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alkalmából!

Magyarok első szent királya,
Hitetlenből hivőt csinálva,
A honszerzés másik felét,
Mely még dicsőbb, te végezéd.

Körülhordatva a keresztet,
A kóbor lábat, kósza kedvet
Egy helyhez, egy honhoz kötéd.
Örök dicsőség a tiéd!

Im, ezer éve fenragyog már
A szent kereszt és áll az oltár,
Honnan tömjénfüst és ima
Hozzád repül, Isten fia.

Üdvünk sehol se volt, csak épen
A megváltó kereszt jelében.
Te tudtad ezt, óh, bölcs, dicső!
S nem ölt meg ellenség, idő.

Élünk, vagyunk már ezer éve
Sok harcba’, sok viharba’, vészbe’,
S mig a kereszt marad jelünk,

Dicső király, el nem veszünk!

Reviczky Gyula: Szent-István napján - Részlet
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Visszatekintés

2022. április 18 – Húsvét hétfő 
Havas István atya idén is eljött közénk és a tőle meg-
szokott lelkesedéssel celebrálta a húsvéti nagymisét! 
Nagy örömmel hallgattuk szavait, prédikációját, 
melyet sokáig megőrzünk emlékezetünkben. Köz-
reműködött a Hágai Magyar Énekkar Kovács Kata 
vezetésével. A szentmise után Farkas Flórián tartott 
előadást az Arany Bulláról. A 800 éves Arany Bulla 
másolatát mutatta be, rendkívül mélyreható, színvo-
nalas előadás kíséretében. Ezúton is nagyon szépen 
köszönjük!
A szertartás után szeretetvendégségre került sor 
mindenféle finomsággal. Mindenkinek köszönjük, 
aki valamilyen formában hozzájárult. Szép számmal 
voltunk jelen.

Molnár-Gál Béla állandó diakónus ismét ellátogatott 
hozzánk, aminek igazán megörültünk. Először április 
30-án Amszterdamban tartott Igeliturgiát. A kis 
közösség minden tagját elégedettség töltött el, hogy 
újra katolikus szertartáson vehettek részt. Ezután a 
szeretetvendégségen ismerkedhettek, beszélgethettek 
egymással a jelenlévők. Kellemes légkörben zajlott az 
összejövetel.

Május 1-én Hágában volt Igeliturgia. Molnár-Gál 
Béla mondanivalója mindig megfogja hallgatóit. 
Kiválóan felépített prédikációjában érezhető a 
 hármas tagolás. Évtizedes gyakorlata van abban, 
hogyan kell elmagyarázni egy viszonylag nehéz tör-
ténetet olyan embereknek, akik nem mindig állnak 
a helyzet magaslatán. Konkrét példáival mindenki 
számára egyértelművé teszi a Szentírás sokszor nehe-
zen érthető üzeneteit. A szeretetvendégség alatt a 
viszontlátás örömével üdvözölték a Béla atyát a hágai 
csoport tagjai.

Anyáknapja alkal-
mából Max van 
Leeuwen a vezetőség 
nevében bonbonnal 
köszöntötte az 
édesanyákat, közös-
ségünk nőtagjait. 

Március 28-án ünnepeltük Kirkósa Ibolya-Ida 80. 
születésnapját. Isten éltesse sokáig erőben, egészség-
ben, boldogságban! Szívből kívánjuk, hogy még sok-
sok éven át örvendhessünk neki körünkben.

Június 6-án, Pünkösd hétfőjén ismét Havas István 
atya tartott szentmisét. Három keresztelő és két 
elsőáldozás is helyet kapott a szentmisén. Sinkovics 
Attila és Sinkovics Henrietta gyermeke Sinkovics 
Regina, Ruszka Balázs és Ruszka-Papp Ágnes 
gyermeke Ruszka Daniel valamint Richard Brian 
Munvanesa és Glonczi Renáta gyermeke Munvaneza 
Romina részesült a keresztség szentségében. Isten 
hozta őket a katolikusok nagy családjába. 

Pásztói Zsófia és Süge Róbert leányai Süge Abigél 
és Süge Léna alapos felkészülés után elsőáldozók 
lettek. Kiskoruktól fogva járnak a szentmisékre, lel-
kigyakorlatokra. Szüleik is vallásukat gyakorló hithű 
katolikusok. A ceremóniát Pásztói Zsófi és Édesapja 
(mindketten furulyaművészek), csodálatos furulya 
játékukkal tették még meghittebbé. 

Isten vigyázza és kísérje őket továbbra is életútjukon!
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Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása

Ferenc pápa üzenete a nagyszülők és az idősek világnapjára

Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik 
legnagyobb keresztény ünnep, amely idén június 5-re 
esik. „(…) erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálem-
ben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a 
föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

Isten Lelke - aki kezdettől fogva, már a teremtés 
hajnalán jelen volt (Ter 1,2), aki rejtetten, képek-
ben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi 
könyvekben és Jézus életében is - húsvét után ötven 
nappal ismét rejtetten, titokzatos módon lángnyel-
vek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a 
tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi 
legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szama-
riában, sőt egészen a föld végső határáig (vö. ApCsel 
1,8).

Az ószövetségi pünkösd jelentése és elnevezése az 
évszázadok során sokat változott: kezdetben a hetek 

ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első 
termést felajánlották Istennek, de később, és Jézus 
korában már bizonyos, hogy új értelemmel gazdago-
dott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség 
ünnepe lett. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon 
áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünne-
pelték, jelzi, hogy ennek az addigi ünnepnek a tar-
talmát gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára 
van írva, hanem az Őt befogadó emberek szívébe is.

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok 
Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint 
miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok 
mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéli-
umot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az 
egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja 
össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal 
született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely 
egy, szent, katolikus és apostoli.

Pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói 
búcsút, amely az összmagyarság legjelentősebb vallási 
és nemzeti ünnepségei közé tartozik.
2018-ban az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 
dekrétumával elrendelte a Boldogságos Szűz Mári-
ának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, 
melyet a liturgiában a pünkösdvasárnap utáni hétfőn 
ünneplünk.

Budapest, 2022. június 3.
MKPK Sajtószolgálat

A nagyszülők és idősek világnapját minden évben 
július negyedik vasárnapján – idén július 24-én 
tartjuk. A Ferenc pápa által 2021-ben bevezetett új 
világnap második alkalmára a Szentatya üzenetet 
írt, amelyet az alábbiakban olvashatnak.

„Öregségükben is gyümölcsöt teremnek”
(Zsolt 92,15)

Kedves Nagyszülők, kedves Idősek!

A 92. zsoltár verse – „öregségükben is gyümölcsöt 
teremnek” (Zsolt 92,15) – jó hír, igazi „evangélium”, 
melyet a nagyszülők és idősek második világnapja 
alkalmából hirdethetünk a világnak. Ez szembemegy 
azzal, amit a világ gondol erről az életkorról, és azzal 
a megkeseredett hozzáállással is, amelyet néhányan 
közülünk, idősek közül tanúsítanak, akik kevés 
reménnyel haladnak előre, és semmit sem várnak 
már a jövőtől.

Az öregség sok embert megrémít. Egyfajta beteg-

ségnek tartják, mellyel jobb elkerülni mindenféle 
érintkezést: az idősek nem érintenek bennünket – 
gondolják –, jobb, ha minél távolabb vannak, esetleg 
együtt, olyan helyeken, ahol gondoskodnak róluk, 
és amelyek megóvnak minket attól, hogy törődnünk 
kelljen gondjaikkal. Ez a „leselejtezés kultúrája”: az a 
mentalitás, amely azt érezteti velünk, hogy különbö-
zünk a leggyengébbektől, semmi közünk törékenysé-
gükhöz, és feljogosít arra, hogy azt képzeljük, külön 
utakon járunk „mi” és „ők”. Valójában azonban a 
hosszú élet – ahogy a Szentírás tanítja – áldás, és az 
idősek nem számkivetettek, akiktől el kell távolodni, 
hanem a bőséges életet adó Isten jóságának élő jelei. 
Áldott az az otthon, amelyben időssel törődnek! 
Áldott az a család, amely megbecsüli a nagyszülőket!

Az öregkor valójában olyan időszak, amelyet nem 
könnyű megérteni, nekünk sem, akik már benne 
élünk. Bár hosszú út megtétele után érkezik, senki 
sem készített fel rá, szinte meglepetésként ér ben-
nünket. A fejlettebb társadalmak sokat költenek erre 
a korosztályra, de nem segítenek értelmezni azt: 
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gondozási terveket, de nem létterveket kínálnak. 
[1.] Ezért nehéz a jövőbe tekinteni és olyan hori-
zontot találni, amely felé törekedni lehet. Egyfelől 
igyekszünk elűzni az öregséget azzal, hogy elrejtjük 
ráncainkat és úgy teszünk, mintha mindig fiatalok 
lennénk; másfelől úgy tűnik, nem tehetünk mást, 
mint hogy kiábrándultan élünk, beletörődve abba, 
hogy már nem tudunk „gyümölcsöt teremni”.

A munkavégzés befejezése és a gyerekek családból 
való kirepülése megszűntetik az okokat, amelyekért 
annyi energiánkat áldoztuk. Annak felismerése, hogy 
erőnk megfogyatkozóban van, vagy egy betegség 
kialakulása válságba sodorhatja bizonyosságainkat. 
A világ – a maga gyors tempójával, mellyel nehezen 
tudunk lépést tartani – úgy tűnik, nem hagy szá-
munkra alternatívát, és arra késztet, hogy elfogadjuk 
a leselejtezés gondolatát. Így a zsoltár imája száll az ég 
felé: „Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se 
hagyj el, ha erőm elfogy!” (Zsolt 71,9).

De ugyanez a zsoltár – mely nyomon követi az Úr 
jelenlétét a különböző életszakaszokban – arra hív, 
hogy továbbra is reménykedjünk: jöhet az öregség 
és megőszülhetünk, az Úr mégis éltet majd, és nem 
– ahogyan Szent József gyengéd és gondoskodó atya-
ként tette – az ukrajnai, az afganisztáni, a dél-szu-
dáni… gyermekeket!

Sokunkban megérett az a bölcs és alázatos tuda-
tosság, amelyre a világnak oly nagy szüksége van: 
egyedül nem üdvözülünk, a boldogság olyan kenyér, 
amelyet csak együtt ehetünk. Tegyünk róla tanúságot 
azok előtt, akik azzal áltatják magukat, hogy a szem-
behelyezkedésben találnak személyes kiteljesedésre 
és sikerre. Mindenki, még a leggyengébbek is megte-
hetik ezt: azzal, hogy hagyjuk magunkat gondozni – 
gyakran más országokból származó emberek által –, 
azt üzenjük, hogy az együttélés nemcsak lehetséges, 
hanem szükséges is.

Kedves Nagymamák és Nagypapák, kedves Idősek, 
arra kaptunk meghívást ebben a világban, hogy a 
gyengédség forradalmának megvalósítói legyünk! 
Tegyük ezt úgy, hogy megtanuljuk egyre többször 
és egyre jobban használni a legértékesebb eszközt, 
amellyel rendelkezünk, és amely a legmegfelelőbb 
életkorunk számára: az imát. „Kicsit váljunk mi is az 

imádság költőivé: próbáljunk élvezettel rátalálni saját 
szavainkra, magunkévá téve mindazt a szót, amelyet 
Isten hozzánk intézett igéjében találunk!” [6.] Biza-
kodó könyörgésünk sokat tehet: kísérheti a szenve-
dők fájdalmas kiáltását, és segíthet megváltoztatni a 
szíveket. Lehetünk „állandó »kórusa« egy nagy lelki 
szentélynek, ahol a könyörgő ima és a dicsőítő ének 
támogatja a közösséget, mely az élet terepén dolgozik 
és küzd”. [7.]

A nagyszülők és idősek világnapja tehát alkalom arra, 
hogy ismét örömmel elmondjuk, hogy az Egyház 
együtt akar ünnepelni azokkal, akiket az Úr – ahogy 
a Szentírás mondja – „napokkal lakatott jól”. Ünne-
peljünk együtt! Kérlek benneteket, hogy hirdessétek 
meg ezt a napot plébániáitokon és közösségeitekben; 
látogassátok meg a legmagányosabb időseket ottho-
naikban és az öregotthonokban! Senki se élje magá-
nyosan ezt a napot! Ha van valaki, akit várni lehet, az 
megváltoztathatja a napjait azoknak, akik már semmi 
jót nem várnak a jövőtől; és az első találkozásból új 
barátság születhet. A magányos idősek meglátogatása 
az irgalmasság egyik cselekedete korunkban!

hagyja, hogy a rossz legyőzzön bennünket. Ha bízunk 
őbenne, erőt találunk majd ahhoz, hogy megsok-
szorozzuk dicséretünket (vö. Zsolt 71,14–20), és 
felfedezzük, hogy az öregedés nem csupán a test ter-
mészetes elhasználódása vagy az idő elkerülhetetlen 
múlása, hanem a hosszú élet ajándéka. A megörege-
dés nem büntetés, hanem áldás!
Ezért vigyáznunk kell magunkra, és meg kell tanul-

nunk lelki szempontból is aktív öregkort élni, ápolva 
belső életünket Isten igéjének buzgó olvasásával, 
mindennapi imádsággal, a szentségek vételével és a 
liturgián való részvétellel. És az Istennel való kapcso-
latunkkal együtt az emberekkel való kapcsolatainkat 
is ápolnunk kell: mindenekelőtt a családunkkal, 
gyermekeinkkel, unokáinkkal, akiknek felkínálhatjuk 
gondoskodó szeretetünket; továbbá a szegény és 
szenvedő emberekkel, akikhez konkrét segítséggel 
és imával lehetünk közel. Mindez segít abban, hogy 
ne érezzük magunkat egyszerű nézőnek a világ 
színházában, hogy ne csak „erkélylakók” legyünk, ne 
csak az ablakból nézelődjünk. Ehelyett, ha élesítjük 



Július 19-én Budapestre érkezett Michael Wallace 
Banach, Magyarország új apostoli nunciusa. Az 
Apostoli Szentszék követét a repülőtéren a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), az Apos-
toli Nunciatúra és a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium (KKM) küldöttsége fogadta.

Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Michael 
Wallace Banach memphisi címzetes érseket Magyar-
ország új apostoli nunciusává.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az MKPK 
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Magyarországra érkezett az új apostoli nuncius

érzékeinket, felismerjük az Úr jelenlétét, [2.] olyanok 
leszünk, mint „zöldellő olajfák Isten hajlékában” (vö. 
Zsolt 52,10), és képesek leszünk áldássá válni a mel-
lettünk élők számára.

Az öregkor nem haszontalan idő, amikor félre kell 
állnunk és be kell húznunk az evezőket a csónakba, 
hanem olyan időszak, amikor még gyümölcsöt 
teremhetünk: új küldetés vár ránk, mely arra hív, 
hogy a jövőbe tekintsünk. „Az öregkor, az öregek 
különlegesen érzékenyek a minket emberivé tevő 
figyelmességekre, gondolatokra és szeretetkifejezésre, 
és ennek az érzékenységnek újra sokak hivatásává 
kellene válnia. Ez az öregek döntése lesz az új generá-
ciók iránti szeretet mellett!” [3.] Ez a mi hozzájárulá-
sunk a gyengédség forradalmához, [4.] ahhoz a lelki 
és fegyvertelen forradalomhoz, amelynek főszereplői-
nek hívlak benneteket, kedves nagyszülők és idősek.

A világ kemény megpróbáltatáson megy át, melynek 
első szakasza a világjárvány váratlan és dühödt 
vihara, amelyet a békét és a fejlődést globális szinten 
megakasztó háború követett. Nem véletlen, hogy a 
háború egy olyan időszakban tért vissza Európába, 
amikor a múlt században háborút átélt nemzedék 
eltűnőben van. És ezek a nagy válságok azzal a 
veszéllyel járnak, hogy érzéketlenné tesznek ben-
nünket arra a tényre, hogy vannak más „járványok”, 
és az erőszak más, széles körben elterjedt formái is, 
amelyek az emberi családot és közös otthonunkat 
fenyegetik.

Mindezzel szemben mélyreható változásra, megté-
résre van szükségünk, amely lefegyverzi a szíveket, és 
lehetővé teszi mindenkinek, hogy testvért ismerjen 
fel a másikban. Nekünk, nagyszülőknek és időseknek 
pedig nagy felelősségünk van: meg kell tanítanunk 
korunk embereit, hogy ugyanolyan megértéssel és 
gyengédséggel tekintsenek másokra, amilyennel mi 
nézünk unokáinkra. Emberségünket a másokkal 
való törődésben csiszoltuk ki, és ma egy békés, a 
leggyengébbekre figyelő életmód tanítói lehetünk. 

A mi életmódunkat talán tévesen gyengeségnek 
vagy belenyugvásnak látják, de a szelídek, és nem az 
agresszívek vagy a törvényszegők fogják örökölni a 
földet (vö. Mt 5,5).

Az egyik gyümölcs, amelyet hoznunk kell, a világ 
őrzése. „Mindannyian nagyszüleink térdéről indul-
tunk, akik ölükben tartottak bennünket;” [5.] de ma 
itt az ideje, hogy térdünkön tartsuk – konkrét segít-
séggel vagy akár csak imával – sajátjainkkal együtt 
azt a sok rettegő unokát, akiket még nem ismerünk, 
és akik talán a háború elől menekülnek vagy a 
háború miatt szenvednek. Őrizzük szívünkben 
Kérjük a Szűzanyát, a gyengédség anyját, hogy tegyen 
valamennyiünket a gyengédség forradalmának meg-
valósítóivá, hogy megszabadítsuk együtt a világot a 
magány sötét árnyától és a háború démonától!

Áldásomat adom mindannyiatokra és szeretteitekre, 
és biztosítlak benneteket szerető közelségemről! Ti 
pedig, kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imád-
kozni értem!

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2022. 
május 3-án, Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepén.

Ferenc
Fotó: Vatican News, Magyar Kurír
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Hivatásunk a mindennapokban megélt szeretet – Megkezdődött a jubileumi 
egerszalóki találkozó

HAZAI – 2022. július 15.
Elkezdődött a 40. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó. A 
lelki programok mellett alkalom nyílik az ismerke-
désre, a fesztiválhangulatot zene, tánc, laser show 
teremti meg. Az „Itt vagyok, engem küldj” mottó 
jegyében a hivatás kérdésére keresik a válaszokat 
az előadások, szentmisék, beszélgetések, műhelyek, 
szentségimádások. Július 14-én a megnyitóba kap-
csolódtunk be.
Jubileumot ünnepel idén az Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozó és Lelkigyakorlat, 40-es szám hirdeti ezt 

a rendezvény zöld egyenpólóján. Folyamatosan 
érkeznek a résztvevők, az idei zöld mellett kék, 
sárga, bordó, szürke pólók tűnnek fel más-más 
évszámmal. A kerek évfordulóra eljöttek azok is, 
akik az elmúlt évtizedekben ott voltak a találkozón, 
többeket gyerekeik, unokáik is elkísérték. Egerszalók 
mára egy az ifjúságnak felkínált egyházi programok 
közül, de máig egyediséget ad neki, hogy itt a lelki 
tartalom épp annyira fontos, mint a találkozás és a 
fesztiválhangulat – mondja Balogh Ferenc szervező. 
A templom mögötti színpadon szól a dicsőítő zene, 
hívogatja az érkezőket. Egyre többen gyülekeznek 
a domboldalon, hogy lélekben is megérkezzenek az 
együttlétre.

A 40. találkozó mottója – „Itt vagyok, engem 
küldj” – jelzi, a hivatás témája áll a középpontban. 
„Hová küldesz, Uram?” – erre a kérdésre keresik a 
választ négy napon át a résztvevők. Egyéni, hogy 
milyen hivatásban – papként, szerzetesként, család-
ban vagy egyedül – és milyen szakmában, ami közös, 
hogy Jézus az emberek közé küld minket, hogy a 
szeretet parancsát követve megéljük keresztény elkö-
telezettségünket.

részéről Erdő Péter bíboros, prímás és Tóth Tamás, 
az MKPK titkára; az Apostoli Nunciatúra részéről 
José Nahum Jairo Salas Castañeda elsőbeosztott 
és Végerbauer Richárd nunciusi titkár; továbbá a 
magyar kormány képviseletében a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részéről a KKM protokollfő-
nöke, a területileg illetékes főosztály vezetője és a 
diplomáciai protokoll osztály vezetője fogadta az új 
nunciust.

Őexcellenciája Mons. Michael Wallace Banach Mem-
phis címzetes érseke 1962. november 19-én született 
Worcesterben (Massachusetts, USA).
1988. július 2-án szentelték pappá Worcester Egyház-
megye szolgálatára.
1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust és miután 
végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szent-
szék diplomáciai szolgálatába lépett.
1994-től 2007-ig Bolívia, majd Nigéria pápai képvise-
letein dolgozott, valamint a Szentszék Államtitkársá-
gán az Államközi Kapcsolatok Szekciójában.
2007 és 2013 között a Szentszék állandó megfigye-
lője volt az Egyesült Nemzetek Szervezete Bécsi 
Hivatalában és az ENSZ Iparfejlesztési Szervezeténél 
(UNIDO). Egyidejűleg a Szentszék képviselője a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél (IAEA), az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél 
(OSCE) és az Átfogó Atomcsend Szerződés Szerve-
zetnél (CTBTO).

2013. február 22-én Memphis címzetes érsekévé 
nevezték ki és Pápua Új-Guinea apostoli nunciusává, 
majd
2013. május 18-án a Salamon-szigetek apostoli nun-
ciusává is.
2016. március 19-én Szenegál apostoli nunciusává 
nevezték ki és apostoli küldöttnek Mauritániába. 
2016. július 9-én a Zöld-foki Köztársaság apostoli 
nunciusává is kinevezték.
2016. augusztus 22-én nevezték ki apostoli nunciussá 
Bissau-Guineába.
2017. május 13-án apostoli nunciussá nevezték ki 
Mauritániába.
Anyanyelve (angol) mellett beszél olaszul, franciául, 
lengyelül és spanyolul.

Budapest, 2022. július 19. 
az MKPK Titkársága
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Vízi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense 
bízik abban, hogy az együttlét négy napjának előadá-
sai, műhely- és csoportbeszélgetései, a tanúságtételek 
során hallott élettörténetek, a szentmisék, a nap 
élményeit összeérlelő, eucharisztia előtti csendes 
percek, a dicsőítő imák által kikristályosodik a részt-
vevőkben személyes válaszuk arra, mi a jövőjük. „A 
fiatalok keresik az útjukat, a világ sokféle lehetőséget 
felkínált, úgy érezzük, itt segíthetünk nekik irányba 
állni. Akár az élethivatás megtalálásában, akár a min-
dennapokban, a szeretet megélésében” – mutatja be, 
mi vezette a szervezőket a program összeállításában.
Sokféle oldalról szólítják meg a résztvevőket. Ternyák 
Csaba egri érsek, Marton Zsolt váci megyéspüspök, a 
kettős jubileumot ünneplő, az egerszalóki találkozót 
alapító Kerényi Lajos, Böjte Csaba, Roska Péter, 
Fodor Réka (Afréka) és férje, Greguss Sándor szólnak 
a fiatalokhoz. Csoportokat, műhelyeket vezetnek 
az Egri Főegyházmegye kispapjai, valamint azok a 
fiatalok, akik elvégezték a csoportvezetésre felkészítő 
egyéves képzést. „Fontosnak érezzük, hogy a fiata-
lokat fiatalok szólítsák meg, ezért bevonjuk őket az 
ifjúságpasztorációba. A találkozón bizalmat adunk 
nekik, és rájuk bízzuk a csoportbeszélgetések vezeté-
sét” – mondja Vízi János.

A kispapok mindenbe bekapcsolódnak. Mosolyogva 
járnak-kelnek, beszélgetéseket kezdeményeznek, 
észreveszik, ha segítségre van szükség. Sokan veszik 
őket körül. Köztük a 19 éves Bossány Benedek, aki 
szakácsnak tanul, és egyike azoknak, akik elvégez-
ték a főegyházmegye ifjúsági vezetőképzőjét. Most 
csoportot bíztak rá. A hét középiskolással rögtön az 
ismerkedést követően mély kérdéseket boncolgatnak: 
Ki számodra Isten? Hogyan tapasztaltad meg jelenlé-
tét életedben? 

Megosztja őket az első tanúságtevő, a 23 éves fia-
talember, Zelei Endre előadása. Van, aki számára 
vonzó a fiatal sportoló példája, másokat nem érint 
meg tanúságtétele. Endre a street soccer, az utcai 
foci magyar bajnoka, a világbajnokság 9. helyezettje. 
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanuló 
sportoló edzőnek készül. A szalézi oratóriumban 
gyerekeskedett fiatal Don Bosco lelkiségéből indít-
tatást nyerve nemcsak testi, hanem lelki edzéseket is 
tart a labdarúgó-egyesületben rábízott gyerekeknek. 
Egerszalókon tanúságot tesz útjáról, egy keresésről, 

melyben az vezeti, mit vár tőle Isten. Beszél az 
útvesztőkről, kísértésekről, tagadásokról, eltévedések-
ről és visszatalálásokról. Tudja, hogy a mód, ahogyan 
Isten formálja az embert, időnként fáj, de a megtalált 
hivatás öröm, mert az Istennel, embertársakkal és 
önmagunkkal megélt békéből fakad. Nagy hangsúlyt 
helyez vallomásában a közösségre, hiszen az elvetett 
mag csak a jó földben tud kicsírázni – idézi a mag-
vetőről szóló példabeszédet. Arra buzdította a fiata-
lokat, Jézussal haladva az élet útján figyeljenek testi 
és lelki gyarapodásukra, tegyenek meg minden tőlük 
telhetőt, s a többit a Jóisten megadja hozzá.

Ezzel a felvezetéssel kezdődik a nyitó szentmise. A 
főcelebráns és szónok Ternyák Csaba egri érsek, a 
főegyházmegye számos papja mellett Kerényi Lajos 
koncelebrál. A főpásztor homíliájában a találkozó 
mottójához kapcsolódik. „Hová küldesz, Uram?” 
– a kérdés 2700 éve újra és újra megfogalmazódik 
– indult ki a szónok Izajás történetéből. „Isten mind-
annyiunknak küldetést szán, és mindannyian azért 
vagyunk itt, hogy ez az út kivilágosodjon előttünk, 
és megerősödjön bennünk a megtalált válasz. Isten 
tervének megvalósulása a boldogság forrása” – fogal-
mazta meg tapasztalatát.
Isten küld minket, de kevés küldötte volt és van ma 
is, akik érthetően és vonzóan el tudják mondani 
az embereknek, milyen életre hívja őket. Ez az élet 
boldogító szeretet, ugyanakkor súlyos vállalás, mert 
arra biztatja követőjét, hogy másokért éljen. Fokmé-
rője Jézus Atya iránti szeretete, annak a szeretete, aki 
életét adta a másokért. Ajándéka a béke és barátság 
Jézussal, aki megosztja ebben a barátságban legmé-
lyebb titkait. Ha igent mondunk követésére, gyü-
mölcstermő életünk lesz. Szeretetben és szeretetből 
mondjunk igent erre – buzdított az érsek.

A jubileumon megünnepelték az alapítókat. Megem-
lékeztek a 2009-ben elhunyt Domán Ferenc atyáról, 
és felköszöntötték a 95. születésnapját, pappá szen-
telésének 70. évfordulóját ünneplő Kerényi Lajost. A 
találkozó zöld pólóját kapta egyedi felirattal: 40, 70, 
95. Ternyák Csaba érsek az egri bazilika jubileumi 
ezüstérmét adományozta a piarista szerzetesnek.
„Megszólított Isten, mennem kellett. Azóta minden-
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nap kérem, hogy küldjön, nehogy elszürküljek. Nem 
lekvárkodni! Kitartani!” – buzdított Kerényi Lajos.

Az 1982 óta megrendezett találkozó idén újítással 
lepte meg a táborozókat – mutatta be a „gyerek-
szalókot” Balázsné Lajár Mariann, aki huszadik 
alkalommal vesz részt rendezvényen. Főiskolásként 
kezdte 2002-ben, miután megházasodott, férjével 
együtt folyamatosan bekapcsolódik a szervezésbe, 
és évek óta gyerekeikkel együtt járnak Egerszalókra. 
„Megfogott egy megmagyarázhatatlan vonzerő, és 
itt tart a közösség. A Jóisten úgy vezette az utunkat, 
hogy valamiképpen mindig visszatértünk. A gyere-
keink belenőttek, minden évben nagyon várják, hogy 
jöhessünk. Nekik is egyre több ismerősük van, akik-
kel évről évre itt találkoznak. Nekünk férjemmel Sza-
lók mindig az Istennel való találkozás színtere volt. 
Sok lelki élményt, barátságot nyújtott, és megadta a 
közösséghez tartozás lehetőségét. Itt mindig mélyeb-
ben tudjuk megélni az Istennel való közösséget és az 
Egyházban való létet.”
Megkezdődött tehát Magyarország egyik legnagyobb 
katolikus ifjúsági rendezvénye. Szalókon a domboldal 
megtelt sátrakkal. Az Egri Főegyházmegye támogatá-

sának köszönhetően idén díjmentes a részvétel, hogy 
anyagi akadály ne tartson vissza senkit. A találkozó 
zárómiséjét július 17-én – az egerszalóki kegytemp-
lom búcsúnapján, Kármelhegyi Boldogasszony 
ünnepéhez kapcsolódóan – 11.30-kor Kerényi Lajos 
mutatja be.

Szerző: Trauttwein Éva
Fotó: Balogh Ferenc, Nagy Lajosné (Zelei Endre fotó)
Magyar Kurír

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária 
halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasz-
szony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: 
„A Szűzanya az a 
csillag, aki utat mutat 
nekünk. (…) Ahogy 
a zsinat is tanítja, ő 
»a biztos remény és 
vigasztalás jeleként 
ragyog Isten zarán-
dok népe számára« 
(Lumen gentium, 
68.).

Jeruzsálemben az V. 
században már bizto-
san megemlékeztek 
a Boldogságos Szűz 
égi születésnapjá-
ról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a 
szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. 
század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma 
a VII. században vette át, s a VIII. századtól kezdve 
Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos 
Szűz mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 
1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a 
„Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése 

után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei 
dicsőségbe”.
Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária 

égi születésnapját, 
hogy ezen a napon 
ajánlotta Magyar-
országot Szűz 
Mária oltalmába. 
Ezért nevezzük 
őt Magyarország 
égi pártfogójának, 
vagyis Patrona Hun-
gariae-nak. Szent 
István 1038-ban 
Nagyboldogasszony 
napján hunyt el.
Magyarországon 
Nagyboldogasszony 
olyan kötelező 

ünnep (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmi-
sén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen 
esik vasárnapra. Hazánkban több székesegyház, köz-
tük az esztergomi bazilika és számos templom tartja 
ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a 
templom védőszentjét.

MKPK Sajtószolgálat
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HAZAI – 2022. május 7.
Idén – Mindszenty József május 6-i égi születésnap-
jához kapcsolódóan – május 7-én, szombaton ismét 
a hagyományos módon rendezték meg az Országos 
Mindszenty Engesztelő Zarándoklatot. A Mindszenty 
József bíboros boldoggá avatásáért az esztergomi 
bazilikában bemutatott ünnepi szentmise főcelebránsa 
Erdő Péter bíboros, prímás volt, a szentbeszédet Fran-
cesco Moraglia velencei pátriárka mondta.

A szentmisén koncelebráltak a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia jelen lévő tagjai – Bábel Balázs 
kalocsai érsek, Kocsis Fülöp görögkatolikus metro-
polita, Marton Zsolt váci püspök, Berta Tibor tábori 
püspök, Szocska Ábel görögkatolikus püspök, Beer 
Miklós nyugalmazott váci püspök, Cserháti Ferenc és 
Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspökök –, 
Orosch János nagyszombati érsek, valamint José Salas 
Castañeda atya, az Apostoli Nunciatúra ideiglenes 
ügyvivője.
Erdő Péter bíboros köszöntőjében örömét fejezte ki, 
hogy az idén a járványos időszak visszavonulása után 
ismét együtt ünnepelhetünk és „fölszabadult lélekkel 
kérhetjük a gondviselő Istent, hogy Egyházunk és 
hazánk nagy tanúságtevőjét”, Mindszenty József 
bíborost mielőbb a boldogok és szentek sorában tisz-
telhessük.

A főpásztor megköszönte Francesco Moraglia velencei 
pátriárkának, hogy elfogadta a felkérést a szentbeszéd 
elmondására, és hogy szolidáris, testvéri szeretettel 
viseltetik a magyar nép iránt. Erdő Péter külön szere-
tettel üdvözölte a fiatalokat, akik kerékpárral érkeztek 
Esztergomba, főleg hogy egy másik nagy kerékpáros 
esemény, a Giro d’Italia miatt sok akadályt kellett 
leküzdeniük.

Francesco Moraglia velencei pátriárka prédikációjá-
ban emlékeztetett, hogy Mindszenty József bíboros 
egész életével személyessé és gyümölcsözővé tette a 
keresztség ajándékát, és hűségesen megvalósította 
azt a bátorság, a becsület, az Isten és a népe iránti 
feltétlen szeretet által. A magyar hercegprímást a 
személye elleni támadások, az üldöztetés, a hosszú 
és megalázó börtönévek, a kényszerlakhelyek sem 
tudták elnémítani és eltávolítani az igazságtól és a 
szeretettől. Emberi szemszögből nézve Mindszenty 
számtalan vereséget szenvedett, ám végül mégis győze-
delmeskedett minden hazugság, testi és lelki erőszak, 
a különféle emberi alkudozások fölött. Nem aggódott 
a kívülről jövő fenyegetések miatt, mindig tudott a 
benső, hitből fakadó emberi, közösségi és lelki erejéből 
meríteni – emelte ki Francesco Moraglia, és hozzátette, 
főpásztorként így tudott szabad és hűséges maradni 
hivatásához, küldetéséhez, és így tudta folytatni az 
evangélium hirdetését.

A velencei pátriárka szerint a hercegprímás evangéli-
umi értelemben szabad emberként nagy védelmezője 
volt a szabadságnak – különösen a lelkiismereti és 
vallásszabadságnak – azokban az években, amelyek 
a magyar katolicizmus keresztútját készítették elő a 
katolikus iskolák államosításával, a vallásos nevelés 
fokozatos korlátozásával, majd ellehetetlenítésével, a 
szerzetesrendek feloszlatásával, valamint az élet és a 
világ materialista felfogását kialakító folyamatok támo-
gatásával. Ő pedig ezalatt mindvégig szót emelt ezek-
nek az alapvető szabadságjogoknak a hiánya miatt.

„Mennyire a szívünkön kell viselnünk a szabadságot, 
és mennyire fontos ez! – mondom ezt most elsősorban 
a jelenlevő fiataloknak. Tudjunk igent és nemet mon-
dani, hűen Jézus evangéliumához és keresztségünkhöz, 
hiteles tanúságtevőként vagy akár vértanúként!” 
– buzdított a velencei pátriárka, említést téve arról 
is, hogy milyen fontos védelmezni és előmozdítani a 
társadalom nevelési szabadságát. „A katolikus gondol-
kodás elismeri az államot és szerepét a nevelés terén, 
de mindenekelőtt a szubszidiaritás elvét hangsúlyozza, 
amely szerint a nevelés jogának és kötelezettségének 
letéteményese a család, melyet az államnak támogatnia 
kell ebben a feladatában oly módon is, hogy tényleges 
választási szabadságot biztosítson számára. Nagyobb 
nevelési szabadságot kérni és követelni sohasem vallási 
kérdés, hanem a sokszínűségért, a társadalom javáért, 
a civil társadalomért – az egészséges laicitásért – foly-
tatott küzdelem” – vélekedett Francesco Moraglia.
Az ünnepi szentmisén a magyar politikai, társadalmi 
és kulturális élet számos képviselője, a diplomáciai 
testület tagjai, valamint katolikus intézmények 
növendékei és tanárai – a budapesti Pannonia Sacra, a 
Szent János Apostol-, a Szent Gellért- és az esztergomi 
Mindszenty-iskolák közössége – töltötték meg teljesen 
az esztergomi bazilikát. Budapestről kerékpárral és 
gyalog zarándokoltak diákok és kísérőik Esztergomba.

A szentmisét követően Erdő Péter bíboros, prímás a 
Szent Adalbert Központban ünnepélyes keretek között 
Mindszenty-életműdíjat adott át Vertse Mártának, a 
Vatikáni Rádió magyar adása Rómában élő nyugalma-
zott főszerkesztőjének, valamint Vincenzo Criscuolo 
kapucinus szerzetesnek, a Szentek Ügyeinek Kong-
regációja posztulátorának, aki 2007 és 2019 között a 
Mindszenty-ügy relátora volt.

Francesco Moraglia velencei pátriárka szentbeszéde 
teljes terjedelemben, magyar fordításban IDE kattintva 
olvasható.

Szerző: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye

Magyar Kurír

Tudjunk igent és nemet mondani – Országos Mindszenty-zarándoklat és ünnepi 
szentmise Esztergomban
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Családjában a humor tette könnyebbé a mindennapokat – Portréinterjú 
Erdő Péterrel a közmédiában

NÉZŐPONT – 2022. augusztus 20.,
Nemrégiben ünnepelte hetvenedik születésnapját 
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek. A Kossuth Rádió ebből az alkalomból port-
réinterjút készített a bíborossal életének meghatározó 
pillanatairól, amelyet az augusztus 20-i, ünnepi adá-
sukban közöltek.
Erdő Péter a riporter kérdésére elmondta, szü-
letésnapját közösen celebrált misével ünnepelte 
püspök- és paptestvéreivel az esztergomi bazilikában. 
Természetesen az évfordulót családi körben is megül-
ték néhány nappal később, kerti partit rendeztek, 
amelyen fotóalbummal, valamint emlékkönyvvel 
lepték meg.

A Kossuth Rádió olyan archív felvételekkel készült a 
beszélgetésre, amelyekkel Erdő Péter életének fontos 
szakaszait idézték fel. A Nagyok című műsor egyik 
korábbi részében például a bíboros a gyerekkoráról 
mesélt.

„Sose voltam egyedül” – kezdte az archív felvételen. 
Kevesen tudják, hogy Erdő Péter öt testvérével, köz-
tük ikertestvérével, Pállal együtt nőtt fel. A bíboros 
elmesélte, hogyan játszottak ikertestvérével és barát-
jával. „Volt egy fa vízilova, és azzal fejbe vert, és akkor 
abból probléma volt” – mondta el derűs hangulatban 
az egyik történetet.

A régi felvételből az is kiderült, hogy a József körúton 
nőtt fel, zsúfolt lakásban, hiszen a nagyszülők is velük 
éltek. „Ötvenhat előtt ez azt hiszem, nem volt ritka-
ság Pesten. A szüleim mindig álmodoztak, hogy meg 
kell oldani a lakásproblémát, de hát akkor az nem 
sikerült” – mondta.
Erdő Péter sietve hozzátette, gyerekként nem érezték 
úgy, hogy az életük rosszabb, mint amilyennek lennie 
kellene, a szüleik és nagyszüleik pedig szerették őket.

„Kijártunk sétálni mindenféle parkokba, a Múze-
umkertbe például, ott egy dróttal voltak körülvéve a 
virágágyások, meg a pázsit. Ki voltak téve a táblák, 
akkor még nem tudtuk elolvasni, de az volt ráírva, 
hogy fűre lépni tilos. Volt csősz, a csősznek volt 
botja, ami hegyes végű volt, nyilván azzal szedte 
össze a papírt, szemetet, ilyesmit, aki pedig átlépte a 
drótot vagy illetéktelenül beszaladt a virágágyásba, 
azt fenyegette vele. Én mindig megálltam szépen a 
drót szélén, az ikertestvérem mindig átlépte és bero-
hant, és akkor ment utána a csősz, én pedig élveztem 
a jelenetet a pálya széléről” – emlékezett vissza.
Erdő Péter a felvétel meghallgatása után elárulta, 
családjában a humor festette meg az alaptónust, ami 
könnyebbé tette a mindennapokat.
A Kossuth Rádió Egy csepp emberség című műsorá-
ból egy 2004-ben rögzített részt is felelevenítettek. A 

felvételen Erdő Péter A szeretet himnuszát mondja 
el Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből. A 
szentírási idézetet befejezve a bíboros hozzáteszi, A 
szeretet himnusza volt a reggeli imája egész gimna-
zista korában.

Erdő Pétert az augusztus 20-i műsorban a meg-
határozó olvasmányélményeiről is megkérdezték. 
Elmondta, volt egy időszaka, amikor falta a filozófiai 
műveket, de a történelmi írásokat is nagyon szereti. 
A szépirodalmat illetően a Háború és békét emelte 
ki. „Azt hiszem, aktuális” – jegyezte meg Tolsztoj 
regényével kapcsolatban.
A főpásztor azt is elárulta, a kedvenc bibliafordítása 
a Békés–Dalos-féle. Mint mondta, vannak annál 
teológiailag pontosabb változatok is, de irodalmilag 
az a legszebb.

Erdő Péter érseki beiktatására úgy emlékezett visz-
sza, mint ami komoly kihívást jelentett neki, hiszen 
beszédet kellett írnia az eseményre. „Nyilván nem 
lehetett egy elbizakodott programbeszéd, azonban 
mégiscsak valamiképpen fel kellett vázolni azokat a 
súlypontokat, amiket úgy gondoltam, hogy szüksé-
ges megosztani mindenkivel” – magyarázta. Mint 
mondta, fontos volt, hogy a beszédében a Világegy-
ház, Magyarország, valamint a határon túli magyar 
közösségek életére és az ökumenikus szempontokra 
is kitérjen.

Erdő Péter elmesélte, hogy egy püspöki konferencia 
szünetében értesült érseki kinevezéséről a pápai 
nunciustól. „A folyosón félrehívott, azt mondta, »a 
Szentatya kinevezte magát esztergom-budapesti 
érsekké. Elfogadja?«. Mondom, »igen, de nagyon 
csodálkozom«. Azt válaszolta, hogy »én is«” – emlé-
kezett vissza.

Inkább az ünnepeket szereti, vagy az átlag hétköz-
napok dolgos embere? – érdeklődött a riporter a 
műsorban, amire a bíboros úgy felelt: „Számomra az 
ünnepek a legmunkásabb pillanatai az évnek, hiszen 
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ilyenkor liturgiában is és közösségi kapcsolatokban 
is csúcson kell lenni. De ez jó dolog, mert az egyházi 
évnek megvan a maga logikája, és a keresztény misz-
tériumba ezek az ünnepek vezetnek be minket.”

A bíborost kérdezték a tavalyi budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) utóhatásairól is. 
Az eseményt Erdő Péter nagy sikerként értékelte. 
Mint mondta, sokan máig kérik tőlük, hogy küld-
jék el az eseménysorozat hivatalos emlékalbumát, 
néhány napja pedig, amikor Ausztriában járt, nagy 
örömmel emlegették neki a budapesti eucharisztikus 
kongresszust.
A műsor végén lejátszották Erdő Péternek Beetho-
ven 5. (c-moll, Sors) szimfóniájának egy részletét. 
A műsorvezető megkérdezte az érsektől, tudja-e, 
hogy miért. „Talán egyszer említettem azt, hogy 
édesanyám, amikor megtudta, hogy rákos, és nem 
nagyon lehet már gyógyítani, akkor nagyon sokszor 
meghallgatta ezt. Azt hiszem, hogy neki egyfajta 
meditációt, egyfajta elmélyülést is jelentett. Egyéb-

ként rendkívül nagy hittel viselte a betegségét, és 
nagyon nagy emberi erővel, úgyhogy lehet, hogy ő a 
zenében is erőforrást talált” – mondta.

„Mi, katolikusok úgy tartjuk, hisszük és valljuk, 
hogy az ember örök életre születik. Tehát a szülők 
a gyerekeknek nemcsak egy földi életet ajándékoz-
nak, hanem az örök boldogság lehetőségét is. Úgy 
mondják ezt, hogy a szülők új polgárokat nevelnek a 
mennyország számára. Ezt az én szüleim komolyan 
vették, ők ebben valóban hittek, és azt hiszem, hogy 
ez nagyon sok mindenben meghatározta a döntései-
ket” – fogalmazta meg Erdő Péter azzal kapcsolatban, 
miért hálás a szüleinek.

A bíboros elmesélte, hetvenedik születésnapján hálá-
val telve kilátogatott szülei sírjához, hogy köszönetet 
mondjon nekik, és imádkozzon értük.

Forrás: Hirado.hu
Fotó: Merényi Zita, Magyar Kurír

Berta Tibor Szent István ünnepén: A szentek, a bölcsek és az ártatlanok vezessenek 
bennünket!

HAZAI – 2022. augusztus 20.
Államalapító Szent István királyunk ünnepén, 
augusztus 20-án a bizonytalan időjárási viszonyok 
miatt a budapesti Szent István-bazilikában mutat-
ták be az ünnepi szentmisét. A homíliát Berta 
Tibor püspök, Magyarország katonai ordináriusa 
mondta. A bazilika zsúfolásig megtelt és a Szent 
István téren is ezrek kísérték kivetítőn a szertar-
tást.

A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás 
volt, koncelebrált Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek, Udvardy György veszprémi érsek, Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia (MKPK) jelen lévő tagjai, Böcskei 
László nagyváradi megyéspüspök, Jozef Haľko 
pozsonyi segédpüspök, valamint az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye papsága, továbbá együtt 
ünnepeltek az egyházmegye területén szolgáló, nagy 
számban megjelent női és férfi szerzetesrendek tagjai.

Erdő Péter bíboros arra buzdította a híveket, hogy „a 
szentmisén különösen is imádkozzunk hazánkért, 
népünkért és világ békéjéért.” Beszélt arról is, hogy 
amikor az év elején felkérte a szentbeszéd megtartá-
sára hazánk katonai ordináriusát, Berta Tibor püs-
pököt, még nem lehetett tudni, hogy a szomszédban 
zajló háború miatt „az ő személyének és hivatásának 
ilyen különleges aktualitása lesz”.

Ez a nap hálaadás a múltért, népünk életéért és 
könyörgés a jövőért, mostani sorsunk alakulásáért
– emelte ki Erdő Péter bíboros, prímás az első szent 
királyunk ünnepén.

„Legyen a mai ünnep erőforrás számunkra. Fakadjon 
belőle bizalom a gondviselő Istenben, Szent István 
király és a Magyarok Nagyasszonya közbenjáró sze-
retetében!” – zárta köszöntő beszédét a bíboros.
Első királyunk – mondta homíliájának elején Berta 
Tibor tábori püspök – merte vállalni az elindulás 
hatalmas felelősségét, és alkalmasnak bizonyult a 
vezetésre. Szent Istvánt – minden magyar katona 
védőszentjét – olyan egyéni meglátásokkal bíró, 
erőskezű uralkodónak nevezte, aki az irányítás tudo-
mányát számos kihívás mellett meg tudta valósítani. 
Ennek – emelte ki a püspök – része volt, hogy hatá-
rozottan tovább építette apja, Géza nagyfejedelem 
állam- és egyházszervezést elindító munkáját. „A 
vaskezű hadvezér (...) az ország belső nyugalmát és 
külső békéjét egyaránt meg tudta valósítani”, kor-
mányzásának eredményeit, a fejlődést a későbbi viha-
rok megtépázták ugyan, de lerombolni nem tudták.
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Berta Tibor kiemelte Szent István király uralkodásá-
nak legfontosabb eredményeit és újításait. Úgy fogal-
mazott: amit létrehozott, kiállta az idők próbáját.
Első királyunk olyan példakép tud lenni, akit nem 
kell eszményíteni; műveinek máig ható eredményei 
mindennél beszédesebben mutatják nagy formátumú 
alakját.”

Államférfi volta abból az Istenbe vetett hitéből fakadt, 
amely a Szentírást nemcsak olvasó, hanem radikáli-
san tettekre is váltó hit volt.

Szent István király „helyesen imádkozó ember volt, 
aki elfogadta Isten uralmát (Jöjjön el a te országod), s 
annak hordozójává vált”
– fogalmazott a püspök.

Beszélt arról is: Szent István „meg tudta látni azt 
az Egyházat, mely tagjaiban bár sokszor bűnös és 
nagyon gyenge, de az Isten segítsége által a maga 
egészében a krisztusi tanítás üdvösségszerző erejét 
képviseli, belső erői mindig olyan megújulást tudnak 
hozni, mely egyedül Istenre épít.”
Amikor fiát és trónjának örökösét, Imre herceget 
elveszítette, gyászában mutatkozott meg leginkább 
a gondviselő Istenbe vetett hitének páratlan ereje, 
hiszen Szent István – elsőként a királyok közül – a 
Boldogasszonynak, az Istenanyának ajánlotta orszá-
gát.

Intelmeiben, amelyet Imre hercegnek írt, „szilárd 
értékrendet, világos útmutatást” adott. Berta Tibor 
tábori püspök kitért az Intelmek negyedik részére 
is, amelyben a katonák megbecsülésének követendő 
példáját állított utóda és a következő nemzedékek elé. 
„Bölcsessége megszólítja a ma emberét, vezetőket, 
elöljárókat, egyháziakat és világiakat, mindazokat, 
akik a közügyekben részt vesznek, és természetesen 
a mai Magyar Honvédség valamennyi katonáját 
is. Az Intelmek időtálló sorai megfontolás tárgyát 
képezhetik mai világunk állapotában, melyben nagy 
szomorúsággal és nem kis döbbenettel kell megálla-
pítani – bár a történelem során sajnos nem először –, 
hogy az emberi közösség életében olyan elemi erővel 
előtörő gonoszság kapott lábra, mely sem az ember 
gyöngeségéből, de még rosszra való hajlamából is 

csak nehezen magyarázható meg” – utalt Berta Tibor 
a háborúra, majd megjegyezte:

Ha személyiségünk, énünk, szívünk legmélye kapcso-
latba lép Jézus által az Atyával a Szentlélekben, akkor 
ez menthet meg bennünket, családjainkat, nemzetün-
ket, országunkat.
A VII. intelemben első királyunk így figyelmeztet: 
»Ha a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal 
forgolódsz, társul adod magad hozzájuk« (vö. Péld. 
13,20). »A szenttel szentté leszel, az ártatlannal ártat-
lan, a kiválasztottal kiválasztott« (vö. Zsolt 18,26-27; 
2Sám 22,26-27).

Adja Isten, hogy követve első királyunkat a szentek, 
bölcsek és az ártatlanok vezessenek bennünket minden 
ügyünkben! Szent István király, könyörögj hazánkért 
és népünkért!”

A hagyományos Szent Jobb-körmenetet az időjárási 
körülményekre való tekintettel nem tartották meg, 
de a szentmisét és a kenyérmegáldást kivetítőkön a 
bazilika előtti téren is figyelemmel kísérhették a hívek 
és az érdeklődők.

A szentmise után zenés imaórára került sor, melynek 
végén Erdő Péter bíboros áldást adott az ereklyével 
a bazilikában, valamint onnan kilépve, az odakint 
imádkozó híveknek is.

Az ünnepi szentmisén részt vett Novák Katalin köz-
társaság elnök és férje, Veres István, Sulyok Tamás, az 
Alkotmánybíróság elnöke, Varga Zs. András, a Kúria 
elnöke, Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök 
felesége, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi 
miniszter, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára és Fülöp Attila, a Belügyminiszté-
rium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is.

Forrás: Mészáros Erika/Esztergom-Budapesti Fő -
egyházmegye

Fotó: Csapó József, Magyar Kurír
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Mutatkozzon meg Krisztus az arcunkon, a tetteinkben – Beszélgetés Hummelné 
Oláh Évával

NÉZŐPONT – 2022. augusztus 10.
Augusztus 5. és 7. között Budapesten, a Patrona 
Hungariae Gimnáziumban „Virrasszatok és 
imádkozzatok!” (Mk 14,3) mottóval, Székely János 
szombathelyi megyéspüspök lelki vezetésével ren-
dezték meg a IV. Országos Cigánypasztorációs Lel-
kigyakorlatot. Hummelné Oláh Évával, a Boldog 
Ceferino Intézet munkatársával beszélgettünk.

– Mióta dolgozik a cigánypasztorációban?

– Több mint tíz éve dolgozom Székely János püspök 
atya mellett. Fő feladatom délutánonként tanodai 
jelleggel a cigány gyerekekkel való foglalkozás, több 
településen is, így Tokodaltárón, Bajóton, Eszter-
gom-Kertvárosban, művelődési házakban és plébáni-
ákon. Hittanórákat tartok számukra, felkészítem őket 
az elsőáldozásra, tanítok nekik cigány népismeretet 
is. Mellékállásban hitoktató vagyok, felkeresem 
azokat az iskolákat, amelyekben nagyobb számban 
vannak roma gyerekek.

– Mi volt az a belső késztetés, amelynek hatására 
bekapcsolódott a cigánypasztorációba?
– A cigánypasztoráció három alappillére az oktatás, a 
munkahelyteremtés és a szív.

Ha valakiből hiányzik a hit, szívében pedig nincs meg 
a vágy, hogy ezzel foglalkozzon, akkor nem érdemes 
elkezdenie.

Nekem ez szívügyem, nagyon sokat számított, hogy 
én magam is cigány származású vagyok, szegény 
körülmények között élő családban nőttem fel. Pon-
tosan tudom, hogy mekkora erőt ad a nehéz sorsú 
gyerekek számára, ha valaki segít nekik.

– Ön egyedüli gyermek volt?
– Nem, négyen voltunk testvérek. Tizenkét éves 
koromig Nyergesújfalu Eternit telepén éltem a szüle-
immel és a testvéreimmel; akkor Bajnára költöztünk, 
ami egy kis település Komárom-Esztergom megyé-
ben, a Zsámbék–Tatabánya–Esztergom háromszög-
ben. Rengeteget jelent számomra, hogy itt hallgatha-
tok cigány nyelvű szentmisét. Bár én nem beszélem a 
cigány nyelvet, mégis sokat számít ez, mert közelebb 
visz bennünket a hithez, Istenhez.

– Milyen iskolákat végzett?
– Rendelkezem hitoktatói diplomával. Amikor évek-
kel ezelőtt a Ceferino Intézethez kerültem, még csak 
érettségim volt, és ápolónői-gondozónői képesítésem. 
Jelentkeztem a cigánypasztorációs képzésre; már az 
első turnusban benne voltam. Hamar felismertem: 
kevés a tudásom ahhoz, hogy ezen a területen ered-
ményesen tudjak tevékenykedni. Ezért beiratkoztam 

az Esztergomi Hittudományi Főiskolára, amit elvé-
geztem, majd a roma társadalomismereti szakot is a 
Sapientián.

– Azért mindez nem lehetett egyszerű. Ha jól 
tudom, családja van.
– Igen, két szép gyerekem van, mindkettő fiú. A 
nagyobbik, Krisztián, huszonkét éves, most diplo-
mázik, politikatudomány szakon. A másik fiam még 
általánosba jár, a nyolcadikat kezdi szeptemberben, ő 
is kiváló tanuló.

– Említette, hogy szegény sorsú családban nevel-
kedett. Mik a legfőbb akadályai annak, hogy valaki 
kitörjön innen? S ha nagy ritkán mégis sikerül ez, 
mi szükséges ehhez?
– A szegénység, a rossz környezet mindenképpen 
visszahúzó erő. Nagyon sokat számít az is, hogyan 
gondolkoznak a szülők. Sok szülő abszolút nem tud 
segíteni a gyereknek a tanulásban. A külön kis szo-
bácska, ahol készülhetne a másnapra, ugyancsak az 
álom kategóriájába tartozik. Szomorú, de nem ritka, 
hogy még étel is alig van az asztalon.

Nagyon kevés az olyan gyerek, aki szegény körülmé-
nyek között nő fel, és van ereje ahhoz, hogy megpró-
báljon kiemelkedni ebből.

Nekünk otthon szerencsénk volt, mert az anyukánk 
állandóan erősítette bennünk: annak ellenére, hogy 
szegénységben élünk, hiányos ruházattal és étellel, 
üres gyomorral sokszor, mindez nem akadálya 
annak, hogy tanuljunk. Megmondom őszintén, nem 
nagyon fogadtam meg a jó indulatú figyelmeztetését, 
felnőtt voltam már, amikor gondolkodni kezdtem 
ezen. Húszéves voltam, az első gyermekem már meg-
született, otthon voltam vele három évig. A Mária 
Iskolatestvérek nevű szerzetesrendnél kezdtem el 
dolgozni, és egyre jobban úgy éreztem, kevés a szoci-
ális gondozónői-ápolónői végzettségem. Így érettsé-
giztem le. Ez volt az első lépcsőfok, utána következett 
a többi. Rendkívül lényeges volt, hogy a maristáknál 
nemcsak dolgoztam, de segítő kezekre is találtam. Ők 
nagyon sokat formáltak lelkileg, szellemileg egyaránt. 
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A katalán származású matematikatanár Péter testvér-
nek rengeteget köszönhetek.

– A férje támogatta Önt a tanulásban?
– Az első férjem cigány ember volt; elhagyott, amikor 
várandós lettem. Hatéves koráig egyedül neveltem 
a nagyobbik fiamat. Albérletről albérletre vándorol-
tunk, mondanom sem kell, hogy mivel jár ez. Akkor 
megismerkedtem a mostani férjemmel, aki nem 
cigány származású, bár a temperamentuma olyan, 
mintha az lenne. Tőle született a másik gyermekem. 
Ez a házasságom most már több mint tizenhat éve 
tart. Ő mindenben támogat engem.

– Immáron negyedik alkalommal rendezték meg 

az országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatot. 
Mi a jelentősége ezeknek a lelkinapoknak? Milyen 
élményekkel megy haza?
– Én most már kicsit úgy vagyok itt, hogy szakmailag 
is figyelem, helyén van-e minden. Ez a munkámmal 
jár. Felnőttekkel is foglalkozom, van rálátásom a Bol-
dog Ceferino Intézet tevékenységének adminisztratív 
részére is, éppen úgy, mint a missziós részre, nem 
beszélve a gyerekekkel való foglalkozásokról. Több 
területen próbálok helytállni. Úgy jövök ide, mint 
bármely más lelkigyakorlatra; azt nézem, hol van 
szükség segítségre. Nagyon fontos számomra, hogy 
a cigány testvéreim jól érezzék magukat, igyekszem 
minél többet közöttük lenni, beszélgetni velük, 
tapasztalatot gyűjteni, cserélni, milyen nehézségekkel 
küszködnek ők, és milyenekkel én. Ez érzelmileg is 
nagyon jó. Nagyszerű érzés volt, amikor együtt zenél-
tünk, gitároztunk, énekeltünk. Nekünk, cigányoknak 
óriási szükségünk van szabad térre, ahol együtt 
lehetünk vidámságban, úgy, ahogyan megszoktuk. 
Az a bezártság, ami itt van, nekünk kicsit szoros, bár 
tudjuk, hogy szükség van erre, és akik idejönnek, 
megpróbálnak alkalmazkodni ehhez.

Nyitott szívvel jönnek ide, rengeteget számít nekik, 
erőt ad nekik ez a lelkigyakorlat a hétköznapi élet 
nehézségeinek elviseléséhez, leküzdéséhez, a további 
munkához.

– Elhangzott a lelkigyakorlaton, hogy a szenvedé-
seinket Jézus keresztjének a fényében kell néznünk, 
és hogy legyünk a fény apostolai…
– Ez így van. Pont azért kell letennünk ezeket a 
terheket, és megújulnunk, hogy ne feszülten, hanem 

szeretetteljesen tudjuk elvégezni a munkánkat nap 
mint nap. Nekünk

nemcsak az a feladatunk, hogy a közösségeket össze-
tartsuk, hanem hogy Krisztus mutatkozzon meg az 
arcunkon, a tetteinkben.

Szeretettel és türelemmel bánjunk a hozzánk for-
dulókkal, mindazokkal, akik segítséget remélnek 
tőlünk. Értsük meg a problémáikat, azt, hogyan élik 
ők meg a szenvedéseiket, és kicsit vegyük magunkra 
a keresztjeiket, mert csak így tudunk valóban segí-
teni. Erre jók ezek a lelkigyakorlatok,

itt mindenkinek szüksége van a megújulásra, a legegy-
szerűbb embernek éppen úgy, mint az atyáknak.

Székely János püspök atyán is látszik a végén, hogy 
megújulva megy haza, hogy folytassa lelkipásztori-fő-
papi szolgálatát.

zeken a lelkigyakorlatokon nyugodtan lehet min-
denki őszinte, mert maximális a segítőkészség min-
denkiben. Senkinek nem kell szégyenkeznie a másik 
előtt saját gyarlósága, gyengesége miatt. Őszintén 
beszélhet mindenki a gondjairól, küszködéseiről, 
nehézségeiről. Ami pedig alap, hogy nem egyedül 
akarjuk megoldani a gondjainkat, hanem Jézus Krisz-
tus kezébe helyezzük azt.

Krisztusra mindenkinek szüksége van, kivétel nélkül. Ő 
mindenütt ott van.

– Nyilván sok szomorúsággal találkozik a munkája 
során. Mégis, mi az, ami reményt ad Önnek?
– A gyerekek csillogó szeme, amikor öröm éri őket; 
vagy amikor látom, hogy egy kamasz hite megerősödik.
Ezen a lelkigyakorlaton is volt egy srác, évek óta 
foglalkozom vele, úgy látszott, hiába, mert abszolút 
közömbösen viszonyult Istenhez. Nagy nehezen eljött 
ide a lelkigyakorlatra, és a harmadik napra mintha 
kicserélték volna. Azt mondta, hitet kapott itt, de erő-
set. Érdemes volt kitartóan és türelmesen foglalkozni 
vele. Ez örömteli visszajelzés. Ugyanígy az is, amikor 
az ember tud segíteni egy borzasztóan rossz körül-
mények között élő családon élelemmel vagy ruhával. 
Most, a közelgő iskolakezdés előtt rengeteg dolgot 
kaptunk az Ökumenikus Segélyszervezettől és osz-
tottuk szét a családoknak. Lourdu atya (indiai verbita 
missziós szerzetes, tizenhét éve szolgál Magyarorszá-
gon – B. D.) a közelmúltban száz élelmiszercsomagot 
hozott az osztrákoktól, látni azt a hatalmas örömet és 
hálát az arcokon, amikor kiosztottuk nekik.

Mindezt Jézussal együtt tesszük, erről soha nem 
feledkezünk el.

Szerző: Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita, Magyar Kurír



Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
Cserhalmi Kiss Éva életének 98. 
évében visszaadta lekét Teremtőjének. Hálá-
san mindazért, amit szeretteinek és a hágai 
katolikus közösségnek jelentett, vettünk 
tőle végső búcsút 2022. június 14-én a hágai 
Onbevlekt Hart van Maria templomban. 
Emléke legyen áldott!

Megrendülten tudatjuk, hogy Pieter de Regt, 
Ilona de Regt-Hanuska házastársa 2022. 
június 10-én örök álomra szenderült. Nyu-
godjon békében!

Szomorú szívvel 
tudatjuk, hogy a Hágai 
Magyar Református 
Gyülekezet szeretett 
lelkipásztora, 
Dr. Tóth Miklós 
életének 97. évében 
visszaköltözött az égi 
hazába. Hálás szívvel 
mond búcsút a Hol-
landiai Magyar Kato-
likusok Egyházközségi 
Tanácsa a két felekezet 
közötti okumenia megerősítésért. Az örök 
világosság fényeskedjék neki! A hollandiai 
magyar közösség 2022. augusztus 28-án, 
13.00 órakor a Szent Család templomban 
ökumenikus istentisztelet keretében ad hálát 
az Úristennek a július 20-án elhunyt dr. 
Tóth Miklós életéért, a hollandiai magyarság 
körében hosszú évtizedeken keresztül vég-
zett szolgálatáért. 
Soli Deo Gloria!
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Elhunytaink

Koszorúzás Szent István 
ünnepén Nagymaroson.



MISEREND 2022. AUGUSZTUS 28-tól 2022. DECEMBER 31-IG 

Hága 
Szept. 4.  13.00 óra  Ima- és Áldozási Istentisztelet  Diakónus vagy Imavezetö
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  Szentmise  Mattheus van Dorp atya
Vasárnap
Dec. 4.  13.00 óra  Ima- és Áldozási Istentisztelet  Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Vasárnap
Dec. 26.  13.00 óra  Karácsonyi Szentmise  Havas István atya
Hétfő, karácsony 2. napja

A Szent István ünnepi ökumenikus szentmise/istentisztelet 2022. augusztus 28-án, vasárnap,
13.00 órakor lesz. cím: Heilige Familiekerk, Kamperfoelieplein 29, 2563 HX Hága.

Amszterdam
Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 1071 KM Amszterdam
Okt. 1.  17.00 óra  Szentmise  Szőcs Csaba atya
Szombat

Eindhoven
Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven
December 3.  16.00 óra  Ima- és Áldozási Istentisztelet  Molnár-Gál Béla állandó 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!!!

A miserendben VÁLTOZÁSOK lehetségesek! Ezeket a változásokat a
www.hollandiaimagyarkatolikusok.net weboldalon, Facebook oldalainkon valamint e-mailen
keresztül olvashatják.

COLOFON
Adományokat szívesen fogadunk az IBAN: NL46 RABO 0360 
2028 10, számlára, t.n.v.: Vereniging RK Hongaren
Ezen szám összeállításán közreműködött Dencz Zsuzsa, 
Leo Elshout.
Szerkesztő: Tápai Katalin, formai szerkesztő: Frits van Gaans.

Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de 
r.k. Hongaren in Nederland. KvK ‘s Hertogenbosch 
IBAN: NL46 RABO 0360 2028 10, t.n.v.: Vereniging RK Hon-
garen 
Correspondentieadres: hagai.magyar.katolikusok.@gmail.com
Website: www.hollandiaimagyarkatolikusok.net
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