
Minden Kedves Olvasónknak Áldott Húsvétot kívánunk!

Hollandiai Katolikus 
Magyar Egyházközségi Hírlevél 

Megjelenik 3 x évente - áprilus (2019/1)  

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland

Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van 
de r.k. Hongaren in Nederland. KvK ‘s Hertogenbosch 
nr. 40217046,  IBAN NL15INGB0001999017
Correspondentieadres: beniklara@netscape.net
Website: fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag



2

Brenner János boldoggá avatása
Mióta az eszemet tudom, mindig azért imádkoztunk, 
hogy Brenner Jánost boldoggá avassák.
Mikor kicsi voltam az első hittan táborban a 
meggyilkolása helyét jelző kápolnába mentünk 
kirándulni. Ez akkor nem tűnt egy sokkoló helynek, 
teljesen pozitív hatással volt rám, hogy ünnepeljük az 
ő mennyei születésnapját és a mártírságát. Azt szeret-
ték volna megmutatni mennyire rendkívüli személy 
volt ő, mennyire sokat jelent számunkra, hogy a 
hitünket védte az életével.
Kisgyerekként nem értettem teljesen csak azt meny-
nyire fontos volt számára hite. Jól emlékszem, milyen 
csodálattal néztem az ingét, melyben meggyilkol-
ták és azokat a dolgokat, melyek az életéből ránk 
maradtak. Az évek során aztán sokszor visszatért az 
ő története, sokan beszéltek róla. Ebben az időben 
rendezték az iratokat, melyeket később a Vatikán 
felé terjesztettek. Ez az irat és sok más ereklye 
megtalálható most a szombathelyi Egyházmegyei 
Múzeumban. Életéről kiállításokat szerveznek, köny-
veket írnak. Tisztelete körül járja egyházmegyénket, 
az országot és a magyar lakta helyeket egyaránt. 
Dokumentumfilmeket most már az interneten is meg 
lehet tekinteni róla. 2018. május 1-jén a szombathelyi 
Emlékmű dombon került sor a boldoggá avatási
szertartásra. A korábbi tervekkel ellentétben nem 

a Székesegyház adott helyet a szertartásnak. 15000 
hivő vett részt a boldoggá avatási szentmisén a 
tűző nap ellenére. Liturgikus füzetet alig lehetett 
találni közvetlen a mise előtt, mivel csak 12000 főre 
számítottak. A város nagy előkészületeket tett, hogy 
az ország több pontjáról és a határon túlról érkező 
híveket tájékoztassa és fennakadás nélkül vendégül 
lássa. Kisérőprogramokkal és kivetítőkkel készültek a 
nagy eseményre. Megszámlálhatatlan helyen tartot-
tak szentségimádást és lelkigyakorlatokat. Tévén és 
rádión lehetett a liturgiát követni.
Brenner János atya testvére, Brenner József is beszé-

2018 Karácsony második napján szép számmal összegyültek a hollandiai magyarok a hágai Marlot templom-
ban. Havas István atya most is emlékezetes szentmisét ajándékozott nekünk. Ezúton is nagyon szépen köszön-
jük. Íme egy kis visszatekintés.

2018 Karácsony
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det mondott az ünnepségen. Ferenc pápa képviseleté-
ben Angelo Amato, címzetes silensisi érsek, a szentté 
avatási ügyek kongregációjának prefektusa avatta 
szentté Isten szolgáját, Brenner János vértanú áldo-
zópapot. A szentbeszédet Erdő Péter, a római egyház 
bíborosa, Magyarország prímása, Esztergom-buda-
pesti érsek mondta. Ahogy nézzük a képeket feltűnő, 
tömött sorokban papok és szerzetesek, ministránsok 
és hívők tömkelege látható. Mindenki áhítattal nézte 
a szertartást, ahol az énekek és a himnuszok betöltöt-
ték a levegőt.
Tiszteletére dr. Pem László irt himnuszt, mely ugyan-
csak felhangzott. Életét és munkásságát mindenki 
tisztelettel emlegette. Nem lehet elégszer hallani és 
elmondani milyen ember is volt. Mindenki más és 
más apró részletet emel ki, mikor róla beszél. Festmé-
nyek kerülnek templomok falaira, melyek hitelesen 
ábrázolják mosolyát, mellyel életét élte. Festménye is 
állandó helyet kapott a Székesegyházban Szombathe-
lyen koporsója felett. Imában kérjük közben járását a 
továbbiakban is.
Tömött sorok tették tiszteletüket koporsója és erek-
lyéi előtt a Székesegyházban.
Tanúságtételek és litánia volt meghallgatható a nagy 

színpadon az Emlékmű-dombon. Azon szerencsések, 
akik életében találkozhattak vele tisztelettel, megbe-
csüléssel és inspirációval beszéltek róla.

Ahogy jelmondata mondja „Az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik” (Róm 8,28), mindannyian 
követhetjük példáját abban, hogyan élte életét és 
hogyan dolgozott híveiért.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy abból a 
városból származom, ahol Brenner János született.
Láthattam hogyan szentelték boldoggá a saját 
szülővárosomban, az anyanyelvemen. Közelebb 
érezhetem lelkiségét minden alkalommal amikor a 
Székesegyházban szentmisét látogatok. Továbbra is 
magamnál tarthatom a képét, melyen most éppen 
egy éves kalendárium van. Minden alkalommal 
valami újat hallhatok, hogy egy másik helyen is 
elhelyezik ereklyéjét vagy lelkigyakorlatot tartanak 
tiszteletére. Érdemes egyszer elolvasni ki is volt ö, mit 
is tett értünk. Nagy Betiszteletére. Érdemes egyszer 
elolvasni ki is volt ő, mit is tett értünk. tiszteletére. 
Érdemes egyszer elolvasni ki is volt ő, mit is tett 
értünk.
Nagy Beatrix

Zenei József, a múzeum igazgatója; írói pályáját 
versírással kezdte, elbeszélésekkel és mesékkelfoly-
tatta. Muntyán Valérné Goller Emília (1871-1962), 
aki Tátra téri beépített telkét tehermentesenaz 
egyháznak ajándékozta. 

Az 1960-as években modern épületeket kezdtek épí-
teni Szeged Tarjánnéven ismert részén. Az építkezés 
a DÉLÉP házgyárának beindulása után felgyorsult, 
így rohamosan nőtt a városrész lakosságának száma; 
iskolák, áruházak is épültek. A közműhiányos 
városrész modern lakóteleppé vált. A lelki élet gya-
korlásához azonban a legközelebb a Szent György 
téri templom adódott, hiszen Fodor-telepnek ekkor 
még sem temploma, sem önálló plébániája nem volt. 
Csupán a kis Szent Filomena-kápolna állt a hívek 
rendelkezésére, amelynek igazgatója 1958 és 1966 
között Singer Ferenc (1919-1993) volt. Ám ez nem 
tudta megfelelően ellátni a lelki szükségleteket, még 
akkor sem, ha a Tarján lakótelepi plébániát 1966-ban 
az egyházközség vezetése leválasztotta a Felsővárosi 
plébániáról és első plébánosává (1966 és 1993 között) 
Singer Ferencet tette meg. Egy tiszta szívű asszony, 
Montyán Valérné Geller Emília (1871-1962) a Tátra 
tér 5. szám alatt álló házát 1958-ban felajánlotta a 
Csanádi Püspökségnek miséző helyül. Dr. Udvardy 
József (1911- 2000) megyéspüspök úr elfogadta a 
nagylelkű ajánlatot. A szándékot 1961. április 25-én 
szerződésben rögzítették, amely így hangzik: „Az 
ajándékozó visszavonhatatlanul és végérvényesen,  
korlátlan és szabadrendelkezésű tulajdonjoggal aján-

dékul adja a megajándékozott egyházi intézménynek 
a fent körülírt ingatlant a jelen állapotában összes 
alkatrészével és tartozékaival egyetemben, melyet a 
megajándékozott elfogad. Az ajándékozó az ingat-
lannak teher és permentességét magára vállalja, de 
felkéri a Csanád egyházmegye püspökét, hogy ezen 
az ingatlanon a Fodor-telepi lakosság római katolikus 
kápolnája részére alakítsa át és vegye használatba.” 
(Aláírások: ajándékozó, a csanádi egyházmegye 
képviselője, tanúk.) 1 A telken Dr. Udvardy József 
megyéspüspök plébániát alapított. A föntebb idézett 
szerződés szövegét 1971. április 25-én ünnepélyesen 
az alapkőbe helyezték, mikor is az 1970-es tavaszi 
árvízveszélyre és a közel egy évszázaddal korábbi 
„nagyárvízre” emlékezve fel szándékozták építeni 
Szeged kilencedik templomát, amely az első csanádi 
püspökről, Szent Gellértről kapta a nevét, vértanú-
ságának 925. évére emlékezve. Az 1971. május 3-án 
megkezdődő építkezés céljaként a hatóságoknak 
benyújtott minden okiratban a „kápolnabővítés” szó 
szerepelt, mert ebben a korban nem volt szabad a 
városokban templomot építeni. Az Építő Bizottság 
1971. október 19-én alakult meg, elnöke dr. Udvardy 
József, világi elnöke Kiss József (1928-2008) építész-
mérnök lett. A „kápolnabővítés” terveit Tarnai István 
Ybl-díjas építészmérnök készítette el, aki az adomá-
nyozott épület adottságait is figyelembe vette. 

Önkéntesek hada segítette az építkezést. A felekezeti 
hovatartozást figyelmen kívül hagyó lelkes csapat 
motorja és mozgatója Kiss József építészmérnök 

A szegedi Szent Gellért templom bronzkapuja 
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volt. Minden nap délután 4-kor kezdődött a munka 
és késő estig tartott. A legtöbb lelkes segítő a szom-
batonkénti reggeltől estig tartó munkát ironikusan 
„kommunista szombatnak” nevezte. Minden szakma 
képviseltette magát: kőművesek, burkolók, villany-
szerelők és a más szakemberek is szervezett csopor-
tokban dolgoztak hittel, szeretettel − önkéntesen. 
A templom toronyrészét pl. egy ilyen szombaton 
hegesztették össze a DÉLÉP telepén, majd teherau-
tóval szállították a helyszínre. A lelkes segítők között 
meg kell még említenem a zsidó statikus tervezőt, 
Kellner Jánost, de az is érdekes információ, hogy a 
belső építész például református volt. Fekete János 
hódmezővásárhelyi keramikusművész 
a liturgikus részeket és tárgyakat, míg 
iparművész felesége a miseruhákat 
tervezte és készítette el. Varga Mátyás 
nagyméretű színes kerámiát ado-
mányozott a templomnak. A külső 
építkezési munkák 1974. szeptember 
20-ára fejeződtek be. Végezetül 1975. 
szeptember 24-én, Szent Gellért 
napján Dr. Udvardy József püspök fel-
szentelte a templomot. Még Scheibert 
Sándor országos főrabbi is megtekin-
tette a templomot. 

Az avatásról a külföldi lapok beszámoltak, a hazaiak 
nem. Még a templom avatása előtt Dr. Udvardy József 
egy országos egyházművészeti konferencián vetette 
fel egy díszes kapu szükségességét, amely nemcsak 
elválasztja a külső és a belső teret, a profánt a szak-
rálistól, hanem már díszeivel is jelzi az érkezőnek a 
belső értékeket. 1974-ben a püspök azt a Tóth Sándor 
Munkácsy-díjas szegedi szobrászművészt kérte fel 
a templom díszes bronzkapujának elkészítésére, 
akit a kortárs éremművészet egyik legjelentősebb 
személyiségeként tartanak számon. Megállapodtak, 
hogy a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnok szobrai 
adta ötlet alapján egy szegedi érempanteont hoznak 
létre a Tátra téren. Elgondolásuk szerint „azoknak a 
személyeknek a plakettje kerülhetnek fel a templom 
kapujára, akik valamit tettek Szeged városáért és 
tevékenységük, humanitásuk a templomból és a 
keresztény egyházból nézve is értékelendő. Számos 
pápa és püspök mellett ezért kerülhetett fel jó néhány 
irodalmár, természettudós, mint Szent- Györgyi 
Albert és Lőw Immanuel rabbi is.” 2 „Azt szeretnénk, 
hogy a templomba belépő közösség felfedezze, 
hogy a templomon kívül is van érték, és aki belép 
a templomba, ezeket az értékeket Isten elé viszi. A 
plaketteken keresztül ismerjék meg az egyházközség 
barátait és lépjenek be a templomba, hogy tovább 
építsék a templom kapun kívül megkezdett munkát.” 
3 Összetett és nagy körültekintést igénylő feladatot 
kellett megoldania Tóth Sándornak. Egyfelől ki kel-
lett választania azon érdemes személyeket, akik felke-
rülnek majd a kapura, másfelől meg kellett terveznie 
a helyhez méltó elrendezést a bronz kapuszárnyakra. 

Az első kérdésben alapelvnek tekintette Udvardy 
József püspök azon kérését, hogy „felekezeti hova-
tartozástól függetlenül azok a személyek legyenek 
megörökítve a kapun, akik Szegeden születtek, vagy 
munkásságukkal – életszentségükkel – a városhoz 
kötődtek.” 4 Tóth Sándor Tóth Bélától, a Somo-
gyi-könyvtár akkori igazgatójától és Péter László pro-
fesszortól kért egy-egy  érdemességi névsor-javaslatot 
a kapun szerepelhető személyekre. 
„A két névjegyzéket átadtam a Hittudományi Főisko-
lán Dr.Szilas József teológiai rektor úrnak. Ezt köve-
tően a rektor úrtól is megérkezett a javasolt nevek 
jegyzéke. Ezen három jegyzék alapján dolgoztam. 

Így azon személyek plakettjeit vittem 
fel a bronzkapura, akik mindhárom 
jegyzékben egyaránt megkapták az 
érdemességi javaslatot.” 5 A második 
feladat, a lehetséges elrendezési 
megoldás vonatkozásában felvetődő 
számtalan lehetőség közül Tóth 
Sándor végül a Bibliában is szereplő 
szőlőfürt-motívumot vélte a legszebb-
nek. Ez a bogyókból álló fürtalakzat 
az idők folyamán szőlőszemekkel 
bővítve is teljességet mutat. Ezt a for-
mulát támogatták Cserháti József és 
Udvardy József megyés püspökök is. 

„A kapu felső részén húzódó vízszintes fríz, a puttók 
sora a pálmaággal és a templomépítés évszámával 
Krisztus királyi bevonulását és a második eljövetelét 
üdvözli. A szőlőszemek közötti kisebb érmek csalá-
dom tagjairól készültek és térkitöltésként szerepelnek 
az alkalmi karácsonyi és egyéb egyházi érmékkel. 
A számos idős férfifej egyhangúságát időnként 
egy-egy jubileumi esemény érme és Szeged városa, 
valamint az 1970-es árvíz motívumai feloldják.” (…) 
A szegedi érempanteon 40 évig készült. 2015-ben 
az alsó puttósorral fejeztem be. Amíg élek és tudok 
dolgozni, van lehetőség, hogy fejlesszem. Az évek 
során (…) a mindenkori plébánossal egyeztetett 
személyek portréi kerültek fel a kapura.” 6 A szemek 
azóta is sokasodnak. 2017. szeptember 24-én a szent-
misét követően helyezték el a templom kapuján két 
kiváló szegedi képzőművész, Kass János (1927-2010) 
Kossuth-díjas grafikus- és könyvművész, valamint 
Richter Ilona (1928-) Munkácsy-díjas grafikus port-
réplakettjeit − Dr. Benyik György plébános áldásával 
fogadta be őket a „szegedi panteon” szőlőfürtjébe. 
A díszes bronzkapu megállítja az érkezőt. Sokan 
megnézik a már híressé vált fürtöket és a szemekbe 
foglalt személyeket. 
A liturgikus térnek érezhető hatása van az érkezőre. 
A templomkapu portréplakettjei a bizonyságai 
Szeged város évszázadokon átívelő szellemi és lelki 
gazdagságának. Érdemes számba venni az érmeket, 
hogy felfoghassuk a városunk lelkét és szellemét! Az 
ajtószárnyakon található portréplakettek és díszítő 
érmék, bal oldal, jobb oldal együtt.  
Zenei József
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Egyházi személyeket tüntettek ki március 15-én
2019. március 15., péntek 16:15
Áder János köztársasági elnök a március 15-i nem-
zeti ünnep alkalmából  adta át aKossuth- és Széche-
nyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrendet.

 Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata 
kitüntetésben részesült, másokmellett, Orosz Atanáz, 
a Miskolci Egyházmegye püspöke az újonnan alapí-
tott Miskolci Egyházmegye struktúrájának kialakítá-
sában végzett munkája, valamint a hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatása és a roma-
pasztoráció terén elért eredményei elismeréseként 

és Tarjányi Béla szentírástudós, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professor 
emeritusa, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
ügyvezető elnöke az Újszövetség kutatása és oktatása 
területén végzett több évtizedes értékes munkája, 
valamint a II. vatikáni zsinat utáni magyar biblia-
fordítás elkészültében, illetve határainkon inneni 
és túli terjesztésében vállalt szerepe elismeréseként.  
A korábban kitüntetett egyházi személyekről szóló 
írásunk ITT érhető el.
Magyar Kurír

Közzétették Ferenc pápa romániai látogatásának hivatalos programját
2019. március 25., hétfő | 15:44
Március 25-én délután két órakor tette közzé a 
szentszéki sajtóközpont a Szentatya romániai 
látogatásának hivatalos programját. Június elsején 
ottani idő szerint 10 óra 10 perckor indul a pápát 
szállító helikopter Bákóból Csíkszereda felé.

Ferenc pápa gépe május 31-én, pénteken reggel 8 óra 
10 perckor indul a római Fiumicino reptérről, és déli 
fél 12-kor érkezik az otopeni nemzetközi repülőtérre. 
A Szentatya hivatalos fogadásán részt vesz az államel-
nök, a nuncius és a romániai püspöki konferencia 
tagjai. A repülőtérről a Cotroceni (elnöki) palotába 
mennek át 13 órára. A román állami méltóságokkal 
(az államelnök és felesége, illetve a miniszterelnök) 
való találkozás után a Szentatya az elnöki palota 
Egyesülés termében beszédet tart a világi és egyházi 
méltóságok, a diplomáciai testület és a civil szerveze-
tek képviselői (háromszáz fő) előtt.
15.45-kor magánfogadás keretében találkozik az 
ortodox pátriárkával, majd a román ortodox egyház 
szinódusának képviselőivel a román patriarkátus 
székhelyén. A Szentatya ezután az új ortodox kated-
rálisba megy, ahol Daniel pátriárka fogadja; üdvözlik 
egymást, és együtt elimádkozzák a Miatyánkot.
A találkozást követően a Szent József római katolikus 
katedrálisban szentmisét mutat be, itt találkozik a 
bukaresti római katolikus érsekség híveivel és elöljá-
róival. A pápa szentbeszédet mond.

Június 1-jén Ferenc pápa fél 10-kor Bákóba indul, 
ahonnan 10 óra 10 perckor száll fel helikoptere Csík-
szereda irányába, ahol a stadionban landol. A Szent-
atyát innen átszállítják a csíksomlyói kegyhelyre, 
ahol felmegy a szentmise színhelyére. Ferenc pápa 
szentbeszédet mond. Csíkszeredából helikopteren 
indul Jászvásárra. A iași-i reptérről a római katolikus 
székesegyházba megy. A helyi kultúrpalota előtti 
téren találkozik a fiatalokkal és a családokkal – itt is 
beszédet mond.
Iași-ból Ferenc pápa este 19 órakor tér vissza Buka-

restbe. Másnap reggel 9-kor az otopeni repülőtérről 
a nagyszebeni nemzetközi repülőtérre érkezik, 
ahonnan helikopterrel szállítják Balázsfalvára (9 óra 
40 perckor érkezik meg). Balázsfalván (Blaj) keleti 
rítusú szentmise lesz, ennek keretében a tervek 
szerint boldoggá avatja a hét görögkatolikus vértanú 
püspököt. A szentmise színhelye a helyi Szabadság 
mezeje (Câmpia Libertății). Ugyancsak itt mondja 
el a szentmise után a Regina Coeli imádságot. A 
szentmise után 13.20-tól ebéd következik, ezután a 
balázsfalvi roma közösség tagjaival találkozik.
A Szentatya és kísérete autón megy a városi stadi-
onba, innen helikopteren a nagyszebeni repülőtérre, 
ahonnan visszaindul Rómába, s a tervek szerint 
délután fél 6-kor érkezik meg.

Forrás: Vatikáni Sajtóközpont/Romkat
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír
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2019. április 4., csütörtök | 15:32

Újabb tudnivalókat és friss információkat közölt 
a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő sajtóbi-
zottság április 4-én, a Kolozsváron megrendezett 
sajtótájékoztatón.

A szentszéki sajtóiroda a legutóbbi sajtótájékoztató 
óta közzétette Ferenc pápa hivatalos romániai útjá-
nak programját – mondta el Bodó Márta. A mostani 
sajtótájékoztató vendége Pál József Csaba temesvári 
megyéspüspök volt, aki Csíksomlyón született. A 
püspök a szent hely vonzásáról beszélt: Ferenc pápa 
oda jön el, ahova az emberek évtizedek óta elhozzák 
örömeiket, bánataikat. Azt is kiemelte, hogy a pápa 
egyik titulusa pontifex maximus – azaz hídépítő. 
Ez az egyik legfontosabb szerepe: hogy összekössön 
bennünket. Pál József Csaba hozzátette: Mária-kegy-
helyre jön el a Szentatya, és általában azt mondjuk, 
hogy az édesanya köti össze a családot. A pápalá-
togatás lehetőség a kapcsolatok építésére, az ország 
számára is nagy segítség lehet.
Oláh Zoltán kanonok, a főegyházmegye sajtóbizott-
ságának elnöke ismertette a gyakorlati tudnivalókat. 
Az elhangzottakat román nyelven Veres Stelian 
tolmácsolta.

A sajtóközleményt az alábbiakban olvashatják:

Regisztráció
Örvendetes dolog, hogy sokan, mondhatni várako-
zásainkat felülmúlóan sokan regisztráltak. Mielőtt 
a számokról beszélnénk, hadd térjünk vissza arra a 
kérdésre, hogy egyáltalán miért szükséges a regiszt-
ráció. Erről többször beszéltünk, de úgy néz ki, hogy 
nem eleget, még mindig vannak félreértések:

– Ahhoz, hogy időben és megfelelőképpen elő tud-
juk készíteni Ferenc pápa csíksomlyói látogatását, 
szükséges tudnunk, hány zarándok szeretne részt 
venni ezen a történelmi eseményen. Már számtalan 
alkalommal kérdezték a szervezőktől, hány személy 
vesz részt az eseményen. Regisztráció nélkül csak 
tapogatóznánk, de nem tudnánk konkrét számokból 
kiindulni. Így módunkban áll a biztonságért felelős 
állami szerveket is időben tájékoztatni, és ki tudjuk 
számítani, hogy körülbelül hány biztonsági kapura 
lesz szükség ahhoz, hogy a regisztráltak lehetőleg 
gyorsan bejussanak a biztosított, lezárt területre.
– A regisztrációnál arra is választ kértünk, mivel és 
milyen irányból érkeznek a zarándokok. Így már 
lehet tervezni, ha tudjuk, hányan érkeznek autóbusz-
szal, vonattal, gyalog, biciklivel, illetve motorke-
rékpárral. Ezek nagyon hasznos információk. Itt a 
regisztráció elindításakor előregondolkodtunk. Most 
konkrét információkkal állunk a helyi és az országos 
civil hatóságok rendelkezésére.

– A résztvevők számától függ, hány mentőszolgá-
latra, hány mellékhelyiségre és hány önkéntesre, 
mekkora és hány szektorra lesz szükség.
– Ezeknek a fényében, reméljük, lassan minden-
kinek érthetőek a regisztráció előnyei. Történelmi 
eseményre készülünk, ami több kihívással jár, mint 
a szokásos pünkösdszombati búcsú. Ezúttal több 
előírásnak kell megfelelnünk. Ezek nem teljesíthetet-
len követelmények, és főleg nem akadályok a pápai 
szentmisén való részvételben. Senkit sem szeretnénk 
távol tartani ezzel, csupán az eseményt a lehető leg-
jobban megszervezni.
A regisztráltak száma meghaladta a százezret, de ez 
még változhat. Kilencven százalékuk az országból, 
főleg a gyulafehérvári és a többi három egyházme-
gyéből jelentkezett. Már az is körvonalazódott, hogy 
mivel érkeznek a zarándokok: vonattal megközelítő-
leg 25 ezren, buszokkal körülbelül 25 ezren, gyalog 
hozzávetőleg 33 ezren. Mások biciklivel (nagyjából 
140-en), motorkerékpárral (körülbelül 467-en). 
Körülbelül 350 pap és 150 szerzetes, illetve szerze-
tesnő regisztrált.

Még mindig nagy az érdeklődés, ennek szívből 
örülünk. Érthető okokból még sokan nem tudták a 
csoportok szervezését plébániákon, lelkiségi csopor-
tokban lezárni. A négy erdélyi egyházmegyéből és 
Magyarországról egyaránt kérték, hogy hosszabbít-
suk meg a regisztrációt. Mérlegeltük az időpontot, 
hogy a szervezés szempontjából mi vállalható. A 
szervezőbizottságunk végül a regisztráció idejének 
április 22-ig (húsvéthétfőig) való meghosszabbítása 
mellett döntött.
A csoportvezetők e-mailben kapják meg a vonal-
kódos belépőket, amelyeket ki kell nyomtatniuk és 
a csoportok tagjainak kézbesíteniük. A regisztráció 
lezárása után még egy hónap áll majd rendelkezésre. 
Május elseje után kezdik majd szétküldeni őket.

Az álhírekről
Veres Stelian hangsúlyozta, hogy a sajtóban számos 
olyan írás is megjelent, amelyek uszító szándékkal 
összeesküvés-elméleteket szőnek, mások politikai 

Húsvéthétfőig még lehet regisztrálni a csíksomlyói pápalátogatásra



…Az már biztos, hogy Csíksomlyón szabadtéri szentmisét mutat be a 
Szentatya - írja a Magyar Kurír. 

Ferenc pápa: Adjunk bele mindent, amikor imádkozunk!

Oláh Zoltán kanonok, a szentírástudomány tanára, 
a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatással 
kapcsolatos kommunikációs vezetője a katolikus hír-
portál kérdésére elmondta: „nagy örömmel fogadták 
a hírt a főegyházmegyében. Nagy megtiszteltetés, 
hogy az egyházmegye ezeréves történelme során 
most először látogat pápa Erdélybe, Székelyföldre, 
a magyar katolikusok búcsújáró helyére, Csíksom-
lyóra”.

A kommunikációs vezető azt is elmondta: „a Szent-
atya szentmisét fog celebrálni Csíksomlyón június 
1-jén, szombaton. A szentmisét a csíksomlyói pün-
kösdi zarándoklatok mintájára készítik elő, azaz sza-

badtéren, a somlyói nyeregben mutatják be. A litur-
gia nyelve a latin lesz, a homíliát Ferenc pápa olaszul 
mondja, amit fordítanak majd magyar nyelvre.” 

A Magyar Kurír kérdésére Oláh Zoltán azt is meg-
erősítette: „a főegyházmegye vezetésében felmerült 
annak a lehetősége, hogy a pápai látogatást összevon-
ják a csíksomlyói búcsúval (mely idén június 8-án 
lesz), de a kérdésben eddig nem született döntés”.
Romániában utoljára húsz éve járt katolikus egy-
házfő: II. János Pál pápa 1999. május 7. és 9. között 
látogatott el Bukarestbe. Ez volt az első alkalom, hogy 
egy Péter-utód ortodox többségű országba utazott.
Magyar Kurír

2019. április 4., csütörtök | 18:51

A Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott pápai 
szentmisén április 4-én magánszemélyként részt 
vett Sergio Mattarella olasz államfő – tájékoztatott 
a Szentszék Sajtótermének megbízott igazgatója, 
Alessandro Gisotti.

Bátran imádkozzunk, őszintén beszélve az Úrral, 
nem langyos módon, hanem mindent beleadva 
– buzdított Ferenc pápa. Csütörtök reggeli homíliá-
jában az imára összpontosított. A böjt és a szeretet-
cselekedetek mellett az ima a harmadik tevékenység, 
amellyel a nagyböjtben húsvétra készülünk.
A napi olvasmány (Kiv 32,7–14) a közbenjáró imáról 
szól, amellyel Mózes Istenhez fordul a népért. Az 
aranyborjú miatt Isten így szól Mózeshez: „Hagyj 
engem, hadd izzék fel haragom ellenük, hogy eltöröl-
jem őket.” Mózes azonban könyörög az Úrnak, hogy 
ne tegye. Úgy beszél Istennel, mint mester a tanít-
vánnyal. Igyekszik meggyőzni szelíden, de határo-
zottan, hogy ne büntesse meg a népet. Emlékezteti az 
Urat az ígéretekre, amelyeket Ábrahámnak, Izsáknak 
és Izraelnek tett.
Az Úr azt mondja Mózesnek: „Nagy nemzetté teszlek 
téged”, Mózes azonban közbenjár népéért: vagy a 
néppel együtt, vagy sehogy. A Bibliában számos 
olyan történet szerepel, amely a közbenjárásról szól. 
Erre példa, amikor az Úr azt mondja Ábrahámnak, 
hogy el akarja pusztítani Szodomát. Ábrahám, akinek 

ott lakik a rokona, meg akarja menteni a várost, és 
azt kéri az Úrtól, hogy ha harminc, húsz, majd tíz 
igazat talál, ne tegye meg. Az Úr pedig azt mondja, 
hogy miattuk nem pusztítja el a várost. Végül csak 
Ábrahám családját találják igaznak. Ábrahám alku-
dozik, mint az asszonyok a piacon.
A Bibliában megtaláljuk a közbenjárás további 
formáit is. Anna, Sámuel anyja például halkan, 
csak ajkait mozgatva imádkozik az Úrhoz fiáért. A 
közelében álló pap ezt látva azt hiszi, hogy részeg. 
Az aggodalmas anya ő, aki közbenjár Isten előtt. Az 
evangéliumban (Mt 15,21–28) szerepel egy bátor 
asszony, aki nem él a meggyőzés, az alkudozás vagy 
a csendes, kitartó ima eszközével. A kánaáni asszony 
lánya meggyógyítását kéri, akit a gonosz lélek gyötör. 
Jézus először hangsúlyozza, hogy csak Izrael népéhez 
szól küldetése: „Nem jó elvenni a gyermekek kenye-

tőkét akarnak kovácsolni az eseményből. A zarán-
doklat, annak szelleme s Ferenc pápa tanítása ezekkel 
a hangokkal ellentétesek. A sajtóbizottság felhívja 
a figyelmet arra, hogy ne adjunk hitelt azoknak az 

írásoknak, amelyek nem a béke, a szeretet üzenetét 
hordozzák.
Forrás: Fábián Róbert/Romkat.ro
Fotó: Serbán Mária  Magyar Kurír
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A körlevél munkatársai voltak dr. Ágoston István, Leo Elshout, Nagy Beatrix, Frits van Gaans és Tápai Katalin.
A körlevél elsödleges célja a Hollandiában élö magyar katolikusok életét bemutatni az EKT összes csoportjának. Kérjük 
aktív közremüködésüket a körlevelek anyagának összeállításában. Következö számunk 2019. augusztusában fog megje-
lenni. Cikkek, képek beküldési határideje: 2019. július 1.
E-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag

rét, és odadobni a kutyáknak.” Az asszony azonban 
kitart, és azt mondja, hogy „a kutyák is esznek a 
morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak”. Ez az 
asszony nem ijedt meg, és végül elérte azt, amit akart.

A bibliai közbenjáró imádság példái alapján tehát 
bátorság kell ahhoz, hogy így imádkozzunk – hang-
súlyozta a pápa. Az imában szükség van a parrhesi-
ára, az igaz beszédre, a bátorságra, hogy Istenhez 
szóljunk szemtől szemben. Látjuk, hogy ezek a bibliai 
szereplők keményen küzdenek Istennel, hogy elérjék, 
amit kérnek. Azért teszik ezt, mert hisznek abban, 
hogy az Úr megadhatja a kegyelmet – jegyezte meg a 
Szentatya.

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy így imádkozzunk. 
Sokszor langyosak vagyunk. Van, amikor azt mondja 
valaki nekünk: „Imádkozz értem, mert van egy 
problémám.” Erre mi elmondunk két Miatyánkot, két 
Üdvözlégy Máriát, aztán elfeledkezünk a dologról. 
Az ilyen papagáj módjára elmondott ima nem jó. Az 
igazi ima az Úrral való imádság. Amikor közbenjá-
rok, akkor bátorsággal kell azt tennem. Az emberek 
használnak egy sokatmondó kifejezést, amikor el 
akarnak érni valamit: „mindent beleadok”. A közben-
járó imádságra is ez vonatkozik, mindent bele kell 
adni. Bátran kell előrehaladni. Felmerülhet azonban 
a kétség: én megteszem ezt, de honnan tudom, hogy 

az Úr meghallgat? A mi bizonyosságunk Jézus: Ő a 
nagy közbenjáró – mutatott rá Ferenc pápa.

Jézus felment a mennybe, az Atya előtt áll és közben-
jár értünk, ahogy megígérte Péternek szenvedéstör-
ténete előtt: imádkozik azért, hogy ne fogyatkozzon 
meg a hite. Ez Jézus közbenjárása, imádkozik értünk 
ebben a pillanatban. Amikor meggyőzéssel, alkudo-
zással, halkan vagy vitatkozva imádkozom az Úrral, 
Ő ezt az imát az Atya elé tárja. Jézusnak nem kell 
szólnia az Atya előtt: megmutatja neki sebeit. Az Atya 
ezt látva megadja a kegyelmet. Amikor imádkozunk, 
gondoljuk azt, hogy ezt Jézussal tesszük. Amikor 
bátor közbenjáró imát mondunk, tegyük ezt Jézussal. 
Jézus a mi bátorságunk, a bizonyosságunk, hogy 
ebben a pillanatban közbenjár értünk.

Homíliája végén Ferenc pápa újra arra buzdított, 
hogy bátran imádkozzunk: az Úr adja meg a kegyel-
met, hogy előrehaladjunk ezen az úton, és megta-
nuljunk közbenjárni. Amikor valaki azt kéri, hogy 
imádkozzunk érte, akkor ne két kis imával intézzük 
el, hanem vegyük komolyan, és Jézus jelenlétében, 
illetve Jézussal tegyük, aki mindenkiért közbenjár az 
Atya előtt – hangsúlyozta a Szentatya.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír

GYÁSZHÍREK

Albert Rozália Gizella, Wesserlo Ernö özvegye 2019 
március 21-én 84 éves korában megtért Teremtöjéhez. Az 
érette mondott Ima- és Áldozási Liturgia 2019 március 29-
én volt az Onbevlekt Hart van Maria templomban (Marlot-
kerk).
Gizella évtizedeken keresztül volt tagja közösségünknek, 
ahol a diakóniai munkában oroszlánrészt vállalt. Nyugodjék 
békében! Emléke szívünkben örökké él!
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Miserend 2019. április - augusztus

Hága    Onbevlekt Hart van Maria Templom (Marlotkerk) Bloklandenplein, 2594 Den Haag

Április 22 12.30 Húsvéthétfő, Nagymise Havas Istvan atya
Május  5 12.30 Szentmise Ton Peters atya
Június 10 12.30 Pünkösd hétfő Nagymise Havas Istvan atya

Államalapító Szent István Király ünnepe.
Augusztus 25. Vasárnap, 12.00 óra Ökumenikus Szentmise és Istentisztelet – Havas István atya és protestáns 
kollégája.
Wassenaar, St. Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar (bejárat a Parklaan felöl!)

A 2019-es év további szentmiséit az augusztusi körlevelünkben tesszük közzé!!

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 Hágai Marlot kerk megközelítése:
Onbevlekt Hart van Maria templomban (Marlotkerk). Cim: Bloklandenplein 15, 2594 CK  Den Haag.
A templom elérhető: 
A Hágai Központi Pályaudvarról (CS Den Haag) a 24, 43-as autóbusszal. 
Leszállás a Hofzichtlaan megállónál. Autósoknak a parkolás ingyenes.

Zengjen ma hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplõ lelkünk égbe szállva,

Olvadjon össze hõ imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva:

Feltámadott! Feltámadott!

A szellõ susogva hogy átmegy a tájon,
Könny csillog utána ezernyi fűszálon.

Érinti az erdõt, lombját az olajfa
Megrezgeti vígan, s bólintva lehajtja...

Áldott legyen a szó, mit a szellõ mondott!
Zizegve beszélik egymásnak a lombok:

Feltámadott! Feltámadott!

De ah, amott, zöld selymén a rétnek,
Galileának özvegy nõi jõnek...

Kezükben balzsam, sok jó illatú,
Szemükben némán ott virraszt a bú...
- Te néma bánat, nyílt örömre változz!
Gyõzelmi dalként szállj az ég Urához:

Feltámadott! Feltámadott!

Nézd, ott a sir, az Úr akarta, s ímhol
Örökélet bölcsõje lett a sírból...

Lehullt a kõ: helyén az égbe látunk,
A sir üzen: halál, remélve várunk!

Szegezd nyilad bár az ember szívének,
Fülünkbe cseng mindig az angyalének:

Feltámadott! _Feltámadott!

Töröld le könnyed ember, nem vagy árva,
Út lett a sir egy szebb, dicsõbb hazába.

Csak légy erõs, csak légy szilárd a hitben,
Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten.

Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá,
E mennyei varázsszó szüljön ujjá:

Feltámadott! Feltámadott!

Zengjen hát hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva

Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva,

A Golgotának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!

HÚSVÉT REGGELÉN
Balogh Miklós


