháromság misztériumáról 
való helyes gondolkodás révén jutunk el az ember 
üdvösségéről szóló helyes gondolkodáshoz. A helyes 
gondolkodás célja pedig az igazság és a tökéletes jó 
egységének szemlélése Isten létében (lumen gloriae, 
STH Iq12a5). Azt az igazságot és életet a megtestesü-
lés és a Szentlélek kiárasztása révén kaptuk kegyelmi 
ajándékként (STh Iq32aa1–3). Végül az Euchariszti-
ában megkaptuk ennek az igazságnak és életnek az 
ösvényét. Ilyen értelemben az Eucharisztia a kinyilat-
koztatás szentségi hordozója is: mens impletur gratia, 
et futurae gloriae nobis pignus datur (kegyelemmel 
betelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk 
zálogát).
Magyar Kurír
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HAZAI – 2019. július 16
Beer Miklós nyugdíjba vonuló váci megyéspüspök 
főpásztori szolgálatának tizenhat évéről és a püspöki 
székváltás körülményeiről nyilatkozott a Váci Egy-
házmegyei Katolikus Televízió július 16-án közzétett 
videójában.

A főpásztor arról beszélt, hogy már jóval több 
mint egy éve betöltötte a 75. életévét, amikor – a 
szokásoknak megfelelően – életkorára hivatkozva 
benyújtotta lemondását a pápának. Már attól tartott, 
hogy elfeledkeztek róla, nem tudta, hogyan tervezze 
a következő heteit, hónapjait. Ekkor jött a hír Rómá-
ból, hogy döntöttek, és a Szentatya – július 12-én – 
kinevezte az utódját Marton Zsolt személyében.
„A mi papunkat nevezte ki a Szentatya, az egy-
házmegyénk papját. Azt hiszem, nagyon jó döntést 
hoztak, amikor nem idegenből hoznak ide valakit az 
egyházmegye élére, hanem olyan papot, aki itt nőtt föl, 
ide köti őt az elmúlt évek szolgálata, akit ismerünk és 
szeretünk.”
Beer Miklós szerint a váciak már hozzá lehetnek 
szokva a püspökszentelésekhez, hiszen Varga Lajos 
segédpüspököt is a városban szentelték fel, akárcsak 
Pintér Gábor belaruszi nunciust, így nem lesz szo-
katlan dolog számukra az augusztus 24-i esemény. 
A nagy ünnepre sok szeretettel hívja a püspök az 
egyházmegye papjait és a híveket. Mindenekelőtt ezt 

kéri mindenkitől: „Imádkozzatok az új püspökért és 
imádkozzatok értem is, (…) hogy jó püspökök, jó 
papok legyünk”.
Váci püspöki szolgálatának több mint másfél évtize-
dére visszatekintve Beer Miklós megköszönte egy-
házmegyéje papjainak a bizalmat és készségességet, 
az együttmunkálkodást, mindennapos munkájukat 
és egyre nehezedő szolgálatukat, hiszen egyre keve-
sebben vannak. Majd azt kérte tőlük, akárcsak a 
hívektől, fogadják bizalommal új püspöküket, s az 
együttmunkálkodás, együtt gondolkodás, egymásért 
való imádság jellemezze az elkövetkezendő éveket, 
évtizedeket, a szám szerint várhatóan huszonkét évig 
tartó szolgálati időt.

Beer Miklós a váci püspöki székváltásról és új otthonáról

Az Eucharisztia ünneplése 61.
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Sokan kérdezik Beer Miklóstól: „Mit csinál egy 
nyugdíjas püspök?” Elmondása szerint ő is tanulni 
fogja ezt. Sok helyről hívták plébánosnak, hogy lak-
jon náluk. Valóban nem tudja még, mi az, amit idős 
emberként, nyugdíjas püspökként tenni tud majd, 
de az az álma, hogy több időt szánjon a személyes 
találkozásokra, a beszélgetésekre. Talán kicsit több 
ideje lesz nemcsak a papokra és barátaira, de az idős, 
magányos emberekre, a betegekre vagy a cigány test-
vérekre is.
A nyugdíjba vonuló főpásztor rövidesen költözködik, 
méghozzá Nagymarosra, ahol támogató szolgálata 
központja, a magányos, idős emberek házi gondo-
zását végző csapat tevékenykedik. A plébániatemp-
lomtól nem messze levő ház egyik lakásában fog 
élni valószínűleg, de hogy ez mennyire lesz tartós 
állomáshely, az attól is függ, hogy milyen feladatot 
fog ellátni a továbbiakban.
Marton Zsolttal mint az utódjával kinevezése napján, 
július 12-én, pénteken találkozott először. A zso-
lozsmáskönyvben aznap éppen Dávid király utolsó 
rendelkezéséről olvastak, aki fiára, Salamonra hagyta 
a székét. „Mondtam is Zsolt atyának, milyen érdekes, 
hogy ezen a napon adom át jelképesen a püspöki 
székemet.”

Beer Miklós utódjának sok, papjaival, híveivel közös 
örömet kíván, sok egymásra találást, azt, hogy élje 
meg az egyházközségek között bontakozó kapcsola-
tokat. Ugyanakkor aggódva imádkozik érte is, akár-

csak a többi papért, mert tudja, hogy a világ gyors 
változása miatt nem lehet elővenni a régi recepteket, 
meg kell küzdeni az új megoldásokért.
Biztos benne, hogy nem lesz könnyű Marton Zsolt 
szolgálata, hiszen a papok száma csökken, igaz, hogy 
sok jó diakónusra, akolitusra, katekétára és más 
munkatársra lehet számítani, de mégiscsak nagyon 
gyorsan átrendeződik az élet. Nógrádban elöregsze-
nek a falvak, a cigányok helyzete továbbra is megol-
datlan, és új problémákkal kell küzdeni: a családok 
helyzetével, a gyermekek új függőségi problémáival. 
Zsolt atya pedagógus, különösen is érzékenyen érint-
heti az a nehézség, hogy miként lehet visszacsábítani 
a fiatalokat az elektronikus eszközöktől a személyes-
ség irányába.
Az egyházmegyének a jövő évi Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszuson való részvétele már Marton 
Zsolt feladata lesz, ugyanakkor egy nagyszerű lehe-
tőség is ez, a szolgálata kezdetén, hogy újra rácsodál-
kozhassunk Jézus szeretetére, aki a szentmisén ott 
van velünk – hangsúlyozta Beer Miklós. „Kívánom 
neki, hogy a feltámadott Jézussal való találkozás 
lendületével és örömével vezesse tovább az egyház-
községeinket, az egyházmegyénket.”

Forrás: Váci Egyházmegye
Fotó: Váci Egyházmegye; Merényi Zita
Videó: Váci Egyházmegyei Katolikus Televízió
Magyar Kurír
(asz)
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Ferenc pápa Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő 
Intézet rektorát július 12-én váci megyéspüspökké 
nevezte ki. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele.

Hogyan fogadta a kinevezés hírét?
Kettős érzés volt bennem: egyrészt örömmel, más-
részt persze izgalommal is. Nagy ajándéknak tartom, 
hogy abba az egyházmegyébe kerültem főpásztornak, 
ahol magam is felnőttem. Nagyon szeretem a Váci 
Egyházmegyét. A Jóisten rendkívüli ajándékának 
tartom már azt is, hogy a Központi Szeminárium-
nak háromszor is – kispapként, prefektusként és 
rektorként – lakója lehettem, az pedig, hogy most 
váci püspök leszek, valóban különleges kegyelem. 
Ugyanakkor drukk is van bennem, hiszen a szemi-
náriumban a kispapokkal, a munkatársakkal és a 
hívekkel együtt kétszáz emberért voltam felelős, míg 
a Váci Egyházmegyében százötven pap dolgozik, és 
körülbelül hatszázezer ember él a területén. Meg kell 
tanulnom püspöknek lenni – sok feladat, kihívás és 
napi szintű döntés vár majd rám.

Ön több szállal is kötődik Váchoz.
Valóban, hiszen a dédszüleimnek – akiknek a kom-
munizmus miatt Pencre kellett költözniük – Vác 
volt a város. Dédnagyapám Vácott lett eltemetve. 
Mély és megható családi esemény volt, hogy a 
deákvári temető felszámolásánál jelen lehettem 
dédnagyapám exhumálásánál. Amikor a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskola levelező tagozatára jártam, sok 
konzultáció a régi szeminárium épületében volt, ahol 
most az Apor Vilmos Katolikus Főiskola található. 
Én maglódi vagyok, ezért kispapként a Váci Egyház-
megye papnövendéke lettem. Szívesen emlékszem 
vissza ebből az időszakból a szünidőkre, arra, amikor 
a többi kispap testvéremmel moziba vagy sörözni 
mentünk, készültünk az asszisztenciapróbákra. Igazi 
nagy élményem volt az első kispapi karácsonyom 
1993-ban. Bár távol voltam a családomtól, mégis úgy 
éreztem, hogy új családra találtam. Keszthelyi Ferenc 
megyéspüspök úr szigorú „nagypapa” volt, egészsé-
ges szigorral kezelt bennünket. Pappá szentelésem 

után kinevezett a titkárának. Persze én szerettem 
volna valahol káplánként szolgálni, utólag mégis 
hálás vagyok ennek az egy évnek, hiszen így az egész 
egyházmegyét megismerhettem. A váci kötődésem 
később is megmaradt, a közös rekollekciókra, a 
nagycsütörtöki közös misékre is szívesen emlékszem 
vissza. Gödi plébánosként váci kerületi esperes is vol-
tam, harminckét plébánia és huszonhat pap tartozott 
hozzám.

Kik voltak a papi példaképei?
Nagy szeretettel gondolok lelkiatyáimra, így a mag-
lódi Horváth Józsefre vagy a sülyi Szegedi Lászlóra, 
aki a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség és az 
egyházmegyei ifjúsági pasztoráció alapítója. Én tulaj-
donképpen ebben a közösségben szocializálódtam. 
Még világi hallgatóként kezdtem nappali tagozatos 
teológiai tanulmányaimat Veszprémben, ahol Kumi-
netz Géza volt rám nagy hatással, ő elsősorban a papi 
állhatatosságban, hűségben és alázatban mutatott 
példát. De hálás szeretettel gondolok Schall Tamásra, 
akinek a plébániáján éltem és szolgáltam. Kispapként 
a legnagyobb hatást Bíró László püspök atya – egy-
kori rektorom – gyakorolta rám az ő óriási, alázatos 
emberségével és befogadó szeretetével. Tomka 
Ferenc, Vereckei Tamás, Bartók Ferenc bencés, 
Nemesszeghy Ervin és Benkő Antal jezsuita atyáknak 
is sokat köszönhetek.

A püspökszentelés az egyházi rend teljességét 
adja. A Lumen gentium azt írja, hogy „a püspökök 
kiemelkedő és szemmel látható módon magának 
Krisztusnak a tanítói, pásztori és főpapi hivatalában 
részesednek és az ő személyében cselekszenek”. 
Rektorként talán inkább a vezetési feladatok voltak 
előtérben, míg plébánosként a lelkipásztori munka 
volt az elsődleges. Egy megyéspüspök esetében mind 
a kettőre nagy hangsúly kerül.
– A zsinati dokumentumok azt is hangsúlyozzák, 
hogy a püspök pásztora és atyja az egyházmegyé-
nek, a papjainak különösképpen. Ebben az esetben 
az atyaság a lelki törődést is magában rejti. Én 
rektorként is arra törekedtem, hogy ne csupán egy 
hivatalnok legyek. Bár nem voltam a kispapok gyón-
tatója, és püspökként sem leszek az a papjaimnak, 
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mindig igyekeztem megélni egyfajta szeretetteljes 
lelki atyaságot. Püspökként egy egészséges rendtartás 
mellett igyekszem majd úgy szolgálni, hogy min-
denki bizalommal fordulhasson hozzám. Akár igent 
kell mondanom, akár nemet, ebben mindig érezzék 
a szeretetet, tudják az emberek, hogy mindent értük 
teszek.

Ön tagja a Fokoláre Papi Közösségnek. Miben erő-
síti ez a papi szolgálatát?
Ezt nagy örömmel vállalom, bár nem szoktam rá 
külön kitérni, hiszen ha valaki egy lelkiséghez tarto-
zik, akkor annak fő karizmáit az életében kell megva-
lósítania. Ha ki kell emelnem valamit, akkor elsősor-
ban azt említeném, hogy én papi közösséggel először 
a Fokoláre Mozgalom lelkiségében találkoztam. 
Magam nem vagyok szerzetes, de nagyon nagy igé-
nyem volt arra, hogy olyan papi közösségben legyek, 
ahol a papi lelkiség kapcsán és a felmerülő kérdések 
megbeszélése során igazán mélyre tudunk menni. 
A Fokoláre mindig tükröt tartott nekem. A hívek 
hajlamosak arra, hogy a papokat egyfajta piedesztálra 
emeljék, ebben a közösségben mindig sikerült vala-
miképp helyrekerülnöm. A Fokoláre megtartó erőt is 
jelent, emellett megtanít arra, hogy nem csak olvasni 
kell Isten igéjét, de életre is kell váltani. Ez pedig nem 
könnyű, magam is tanulom még.
Fontosnak tartom az egység kultúráját, melyre 
püspöki szolgálatom alatt is szeretnék figyelni. A 
Fokoláre erre is nagy hangsúlyt helyez. Mindenkivel 
keresni kell az egységet – a paptestvérekkel, a hívek-
kel, a testvéregyházakkal, zsidó testvéreinkkel, a más 
vallásúakkal és minden jószándékú emberrel.

Beer Miklós megyéspüspök egy határozott irányt 
képviselt szolgálatában. Van, amit átvenne ebből?
Beer Miklós püspök nagyon népszerű ember, 
mindenkivel nagyon kedves, szociális érzékenysége 
példamutató, igazi befogadó személyiség. Valódi 
evangéliumi ember, aki, ha egy inge van, azt is 
odaadja a másiknak. Ezt a lelkiséget én is szeretném 
tovább folytatni. Emellett Miklós püspök az egyház-

megye vezetése során igyekezett válaszokat adni az új 
kihívásokra is, többek között a paphiányra is. A püs-
pök atya hozta létre az állandó kórházi lelkigondozói 
szolgálatot. Fontos, hogy a pap ellássa szentségekkel a 
beteg, szenvedő embert, de sajnos hosszabb törődésre 
bizony nincs mindig ideje. A kórházban szolgáló 
lelkigondozó viszont mindenkivel tud foglalkozni 
– persze nem csak a hívekkel, ez ugyanis egy fontos 
missziós feladat is. Elindult a világi munkatársak 
– egyháztanácstagok, sekrestyések –, az állandó 
diakónusok és az akolitusok képzése is. Most az az 
időszak következik, amikor ezeket a területeket be 
kell tagozni az egyházmegye munkájába. Ezen felül 
a házi gondozói és a szamaritánus szolgálatot is meg 
kell említeni. Én igyekszem a jó kezdeményezéseket a 
józan szeretet jegyében tovább folytatni.

– A Váci Egyházmegye területéhez a budapesti agg-
lomeráció egy része éppúgy hozzátartozik, mint az 
ország néhány igen szegény térsége. Milyen kihíváso-
kat tartogat ez egy megyéspüspök számára?
– Az a legfontosabb, hogy mindenütt élő közösségek 
jöjjenek létre. Mindenkit – a paptestvéreket és a 
világi híveket is – arra kell szeretettel buzdítani, hogy 
nekünk kell építenünk az Egyházat. Krisztus ott lesz 
jelen, ahol ezért a jelenlétért mi is hozzátesszük a 
magunkét. Mindenkinek a maga életállapotában és 
hivatásában kell szolgálnia Isten országát. Az agg-
lomerációban nagyon sok gyermek és fiatal él. Itt az 
lehet a gond, hogy sokan ingáznak. Az aprófalvakban 
a kicsit kell megbecsülni. Ha van három rózsafüzért 
imádkozó asszony, akkor rájuk kell építeni, ők lehet-
nek majd a közösség kovászai. Ha valahol két fiatal 
van, velük kell egy ifjúsági csoportot létrehozni. XVI. 
Benedek pápa írt a mustármag reményéről. Szerin-
tem a jövőben a misszió és a kovász Egyházának kell 
lennünk.

Mi lesz a püspöki jelmondata, és miért ezt válasz-
totta?
Püspöki jelmondatom ez lesz: „Hűséges az Isten” 
(1Kor 10,13). Ez kapcsolódik a papi jelmondatom-
hoz. Érettségi ajándéknak maglódi plébánosomtól 
megkaptam a Beszélgetés a Mesterrel című imaköny-
vet, amibe ezt a szentírási idézetet írta bele: „Légy hű 
mindhalálig, és neked adom az örök élet koronáját” 
(Jel 2,10). Ezt választottam a papi jelmondatomnak. 
Isten hűségét egész életemben megtapasztaltam, külö-
nösen a papságom ideje alatt, ezért választottam ezt 
püspöki jelmondatnak. Fontos, hogy mi is hűségesek 
legyünk a Mesterhez, az evangéliumi tanításhoz, a 
hithez és az Egyházhoz. Ezt a Lélek szavára figyelve 
lehet csak megvalósítani, az Ő hűségére pedig mindig 
számíthatunk.

Kik fogják szentelni?
Szentelésemre 2019. augusztus 24-én 10 órakor a váci 
székesegyházban kerül sor, a főcelebráns Erdő Péter 
bíboros lesz, mellette Michael August Blume apostoli 
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nuncius és Beer Miklós fognak még szentelni. Bíbo-
ros úr személye a magyar egyházat jeleníti meg, de 
hozzá személyesen is kötődöm, hiszen tanárom volt 
a teológián, segítő szeretetét rektorként is megta-
pasztaltam. Nuncius úr a Szentatyát és valamiképp a 
világegyházat képviseli, míg Beer püspök úr elődöm-
ként lesz jelen.

Mi lesz püspökként az első teendője?
A szentelésem egyben a beiktatásom is lesz, vagyis 
kánonjogilag ettől az időponttól leszek főpásztor. Az 

első hivatali napomon szeretném összehívni a köz-
vetlen munkatársakat, velük kell majd áttekintenem 
az egyházmegye ügyeit. Első pasztorális feladatom 
az lesz, hogy végiglátogatom a papjaimat. Nagyon 
fontos, hogy jó kapcsolatot építsünk ki, hiszen együtt 
irányítjuk az egyházmegye hajóját. Ha a papok a 
helyükön vannak, ha ők boldog emberek, akkor az én 
püspöki szolgálatom is gyümölcsöző lesz.

Fotó: Lambert Attila
Baranyai Béla/Magyar Kurír

Ezen számunk összeállitásában közremüködött: Leo Elshout, Dencz Zsuzsanna, Frits van Gaans Tápai Katalin.
Föszerkesztö: Tápai Katalin, formai szerkesztö: Frits van Gaans.
KÖvetkező számunk 2019 Karácsonyára fog megjelenni. Cikkeket, interjúk beküldési határideje: december1.
e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag

Hírek röviden
Keresztelő, elsőáldozás
Április 22-én Fazekas Viktória, Fazekas Zoltán és 
Orbán Tünde gyermeke, illetve Fazekas Zoltán, 
Fazekas Sándor, és Sándor Mária gyermeke részesült 
a keresztség szentségében.

Zoltán ugyanakkor az elsöáldozás ceremóniájának 
is alanya lehetett. Apa és leánya Haarlemben lakik a 
család másik két tagjával együtt.

Mike Balog, édesapja Jan Balog, édesanyja Andrea 
Balogová Enschedéböl jÖtt Hágába, hogy szeretett 
szülei keresztvíz alá tartsák.

Június 10 -én, PünkÖsdhétfőn Zsolnai Márton, 
Zsolnai Attila és Mészáros Babett gyermeke lett tagja 
a keresztények nagy családjába. Ők Emmeloordból 
‚erkeztek hozzánk erre az emlékezetes ünnepségre.

Isten áldása kísérje minden újonnan megkeresztelt és 
elsöáldozásban részesült testvérünket!

Betegeink

Tasnádi Tibor Rotterdam egészségi állapotáról a 
következö cikkben olvashatnak:

“Kedvesek!

Kedden este olvastam Ejnatten Kati e-mailjét, mely-
nek következményeként tegnap meglátogattam
Tibort. Kétszer volt kórházban egymás után. Elöször 
elesett a lakásban. Szerencsére használta az
S.O.S.-telefont, mivel ez éjszaka történt. Esése követ-
keztében annyira beütötte a fejét, hogy az

betört és emiatt sok vért vesztett. A mentök kórházba 
szállították és miután összevarrták a sebet, Tibor 
taxival hazament. Kb. 24 órával késöbb újra elesett a 
lakásban, szerencsére napközben. Ki tudta nyitni az 
ajtót és két arrajáró segített neki felállni, majd orvost 
hívni. Újra kórházba került.
Hála a lelkiismeretes gondozásnak és a Katona család 
gondoskodásának, most már valamivel jobban van 
Tibor. Én is és a Katona család is felhívtuk Tibor 
Magyarországon élö rokonait.
A legújabb hírek szerint Tibor egészsége enyhén 
szólva igen csak nem mondható kielégítönek. 
Továbbra is tartani fogom vele a kapcsolatot és értesí-
teni foglak állapotáról benneteket.

Szeretettel:

Leo”

Hegyi Domonkos a múlt héten feküdt kórházban, 
ahonnan szerencsére egy hét után hazamehetett,
de utókezelésre szorul. Mielöbbi gyógyulást kívá-
nunk mindkét betegünknek. Reméljük, hogy
Domonkos élvezheti a megérdemelt nyári vakációt!!!

KÖszÖnet
Ezúton mondunk köszönetet a Hágai Magyar Ének-
kar húsvéti és pünkösdi szerepléséért és Kovács
Kata karnagy fáradhatatlan munkájaért. Ugyanakkor 
szívböl köszönjük Hegyi Barnabás kántorunk
fáradságot nem ismerö, odaadó munkáját.
Külön köszönetet mondunk Kirkósa Orsolyának és 
John van Leeuwen-nek, akikre mindig számíthatunk.
számíthatunk, ha miséinken zenei segítségre szoru-
lunk.
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Miserend 2019. augusztus - december
Wassenaar
Sint Jozefkerk Van Cranenburchlaan 31 2241 PJ Wassenaar (Parklaan 28 (kerk) / van Cranenburchlaan 
31 (Pastorie) tel. 070-511 4262, e-mail: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl 
Augusztus 25 12.00 Államalapító Szent István Ünnepe Okümenikus Nagymise és Istentisztelet
vasárnap  Havas István atya, Sólyom Uzonka ref. lelkész
 15.00 Megemlékezés augusztus 20-ra Ünnepi beszédet mond Sólyom Uzonka ref. lelkész
Hága 
Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk) Bloklandenplein 15. 2594 CK Den Haag
Szeptember 1 12.30 Szentmise Michel Hagen atya 
(személyi változáslehetséges)
vasárnap
Október 6 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya
vasárnap
November 3 12.30 Szentmise Anton Peters atya
Vasárnap
December 1 12.30 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Vasárnap
December 26 12.30 Nagymise Havas István atya
Karácsony második napja

Amszterdam 
Obrechtkerk Jacob Obrechtstraat 30 1071 KM Amsterdam
Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 1071 KM Amszterdam
Október 5 17.00 Szentmise Szöcs Csaba atya 
Szombat
November 30 17.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Szombat

Vianen 
Magyar Otthon, bejárat a Langeweg 145. sz. házzal szemben
Október 12 14.00 Lelkigyakorlat Szöcs Csaba atya
Szombat
 16.00 Szentmise Szöcs Csaba atya
November 23 14.00 Lelkigyakorlat Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Szombat
 16.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus

Helmond 
H. Pauluskerk, Paulus Potterlaan 2, 5702 CW Helmond
Október 13 13.00 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap

Eindhoven
Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven
November 24 13.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus

Belgium:
Lásd új e-mail cím: aumoneriedesetrangers@skynet.be

Németország:
Herzogenrath - Németország Josef-Lambertz-Str. 72, 52134 Herzogenrath-Kämpchen

További információ a: www.ungarnzentrum.de/szentmisek/oesszes-szentmise honlapon olvasható!!!


