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Feltámadok egy 

csendes hajnalon,

amikor angyalok suhannak

át városon és falvakon.

A feltámadt Krisztus kiáradó szeretetével kívánunk
minden Kedves Olvasónknak Áldott Húsvétot!

… életet minden embernek,

-vizet és kenyeret a népeknek,

-békét és szabadságot 

a lelkeknek.

Fekete Edit nyomnán

Hatalmas kórusként  énekel

   az egész világ,

      együtt dalolja az 

      Ave Mariát.
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Visszatekintés

2020. Karácsony
Ez a Karácsony egy rendkívüli körülmények között 
megtartott Karácsony volt. A szigorú korlátozások 
ellenére feledhetetlen ünnepünk volt. Havas atya 
állandó lelkesedése mindig örömet varázsol a jelen-
levök arcára, szivébe. A Kvintett M, az Imádkozni 
Tanulok-os gyerekek, a Barkaszi-kvintett: Machteld 
Doekes, Barkaszi József, Morjemke fuvolamüvész 
(jelölt), Jozert, Toby., minden jelenlévö lejgobb 
tudása szerint szerepelt.
Ismét három gyermek, ezúttal három kislány; Mia 
Beldineau, Vértes Véda, Fazekas Viktória lett Elsöál-
dozó. A fotók segítségével felidézhetjük a szentmise 
csodálatos hangulatát.

Havas atya 70. születésnapját is ekkor és együtt ünne-
pelhettük. Ezúton is hálás köszönetünk áldozatos 
munkájáért!

Újévi szentmise Márciusi szentmise

Az újévi szentmisén maroknyi hívö gyült össze a 
Marlot templomban, viszont annál nagyobb öröm-
mel imádkoztak a jobb és békésebb, járványmentes 
új esztendöért. Mattheus van Dorp atya lelkesen és 
nagy szeretettel celebrált. Minden alkalommal öröm 
tölti meg szívünket, látván, milyen öszinte szeretettel 
jön közénk Mattheus atya. Annak ellenére, hogy 
semmilyen magyar-kötödése sincs (Leo ismeröse), 
már próbálja az énekeket, imádságokat magyarul 
olvasni/mondani. A szertartást minden alkalommal 
az EKT hollandiai magyar katolikusok FaceBook 
oldalán illetve a hágai magyar katolikusok FaceBook 
oldalon lehet követni.

A vesztegzár miatt a februári szentmisét nem tarthat-
tuk meg. Mivel minden korábbi egyházi/vallási szo-
kásunkat, igényünket a Covid 19 miatti szigorítások 
szük korlátai szabályozzák, ezért lelki táplálékunkat 
több forrásból is próbaáljuk testvéreinkhez eljuttatni. 
Mindenekelött Bakos Gergely atya útravalóit említe-
ném meg, aki rendszeresen ellát minket a technika 
jóvoltából a legszükségesebbel, gyógyírt, enyhületet 
adó, mélyszántású gondolatokkal. Ezúton is hálás 
köszönet érte. Isten áldja és segítse hivatása folytatá-
sát!
Szerencsére, márciusban már tarthattunk szentmisét, 
melyhez újfent Mattheus atya nyújtott segítséget. 
Orgonistánk, Lachegyi Máté, a Kvartett M Kovács 
Kata vezetésével mindig gondosan megválasztott, az 
adott egyházi hangulatnak megfelelö zenei keretbe 
helyezi. Nem tudjuk eléggé megköszönni. Isten áldja 
munkájukat továbbra is!
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Húsvéti imádság JANUÁR 18 ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT 
ÉS SZENT PIROSKA NAPJABöjti szelek kínozzák a fákat,

Uram, hallgasd meg imámat!
Nyújtsd felém segítő kezedet,
Hagy áradjon bennem a szeretet.

Tavasz ragyogása öleli a tájat,
Uram hallgasd meg imámat!
Fogd szorosan tétova kezemet,
Ne engedjen el a szeretetet.

Uram, fiad nevét oly sokszor hallom,
Tudom, hogy hittel ment az úton,
A kereszthaláltól eljutott az égig,
Kétség nélkül az örök reményig.

Uram, én már százszor eltévedtem,
Vérző sebeimet semmibe vettem,
Hol csúfolódtam, hol szenvedtem,
Sziklák közé magamat eltemettem.

Uram, nem tudom dolgomat,
Hogyan kerüljem el a tévutat, 
ogyan kísérjem el a sorsomat,
Nem hallom suhogni a szárnyakat.

Tanítsd meg élni a hétköznapokat,
Ne lássam örökké bűnösnek magamat,
Te jól ismered, megtépázott lelkemet, 
Tudod, amiről szóltam, az mind igaz.

Ártatlan voltam, de nem volt vigasz,
A böjti szelekben, megtisztul a világ.
Uram esengve kérlek, tégy csodát!
Hallani akarom a Megváltó szavát!

A tavasz simogatja a tél tiporta tájat,
Uram, hallgasd meg, kérlek az imámat!
Esendő vagyok, gyarló, aprócska ember,
Segíts Uram élni, önmagammal szemben.
   Fekete Edit 2015

Árpádházi Szent Margit (1242-
1271), IV. Béla királyunk leánya, 
Szent Erzsébet unokahúga. Nevét 
Antiochiai Szent Margit, a közép-
kor egyik legtiszteltebb női szentje 
után kapta, akinek ereklyéit nagy-
atyja, II. András a Szentföldről 
hozta magával.
A tatárjárás után Margitot apja, 
IV. Béla apró gyereklányként kolostorba küldte, hogy 
így nyerjen Istentõl bocsánatot a magyaroknak. A 
Duna közepén lévő Nyulak szigertére IV Béla kolos-
tort építtetett , itt éltE  Margit 10 éves korától az apá-
cák istenfélõ, önsanyargató életét. A legenda szerint, 
amikor kérõk jöttek érte, hogy hozomány ellenében 
magukkal vigyék, elutasította õket. A 20. században 
avatta szentté a római egyház. Róla nevezték el a 
szigetet is Margit-szigetnek.

E nap másik ünnepelt szentje Szent Piroska

A latin Prisca névből a 
magyarban Piriska, majd 
ebből Piroska lett.
Jelentése: régi, ősi, tiszteletre-
méltó. A név hangalakjának 
változásában a régi magyar 
Piros név hatásának, illetve 
magának a piros szónak is 
szerepe lehetett. Népszerűvé 
Arany János tette a Toldi sze-
relme című művével.

Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vértanú. Egy római 
nemesember megkeresztelt lánya volt. Keresztény 
hitéért Claudius császár kegyetlen kínzásoknak 
vetette alá, de nem tudta megtörni, végül fejét vétette.
A Piroska névnek személy szerint is van magyar 
vonatkozása:
Szent László király és rheinfeldi Adelhaid leánya 
(*1088 táján, +1133)
Bár az ortodox egyház avatta szentté, Piroskát 
magyar szentként tiszteljük. Miután édesapja 
meghalt, sokáig Könyves Kálmán udvarában élt. 
25 éves korában nehéz lépésre kényszerítette az 
ország érdeke, mert 1105-ben eljegyezték a bizánci 
trónörökössel, Ioannés Komménosszal. A házasság 
megkötéséhez Piroskának át kellett térnie az ortodox 
hitre, amelyben az Eiréné (Irén) nevet kapta. Szent 
László leánya jó császárnő és hűséges, segítő hitves 
lett, aki kitűnt elődei közül az államügyekben való 
jártasságával. A gazdagságára mint az uralkodásnak 
az eszközére tekintett. Férjével együtt alapította 
a konstantinápolyi Pantokrator monostort és a 
középkori Bizánc legtöbb templomát és kolostorát, 
nagyban hozzájárulva a keleti egyház megszilárdu-
lásához.  Sűrűn fogadott szentföldi zarándokokat, 
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A magyar embert a szív érzékenysége és az értelem 
intelligenciája jellemzi, ezt kell jól használnunk. A 
szív intelligenciája ugyanakkor nem akadémiai fokot 
jelent – vallja Várszegi Asztrik püspök, emeritus 
főapát. A bencés szerzetessel 75. születésnapja alkal-
mából beszélgettünk, melyet január 26-án ünnepel.

– Mit hozott otthonról, a családjából? Hogyan 
emlékszik a gyermekkorára?
– A gyerekkoromra visszagondolva gomolygó 
őszi felhőket látok. Ha manapság visszatekintek az 
életemre, leginkább hálát és örömöt érzek. Első-
ként édesanyám szeretete és mosolya, édesapám 
sokoldalúsága, nagyszüleim bölcsessége, az általuk 
adott biztonságérzet jut az eszembe. A családommal 
kapcsolatban az élő hitet, a közös munkát és imádsá-
got, a beszélgetéseket említeném elsőként. Örökségül 
kaptam tőlük az irodalom és az olvasás szeretetét. 
Nagymamám a szentek életét olvasta szívesen, nagy-
papámnak pedig a földrajzi jártassága volt tiszteletre 
méltó. Jól emlékszem, hogy amikor beteg voltam, 
mindig valamelyik nagyszülőm ült az ágyam szélén 
és mesélt nekem. A történelem valós ismeretét és 
szeretetét a családi történetekből szívtam magamba. 

Nagy hálát érzek a soproni bencés templomban 
szolgáló Linzer Szilárd iránt, aki többek között a 
gregoriánt is megszerettette velem.

Összességében a családomtól az érzékenységet, az 
emberi kapcsolatok kultúráját és a kommunikáció 
fontosságát tanultam meg. Egyszer egy idős asszony 
odalépett hozzám, és azt mondta, adjon hálát az édes-
anyjának, mert sok mosolyt rejtett az Ön bölcsőjébe.

küldötteket magyar földről, soha nem fordított hátat 
a hazájának, többször közvetített a Magyar Királyság 
és a Bizánci Birodalom között.
A néphagyományban e napot időjósló napként tart-
ják számon:
Piroska napján ha fagy
Negyven napig el nem hagy!
A lányok férjhezmenetelüket is segítették e napon: 
aki piros kendőt kötött a nyakába, még abban az 
évben vőlegényre talált.

Római Szent Piroska 
mártíromsága

(Debreceni-kódex, 1519)
Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vértanú. Egy római 
nemesember megkeresztelt lánya volt. Keresztény 
hitéért Claudius császár kegyetlen kínzásoknak 
vetette alá, de nem tudta megtörni, végül fejét vétette.

Piroska asszony nemes római polgárnak leánya vala, 
mely szent szűzet mikoron az Claudius császárnak 
szolgái a keresztyénök egyházába menvén láttak 
volna ott imádkoznia, megfogák őtet, és a  császárnak 
vivék, bemondván őneki, hogy e Szent Piroska 
keresztyén volna. Ki parancsola, hogy a Jupiter isten 
templomához vinnék e nemes szűzet, hogy áldozna 

őneki: De mikoron 
imádságot tett volna az 
Úrhoz, földindulás lévén 
leesék az bálványisten, s 
a templomnak negyed-
része is eltörék, s nagy 
sok pogányokat és a 
bálványt imádó papokat 
mind megölé. A császár 
pedig látván ezt, elfuta 
onnét, s az ördögök 
nagy kiáltásokat kezde-
nek tenni az égben.
S visszahozatván a 
császár e Szent Piroska 
szűzet, arcul kezdé 
verettetni, de mennyből 
leszállott világossággal és Urunk Jézusnak megláto-
gatásával, mind lölkében s mind testében megerősít-
teték. Másodnapon a császár parancsolá, hogy igen 
megostoroztatnék, s annak utána pálcákkal oly igen 
veretteté, hogy még tetemét* is mind eltörette. De az 
édös Urunk Jézus meggyógyítván, mint a fényös csil-
lag, oly fényösön jelönék. Kit látván a császár, alíta, 
hogy ördögi mesterséggel tenné ezeket, minek okáért 
tömlöcbe tétetvén, és sok hájat s kövért összeolvasz-
tata, s talpától fogva mind teteiglen megkenette, 
hogy több ördögséget ne tehetne…

Akinek a bölcsőjébe sok mosolyt rejtettek – Ünnepi interjú Várszegi Asztrikkal

NÉZŐPONT – 2021. január 26 
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– Az iskoláira hogyan gondol vissza?
– Mivel otthonról nagy szeretetet hoztam magam-
mal, könnyen átvészeltem az iskolás éveimet. Jártam 
óvodába, az általános iskolát pedig a soproni Petőfi 
téren végeztem, annak az épületnek az utódjában, 
ahol Liszt Ferenc kilencéves korában koncertezett. 
Bár édesanyám beíratott hittanra, nem sokkal később 
– ez már a diktatúra időszaka volt – a külső körülmé-
nyek miatt abba kellett hagynom. Gyerekkori emlé-
kem, hogy egyszer kikaptam édesanyámtól, mert 
elkéstem a feltámadási körmenetről. Sírva mondtam 
neki, hogy a tanító bácsi szándékosan tartott bent 
bennünket az iskolában, csak azért, hogy ne tud-
junk elmenni. Tízévesen már sok minden érdekelt. 
Eszembe jut, amikor a rádióban hallgattam a közve-
títést Rajk László temetéséről. Tudtam, hogy valami 
fontos történik.

– Hogyan teltek a gimnáziumi évei?
– A soproni Berzsenyi Dániel Állami Gimnázi-
umba jártam, amely ma ismét evangélikus líceum. 
Sok szeretetet kaptam a tanáraimtól. Ugyanakkor 
„életveszélyes” is volt ez az iskola, mert az igazgató 
– aki egyébként a Szent Asztrik Gimnáziumban 
érettségizett – ateista kört szervezett. Visszatekintve 
úgy látom, hogy ebben az időszakban valahogy az 
érzékenységem segítségével sikerült tájékozódnom. 
Felmértem a másikat, és ha úgy éreztem, hogy veszé-
lyes rám nézve, akkor elkerültem. 1964 januárjában 
feljelentettek az iskolámban, mert kiderült, hogy 
bencés szeretnék lenni. Az igazgatóval evangéliumi 
alapon egyeztem meg – ha valamit nem szeretnél 
magadnak, azt mással se tedd meg –, vagyis azt 
mondta: „ha befogja a száját, akkor eltűröm magát”. 
Így hát leérettségiztem, és Pannonhalmára kerültem.

– Miért döntött a bencés rend mellett?
– A magammal hozott katolikus neveltetés volt az 
elsődleges oka. De az is meghatározó volt, hogy 
egyszer, még tizenhét éves koromban elmentem egy 
későbbi rendtársam kurucdombi újmiséjére. Ennek 
a légköre annyira megragadott, hogy a hatására egé-
szen rövid idő alatt megérett bennem az elhatározás: 
bencés szerzetes leszek.

– A kultúra iránt érdeklődő emberként mik voltak 
a kedvenc olvasmányai?
– Fontos gyerekkori olvasmányélményem Harsányi 
Lajos A szent asszony –Magyarországi Szent Erzsébet 
életregénye című könyve, amely nagy hatással volt 
romantikus lelkemre. Hogyan lehet, hogy ez a fiatal 
nő, akit mindenki üldözött, képes volt letérdelni 
az istállóban, és Te Deumot imádkozni? Hogyan 
tud örvendezni az, akit üldöznek? Szenvedélyes 
Gárdonyi-olvasó voltam, de Kodolányi János Boldog 
Margit és Julianus barát című kötetei vagy Jókai Frá-
ter György című regénye is meghatározó az életem-
ben. Németh László VII. Gergely című drámája azért 
volt érdekes számomra, mert az egyéni lelkiismeret 

küzdelmét mutatta be. Dosztojevszkij A Karamazov 
testvérek című regényét sokszor idéztem később, 
mert a nyugati bencés szerzeteseszményemre nagy 
hatással volt a könyvben szereplő Zoszima szta-
rec. Mivel olyan korban éltünk, amikor a hatalmi 
játékra is figyelemmel kellett lenni, Déry Tibor A 
 kiközösítő című regényét is nagy érdeklődéssel vettem 
a kezembe. Ez Milánói Szent Ambrusról szól. Kérdés, 
miért ír egy kommunista, hitetlen író ilyen témáról? 
A válasz egyszerű: azért, mert 1956 után egy cellába 
került Kosáry Domokos történésszel, aki Szent Amb-
rus prefektussá választásából írta a szakdolgozatát. A 
Kosáryval folytatott beszélgetés indította Déryt arra, 
hogy egy szocialista kurzusregényt írjon Ambrusról.

Az értelmezéshez hozzá kell tenni, hogy a hatalom 
törékeny és ingatag, a hatalmasok jönnek és mennek.
Csak egyvalaki maradt egyenes úton, Ambrus, aki az 
életét Istenre építette, elmélkedett és virrasztott. Illyés 
Gyula Kháron ladikján című esszégyűjteményében 
olvashatjuk A múlt őre című írást, ami a clunyi 
bencés apátságról szól. Ha valaki arra kíváncsi, 
főapátként milyennek álmodtam meg a pannonhalmi 
apátságot, az ebből a szövegből megértheti. A pápa-
ság és a császárság között egy független, igazságot 
kereső közösséget ismerhetünk meg Illyés esszéjéből, 
ami nem a középkorról szól, hanem egy sajátos 
keresztény szellemi alapállásról.

– Tanított a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázi-
umban és a pannonhalmi iskolájukban is.
– Szívvel és lélekkel igyekezetem tanítani. A visz-
szajelzésekből úgy érzem, hogy a diákjaim atyaként 
emlékeznek rám.

– Mit tanácsolna a mai pedagógusoknak?
– Úgy látom, most még hangsúlyosabb a tanárok 
és a diákok között fennálló, természetes okokból 
fakadó generációs és gondolkodásbeli különbség. 
Ma nagyon nehéz ezt áthidalni, de nem lehetetlen. 
A bencés regula is azt hangsúlyozza, hogy a felelős 
személyen áll vagy bukik, végül hogyan alakul a 
helyzet, meg tudja-e oldani ezt a nehéz feladatot. Ez 
lemondást és aszkézist is kíván.

A pedagógiai pálya nem az uralom helye, a szolgálat a 
legfőbb jellemzője.

– Nagyobbat ugorva az időben, a rendszerváltás 
idején szentelték püspökké. Hogyan látja ezt az 
időszakot?
– Valóban, Mayer Mihállyal együtt február 11-én 
emlékezünk a püspökké szentelésünkre. Sok évtize-
den keresztül – mind egyházi értelemben, mind tár-
sadalmi vonatkozásban – egyfajta börtönben éltünk. 
Amikor pedig eljött a szabadság, vele együtt érkezett 
a sok csalódás is. A szocializmus által deformált 
magyar társadalom nem tudta oly módon a kezébe 
venni a sorsát, ahogyan kellett volna. Ez a történelem 



6

fájdalmas keresztútja. A II. vatikáni zsinat Lumen 
gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója írja: 
„Az Egyház »a világtól elszenvedett üldözések és az 
Istentől kapott vigasztalások közepette járva zarán-
dokútját«, az Úr keresztjét és halálát hirdeti, amíg 
el nem jön (vö. 1Kor 11,26). Megerősíti azonban 
a föltámadott Úr ereje, hogy külső-belső bajait és 
nehézségeit türelemmel és szeretettel legyőzze, és az 
ő misztériumát, jóllehet árnyékszerűen, mégis hűsé-
gesen kinyilvánítsa a világnak, míg végezetül teljes 
világosságában megmutatkozik.” Tudtam, hogy nem 
maradhat olyan a bencés rend, amilyen eddig volt, 
szükség van az élő és hatékony megújulásra, aminek 
első lépése a megtérés.

Nem a szokásokon kell változtatni, vagy a struktúrán, 
a Szentlélek nem erre hív bennünket. Lehet, hogy 
kevesebben leszünk, de aki marad, abból élő új hajtás 
sarjadhat.

Nem a saját személyemet tartottam fontosnak, 
hanem a rendi közösséget és az Egyházat. Sok ember-
ben van csalódottság, így bennem is. De látni kell, 
hogy Isten jósága sokféleképpen mutatkozik meg, 
és tudomásul kell venni, hogy nem mi üdvözítjük a 
világot.

– Sok területen segítette az emberek közötti 
párbeszédet. Pannonhalmát is ebbe az irányba 
fordította.
– Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy menjünk 
a világba, és tegyük tanítványaivá az embereket. A 
belső biztonság mellett ehhez egyfajta nyitottság 
is kell. A rendszerváltás idején többfelé szakadt a 
magyar társadalom, a különféle oldalak között pedig 
nem volt párbeszéd.

S ha már beszélni sem tudunk egymással, akkor mire 
fogunk jutni, nemcsak az evangelizáció területén, 
hanem az élet más szintjein is?
A conditio humana azt jelenti, hogy tiszteljem a 
másikat, meghallgassam őt, és együtt keressük a 
közös pontokat.

– Ferenc pápa pontifikátusának is meghatározó 
eleme az ökumenikus és vallásközi párbeszéd. Ön 
miért tartja ezt fontosnak?
– Pannonhalmán a 60-as években ökumenikus 
nevelést kaptak a szerzetesek. Ez a hagyomány 
egyébként a XIX. századra nyúlik vissza. A szerzetesi 
eszményekre tekintve láthatjuk, hogy mivel a szerze-
tes Istenhez, és nem a történelmi keretekhez ragasz-
kodik, ezért van benne nyitottság a sokféléségre és 
az egységre. A monasztikus szerzetesnek először az 
Egyház egyetemes egysége iránt kell érzékenységet 
tanúsítania.

Nem együttérzünk az Egyházzal, hanem érezzük az 
Egyházat.

A történelmi szakadások miatt elidegenedtünk egy-
mástól. Szent Márton monostorát az első évezredben 
alapították, ezt a korszakot pedig még a nyugati és 
a keleti Egyház egysége jellemezte. A II. vatikáni 
zsinat nem csak a kor igényére válaszolt, amikor 
párbeszédre hívta a keresztényeket. A már említett 
clunyi példát követő Pannonhalmi Főapátság a füg-
getlenségével és a szabadságával jelezni szerette volna 
a magyar társadalomnak, hogy merre tart a jövő útja. 
Ezért is volt fontos számomra Moszkva és Róma 
kapcsolata – II. Alekszij pátriárka 1994-ben látogatott 
Magyarországra –, a katolikusok és a protestánsok 
közötti dialógus, de nagy örömömre szolgált az is, 
amikor felkeresett minket Alois taizéi testvér.

– Pannonhalma ezer szállal kapcsolódik a magyar 
történelemhez. Mit jelent ma magyarnak lenni?
– Családi, vérségi tekintetben egy Kárpát-medencei 
ötvözet vagyok: horvát, magyar, sváb és szlovák vér 
folyik az ereimben. Ugyanakkor lelkületemben, válla-
lásomban teljesen magyar tudatú vagyok. Fiatalként 
három szerzetesrendbe léptem volna be szívesen: a 
pálosokhoz, mert magyar alapítású, a ferencesekhez, 
mert Szent Ferenc evangéliumi spiritualitása nagyon 
megragadott, és Pannonhalmára, mert ezt a monos-
tort Isten dicsőségére, ezért a nemzetért alapították. 
Amikor elmegyek a főapáti kápolna mellett, látom 
a Vajk (Szent István) megkeresztelése című képet és 
azt a jelenetet, amikor Szent István felajánlja a Szűza-
nyának a koronát. Naponta tudatosodik bennem, 
miért is vagyok itt. A Kárpát-medencei Háló közös-
ség támogatását is azért vállaltam, mert a magyar 
nép összefogásáért, üdvösségéért, előrehaladásáért 
munkálkodik.

A magyar embert a szív érzékenysége és az értelem 
intelligenciája jellemzi, ezt kell jól használnunk. A szív 
intelligenciája nem akadémiai fokot jelent.

Szent Ágoston említi a stilus christianust. Ez arra 
az evangéliumi módra utal, ahogyan a világhoz és 
magunkhoz viszonyulnunk kell. Ha a nagymamámra 
visszatekintek, úgy látom, hogy a maga hívő egysze-
rűségével „egyházdoktor” volt. A bölcsesség ugyanis 
a Lélek ajándéka.

– Mi szerez örömet Önnek?
– Katonakoromban egy harcászati gyakorlat után 
olyan koszos voltam, hogy fogtam magam, és a 
februári hidegben egy fagyott tócsa jegét feltörve 
megmosakodtam és megborotválkoztam. Azóta örü-
lök a tiszta víznek, annak, hogy felkel a nap. Annyi 
ajándékot kap az ember, csak vegye észre és köszönje 
meg!

– Mi okoz bánatot?
– Amikor nincs meg az emberekben a hivatásuk 
öröme; amikor frusztráltak, elégedetlenek. Ha 
valakihez szeretet nélkül viszonyulnak. A humánum 
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hiánya, amikor nem a másik támogatása, megsegítése 
a célja valakinek.

Az embertelenség mélyen le tud sújtani. Néhány 
hónapja találkoztam egy nagypapával, aki nagyon 
szenvedett valami miatt.

Nem sokkal ezután írtam neki, hogy szeretném 
elfelejteni azt a szomorú tekintetet, amivel akkor rám 
nézett. Válaszlevelében azt írta, hogy élete során két 
ember reagált így az érzéseire. Ha szomorú szemű 
gyereket látok, az is nagyon meg tud viselni.

– Mit jelent Önnek az imádság?
– Szerzetesként az életem része. A II. vatikáni zsinat 
szerint „az Egyház Krisztusban mintegy szentsége, 
azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges 
egyesülésnek”. Az imádság ennek a kapcsolatnak a 
megerősítése, elmélyítése. Az ima leginkább meg-
ismerés és hálaadás. Újabban sok imaszándékot 
kapunk, kérik, hogy imádkozzunk testvéreinkért, 
a szenvedőkért. Ez azt is mutatja, hogy az emberek 
mennyi szenvedés közepette élnek, és hogy a hívő 
keresztények a szenvedésüket is Isten elé viszik.

Nem alkudozom Istennel, hogy adjon valamit, nekem 
nincs más vágyam, mint hogy szeressem és szolgáljam. 
Ott tartok most, ahol a nagymamám.

– Milyen helyet foglal el az életében az Egyház?
– Az Egyház valós és látható szervezet, amelyhez 
tartozunk, és ami egy hagyományt képvisel. Olyan, 
mint az ejtőernyő, amibe belekapaszkodunk. Az élete 
nagyban függ a hitünktől is. Nehéz megfogalmazni, 
mi is az Egyház, mert benne vannak a püspöki palo-
ták és a lerobbant plébániák is, és a láthatatlan közös-
séghez való tartozást, annak szolgálatát is magában 
foglalja.

Számomra a legnagyobb ajándék Jézus Krisztus 
fenséges ismerete. Ha nem tudnék hinni abban, hogy 
Jézus Krisztus valóságos Isten, akkor is őt tartanám a 
legtökéletesebb embernek, az egyetlennek, akit érdemes 
követni.

Az Egyház a tökéletlenségeivel együtt kegyelmi aján-
dék.

– Hogyan készül a születésnapjára?
– Nem készülök rá. Hála van bennem. Most egy 
rend történeti írással foglalkozom. Személyesen 
ismer tem és nagyon tiszteltem Legányi  Norbert 
főapát urat, aki tíz év szolgálat elteltével egy sajátos 
karaktergyilkosság után távozott Pannonhalma 
 éléről. Az ő életművét szeretném feldolgozni.
A hívő ember számára egyetlen jeles alkalom sem 
saját magáról szól. Szent Ágoston mondja: emlékezni 
akarok, Uram, nem az emlékezésért, hanem azért, 
hogy téged még jobban szeresselek. Minden jubileum 
a háláról szól.

Fotó: Merényi Zita
Baranyai Béla, Kuzmányi István/Magyar Kurír

Egy teljesen Istennek adott élet ünneplése – Búcsú Jálics Ferenc jezsuita szerzetes 
paptól

MEGSZENTELT ÉLET – 2021. március 10.

2021. február 13-án, szombaton éjszaka elhunyt 
Jálics Ferenc jezsuita szerzetes. Az alábbiakban 
rendtársa, Patsch Ferenc SJ, a Pápai Gergely Egye-
tem fundamentális teológia tanszékének vezetője 
megemlékezését olvashatják.

Jálics Ferenc jezsuita a maga csendes módján mind-
annyiunk közül talán a legtöbbet tette a hit mai 
terjedéséért.

Feri atya kilencvennégy évvel ezelőtt, 1927-ben szü-
letett Budapesten. Gyermekkorát családi birtokukon, 
Gyálon töltötte. Édesapja akaratából katonai pályára 

lépett. 1944-ben, tizenhét évesen tisztjelöltként 
Németországba vezényelték.

Nürnberg bombázása alatt élte át azt a mély vallási 
tapasztalatot, amely egész későbbi életútját és hitét 
meghatározta: mint sokszor elmesélte, Isten jelenléte 
egy pillanat alatt egészen kézzelfoghatóvá vált szá-
mára.

Magyarországra való visszatérése után pótlólagosan 
letette az érettségi vizsgát, majd 1947-ben belépett a 
Jézus Társaságába. A noviciátust még itthon végezte, 
ám a kommunista rendszer elnyomó egyházpoliti-
kájának hatására a jezsuita elöljárók úgy döntöttek, 
hogy a fiatal rendtagokat külföldre menekítik. Így 
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került ő is filozófiai tanulmányai végzésére a német-
országi Pullachba, majd gyakorlati tapasztalatszer-
zésre a belgiumi Leuvenbe. További tanulmányait 
Chilében, valamint egy argentin teológiai fakultáson, 
a Buenos Aires-i egyetemen folytatta, ahol később a 
fundamentális teológia és a dogmatika oktatója lett. 
Hamarosan rábízták a tanuló rendtagok (skolaszti-
kusok) lelkivezetését is, tehát spirituálisként (lelki 
igazgató) is tevékenykedett. Jálics atya 1974-ben úgy 
döntött, hogy egy rendtársával és barátjával Buenos 
Aires egyik nyomornegyedébe költözik, és megosztja 
életét a szegényekkel. Ez azonban hamarosan vörös 
posztó lett az argentin szélsőjobboldali katonai junta 
vezetőinek szemében: letartóztatták, és közel fél éven 
keresztül megkötözve, bekötött szemmel tartották 
fogva egy cellában. Csodával határos módon szaba-
dult, Dél-Amerikából azonban menekülnie kellett. 
Először az Egyesült Államokba ment, majd 1978-ban 
áttelepült Németországba. Itt dolgozta ki azt a lelki-
gyakorlatos módszert, amely személyes élettörténeté-
ből és abból a kontemplatív csendből született, amely 
körülvette őt.

Ekkor vette kezdetét Jálics Ferenc atya életének 
utolsó, legtermékenyebb szakasza. 1984-ben egy, 
a Frank-erdőben található kis faluban, Griesben 
lelkigyakorlatos házat alapított, amelyet kerek húsz 
eszetendőn át vezetett. Az állandóan telt házzal 
működő intézményben szó szerint ezrek végeztek 
szemlélődő lelkigyakorlatot, s nyertek életükre nézve 
eligazítást, találtak belső világosságot és békét. A 
részvételi díjakból befolyó jelentős összegből Jálics 
atya rendszeresen támogatta a jezsuita rendtarto-
mányt, és sokat jótékonykodott. A ház fenntartása 
persze csak úgy volt elképzelhető, hogy önkéntesek 
is éltek vele – az úgynevezett Háziközösség –, akik 
szabályos munkaszerződéssel vállalták, hogy napi 
négy órát dolgoznak, s ennek fejében napi négy 
órát személyes imára, meditációra fordíthatnak. A 
modellnek messze földről a csodájára jártak, hiszen 
a hasonló intézmények fenntartása rendszerint sok 
pénzbe kerül a támogató rendi központnak.

A griesi lelkigyakorlatok iránti érdeklődés azonban 
akkora volt, hogy általában még az önkéntesek közé is 
csak várólistáról lehetett bekerülni.

Jálics atya emellett írt hat könyvet, amelyek mind-
egyikét más nyelvekre is lefordították, és sok kiadást 
megértek. Lelkigyakorlatos módszeréről írt főműve 
egyenesen könyvsikernek számít: ez a kötet közel 
százezres példányszámban kelt el, és mintegy húsz 
nyelven jelent meg (az indiai és az amerikai kiadáson 
kívül például kínaiul is). Már nyugdíjaskorú volt, 
amikor a taizéi szerzetesek hívták, hogy a közössé-
güknek szemlélődő lelkigyakorlatot tartson.

Feri atya tehát kitűnő szervező volt, kiváló pedagó-
gus, és nagyon nagy lelki ember. S hogy mi volt a 

titka? Egy alkalommal a Háziközösség egy volt tagja 
mesélt nekem róla, csillogó szemekkel: „Akartam 
magamnak egy asztali lámpát a szobámba – mondta 
–, de sehol sem találtam a házban olyat, ami hasz-
nálható állapotban lett volna. Amikor panaszkodtam 
erről Feri atyának, szó nélkül beültetett az autóba, és 
személyesen bevitt a városba, hogy lámpát vásároljon 
nekem. Még erre is volt ideje, figyelme, lélekjelen-
léte.” A szavaiból lelkesedés csengett. Megütközve 
hallgattam: hát csak ennyi volna? „Csak” ennyi?

Aki csak találkozott Jálics atyával, a hatása alá került 
annak a személyes szeretetnek, ami az egész lényéből 
áradt. Úgy tudott figyelni, hogy az ember olyasmit 
is elmondott neki, amit azelőtt soha senkinek. Pedig 
nem kíváncsiskodott,

egyszerűen csak ránk függesztette nyugodt, áttetszően 
kék szemét – erre mindenki máig emlékszik. Bizto-
sak lehettünk az elfogadásában. Ebben a figyelmes 
jelenlétben aztán olyan válaszok születtek, amelyekről 
magunk sem tudtuk, hogy bennünk rejtőznek.

Nem beszélt sokat, de a kellő pillanatban sebészi 
pontossággal tudott kimondani egy-egy mondatot, 
ami a vesékig hatolt. Képes volt meghallani azt is, 
amit meg sem tudtunk fogalmazni. A szavak mögött 
rejlő emberre figyelt. Senkit sem vigasztalt, de – ezt 
másoktól hallottam – gyakran együtt sírt azokkal, 
akik a szenvedéseikről meséltek neki. Én magam 
örökre hálás vagyok neki néhány életre szóló eligazí-
tásért.
Feri atya 2017-ben visszatért Magyarországra, 
és utolsó éveit egy budapesti idősek otthonában 
töltötte. Az emlékezete már cserben hagyta, mégis 
sokan keresték. Nemrég koronavírus-fertőzés gya-
nújával kórházba került. Két nappal a halála előtt, 
csütörtökön azonban kiengedték, újra visszakerült 
az otthonba. Jezsuita elöljárója, Vízi Elemér SJ pén-
teken feladta neki a betegek szentségét. Szombatra 
virradóra, hajnali 3 óra körül szenderedett el. Élete 
számomra bizonyíték arra, hogy Isten mit képes 
kihozni annak az életéből, aki minden fenntartás 
nélkül átadja magát neki.
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A belgiumi, hollandiai és 
luxemburgi diaszpórában élő 
magyarság összefogása iránt 
elkötelezett lelkipásztori, taní-
tói és közösségépítő szolgálata 
elismeréseként Havas István 
Zoltán, a Brüsszeli Magyar 
Katolikus Közösség lelkipász-
tora; 

A diaszpórában élő magyar nemzettársaink anya-
nyelvű hitéletének biztosítása, valamint a keresztény 
értékek továbbadása 
érdekében végzett több 
évtizedes, odaadó szol-
gálata elismeréseként dr. 
Cserháti Ferenc, a külföldi 
magyarok lelkipásztori 
ellátásával megbízott 
esztergom-budapesti 
segédpüspök, a Magyar 
Diaszpóra Tanács Egyházi 
és Cserkész Szervezetek 
Regionális Ülésének társelnöke; 
több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a 
papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló 

nevelői tevékenysége elisme-
réseként Palánki Ferenc, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye püspöke;
több évtizedes, odaadó lelki-
pásztori szolgálata, kiemel-
kedő egyházdiplomáciai 
szerepe, valamint a katolikus 
nevelés érdekében végzett 
munkája elismeréseként 

dr. Ternyák Csaba metropo-
lita, az Egri Főegyházmegye 
érseke.

A határon túli magyarság 
körében végzett elkötelezett 
szolgálata, valamint a hazai 

görög-
kato-
likus 
hívők 
összefogását szolgáló, kiemel-
kedő közösségépítő munkája 
elismeréseként Orosz Ist-
ván görögkatolikus pap, a 
Máriapócsi Nemzeti Kegyhely 
igazgatója; 

FERENC PÁPA – 2021. március 2.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitát 
február 27-én, szombaton fogadta Ferenc pápa. A 
főpásztor a Vatikáni Rádióban beszélt látogatásá-
ról.

Kocsis Fülöp régóta esedékes találkozásra érkezett, 
hiszen minden keleti, saját jogú egyház vezetőjével a 
Keleti Kódexben is rögzített módon a pápának kap-
csolatot kell tartania. A metropolita úgy látja, éppen 
Ferenc pápa kevesebb útja miatt került be a látogatók 
közé a járványos időszak ellenére.

Bár nem kifejezetten a magyar görögkatolikus egy-
házra vonatkozik, de Kocsis Fülöp kérésére szóba 
került a megbeszélésen a kárpátaljai görögkatolikus 
egyház helyzete is. Mivel tavaly nyáron Milan Šašik 
püspök elhunyt, és jelenleg kormányzó irányítja a 
munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, fölmerült 
az, hogy mi legyen az egyházmegye sorsa. Erősen 
érzékelhető az ukrán befolyás, hogy Kárpátalja is az 
ukrán görögkatolikus egyház nagyérseksége legyen, 
amennyiben metropóliává válik. A magyar görögka-
tolikusok, akik viszont többekkel együtt Munkácsra 
mint anyaegyházmegyére tekintenek, azt szeretnék, 
ha megőrizné azt az önállóságát, amely történelmileg 

A magyar jezsuita rendtartomány 2021. április 8-a, 
csütörtök 18 órára tűzte ki Jálics Ferenc SJ temetésé-
nek időpontját. A szertartás a budapesti Jézus Szíve 
jezsuita templomban lesz. Az elhunyttól szentmise 
keretében vesznek búcsút, és hamvait a templom 
alatti urnatemetőben helyezik örök nyugalomra.
A rendtartomány tagjai remélik, addigra a járvá-
nyügyi korlátozások is enyhülni fognak, és Jálics 

Ferenc barátai, tisztelői közül sokan, akár külföldről 
is eljöhetnek. Azok, akik személyesen nem vehetnek 
részt a szertartáson, az élő online közvetítést követ-
hetik majd figyelemmel.

Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 
a következő állami díjakat adományozta egyházi személyeknek.

Kocsis Fülöp érsek-metropolitát fogadta a pápa
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mindig is a sajátja volt, és aminek megfelelően ma is 
közvetlenül a pápának van alárendelve. A magyar-
országi görögkatolikusokhoz hasonlóan vélekednek 
erről a magukat a munkácsi egyházmegyéből 
származtató szlovákiai, szerbiai, horvátországi görög-
katolikusok, sőt még az amerikaiak, a pittsburghi 
metropólia is. Hogyha tehát a kárpátaljai egyházme-
gye előrelép egy fokot, és metropóliai egyházzá válik, 
nagy kérdés, hogy sui iuris, tehát saját jogú egyházzá 
válik, továbbra is a Szentszéknek alárendelve, vagy 
pedig a nagy ukrán görögkatolikus egyház részeként 
válik metropóliává.

Kocsis Fülöp úgy látja, ez még nyitott kérdés. Ferenc 
pápa nagyon érdeklődött a főpásztor véleménye 
iránt. Kocsis Fülöp elmondta, jó volt vele beszélgetni 
arról, hogy a soknemzetiségű, sok kultúrával rendel-
kező Kárpátalja bizonyos értelemben mégiscsak 
sok sajátosságot hordoz, és habár Ukrajnának mint 
országnak egyértelműen a része, de egyháztanilag 
igenis különválasztandó, különválasztható.

A Keleti Kódex szabályozza, hogy ötévenként min-
den keleti egyház tartson gyűlést. A magyarországi 
görögkatolikus metropólia is készül erre, hiszen a 
2015-ös létrejötte óta eltelt már ez az öt év. A gyűlést 
2021 tavaszán szerették volna megtartani, de az 
eucharisztikus kongresszus egyéves eltolása miatt ők 
is későbbi időpontra csúsztatják ezt: 2022-ben tavasz-
szal vagy ősszel fogják végül megszervezni.

A metropóliai gyűlés kicsit hasonlít az egyházmegyei 
szinódusokra, de technikai szempontból nem ugyan-
arról van szó – mondta el Kocsis Fülöp, hozzátéve, 
hogy a keleti egyházban a szinodalitás másképpen 
jelenik meg, mint a római katolikus egyházban. A 
szinodalitás nem demokrácia, az egyházban ugyanis 
szent rend, hierarchia van, ugyanakkor mindenkinek 

a hangja fontos, mindenkinek a véleményére oda 
kell figyelni. „Ahogy Benedek atyánk is belevette 
a regulába, hogy a legfiatalabbon keresztül szól a 
Szentlélek”, a szinodalitást is úgy lehet közérthetően 
meghatározni, mint közös figyelmet a Szentlélek 
szavára.

Kocsis Fülöp arról is beszámolt a pápának, hogy a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal (NEK) 
egy időben meghívják Európa összes görögkatolikus 
püspökét Budapestre, egyrészt hogy ők is vegyenek 
részt a kongresszuson, másrészt pedig hogy ez a 
negyvenöt-ötven főpásztor külön is találkozzon. A 
görögkatolikus püspökök egyébként is rendszeresen 
összegyűlnek, ezeket a kontinensszintű találkozókat 
Keresztes Szilárd indította útjára húsz évvel ezelőtt. 
Mindenképpen nagy esemény lesz a NEK keretében 
az a keleti liturgia, amelynek főcelebrálására Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita és Erdő Péter bíboros együtt 
kérték fel a Damaszkuszban székelő melkita pátriár-
kát.

A beszélgetés visszahallgatható ITT.
Forrás: Vatikáni Rádió/Hajdúdorogi Főegyházmegye
Fotó: Merényi Zita, Magyar Kurír

Március 17-én a Szentatya a két héttel ezelőtti 
katekézisét fejezte be, mely az ima és a Szenthá-
romság kapcsolatáról szólt. A Szentháromság 
személyei közül külön is kiemelte a Szentlelket, aki 
jelenvalóvá teszi Jézust a lelkünkben, és megtanít 
imádkozni bennünket.

Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.
Kedves testvérek, jó napot kívánok!
Ma befejezzük azt a katekézist, amely az imádságról 
mint a Szentháromsággal, különösen a Szentlélekkel 
való kapcsolatról szól.
Minden keresztény lét első ajándéka a Szentlélek. 
Ő nem egy a sok ajándék közül, hanem az alapvető 
ajándék. A Lélek az az ajándék, akinek az elküldé-

sét Jézus megígérte nekünk. A Lélek nélkül nincs 
kapcsolat Krisztussal és az Atyával. Mert a Lélek 
megnyitja szívünket Isten jelenléte előtt, és bevonja a 
szeretetnek abba az „örvénylésébe”, amely Isten szíve.
Nemcsak ezen a földi úton vagyunk vendégek 
és zarándokok, hanem vendégek és zarándokok 
vagyunk a Szentháromság misztériumában is. Olya-
nok vagyunk, mint Ábrahám, aki egy napon három 
vándort fogadott be a sátrába, és Istennel találkozott. 
Ha valóban megszólíthajuk Istent, és hívhatjuk 
„Abbának”, „Papának”, az azért van, mert a Szentlélek 
lakik bennünk;
ő az, aki lelkünk mélyén átalakít bennünket, és megta-
pasztaltatja velünk az abból fakadó túláradó örömet, 
hogy Isten igazi gyermekeiként szeret bennünket.

Ferenc pápa katekézise: A Lélek nélkül nincs öröm, sem szeretet, csak szomorúság és 
megszokás!
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Az Isten felé irányuló összes lelki munkát a Szent-
lélek, ez az ajándék végzi bennünk. Azért dolgozik 
bennünk, hogy folytassuk keresztény életünket, 
Jézussal együtt, az Atya felé.

Ezzel kapcsolatban a katekizmus ezt írja: „Valahány-
szor Jézushoz kezdünk imádkozni, a Szentlélek vonz 
minket az imádság útjára a maga megelőző kegyel-
mével. Mivel Krisztust emlékezetünkbe idézve ő tanít 
minket imádkozni, hogyan ne imádkoznánk őhozzá 
is? Ezért buzdít az Egyház arra, hogy mindennap 
fohászkodjunk a Szentlélekhez, különösen fontos cse-
lekedeteink kezdetén és végén” (KEK 2670). Látjuk 
hát, mi a Lélek munkája bennünk. „Emlékezetünkbe 
idézi” Jézust, és jelenvalóvá teszi számunkra – mond-
hatjuk, hogy

ő a mi szentháromságos emlékezetünk, Isten emléke-
zete bennünk –,
és jelenvalóvá teszi Jézust, hogy ne múltba vesző 
személyiség maradjon: vagyis a Lélek a jelenbe hozza 
Jézust a lelkünkben. Ha Krisztus csak a távoli időben 
lenne, akkor magányosak és elveszettek lennénk a 
világban. Igen, emlékeznénk Jézusra, ott, messze…, 
ám a Lélek idehozza őt a szívünkbe ma, most, ebben 
a pillanatban. A Lélekben minden élénkké válik: a 
Krisztussal való találkozás lehetősége minden időben 
és helyen nyitva áll a keresztények előtt. Lehetőség 

van arra, hogy Krisztussal ne csak történelmi sze-
mélyiségként találkozzunk. Nem. A Lélek bevonzza 
Krisztust a szívünkbe, a Lélek lehetővé teszi, hogy 
találkozzunk Krisztussal. Ő nincs messze, a Lélek 
velünk van: Jézus még neveli tanítványait, átalakítja 
szívüket, ahogy Péterrel, Pállal, Mária Magdolnával 
és az összes apostollal tette. Miért van jelen Jézus? 
Mert a Lélek lelkünkbe hozza!
Ezt tapasztalta meg sok imádkozó ember: férfiak és 
nők, akiket a Szentlélek Krisztus „mértéke” szerint 
alakított irgalmasságban, szolgálatban, imádságban, 
katekézisben…

Kegyelem, ha ilyen emberekkel találkozhatunk: ész-
revesszük, hogy más élet lüktet bennük, tekintetük 
„messzebbre” lát.

Ne csak a szerzetesekre, a remetékre gondoljunk; 
a mindennapi emberek között is vannak, olyan 
emberek, akik hosszú ideje folytatnak párbeszédet 
Istennel, néha belső küzdelemben, mely megtisztítja 
a hitet. Ezek az alázatos tanúk Istent keresték az 
evangéliumban, a magukhoz vett és imádott Eucha-
risztiában, a nehézségekkel küzdő testvérük arcán, és 
titkos tűzként őrzik az ő jelenlétét.
A keresztények első feladata éppen ennek a tűznek az 
életben tartása, amelyet Jézus a földre hozott (vö. Lk 
12,49). És mi ez a tűz? Ez a szeretet, Isten Szeretete, 
a Szentlélek! A Lélek tüze nélkül a próféciák kialsza-
nak, szomorúság szorítja ki az örömet, megszokás 
váltja fel a szeretetet, a szolgálat rabszolgasággá 
válik. A tabernákulum mellett világító lámpa képe 
jut eszembe, ahol az Eucharisztiát őrzik. Amikor a 
templom kiürül, és beesteledik, amikor a templom 
zárva van, az a lámpa továbbra is világít, továbbra is 
ég: senki sem látja, mégis ég az Úr előtt. Ilyen a Lélek 
a szívünkben: mindig jelen van, mint az a lámpa.

A katekizmusban továbbá ezt olvassuk: „A Szentlélek, 
akinek kenete egész lényünket betölti, a keresztény 
imádság belső tanítómestere. Ő az imádság élő 
hagyományának szerzője. Az imádságnak annyi 
útja van, ahány az imádkozó ember, de mindenki-
ben és mindenkivel ugyanaz a Lélek működik. A 
keresztény imádság a Szentlélekkel közösségben az 
Egyház imádsága” (KEK 2672). Sokszor előfordul, 
hogy nem imádkozunk, nincs kedvünk imádkozni, 
vagy sokszor úgy imádkozunk, mint a papagájok: a 
szájunkkal, de a szívünk távol van. Itt az idő, hogy azt 
mondjuk a Léleknek: „Jöjj, jöjj, Szentlélek, melegítsd 
fel a szívemet!

Jöjj, és taníts meg imádkozni, taníts meg az Atyára 
nézni, a Fiúra nézni!
Taníts meg a hit útjára! Tanítsd meg, hogyan szeres-
sek, és főként, hogyan éljek reményben!” Állandóan 
hívnunk kell a Lelket, hogy jelen legyen életünkben!

Tehát a Lélek az, aki írja az Egyház és a világ törté-
netét. Mi üres oldalak vagyunk, készen befogadni 
az ő kézírását. És a Lélek mindannyiunkban eredeti 
műveket komponál, mert nincs olyan keresztény, aki 
teljesen egyforma lenne másokkal. Az életszentség 
határtalan területén az egyetlen Isten, a szerető 
Szentháromság a tanúk színes sokféleségét támasztja: 
méltóságukban mind egyenlők, de egyedülállók is 
abban a szépségben, amelyet a Lélek teremt minda-
zokban, akiket Isten irgalma az ő gyermekeivé tett. 
Ne felejtsük el, a Lélek jelen van, jelen van bennünk! 
Hallgassuk a Lelket, hívjuk a Lelket – ő az ajándék, 
akit Isten nekünk adott –, és mondjuk neki: „Szent-
lélek, nem tudom, milyen az arcod – nem ismerjük 
–, de tudom, hogy te vagy az erő, te vagy a fény, hogy 
képes vagy fejleszteni engem, és meg tudsz tanítani 
imádkozni. Jöjj, Szentlélek!” Gyönyörű ez az ima: 
„Jöjj, Szentlélek!”
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Erdő Péter: Nem halasztható tovább a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

HAZAI – 2021. március 10.
 
Az aktuális járványügyi előírásokhoz igazodva 
tartják meg szeptemberben az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust (NEK) hazánkban, 
amelynek záró szentmiséjére Budapestre érkezik 
Ferenc pápa is. A Szentatya várható látogatásával 
kapcsolatban és a világkongresszus megrende-
zésének feltételeiről Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek a Trend Fm rádiónak 
nyilatkozott.

A járványhelyzet miatt egy évet csúsztak a nagy kato-
likus világesemények: a NEK, a családok találkozója, 
az ifjúsági világtalálkozó; további halasztásra azon-
ban nincs lehetőség, hiszen összetorlódnának a nagy 
nemzetközi katolikus találkozók. Az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra szeptember 5. és 12. 
között kerül sor Budapesten – nyilatkozta Erdő Péter 
bíboros, prímás, akivel Lakatos László beszélgetett.
A főpásztor elmondta, a járványhelyzet alakulása 
miatt 2021 őszét illetően is van némi bizonytalanság, 
ugyanakkor erős szándék van arra, hogy ha kell 
korlátozásokkal, távolságtartással, oltási igazolással, 
maszkhasználattal vagy részben az online tér haszná-
latával, de mindenképpen megrendezze Magyaror-
szág a kongresszust. A bíboros megemlítette, hogy a 
Szentatya iraki látogatása során is az előírt távolság-
tartásokkal tartották meg a szentmisét. Szavai szerint 
ha ősszel szükséges lesz, akkor Budapesten is így 
zajlanak majd az események.

Erdő Péter felidézte, hogy Ferenc pápát már tavaly év 
elején meghívták az eucharisztikus kongresszusra, aki 
nyitott volt arra, hogy részt vegyen annak legünnepé-
lyesebb részén, a záró szentmisén, sőt a mise celebrálá-
sát is szívesen vállalta. „Iraki útjából látjuk, hogy bátor 
ember. A járványhelyzet ellenére is vállalta az utazást” 
– fogalmazott a bíboros, aki örömét fejezte ki, hogy a 
Szentatya elfogadta Magyarország meghívását is.

Szólt arról is, hogy Ferenc pápa iraki utazásának több 
üzenete is volt. Mint mondta, látogatásának egyik 
célja a keresztény hívek támogatása, a szolidaritás 
kifejezése az üldözött keresztények iránt. Erre utal az 
is – tette hozzá Erdő Péter –, hogy felkereste a lerom-
bolt városokat, városrészeket. Másrészt a Szentatya 
párbeszédet kezdett az iszlám világgal – hangsúlyozta 
a bíboros. Erdő Péter szerint

Ferenc pápa nem harcosként jelentkezett, aki majd 
síkra száll, és megvédi más ellenséges erőkkel szemben 
a kereszténységet, hanem a párbeszéd útján indult el a 
keresztény közösség és mindenki más érdekében.

A bíboros megjegyezte, örömmel tölti el, hogy javul-
nak a vallásközi kapcsolatok, amely folyamatban a 
pápaságnak hosszú évtizedek óta vezető szerepe van. 
Erdő Péter felidézte, hogy annak idején Magyaror-
szágon II. János Pál pápa volt az, aki ellátogatott Deb-
recenben a gályarab prédikátorok emlékművéhez, és 
ő volt az, aki a zsidó közösséggel is találkozott.

Erdő Péter kitért arra is, milyen jelentősége van 
annak, hogy Ferenc pápa eljön az eucharisztikus 
kongresszusra hazánkba, ugyanis a katolikus egy-
házfő nem mindig látogat el ezekre az eseményekre; 
számos alkalommal csak legátust küld. Legutóbb 
II. János Pál vett részt a Rómában, 2000-ben meg-
rendezett NEK-en. Magyarország ezt megelőzően 
1938-ban rendezhette meg a világkongresszust, akkor 
XI. Piusz pápa helyett Pacelli bíboros, államtitkár – a 
későbbi XII. Piusz – utazott hazánkba.

A magyar főpásztor kiemelte, a mi esetünkben az az 
üzenete a látogatásnak, hogy a járvány félelemmel és 
szomorúsággal telt időszaka után érezzük át, hogy az 
isteni gondviselés nem hagy magunkra.
A NEK eseményei és programjai kapcsán Erdő Péter 
arról is beszélt, hogy a hit mellett kiemelten fontos a 
fiatalok megszólítása a művészetek nyelvén is.
Az Erdő Péterrel készült interjú teljes egészé-
ben ITT hallgatható meg.

Forrás és fotó: NEK/Trend Fm
Magyar Kurír

FELHÍVÁS
Ismét és nagy szomorúsággal úgy érzem, sürgősem 
fel kell hívnom a figyelmet a drámai helyzetre Mian-
marban, ahol sokan, különösen fiatalok életüket 
vesztik, hogy reményt nyújtsanak hazájuknak. Én is 
letérdelek Mianmar utcáin, és mondom: Legyen vége 

az erőszaknak! Én is kitárom karomat, és mondom: 
Válasszátok a párbeszédet! A vérontás nem old meg 
semmit! Válasszátok a párbeszédet!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír
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85. születésnap – Mustó Sándor

1933. február 19-én megszületett a Mustó család 
következö gyermeke, aki ismet egy kedves, jámbor 
gyermekként gazdagította a szülöket és a meglévö 
fiúgyermekeket, a fiuk eddig legkisebb öccsük a 
Sándor nevet kapta a keresztségben. 

Sok-sok évvel késöbb 
Hollandiába került, ahol 
Utrecht városában tele-
pedett le, mivel ott kapott 
állást, mint középiskolai 
német nyelvtanár. 
Sándor számtalan jóté-
konysági megmozdulása 
mellett (szállásadás, étkez-
tetés, lelkitámasz), csak 
hogy néhányat említsek 
a sok közül, a Hollandiai 
Magyar Római Katolikusok 

Egyházközségi Tanácsának, 
röviden EKT-nek lett a 
pénztárosa, mely önkéntes 
funkciót oly lelkiismerete-
sen és becsülettel végezte, 
amely ritka gyakorlat jelen-
legi világunkban. Ezúton is 
öszinte köszönetünk érte!!!

Mivel a Covid19 minden-
féle szociális érintkezést 
korlátoz, ezért az EKT 
alelnöke, Tápai Katalin és 

a hágai csoport titkára, 
 Kirkósa Orsolya szerény 
ajándékkal (de finom)
felkereste Sándort 
utrechti otthonában, 
hogy személyesen is gra-
tulálni tudjon a jelenlegi 
hollandiai R.K. közösség 
egyik oszlopos tagjának, 
aki közmegbecsülésnek 
örvend úgy a holland, 
mint a magyar közössé-
gekben, amelyben meg-
fordul, vagy tagja.

Kedves Sándor! Ezúton is 
kívánjuk, hogy éltessen a 
jóIsten még nagyon sokáig és adja meg a lehetöséget 
Neked és az egész hollandiai r. k. közösségnek, hogy 
meg számtalanszor mehessünk hozzád február 19-én 
látogatóba!!! Kérjük a Teremtöt, adja meg számunkra 

azt a a kegyelmet, hogy 
Drága Testvéred, Mustó 
Péter atya s.j. körülmé-
nyeitöl függöen még 
néhányszor szebbé, áhíta-
tosabbá tegye a Nagyböjti 
idöszakot nagyjelentöségü 
lelkigyakorlataival és mély 
lelki-nyomot hagyó virág-
vasárnapi szentmiséivel!!!
Sándor, utólag, is ezúton is: 
Egészségedre!!! 
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Karácsony, Elsõáldozás, 70. születėsnap

Mint orgonista    Áldást mond    Mester Blanka, Kovács Kata és Bálint Gábor énekel

Leo Elshout, mint József      Jerlenet a Betlehemes játékból     „Szüz Mária várja, várja....”

Mia Beldineau megkapja élete elsö szentostyáját  Vértes Véda is elöször veszi magához Krisztus Testét                 
Végre! Fazekas Viktória áldozhat ezután szülivel és növérével együtt

Havas István atya átveszi a hágai csoport és az elsöáldozók ajándékát 70. születésnapjára.     „Ekkora olajfát 
kaptam a kedves hollandiai testvérektöl”
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Ezen szám összeállításán közremüködött Leo Elshout, Kirkósa Orsolya, szerkesztö Tápai Katalin, formai szerkesztö: Frits van 
Gaans. e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com. A hírlevél letölthető: www.hollandiaimagyarkatolikusok.net

Gyászhír

Op dinsdag 2 februari 2021 is in Capelle aan den 
IJssel Dhr. GaborBela Jakabffy overleden. 
Hij is op 11 september 1949 in Budapest geboren.
Hij bekleedde in Hongarije diverse functies in het 
hotelwezen, o.a.bij Gundel, later in internationale 
treinen. Op een toeristenpaspoort kwam hij in 
zijn nieuwe vaderland en werkte in Eindhoven, 
Rotterdam en Den Haag. Hij organiseerde in Hon-
garije reünies en hielp mensen bij onderzoek naar 
familie aldaar. Hij had grote liefde voor fotografie, 
schilderkunst en muziek. Fysieke mogelijkheden 
en contacten werden minder. Toch bleven mensen 
hem trouw zoals de families Dencz en Verheij. De 

R.K.viering van Woord en Gebed met Hongaarse,
Engelse en Latijnse liederen vond plaats op cre-
matorium Schollevaar op 9 februari ’s morgens. 
De stoffelijke resten zullen naar Hongarije worden 
gebracht.’

Aktuális

Közlemények:

Egyik kedves és általunk mélyen tisztelt honfitár-
sunktól kaptunk donációt Gelderlandból. Hálás 
köszönet érte! Példája követendö, hiszen közössé

günk kizárólag adományokból tartja fenn magát, s 
mivel a létszám hál’Istennek egyre inkább növekszik, 
a kiadások is ezzel egyenes ar.arányban nönek. 
Tehát, kérünk minden kedves Olvasónkat, adomá-
nyaikkal erösítsék anyagi lehetöségeinket!!!
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MISEREND 2021 MÁj 1-TÖL 2021 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
Máj. 2 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap
Máj. 24 12.30 Pünkösdi Szentmise Havas István atya
Hétfö  Tanévzáró
Jún. 6 12.30 Szentmise Pater A. Peters
Vasárnap
Júl. 4 12.30 Szentmise Pater A. Peters
Vasárnap
Szept. 5 12.30 Szentmise Pater A. Peters
Vasárnap
Okt. 3 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap
Dec. 4 12.30 Igeliturgia Molnár-Gál Béla
Vasárnap   diakónus
Dec. 26 12.30 Karácsonyi Szentmise Havas István atya
Vasárnap  

Wassenaar
A wassenaar-i családi nap pontos idejét a Hollandiai Magyar Szövetség honlapján olvashatják.
A Szent István ünnep ideje és helye 2021. augusztus 29, 12.00 h, Sint Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31. 
2241 PJ Wassenaar (Parklaan 28 (kerk) / van Cranenburchlaan 31 (Pastorie) tel. Nr: 070-511 4262, e-mail: 
secretariaat@sintjozefwassenaar.nl 
Nov. 13  Kocsis Fülöp görög katolikus Metropolita-Érsek látogatása Hollandiában
Szombat  Magyar Nap és vecsernye
Nov. 14  Püspöki Szent Liturgia Kocsis Fülöp Metropolita-Érsek
Vasárnap

Amszterdam
Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 1071 KM Amszterdam
Dec. 3 18.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Szombat

Helmond
Pauluskerk, Paulus Potterstraat 2., 5702 CW Helmond
Okt. 2 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap

Eindhoven
Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven
Okt. 2 16.00 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap

Vianen
Vianeni Magyar Otthon, Magyar Otthon: Panoven 17 A, 4133 NG
Langeweg 145 sz. házzal szemben van a bejárat

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!!!


