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Advent! Csend van.

Nincs hang, csak lélek-beszéd.

Adventi csendben

Lehullok Uram eléd.

Adventi csendben

Csak hitem kis mécsese ég.

Adventi csend van

Körülöttem mély a sötét.

Adventi csend van

Készül-e mondd a szíved?

Adventi csenben

Gyümölcsöt hoz-e a hited?

Adventi csendben

Szunnyadsz tán? Lámpád sem ég?

Adventi csend van

Ébredj! Jön a remény!

Ürögdi Ferenc:Adventi csendben

Minden Kedves Olvasónknak Boldog Karácsonyt kívánunk!
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Visszatekintés

Augusztus 20, államalapító Szent István 
király ünnepe, Wassenaar St. Jozefkerk

Az augusztus 20-i ünnepséget idén augusztus 29-én 
ünnepeltük a wassenaar-i Szent József templomban. 
Az ökumenikus szentmisét és Istentiszteletet Sólyom 
Uzonka református lelkész és Havas István belgiumi 
főlelkész, piarista atya celebrálta. Nagy egyetértésben, 
fantasztikusan jól együttműködve, egymást kiegé-
szítve, ugyanakkor megfelelő teret adva tartották 
meg ezt a közös szertartást.
A Hollandiai Magyar Szövetség gondoskodott a 
szervezésről és a “terülj asztalkáról”, mely valóban 
tele volt minden finomsággal, “mely szem-szájnak 
ingere”.
A közös ebéd után Prof. Dr. Marácz László az UVA 
egyetemi tanára a magyarság történetétéről tartotta 
meg ünnepi beszédét. Az előadás rendkívül tartalmas 
és lebilincselő volt.

A keresztség szentségében részesült Bagó Carlos. 
Isten áldja meg és kisérje minden lépését!

Szentmise és keresztelők október 3-án 
Hágában

Szőcs Csaba atya ezen az őszön is ellátogatott hoz-
zánk. Szentmisét tartott Amszterdamban és Hágá-
ban. A rendkívül jó humorral rendelkező, mindig 
mosolygós, kedves Csaba atya sokak bizalmát nyer  te 
el. A mise után a gyóntatószék előtt többen várakoz-
tak, így elég hosszúra nyúlt a vasárnap délután. Ő 
viszont szívesen, a legnagyobb odafigyeléssel hall-
gatta híveit. Innen is látható, milyen nagy szükség 
van rá.
A hágai szentmisén két gyermek is részesült a 
keresztség szentségében: Kovács Krisztián és Urszuly 
Kinga gyermeke Kovács Botond Kund valamint 
Váradi József és Gyócsi Szimonetta gyermeke Váradi 
Ármin József. Isten hozta őket a keresztény katolikus 
közösségbe!
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Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög katolikus érsek-metropolita látogatása

Az 1947-ben Hollandiába érkezett gyermekvonat 
egyik kis utasa kapcsán, akit Wassenaarba helyez-
tek el nevelőszülőknél, született meg a gondolat a 
wassenaar-i lelkész fejében, hogy ezután minden 
négy évben idelátogasson Magyarországról egy 
görög katolikus püspök. Így történt, hogy Kocsis 
Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita kíséretével 
együtt immáron harmadszor volt Hollandiában. 
Sajnos a tavalyi látogatást el kellett halasztani a 
Covid miatt, ezért idén került rá sor.

November 13-án magyar napot tartottunk a wasse-
naar-i Szent József templomban. Az érsek-metropo-
litát és népes kíséretét Leo Elshout és Füzy Dóra, a 
Hollandiai Magyar R.K. Magyarok Egyházközségi 
Tanácsának elnöke köszöntötte. Ezután a gyerekek 
Horváth Márta bábszínész/előadóművésszel és 
Kovács Kata magánénekes/zenepedagógussal elvo-
nultak a gyermekprogram erre kijelölt helyiségébe.

A felnőtteknek érsek atya tartott előadást a görög 
katolikusok helyzetéről, az ortodox egyház külön-
böző régióiban. A koptok, a melkitek eredetéről, 
nehézségeikről a mai napig. Szó esett többek között a 
magyarországi g.k. egyház helyzetéről.
 
Szíriai látogatás, adományok átadása, szíriai katoliku-
sok helyzete
Fülöp érsek már korábban - három évvel ezelőtt - is 
járt Szíriában, ahol a polgárháború által sújtott 
ottani keresztényeknek vitt adományokat. Sajnos a 
polgárháború továbbra is folyik, ennek oka az ország 
lakosságán belüli ellentétek mellett alapvetően a 
nagyhatalmak beavatkozása a háborúba.
Fülöp érsek a Magyarországon összegyűjtött 
adományokat személyesen a helyszinen adja át a 
szíriai Homsk városában a háború során megsérült 
keresztény iskola helyreállitására. Elmondása szerint 
ez a háborús helyzet miatt igen nehézkes. Elsőként 
szíriai vizumot kért a legközelebi szíriai nagykövet-
ségen Bécsben, de ott nem adtak vízumot. Igy sziriai 
vizum nélkül utazott Libanonba. A libanoni ortodox 
püspök segitségével sikerült ott a szíriai vizumot 
megszerezni, majd eljutni Szíriába és az adományo-
kat átadni. Az adományokat nagy örömmel fogadták 
a helyi ortodox hívek, de ennél még fontosabb volt 
számukra Fülöp érsek személyes jelenléte. Ugyanis a 

szíriai ortodoxok élete a háború miatt teljesen ellehe-
tetlenült és úgy érzik hogy az ő életük senki számára 
sem fontos -  ők alapvetöen a szülőföldjükön akarnak 
boldogulni ahogy őseik tették ezt, de a háború miatt 
ez lehetetlenné vált - a fiatalok amint tehetik elhagy-
ják az országot mivel nem látják itt a jövőjüket, és 
a középkorú/idősebb generácíó elmúltával a keleti 
ortodox kereszténység meg fog szűnni Sziriában.
Ezért fogadták nagy örömmel Fülöp érseket – végre 
valaki érkezett hozzájuk aki megérti a keleti keresz-
tények gondjait és személyes látogatásával mutatja ki 
az ott élő keresztényeknek az együttérzést, hogy nem 
hagyjuk magukra őket.
Fülöp érsek elmondta, hogy az iskola rendbetétele 
mellett szükség lenne a harcokban megsérült keresz-
tény templom rendbehozatalára is, azonban ez egy 
nagyobb összeg melyhez további adományok szüksé-
gesek.
 
Hogyan alakult a görögkatolikus papnevelés Magyar-
országon a második világháború után?
A második világháborút követően  az új politikai 
rendszer erősen egyházellenes volt. Továbbá a még 
megengedett/megtűrt egyházakat központositva és 
erős állami ellenőrzés alá helyezve próbálták teljes 
kontroll alatt tartani. Ez a  magyarországi és a kör-
nyező országbeli -szlovákiai, kárpátaljai, romániai 
- görögkatolikus egyház szempontjából azt is jelen-
tette, hogy azok önállóságát megszüntetve az orosz 
ortodox egyház alá tervezték alárendelni.
A második világháborút megelőzően a görögkatoli-
kus papok képzése a (római katolikus) budapesti és 
egri egyházi főiskolákon történt.
A világháború után az új politikai rendszer ezt egyre 
inkább megnehezitette. Igy 1950-en az akkori görög-
katolikus püspök dr. Dudás Miklós a görögkatolikus 
papok képzését a nyiregyházi püspöki palotába a 
saját lakosztályából leválasztott szobákba helyezte 
át. Ezt akkor egy ideiglenes megoldásnak tekintette, 
melyet a politikai rendszer is jóváhagyott, mivel úgy 
tekintették hogy ez eredőben gyengiti az egyházat és 
ez egy lépés a görögkatolikus egyház alárendelésében 
az orosz ortodox egyház alá. Szerencsére ez utóbbi 
nem valósult meg, igy a hazai görögkatolikus egyház 
megőrizte önállóságát.
A rendszerváltás után a görögkatolikus egyház 
hiveinek száma gyarapodott, új templomok épültek 
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és a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittu-
dományi Főiskola jelenleg is a képzés központja. A 
papképzést szolgáló arculat kibővült, ugyanis fontos 
szerepet kapott és kap a világiak képzése is.

A finom közös ebéd után, melyet ezúton is szívböl 
köszönünk Dr. Kocsis András Magyarország hol-
landiai nagykövetének, kulturális programon vettek 
részt a jelenlévök. A Hágai Magyar Énekkar, a Gyer-
mekkar Kovács Kata karnagy vezetésével, valamint 
a Kvintett M és Kirkósa Orsolya operaénekesnő 
színvonalas, szép repertoárral örvendeztette meg a 
hallgatóságot.

14-én, vasárnap Nagy Isteni Szent Liturgiát mutatott 
be érsek atya, amelyet meg lehet tekinteni a követ-
kezö linken: https://www.facebook.com/EKThollan-
diai/videos/320612193242073 
Utána az Adelbert College-ben fogadásra, majd kon-
certre került sor. 

Áhitat Monseigneur prof. dr. Knébel Mik-
lós örök nyugalmáért
Door Téglásy Sándor Gábor
L.C. Elshout imádságvezető (acolytus) testvérünk 
2021 november 24-én kelt leveléből
Üdv az Olvasóknak!  Mellékelten küldöm azokat a 
fényképeket, amelyeket Richard püspöki titkár úrtól 
kaptam két nappal ezelőtt.

Jelzem, hogy hétfőn, 2021 november 15-én reggel 
Amszterdamba utaztunk, hogy a R.K. Szent Barbara 
temetőben egy Ájtatosságot tartsunk az elhunytak 
lelki üdvéért a papok sírjánál. Így Monseigneur prof. 

dr. Knébel Miklós örök nyugalmáért is. Celebráltak: 
Martinek Zsolt atya, Szabó Csaba diakónus, Gaal 
Richard subdiakonus, Imola Hosko kántor. Magyar-
országról jelen volt még Szalka Emese, Marov Csaba 
és V. Erzsike. Hollandiából: Leo Elshout acolytus és 
három temetőjáró ember, akik a szép, csendes, és 
szerény időben a sírokhoz zarándokoltak.
A magunk részéről mi egy olyan, magyar színekkel 
díszített koszorút vittünk a sírra, amelyet a Tóth 
Istvánt gyászolók adtak nekem. Megkértek, hogy a 
koszorú legyen ott a Mária ikonnal együtt, amikor 
Fülöp Metropolita megérkezik és Wassenaarban 
ünnepeljük a Szent Liturgiát. Meghagyták, hogy 
ezután a koszorút el lehet vinni a Knébel Miklós 
síremlékére Amszterdamba.

Azért is, mert Tóth István volt az utolsó gyerek, aki 
az 1947/1948-as gyerekvonattal jött Hollandiába. 
Ő azóta itt maradt nálunk, mert úgy kérte ezt a 
Budapesten lakó Édesanyja. Pityut egy wassenaari 
házaspár fogadta örökbe, mert az Édesanyjának nem 
állt módjában a gyermek felnevelése. Sajnos, hogy 
Dordrechtben éppen most, októberben végeztem az 
István temetési szertartását. -- A temetését követően 
finom kávét kínált a temető-felügyelő asszony egy jó 
meleg fogadóhelyen.  Az elhunytak emléke legyen 
áldott!!!
/Knébel Miklósra nézve lásd Hermán M. János 
tanulmányát a Zwollei Harangszó III. évf. 2020/2.  
számában: I. Knébel Miklós szolgálata     II. Megke-
resztelésétől a pappá való szenteléséig III. 1920-1926: 
Hollandiában szolgál, ő a „Hongaarsch Priester!” IV. 
Belgium: bizalmasan így nevezték: „Monsiegneur 
Miklós!” V. Knébel Miklós foglalatosságai közül, 
Budapesten és Esztergomban: 1926-1932. VI. Men-
teni ami menthető: Knébel Miklós 1947 és 1949 
között Hollandiát választja munkamezejéül. Online 
elérhető: https://zwolleireformatus.nl/2020/09/28/
gyermekvonatok-indultak-kereken-100-eve//
Isten áldása legyen Leo testvérünk életén és közöt-
tünk lévő munkásságán! Knébel Miklós sírhelye 
pedig váljon zarándokhelyül mindazoknak, akik 
hálaadással emlékeznek a magyar gyermekmentés 
szolgálatára!
Téglásy Sándor Gábor | 5 december 2021 om 20:41 | 
Categorieën: Knébel Miklós, Leo C. Elshout, Zwollei 
Harangszó | URL: https://wp.me/paFYVG-SR



Megrendülten fogadtuk a szomorú hírt, hogy Küssel 
József visszaadta lelkét Teremtőjének. 1983-1986-ig 
a hollandiai és belgiumi magyar gyerektábor vezető-
jeként sok gyermeknek és az ott tartózkodó felnőt-
teknek is egy életre szóló emléket szerzett. Azonkívül 
a Szent István alapítvány főtitkára volt 1992-től 
2010-ig. A Kárpát-medencei szegény gyermekek 

javára szervezett jótékonysági koncertek meghívóját 
tervezte és nyomtatásáról gondoskodott. Ö tervezte 
a Hollandiai Magyar Római Katolikus EKT logóját, 
melynek éveken keresztül vezetőségi tagja volt. A 
magyar kormány a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetésben részesítette. Vesztesége nagy űrt hagy 
maga után. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

5

Decemberi szentmise

A decemberi szentmisén a Mikulás ünnepe miatt 
kevesen vettünk részt. Meggyújtottuk advent 2. 
gyertyáját és Mattheus van Dorp atya celebrálában 
meghallgattuk a szentmisét, amelyet life stream segít-
ségével az EKT hollandiai magyar katolikusok Face-
Book oldalon lehetett követni és most is meg lehet 
tekinteni. Az Evangélium az Istenhez vezetö útról 
szólt. Mindenkinek a saját útját kell követnie, hol 
kanyargós, hol egyenes. Ha utunk összekuszálódott 
is, keressük azt az ösvényt, amely Jézus Krisztushoz 
vezet. A bűnbánat, a megtérés meghirdetésében 
találkozott Jézus és Keresztelő János működése. Bűn-
bánatot tartani: életmódot, mentalitást változtatni. 
Irányváltoztatást jelent. Ez az adventi szentidő leg-
fontosabb sajátossága is. A bűnbánat cselekedeteivel 
készülünk az Úr Jézussal való találkozásra.
A Hágai Magyar Énekkar és Lachegyi Máté közre-
működése még ünnepélyesebbé tette a szentmisét. 
Köszönjük szépen!

Gyászjelentés 
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Ferenc pápa homíliája Athénban: A megváltás nem Athénban vagy 
Rómában, hanem a pusztában kezdődik!

FERENC PÁPA – 2021. december 5

December 5-én késő délután a Szentatya az athéni 
Megaron Hangversenyteremben mutatott be 
szentmisét. Homíliájában a vasárnapi evangélium 
két kulcsszaváról, a pusztáról és a megtérésről 
elmélkedett.
Ferenc pápa teljes homíliájának fordítását közread-
juk.
Ma, advent második vasárnapján Isten igéje Keresz-
telő Szent János alakját állítja elénk. Az evangélium 
két szempontot emel ki: a helyet, ahol tartózkodik, 
a pusztát, és üzenetének a tartalmát, a megtérést. 
Puszta és megtérés: ezeket hangsúlyozza a mai evan-
gélium, és annyira hangsúlyozza, hogy ezzel ráébreszt 
bennünket arra, hogy ezek a szavak közvetlenül min-
ket érintenek. Nézzük hát mindkettőt.

A puszta. Lukács evangélista sajátos módon mutatja 
be ezt a helyet. Ugyanis ünnepélyes körülményekről 
és a kor nagy személyiségeiről beszél: megemlíti 
Tiberius császár tizenötödik évét, Poncius Pilátus 
helytartót, Heródes fejedelmet és a kor más „politi-

kai vezetőit”; azután megemlíti a vallási vezetőket, 
Annást és Kaifást a jeruzsálemi templomnál (vö. Lk 
3,1–2). Ezen a ponton kijelenti: „Az Úr szózatot inté-
zett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában” (Lk 3,2). 
Hogyan? Azt vártuk volna, hogy Isten igéje az imént 
felsorolt nagy emberek egyikéhez szól majd. De nem. 
Az evangélium soraiból finom irónia szűrődik ki: a 
felsőbb szintekről, ahol a hatalom birtokosai laknak, 
hirtelen a pusztába, egy ismeretlen és magányos 
emberhez kerülünk. Isten meglep, döntései meglep-

„Régen ti, magyarok tiszteletből nem mondtátok 
ki Mária nevét, hanem úgy szólítottátok meg, mint 
a királynét. A »Boldogasszony, régi nagy patróná-
tok« kísérjen és áldjon meg benneteket!” – mondta 
budapesti Úrangyala-imádsága előtt, a NEK záró 
szentmiséjének végén Ferenc pápa. S valóban, több 
gesztusával, de ezzel az apró figyelmességével is 
sok kritikusának szívébe sikerült belopnia magát a 
pápának, aki néhány órára látogatott Budapestre, 
de fontos néhány órára. Ahogyan fontos volt a sok 
szempontból megnehezített csíksomlyói pár óra is 
2019. június 1-jén, amely nemcsak nekünk, hanem a 
szentatya számára is emlékezetes maradt, ahogyan a 
közelmúltban erre utalt.
Visszatért már néhány hete a pápa a Vatikánba, s az 
élet a NEK után, a koronavírus lendületes szorításá-
ban visszakívánkozik a rendes kerékvágásába. Nem 
tudjuk, mennyire sikerülhet ez. Az esetszámokat 
lapzártánk napján hiába írnánk ide, előrelátható-
lag, amire hetilapunk az olvasókhoz érkezik, jóval 
magasabbak lesznek az értékek: az energiaárak nem 
elhanyagolható emelkedési ütemével versenyt fut a 
fertőzöttségi arány. Ezért, biztos pontokat keresve, 
újra csak aktuális a pápai áldás és figyelemfelhívás: 
forduljunk régi nagy Pátrónánkhoz! Ahogy a régiek 
tették, járvány idején, s ahogy e régi igazak tették 
napról napra, nem csak akkor, ha rossz idők jártak…

Október első napjaiban két jeles Mária-ünnepünk is 
van: Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasz-
szonya, október 7. és 8. Különösen most nagy üzenet 
és biztatás számunkra, hogy Nagyasszonyunkhoz 
forduljunk, kézben a rózsafüzérrel, és tegyük, amit 
tehetünk!
Olyan nincs, hogy nem lehet semmit tenni! Amikor 
ezt érezzük, jusson eszünkbe az ima és a bizalom 
felkeltése, s máris tettünk valamit.
Október hónapban gyakori rózsafüzér-imára hív az 
egyház, s ezt a meghívást a magyarok Mária-tiszte-
letét elismerő Ferenc pápa szavait kiegészítve, Szent 
II. János Pál korábbi vallomása és buzdítása is alá-
húzza: „Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös 
hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb 
ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsa-
füzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész 
kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér 
erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána 
úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét, mint a 
szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek 
az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a 
családokat.” (Rosarium Virginis Mariae 39.)

Szőcs Csaba
(Megjelent a kolozsvári Vasárnap c. hetilap 2021. 
október 3-i számában)

Október a Nagyasszonnyal
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nek: nem illeszkednek az emberi várakozásokhoz, 
nem a hatalmat és nagyságot követik, melyeket az 
ember általában hozzájuk társít.
Az Úr a kicsinységet és az alázatot kedveli. A meg-
váltás nem Jeruzsálemben, Athénban vagy Rómában 
kezdődik, hanem a pusztában.
Ez a paradox stratégia gyönyörű üzenetet közvetít 
számunkra: a tekintélyes hivatal, a műveltség és a 
hírnév nem garancia arra, hogy tetszünk Istennek; 
sőt, elbizakodottsághoz és Isten elutasításához vezet-
het. Ehelyett szegénynek kell lennünk belül, ahogy a 
puszta is szegény.

Maradjunk a puszta, a sivatag paradox valóságánál. 
Az előfutár Krisztus jövetelét készíti elő ezen az 
áthatolhatatlan és barátságtalan, veszélyekkel teli 
helyen. Nos, ha valaki fontos bejelentést akar tenni, 
akkor általában szép helyekre megy, ahol sok ember 
van, ahol sokan láthatják. János ellenben a pusztában 
prédikál. Épp ott, a szárazság helyén, abban az üres 
térben, amely addig terjed, ameddig a szem ellát, és 
ahol szinte semmilyen élet sincs, ott tárul fel az Úr 
dicsősége, aki – ahogy a Szentírás megjövendöli (vö. 
Iz 40,3–4) – a pusztát tóvá, a szikkadt talajt vízfor-
rássá változtatja (vö. Iz 41,18). Itt egy másik bátorító 
üzenet: Isten most is oda fordítja tekintetét, ahol 
szomorúság és magány uralkodik. Ezt az életben is 
megtapasztalhatjuk: ő gyakran nem tud elérni ben-
nünket, amikor tapsokat fogadunk, és csak magunkra 
gondolunk; különösen a megpróbáltatások óráiban 
tud elérni bennünket. Meglátogat a nehéz helyzetek-
ben, ürességeinkben, melyek teret adnak neki, egzisz-
tenciális pusztaságainkban. Ilyen helyeken látogat 
meg az Úr.

Kedves testvéreim, egy ember vagy egy nép életében 
nincs hiány olyan időszakokból, amikor az embernek 
az a benyomása, hogy sivatagban van. És éppen ott 
teszi jelenvalóvá magát az Úr, akit gyakran nem azok 
fogadnak be, akik sikeresnek vélik magukat, hanem 
azok, akik úgy érzik, képtelenek megbirkózni a 
feladatokkal. És a közelség, az együttérzés és a gyen-
gédség szavaival jön: „Ne félj, mert veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek 
és megsegítelek” (Iz 41,10). János a pusztában pré-
dikálva biztosít bennünket arról, hogy az Úr jön, 
hogy megszabadítson, és újra életet adjon nekünk 
éppen olyan helyzetekben, amelyek menthetetlennek 
tűnnek, és ahonnan nincs kiút: ő oda jön. Nincs tehát 
olyan hely, amelyet Isten ne akarna meglátogatni. 
És ma csak örülni tudunk, amikor azt látjuk, hogy 
a pusztát választotta, hogy elérjen bennünket kicsi-
nységünkben, melyet szeret, és kiszáradtságunkban, 
melyben szomjunkat akarja oltani! Tehát, kedves 
barátaim, ne féljetek a kicsinységtől, mert nem az 
számít, hogy kicsik és kevesen vagyunk-e, hanem az, 
hogy nyitottak vagyunk-e Isten és mások felé. És ne 
féljünk a kiszáradtságtól sem, mert Isten nem fél tőle, 
és ő abba jön el meglátogatni bennünket!

Térjünk át a második szempontra: a megtérés. A 
Keresztelő szünet nélkül és heves hangnemben 
hirdette (vö. Lk 3,7). Ez is egy „kényelmetlen” téma. 
Ahogy a sivatag sem az első hely, ahová szívesen 
mennénk, úgy a megtérésre való felhívás sem az első 
ajánlat, amelyet szívesen hallanánk. A megtérésről 
szóló beszéd szomorúságot válthat ki; nehezen össze-
egyeztethetőnek tűnik az öröm evangéliumával. De 
ez akkor történik, amikor a megtérést erkölcsi erőfe-
szítésre szűkítjük, mintha az csak saját erőfeszítéseink 
gyümölcse lenne. A probléma épp itt van: teljesen a 
saját erőnkre alapozunk. Ez nem helyes!
A lelki szomorúság és a frusztráció is itt lappang: sze-
retnénk megtérni, jobbá válni, legyőzni hiányossága-
inkat, megváltozni, de úgy érezzük, nem vagyunk rá 
teljes mértékben képesek, és jó szándékunk ellenére 
mindig visszaesünk.

Ugyanazt tapasztaljuk, mint Szent Pál, aki éppen 
ezekről a földekről írta: „Ugyan készen állok akarni a 
jót, de arra, hogy meg is tegyem, nem vagyok képes. 
Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a 
rosszat, amit nem akarok” (Róm 7,18–19). Ha tehát 
önmagunkban nem vagyunk képesek megtenni a 
jót, amit szeretnénk, mit jelent az, hogy meg kell 
térnünk?

Segítségünkre lehet a ti gyönyörű nyelvetek, a görög, 
az evangéliumi „megtér” ige, a metanoein etimológi-
ájával. Ez a meta elöljárószóból áll, ami itt azt jelenti, 
hogy túl, és a noein igéből, ami azt jelenti, hogy gon-
dolkodik. Megtérni tehát azt jelenti, hogy valamin 
túl gondol, azaz túllép a megszokott gondolkodás-
módon, a megszokott mentális sémákon. Pontosan 
azokra a sémákra gondolok, amelyek mindent 
az egónkra, az önállósági igényünkre szűkítenek. 
Vagy azokra, amelyek bezárnak, a merevségre és a 
félelemre, melyek lebénítanak, a „mindig is így volt, 
miért változtassunk?” kísértésére, arra a gondolatra, 
hogy az élet sivatagjai a halálnak és nem Isten jelenlé-
tének a helyei.

Amikor megtérésre buzdít, János arra hív, hogy 
menjünk tovább, és ne álljunk meg itt; hogy lépjünk 
túl azon, amit ösztöneink mondanak és gondolataink 
leírnak, mert a valóság nagyobb: nagyobb, mint 
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az ösztöneink, mint a gondolataink. A valóság az, 
hogy Isten nagyobb. A megtérés tehát azt jelenti, 
hogy nem hallgatunk arra, ami elveszi a reményt, 
arra, aki azt ismételgeti, hogy az életben semmi sem 
fog változni – az örök pesszimisták. Nem szabad 
elhinnünk, hogy arra vagyunk ítélve, hogy a közép-
szerűség futóhomokjába süllyedjünk! Nem szabad 
megadni magunkat a belső kísérteteknek, melyek 
különösen a megpróbáltatások idején jelennek meg, 
hogy elkedvetlenítsenek, és azt mondják, hogy nem 
fog sikerülni, hogy minden rosszul megy, és hogy a 
szentté válás nem nekünk való. Nem így van, mert 
van Isten! Bíznunk kell benne, mert ő a mi túl-unk, a 
mi erőnk. Minden megváltozik, ha neki adjuk az első 
helyet.
Ez a megtérés: az Úrnak csak a mi nyitott ajtónkra 
van szüksége ahhoz, hogy belépjen és csodákat 
tegyen, ahogyan a puszta és János szavai is elegen-
dőek voltak neki, hogy a világba jöjjön. Nem kér 
többet.

Kérjük annak kegyelmét, hogy elhiggyük: Istennel a 
dolgok megváltoznak, ő meggyógyítja félelmeinket, 
begyógyítja sebeinket, a száraz helyeket vízforrásokká 
változtatja!
Kérjük a remény kegyelmét! Mert a remény éleszti fel 
a hitet és éleszti újra a szeretetet. Mert a remény az, 
amire a világ pusztaságai ma szomjaznak. És miköz-

ben ez a találkozó megújít bennünket a reményben és 
Jézus örömében, és én örülök, hogy veletek lehetek, 
kérjük anyánkat, az egészen szent Máriát, segítsen, 
hogy hozzá hasonlóan a remény tanúi, az öröm mag-
vetői legyünk magunk körül – a remény, testvéreim, 
sosem csal meg, sosem csal meg –, nemcsak akkor, 
amikor boldogok vagyunk és együtt vagyunk, hanem 
mindennap, a pusztaságokban, melyekben élünk. 
Mert Isten kegyelmével életünknek ott kell meg-
térnie. Ott, a bennünk vagy környezetünkben lévő 
számos pusztaságban, az életnek ott kell kivirágoznia. 
Az Úr adjon kegyelmet és bátorságot, hogy elfogad-
juk ezt az igazságot!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír

A tihanyi bencés apátságot 1055-ben alapította I. 
András király. A negyedik magyar uralkodó a saját 
és családja temetkezési helyének szánt monostort 
meglepő mód arról a gall származású Szent Ányos 
püspökről neveztette el, aki a legenda szerint imád-
ságainak köszönhetően megmentette Orléans városát 
a hunok támadásától. Bár Attila szittya népének 
szellemi és kulturális öröksége a folyamatos pogány-
lázadások miatt még András idejében is „aktív” volt 
a Kárpát-medencében, a patrónus nevét valószínűleg 
a vallon egyház egyre jelentősebb befolyása miatt 
választhatta ki az Árpád-házi uralkodó.

A monostorépítőt az általa építtetett szakrális tér 
altemplomában helyezték végső nyugalomra, amely 
tényt több később keltezett középkori oklevél is meg-
erősített. Ilyen többek között II. András 1211. május 
29. után kelt, a tihanyi bencések kiváltságairól és 
birtokairól szóló dokumentuma, illetve a legrégebbi 
magyar nyelvű híradás, Heltai Gáspár krónikája is:
És a szegény és köszvénes király a futásban fogva 
esek, és igen gonoszul tárták ötét a fogságban, és 
mindjárást meghala. És elvivék ötét a Ticzonia kalast-
romba a Balaton-víz mellé, és eltemetek ott ötét a 
monostorban, mellyel ö maga csináltatott vala Szent 
Anianus nevébe.

Ebben a háromhajós, balatoni vörös homokkőből 
kifaragott, zömök román stílusú oszlopokkal kere-
tezett kriptában temették el I. András másodszülött 
fiát, az 
1094 körül meghalt Dávid herceget is, aki magas 
rangú papként tevékenykedett. 

Az Árpád-házi király sírjának tisztelete a török 
hódoltság korában szűnt meg, amikor is a balatoni 
végvárrendszer kiépítése miatt 1534-ben kicsiny, de 
nem lényegtelen erőddé alakították át a félszigeten 
elterülő monostort. A pápista bencéseket protestáns 

Szenzációs felfedezés: azonosították I. András király csontjait
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katonák váltották fel, akik a helyszűke miatt a szen-
télyben szénát és szalmát, a főhajóban pedig lovakat 
tartottak. Valószínűleg ekkor pusztulhatott el az a 
gótikus, nagyon díszes kialakítású vörösmárványból 
készült tumba is, amelyet Veit Marchthaler német 
útleíró 1588-ban Ulmban megjelent beszámolója 
szerint a díszes királysír látható építménye volt. 
Erről az alkotásról csak ez az egy szöveges beszámoló 
ismert, kézzelfogható fizikai töredék nem maradt 
ránk a síremlékből.

A királyi temetkezőhely szerencsésen túlélte a török 
időket. Amikor 1702-ben a szerzetesek visszatele-
pültek egykori klastromukba, akkor csak ebben a 
kriptában tudtak istentiszteletet tartani, a felszíni 
épületek közül két apró cella maradt hasznavehető 
állapotban. A hívők nyomására Grasso Villebald apát 
1719-es beiktatása után döntötte el, hogy a kőszik-
lába vésett, azaz biztos alapokkal rendelkező királysír 
fölé kéttornyú, barokk stílusú templomot fog felépí-
teni. Bár a befejezés előtt álló templomépítkezést az 
1736. december 26-án kiütött tűz félbeszakította, ám 
a munkálatokat már utóda, Lécs Ágoston apát tovább 
folytatta, aki a templomot megnagyobbított, jelenlegi 
méreteiben elkészíttette.

A templom hajója alatt kettős kereszt alaprajzú 
kriptát építtettek a szerzetesek leendő temetkezési 
helyüknek. Építkezéseiről építészeti adatokkal 
nem rendelkezünk, csupán annyit tudunk, hogy 
az altemplomnak nevezett XI. századi kriptát már 
Grasso apát építkezései valamilyen formában érin-
tették. A magyar műemlékvédelem egykori apostola, 
Rómer Flóris régész-akadémikus 1861-ben így írt az 
általa vezetett ásatásokról:
Mikor Grasso Villebald apát a XVIII. század elején a 
mai templomot a réginek helyén építeni kezdte, a régi 
templomból megmaradt altemplomban több sírra 
akadtak, és az is bizonyos, hogy a fölfedezett sírokat 
avatatlan kezek megbolygatták. Egy czinkoporsót ki 
is emeltek az altemplom talajából.
Rómer Flóris feljegyzéseiből és feltárási rajzaiból 
tudjuk azt is, hogy az altemplom nyugati falában 
ekkor egy olyan üres fedlapú sírkő is látható volt, 
amely nagyobb méreteinél fogva nem lehetett azonos 
a jelenlegi, a kripta közepén kialakított, vízszintesen 
kiállított, csavart szárú apostoli keresztet ábrázoló 
fedlappal. 

Ez az egykori falba épített sírkő ma már nincs meg. 
A Rómer-féle felmérés után 12 évvel később Henszl-
mann Imre már csak a hiányáról tudósított.
Annak ellenére, hogy járószintbe beépített úgyneve-
zett processionalis vagy körmeneti kereszttel (Vort-
ragkreuz) díszített sírkőt már a reformkor idején I. 
András sírjának tartották, sok szakértő még ma is 
úgy gondolja, hogy ez a sztélé inkább valamelyik egy-
házi méltóság végső nyughelyét védhette, ami lehetett 
akár Dávid hercegé is.

A régész beszámolóiból tudjuk azt is, hogy a ben-
cések további temetkezéseik miatt 1720 környékén 
teljesen felásták a kriptát, a déli mellékhajóban ekkor 
megtalált, vörös színű kőlapokkal közrefogott sír-
gödörbe összehordták az altemplom többi területén 
kiásott csontokat. A szerzetesrend új templomának 
megépüléséig ide egy apátot és egy végvári vitéz holt-
testét helyezték el.

Ezt a csontkamrát 1889-ben bontotta ki ismét Erdélyi 
László Gyula művelődéstörténész és Récsey Viktor 
szerzetes-könyvtáros-régész, akik nemcsak a két 
újkori temetkezés tölgyfakoporsó-maradványait 
találták meg, hanem azt a „fejedelmileg elkülönített”, 
sírládába elrejtett, erősen porladozó, ősi, szinte már 
elfeketedett emberi maradványt is, mely szerintük 
I. András királyé lehetett. A feltárással egy időben 
nagyszabású rekonstrukciót is elvégeztettek ekkor a 
bencések, aminek terveit Czigler Győző budapesti 
építész jegyzett. 

Az altemplom teljes felületét neoromán stílusú 
növénymintákat felvonultató freskókkal boríttatták 
be, amelyet Lotz Károly festőművész készített el.
Ekkor kaptak téglaköpenyezést a boltozatok, és díszes 
ornamentikát az oszlopfők. A csavart apostoli keresz-
tet ábrázoló sírkövet a két első oszlop vonalának 
megfelelő jobb oldali faltér közepébe falazták be, s 
erről a felirat nélküli kőlapról kezdték el azt terjesz-
teni, hogy a néhai uralkodó teste felett pihent.

Fotó: tihanyi bencés apátság
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Musical készül a világ legismertebb magyar szent-
jéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről.

Írta:  Cservenka Judit

Valóban a legismertebb szentek közé tartozik a 
képzőművészetben többnyire rózsákkal (amelyek 
a szegényeknek vitt kenyérré változtak) ábrázolt 
királylány, csak sajnos Magyarországon kívül nem 
Árpád-házi előnévvel tartják számon, hanem türin-
giaiként. Kivételt csak azok jelentenek, akik ismerik 
Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája című híres 
oratóriumát. Talán, ha az új musical eljut majd 
külföldre – minden esély megvan rá – nemcsak egy 
új magyar siker születik, de Erzsébet származása is 
jobban tudatosul.

Mint az elkészült mű sajtótájékoztatóján kide-
rült, Szikora Róbert zeneszerzőt is Szent Erzsébet 
kisajátítása háborította fel. Amikor zenekarával  egy 
turnén Wartburgban járt, határozta el, hogy zenével 
szerzi vissza Magyarországnak az Árpád-házi szentet.
A zene már jó ideje készen volt, de sokáig nem talált 
hozzá szöveget.
A sajtótájékoztató résztvevői (bj): Cseke Péter, Lezsák 
Sándor, Zsuffa Tünde, Szikora Róbert, Pataki András, 
Dolhai Attila (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)
Zsuffa Tünde író, a musical alapjául szolgáló Az Ég 
tartja a Földet című regény szerzője más úton jutott a 
feladathoz. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-

szus sajtófőnökeként több felkérést is kapott mint 
író, a készülő eseményhez kapcsolódó művek írására. 
Egy hangjáték-sorozata el is készült, a Kossuth Rádió 
mutatta be. Szent Erzsébet alakja, története is felme-
rült, de húzódozott a témától, hiszen eddig megjelent 
sikeres regényei mind napjainkban vagy a közelmúlt-
ban játszódnak. A gondolat azonban nem hagyta 
békén, az őt bíztatók sem, – köztük éppen Szikora 
Róbert – végül a covid és a bezártság hozta a fordu-
latot: rádöbbent, hogy a 800 éves történetnek milyen 
sok üzenete szól a mához, amit meg kell mutatnia.

A mai fiatalokhoz akarta közel hozni a templomok 
üvegablakain, kórházi előcsarnokok vagy kertek 
szobraként látott szentet, aki az akkori elesettek: 
szegények, betegek iránt érzékeny, rajtuk segítő 
emberként tevékenykedett, és nem mellesleg női 
mivoltában is kiteljesedő asszony és anya volt.

Az a szerelem, amely az első pillanattól férjéhez 
fűzte, olyan erős érzés volt, hogy joggal kaphatta a 
megszületett regény: Az Ég tartja a Földet nyomán 
készülő musical az Erzsébet, a szerelem szentje címet 
is. Egyébként Zsuffa Tünde bevallotta, hogy Erzsébet 
anyját, a Bánk bánból nagyon negatív alakként ismert 
Gertrudist is rehabilitálni akarta művével mint anyát 
és feleséget.
Liezen-Mayer Sándor: Erzsébet szentté avatása 1235-
ben
Az írónő és a zeneszerző együtt keresték fel Lezsák 

Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje
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Sándort írói és költői minőségében, hogy felkérjék 
a musical szövegkönyvének és a verseknek a meg-
írására. Zsuffa Tünde nemcsak a költőt, drámaírót 
tiszteli Lezsák Sándorban, de saját, írói pályája elindí-
tóját, mentorát is, mert tőle kapta a biztatást édesapja 
emlékének szentelt első könyve megírására.
Lezsák Sándor, aki maga is foglalkozott Szent Erzsé-
bet történetével, örömmel vállalta a feladatot, és hogy 
milyen szép a zene, kérésére a nyitány szólalt meg a 
lejátszón. Valóban szép volt, a sajtótájékoztató részt-
vevői tapsban törtek ki.

Cseke Péter a Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház igazgatója rendezi a musicalt, amelyben 19 
szereplő, 20 pár táncos, gyerekszereplők, artisták 
irányítása vár rá, de mindenekelőtt a szereplők 
kiválasztása. ( „Újmagyarul”: casting a szerk.) Egyet-
len szereplő már biztos: Dolhai Attila, aki Walter 
lovagként végig jelen van a darabban, ő történelmi 
személy: II. András udvarában élt a királyi gyerme-
kek mellett, ő kísérte Erzsébetet Türingiába, és végig 
mellette maradt.
Sírhelye a marburgi Szent Erzsébet-templomban A 
darab színrevitelének két fő támogatója: Kásler Mik-
lós miniszter és Erdő Péter bíboros.
Mindehhez gyakorlott producer is kellett: Pataki 
András személyében találták meg, aki a Soproni 
Petőfi Színház igazgató főrendezője, valamint a 
Forrás Színház és az Evengélium Színház művészeti 
vezetője.
A bemutatót február 26-án tartják, és szeretnék vele 
bejárni a Kárpát-medencét,
később német területekre is gondoltak, de mindene-

kelőtt fontos lenne, hogy a járvány idején kényszer-
ből elmaradt nézők visszatérjenek a színházakba. 
Végül hozzátette: Szent Erzsébet példaértékű élete, 
személye csillagként helyezhető fel az európai hori-
zontra. Olyan minta, amely mindannyiunkat gondol-
kodásra késztet.
Jó lenne, ha az EU 27 csillagán kívül ilyen személyek 
is jelentenék Európát…

Cservenka Judit/Felvidék.ma
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Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia (MKPK) november 30-án 
megtartotta téli rendes ülését.

Idén is elindult a Katolikus Karitász 
karácsonyi segélyakciója „Tárjátok 
ki szíveteket” címmel, amely során 
a rászoruló családokat segítik a téli 
időszakban és karácsonykor. Évről 
évre növekszik az adományozók és a 
támogatott családok száma, így mára az 
adventi segélyprogram egy, az egész országot 
átölelő összefogássá vált. A nélkülözőkért indított 
ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünneppé 
tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétközna-
pok terheit. Idén is több módon lehet csatlakozni 
a karácsonyig tartó adománygyűjtéshez, amelynek 
lehetőségeiről a karitasz.hu honlapon tájékozódhat-
nak. Angyalbatyu ajándékgyűjtő akciójuk keretében 
nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot 
készíteni és leadni a különböző gyűjtőpontok valame-
lyikén. Részletek a www.angyalbatyu.hu oldalon. Az 
ajándékcsomagokat a Karitász önkéntesek juttatják el 
az országos hálózaton keresztül a rászoruló családok 
gyermekeinek.

A Konferencia megköszönte tíz éves szolgálatát és 
elfogadta Főtisztelendő Gáspár Istvánnak, az Orszá-
gos Lelkipásztori Intézet igazgatójának lemondását, 
egyúttal megbízta Főtisztelendő Dr. Fábry Kornélt az 
intézet vezetésével.

A testület áttekintette a Katolikus Pedagógiai Intézet 
beszámolóját. Az MKPK megbízása alapján továbbra 
is az Intézet koordinálja a katolikus tananyagfejlesztés 
szakmai fejlesztő munkáját. A 9-10. évfolyamos iro-
dalom és történelem tankönyvekből 2021 őszén több, 
mint 40 ezer példány került a pedagógusok és tanulók 
kezébe. Elindították a gyermekvédelmi szervezetfej-
lesztési projektet, amelyben 38 iskola vesz részt.

A Konferencia döntött arról, hogy 40.000 euró 
összeggel támogatja a földrengés sújtotta izmiri Szent 
Polikárp-templom újjáépítését Törökországban. A 

templom az izmiri keresztény közösség 
központjának számít, a törökországi 

keresztény kultúra és vallásközi pár-
beszéd szempontjából is kiemelkedő 
helyszín.

Marton Zsolt családreferens püspök 
beszámolt a 2022-es Családok Világ-

találkozójának új irányelveiről. Amint 
azt a Szentatya az eseményt bemutató 

videoüzenetében kiemelte, a Világtalál-
kozó teljesen új, multicentrikus formátumban 

zajlik majd. A központi események kijelölt helyszíne 
továbbra is Róma marad, ám az egyes egyházmegyék 
a családok és közösségek helyi találkozóinak a köz-
pontjai lehetnek, így mindenki főszereplőnek érezheti 
magát.

Dr. Peter Štumpf muraszombati megyéspüspök az 
évről évre megrendezett szlovén-horvát találkozóra 
hívta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és 
magyar hívek delegációját 2022. október 8-ra. A 
találkozónak a belantinci (Szlovénia) Árpád-házi 
Szent László királyról elnevezett templom és plébánia 
ad otthont. A testület örömmel fogadta a meghívást, 
mely kiváló alkalom a három nemzet katolikusai 
közötti egység mélyítésére.

Az Ökumenikus Imahetet 2022. január 16–23. között 
tartják. Az imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak 
Tanácsa állította össze, mottója: „Láttuk az ő csillagát 
napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2). 
Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 16-án, 
vasárnap 18 órakor lesz Budapesten a Deák téri 
evangélikus templomban. Szentbeszédet mond Erdő 
Péter bíboros és igét hirdet Balog Zoltán református 
püspök.
Manuel Clemente Lisszabon pátriárkája levélben tájé-
koztatta az MKPK elnökét a következő Ifjúsági Világ-
találkozó időpontjáról. A találkozó, melyre a püspö-
kök testülete hívja a magyar fiatalokat, 2023 nyarán 
kerül megrendezésre Lisszabonban (Portugália).

Budapest, 2021. december 2.
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Úr s Király a föld felett 

Cserháti Ferenc, az MKPK külföldi magyar lelkipász-
tori szolgálatért felelős püspökének 16. körlevele a 
külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő hívek-
hez és lelkipásztorokhoz, 2021 karácsonyán.
Foto hieronder veel kleiner!!!

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Magyar Testvé-
reim!

A budapesti NEK élményei még annyira frissek 
és elevenek bennünk, hogy azok hatása alól még 
hónapok távlatában sem vagyunk képesek kivonni 
magunkat. Sokan örömmel emlékezünk a gyönyörű 
szép megnyitóra, az első áldozó gyermekek sokasá-
gára és nyüzsgésére a Hősök terén, a verőfényes nap-
sütésre a kongresszus teljes idején, a szebbnél szebb 
szentmisékre, szentségimádásokra és tanúságtéte-
lekre, a színvonalas kultúrműsorokra, előadásokra, 
koncertekre és ki-állításokra, a Kossuth téri szentmi-
sére, a fáklyás körmenetre az Andrássy úton, majd a 
záró szentmisére Ferenc pápával a Hősök terén, ahol 
tízezrek és százezrek harsogták:
„Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld 
felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemze-
tet!”

A világtalálkozó mottója is vissza-visszacseng 
fülünkben: „Minden forrásom belőled fakad” (Zs 
87,7). A kongresszus legfőbb üzenetére emlékeztet: 
az Eucharisztiában köztünk élő Istenre és a Vele való 
találkozás lehetőségére az Eucharisztia szentségében, 
amely a II. Vatikáni Zsinat megfogalmazása szerint is 
„az egész keresztény élet forrása és csúcsa” (vö. LG 9; 
SC 10). A világegyház katekizmusának tömör magya-
rázata szerint: „Az Eucharisztiában ugyanis benne 
van az Egyház minden lelki java, tudniillik maga 
Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk. 
Teste a Szentlélek által élő és éltető test: életet ad az 
embereknek” (PO 5; KEK 1324). Szent II. János Pál 
pápával ehhez bátran hozzátehetjük: „Az Üdvözítő, 
aki 20 évszázaddal ezelőtt testet öltött Mária méhé-
ben, az Eucharisztia szentségében folyamatosan az 
isteni élet forrásaként adja magát az emberiségnek” 
(II. János Pál, TMA 55). Az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus sok szép budapesti rendezvé-
nye  során  a legtöbben örömmel tapasztaltuk meg, 
hogy nem vagyunk egyedül a hitben; a modern idők 
viszontagságai és a világjárvány megpróbáltatásai 
közepette is Velünk az Isten, köztünk él, aki egyházá-
ban, az üdvösség egyetemes szentségében, az Eucha-
risztia és a többi szentségek által szüntelenül felkí-
nálja segítségét, találkozni akar velünk, hogy gyógyírt 
adhasson emberi halandóságunk mardosó sebeire és 
segítsen korunk nagy problémáinak megoldásában. 
Minden szentmisében a feltámadt és köztünk élő 

Úr Krisztussal talál-
kozhatunk, aki szent 
embersége, isteni ereje, 
evangéliumi örömhíre 
és tanítása által szün-
telenül árasztja isteni 
életét testének, az 
egyháznak, misztikus 
szent testének tagjaiba 
(vő. Ef 4, 16), akiket 
egyházában egyesít a 
Szeretet Szent Lelkének 
összetartó erejével. 
Az Eucharisztia az 
igazi testvérré-avatás 
szentsége, amelyben a 
köztünk élő Úr Krisztussal és egymással találkozunk. 
A Kongresszus idején különösen is megtapasztaltuk 
a testvéri összefogás, a kölcsönös tisztelet és szeret, a 
közös keresztény tanúságtétel örömét. Egyszerűen jó 
érzés volt Krisztus oldalán felsorakozni, Vele együtt 
masírozni és egy-másnak örülni a hívők szeretetkö-
zösségében: énekesek és zarándokok, fiatalok és cser-
készek, önkéntesek és rendőrök, katonák és civilek, 
egyházi és világi méltóságok, hívők és istenkeresők, 
magyarok és nem magyarok a világ számos (értsd: 
83) országából. Megtapasztalhattuk, hogy a köztünk 
élő Úr Krisztussal mire képes egy nemzet, ha össze-
fog hitben, reményben és szeretetben: a külföldi 
résztvevők úton útfélen dicsérték a szervezés rendjét, 
de még inkább azt a keresztény tanúságtételt, amely 
csakis az önkéntesek önzetlen és széleskörű össze-
fogása, a legkülönbözőbb egyházi és állami szervek 
segítőkész együttműködése által valósulhatott meg. 
Úgy látszik, hogy ez az emberi együttműködés, a 
közös találkozások és ünnepek élménye túlmutat a 
lélektani tömeghatásokon, sokszor és sokféleképpen 
megéreztette a kongresszusi résztvevőkkel azt a rej-
tekben is működő megfoghatatlan, élő és éltető Való-
ságot, amely ott fú, ahol akar, érzed hatását, de nem 
tudod honnan jön. A Szentlélek jelenléte és éltető 
fuvallata a kongresszus záró szentmiséjén Ferenc 
pápát is magával ragadta, „Isten áldd meg a magyart” 
kiáltotta, hazatérve újságírók előtt méltatta „a magya-
rok nagyon sok szép értékét”, „az ökumenizmus 
iránti mély érzékét”, az ünneplő tömegek vallásos 
tanúságától áthatva emlegette Európa keresztény 
gyökereit, és rögtön kije-lentette, hogy szívesen visz-
szatérne hazánkba (vö. MK,  2021. szeptember 15.).

Számomra különösen nagy örömet jelent, hogy a 
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
lelki előkészítéséből a külföldön élő magyar Paptest-
vérek és Hívek is kivették részüket: helyi szentsé-
gimádásokat, kiállításokat, előadásokat, kultúrmű-
sorokat szerveztek, a szentmiséken a kongresszus 
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sikeréért imádkoztak és még a Budapestről szervezett 
nemzetközi szentségimádásokba is bele-kapcso-
lódtak. A pandémia okozta vészhelyzet ellenére, 
sokan közülük még Budapestre is eljöttek, hogy itt 
tovább töltekezzenek az Eucharisztikus Kongresszus 
kegyelmeiből és lelki élményeiből. A Kongresszu-
son résztvevő külföldi magyarok számára ünnepi 
szentmisét és találkozót szerveztünk a Budapest-gaz-
dagréti Szent Angyalok plébániatemplomban, ahol 
a külföldön élő magyar közösségek képviselői, hazai 
testvéreinkkel együtt, szép tanújelét adták nemzeti és 
hitbeli egységünknek, és közösen tettünk tanúságot 
a szeretett szentségében köztünk élő Úr Krisztusról, 
az emberi üdvösség kiapadhatatlan forrásáról. A 
szent-misét élőben közvetítette az Apostol TV. Így 
annak közvetítésébe bárki tengeren innen és túl bele-
kapcsolódhatott.

A nemzetközi eucharisztikus kongresszusok sajá-
tossága, hogy azok egyáltalán nem érnek véget egy 
ünnepi záró szentmisével, mert azonnal kezdődik a 
következő kongresszus (ezúttal Ecuador fővárosában, 
Quitóban) és az elkezdett megújulási folyamatok 
célkitűzései is megmaradnak itthon és külföldön 
egyaránt: mindenek előtt a személyes találkozás 
Jézussal és a hit továbbadása. Szép lenne, ha a kong-
resszusi előkészületek során kialakult lelki megújulási 
törekvések a külföldi magyar közösségekben ezután 
is folytatódnának. Őrizzük és ápoljuk továbbra is 
vallásos gyökereinket, kulturális örökségünket és 
történelmünket, amelyből származunk, de ugyan-
akkor ne feledkezzünk meg keresztségből fakadó 
hivatásunkról sem: hirdessük, életünkkel tanúsítsuk a 
krisztusi örömhírt és keressük az Evangélium hirde-
tésének új és hatékony formáit is. „Legyünk az Evan-
gélium hirdetői. Ne feledkezzünk el róla, hogy az 
Egyház életének közép-pontjában a Krisztussal való 
találkozás áll. Néha, főként amikor a minket körül-
vevő társadalom nem tűnik túl lelkesnek keresztény 
üzenetünk iránt, a kísértés abban áll, hogy bezár-
kózzunk az intézmények és struktúrák védelmébe” 
– emlékeztette Ferenc pápa a magyar főpásztorokat 
Budapesten (Ferenc pápa beszéde az MKPK tagjai-
hoz: Budapest, Szépművészeti Múzeum Reneszánsz 
csarnokában, 2021. szeptember 12-én). Az említett 
kísértés azonban a külföldi magyar közösségekben 
is fennáll. Ezért itt is keresnünk kell a hit továbba-
dásának korszerű formáit. Vajon nem abban áll a mi 
keresztény küldetésünk is világszerte, hogy a krisztusi 
örömhír korszerű terjesztői és hirdetői, hiteles tanúi 
legyünk, mindenek előtt a családban és szűkebb 
környezetünkben, a magyar közösségekben, ahol 
persze „a pásztornak is a nyájon belül a helye: a nyáj 
elején, hogy mutassa az utat; a nyáj közepén, hogy 
megértse annak ’szagát’; a nyáj mögött, hogy segítsen 
azokon, akik lemaradnak és hagyja, hogy a nyáj egy 
kicsit előre menjen, mivel kifinomult szaglása van 
arra, hogy merre vannak a jó, tápláló földek”. Ezúttal 
főleg azt szeretném kiemelni, hogy személyesen is 

keressük Isten közelségét, például az által, hogy nem 
csak szokásból, látszólag és gépiesen, hanem szívből, 
összeszedetten és rendszeresen imádkozunk. A krisz-
tusi örömhírt tanúsítjuk, ha közel vagyunk Istenhez, 
ha egységben és szeretetben közel vagyunk egymás-
hoz, közel vagyunk papjainkhoz, helyi püspökeink-
hez, sőt, urambocsá még a magyarok püspökéhez is, 
és közel vagyunk Isten egész népéhez, ha úgy tetszik: 
ennek magyar közösségéhez is. Ferenc pápa egyik 
mexikói szentbeszédében fogalmazta meg: „Mondd 
meg, hogyan imádkozol, és én megmondom, hogyan 
élsz, mondd meg, hogyan élsz, és én megmondom, 
hogyan imádkozol”, mert, ha megmutatod, hogyan 
imádkozol, akkor megtanulom felfedezni azt az 
Istent, akit megélsz, és ha megmutatod, hogyan élsz, 
akkor megtanulok hinni abban az Istenben, akihez 
imádkozol, hiszen életünk tükrözi az imánkat, imánk 
pedig tükrözi az életünket. Imádkozni úgy tanulunk, 
ahogyan járni, beszélni, másokat meghallgatni tanu-
lunk. Az imádság iskolája az élet iskolája, és az élet 
iskolájában járjuk az imádság iskoláját” (Ferenc pápa 
a papokhoz és szerzetesekhez, MK, 2016. február 
16.).

A budapesti eucharisztikus világkongresszus mara-
dandó célkitűzése továbbra is indítson minket arra, 
hogy megújult erővel hirdessük a feltámadt Úr s 
Király jelenlétét a világban; hogy keressük sűrűn 
a találkozásokat Vele és egymással, és ahogyan ezt 
Ferenc pápa is lelkünkre kötötte a Hősök terén: 
„engedjük, hogy a találkozás Jézussal az Euchariszti-
ában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a 
nagy és bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent 
Istvánt és Szent Erzsébetet is. Csakúgy mint ők, mi se 
elégedjünk meg kevéssel: ne érjük be egy olyan hittel, 
amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él. 
Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten botrá-
nyos újdonságára, aki megtört kenyérként életét adja 
a világért. Akkor örömben fogunk élni és örömet 
viszünk mindenhová” (Ferenc pápa a Hősök terén, 
MK, 2021. szeptember 12.).

Végezetül megköszönöm a kedves Külföldi Magyar 
Testvérek minden szolgálatát közös krisztusi 
küldetésünk érdekében, kívánok Mindenkinek jó 
felkészülést az Úr érkezésére, áldott, szent karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet.

Mindezek után pedig, Nagyasszonyunk, a Boldogsá-
gos Szűz Mária, Szent István király és a többi Magyar 
Szent közbenjárására, áldjon meg benneteket a min-
denható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Budapest, 2021. november 28., advent első vasárnap-
ján.
      
Dr. Cserháti Ferenc c. centuriai püspök,
külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök
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MISEREND 2022 JANUÁR 1-TÖL 2022 DECEMBER 31-IG 
A coronavírus miatti rendhagyó állapotok miatt számítanunk kell a miserendben hirtelen 
beálló változásokra!

Hága  
Onbevlekt Hart van Maria Kerk (Marlotkerk) Bloklandenplein 15. 2594 CK Den Haag
 
Jan. 2. A szentmise ELMARAD!

Febr. 6. 13.00 óraSzentmise Havas István atya???
Vasárnap

Ápr. 3. 13.00 óra Szentmise Mustó Péter atya s.j.
Vasárnap
Ápr. 7. 19.00 óra Lelkigyakorlat Mustó Péter atya s.j.
Csütörtök
Ápr. 8. 19.00 óra.  Lelkigyakorlat Mustó Péter atya s.j
Péntek
Ápr. 18. 13.00 óra Húsvéti Szentmise Havas István atya
Húsvét hétfő

Máj. 1. 13.00 óra Igeliturgia Molnár-Gál Béla diakónus
Vasárnap

Jún. 6. 13.00 óra Pünkösdi Szentmise Havas István atya
Pünkösd hétfő

Szept. 4. 13.00 óra Szentmise Mattheus van Dorp atya
Vasárnap

Okt.1. 13.30-15.30 Lelkigyakorlat Szőcs Csaba atya
Szombat
Okt. 2. 13.00 óra Szentmise Szőcs Csaba atya 
Vasárnap

Nov. 6. 13.00 óra Igeliturgia Molnár-Gál Béla diakónus
Vasárnap

Dec. 4. 13.00 óra Szentmise Mattheus van Dorp atya
Vasárnap
Dec. 26. 13.00 óra Karácsonyi Szentmise Havas István atya 
Hétfő, karácsony 2. napja 

A Szent István ünnepi ökumenikus szentmise/Istentisztelet ideje és helye egyelőre ismeretlen!

Amszterdam
Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 1071 KM Amszterdam

Márc. 5. 17.00 óra  Szentmise Szőcs Csaba atya 
Szombat
Máj. 1. 17.00 óra  Igeliturgia Molnár-Gáll Béla
Szombat   
Okt. 1. 17.00 óra  Szentmise Szőcs Csaba atya
Szombat
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Ezen szám összeállításán közreműködött Dencz Zsuzsa, Leo Elshout, Szabó Gyöngyi, Szőcs Csaba. Szerkesztő Tápai Katalin, 
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Helmond
Paulus Potterlaan 2, 5702 CW Helmond
Ápr. 2. ???  Szentmise Mustó Péter atya s.j.
Szombat

Április 10-én,   Szentmise Mustó Péter atya s.j.
Virágvasárnap Helyszín és időpont később

Eindhoven 
Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven

Ápr. 9. 16.00 óra Szentmise Mustó Péter atya s.j.
Szombat

Ápr. 30. 16.00 óraIgeliturgia Molnár-Gál Béla diakónus
Szombat

Nov. 5. 16.00 óra Igeliturgia Molnár-Gál Béla diakónus
Szombat

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!!!

Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek.

Szívből kívánunk áldott, békés, 
szeretetteljes karácsonyt!

Ara Rauch


