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Ferenc pápa Bariban: A Közel-Kelet ma sír, míg mások hatalom- 
és pénzéhségükben eltiporják

2018. július 7. szombat 16:30
Július 7-én délelőtt a Szentatya a keleti keresztény 
egyházak vezetőivel együtt a Közel-Kelet békéjéért, 
az ott élő szenvedőkért imádkozott az olaszor-
szági Bari városában, ahol Szent Miklós püspök 
ereklyéit őrzik. Ferenc pápa beszédének fordítását 
teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim!
Zarándokként érkeztünk Bariba, a Közel-Kelet felé 
nyitott ablakhoz, és elhoztuk szívünkben egyházain-
kat, népeinket és a megpróbáltatások között élő sok-
sok embert. Nekik üzenjük: „Közel vagyunk hoz-
zátok!” Kedves testvéreim, szívből köszönöm, hogy 
nagylelkűen és készségesen eljöttetek ide. És nagyon 
hálás vagyok mindannyitoknak, akik vendégül láttok 
minket ebben a városban, a találkozás városában, a 
befogadás városában.
Közös utunkon Isten szent anyja támogat minket, 
akit itt Odigitriaként, az „út mutatója”-ként tisztel-
nek. Itt találhatók Szent Miklósnak, Kelet püspöké-
nek ereklyéi, akinek tisztelete átszeli a tengereket és 
átlépi az egyházak közötti határokat. A szent gyó-
gyító járjon közben a sebek gyógyulásáért, amelyeket 
az emberek magukban hordoznak. Itt elénk tárul a 
tenger panorámája, és késztetést érzünk arra, hogy 
elménkkel és szívünkkel a Közel-Kelet felé fordulva 
töltsük el ezt a napot, ahol civilizációk találkoznak és 
a nagy monoteista vallások bölcsője ringott.

Ott eljött meglátogatni minket az Úr, „a magasból 
felkelő nap” (Lk 1,78). Onnan indulva vitték el az 
egész világra a hit fényét. Ott fakadtak fel a lelkiség 
és a szerzetesség friss forrásai. Ott egyedülálló ősi 
szertartásokat, felbecsülhetetlen szakrális művészeti 
és teológiai gazdagságot őriznek, ott található a nagy 
egyházatyák öröksége. Olyan kincs ez a hagyomány, 
amelyet minden erőnkkel védelmeznünk kell, mert a 
Közel-Keleten vannak mindnyájunk lelkének gyöke-
rei.

Ám ezt a ragyogó térséget, főleg az utóbbi évek-
ben, sűrű sötétség borította be: háború, erőszak 

és pusztítás, fundamentalista területfoglalások és 
egyéb tevékenységek, kényszerű elvándorlás és 
elhagyatottság, és mindez sokak bűnrészes lapításától 
kísérve. A Közel-Kelet olyan emberek földjévé vált, 
akik elhagyják földjüket. Fennáll a veszély, a hitben 
fivéreink és nővéreink jelenléte megszűnik, eltorzítva 
a térség arculatát, hiszen egy keresztények nélküli 
Közel-Kelet nem lenne Közel-Kelet.
Imával kezdjük ezt a napot, hogy az isteni világosság 
szétoszlassa a világ sötétségét. Meggyújtottuk Szent 
Miklós [ereklyéi] előtt a „közös lángú mécsest”, az 
egyetlen Egyház jelképét. Ma közösen a remény láng-
ját szeretnénk meggyújtani. Mécseseink, melyeket 
elhelyezünk, legyenek a még éjszakában is tündöklő 
világosság jelei. A keresztények ugyanis világosságot 
adnak a világnak (vö. Mt 5,14), nemcsak akkor, ami-
kor körülöttük mindenütt fény ragyog, hanem akkor 
is, amikor a történelem sötét óráiban nem adják meg 
magukat a mindent beborító sötétségnek, hanem 
táplálják a remény kanócát az ima és a szeretet olajá-
val. Mert, amikor imára az ég felé nyújtjuk kezünket, 
és amikor önzetlenül testvérünk felé nyújtjuk kezün-
ket, a Léleknek, az egység Lelkének, a béke Lelkének 
a tüze ég és ragyog.

Imádkozzunk közösen, kérjük a menny Urától azt 
a békét, amelyet a föld hatalmasainak még nem 
sikerült megtalálniuk. A Nílus folyásától a Jordán 
völgyéig, és azon túl, az Orontészen át a Tigrisig és 
az Eufráteszig hangozzék el a zsoltár kiáltása: „Béke 
néked!” (Zsolt 122,8). Szenvedő testvérinkért, min-
den néphez és valláshoz tartozó barátainkért ismétel-
jük: Béke neked! A zsoltárossal esedezzünk különös-
képpen Jeruzsálemért, a szent városért, melyet Isten 
szeret, de az emberek megsebeztek, mely fölött az Úr 
még mindig sír: Béke neked!

Legyen béke: ez a ma élő sok Ábelnek Isten trónjá-
hoz felhatoló kiáltása. Értük nem engedhetjük meg 
magunknak, sem a Közel-Keleten, sem máshol a 
világon, hogy azt mondjuk: „Talán én vagyok őrzője 
testvéremnek?” (Ter 4,9). A közöny öl, és mi az a 
hang akarunk lenni, amely ellenszegül a közöny 
gyilkolásának. Szólni akarunk azok helyett, akiknek 
nincs szavuk, akik csak könnyeiket nyelhetik, mert a 
Közel-Kelet ma sír, ma szenved és hallgat, míg mások 
hatalom- és pénzéhségükben eltiporják. A kicsinye-
kért, az egyszerűekért, a sérültekért, értük, akiknek 
pártján Isten áll, így fohászkodunk: Legyen béke! A 
„minden vigasztalás Istene” (2Kor 1,3), aki meggyó-
gyítja a megtört szíveket és bekötözi a sebeket (vö. 
Zsolt 147,3), hallgassa meg ma kérésünket!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News, Magyar Kurír
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Pilinszky verse a leideni házfalon és az Introitus holland fordítása 
a zwollei liturgia függelékében

Húsvét másodnapján magyar istentiszteletet tartot-
tunk Zwolléban. Száznegyvennégy címre küldtem 
kétnyelvű levelet, veretes verset is csatoltam az 
ünnepi meghívóhoz, ez egyszer azonban holland for-
dítás nélkül, mert nem találtam. Igazán gondoltam, 
hogy a „Harmadnapon”úgy megérinti az olvasókat, 
hogy hozzáfognak kutakodni, Pilinszkyt értelmezni. 
És megérte: érdemes a Pilinszky látomásos evangé-
liumával teríteni a böjti asztalt, mert az lelkileg és 
szellemileg is időszerű ajándék. Jelenlegi ismereteim 
szerint ennek a versnek 2018-ban még nincs holland 
fordítása, jóllehet angol, francia, norvég, portugál, 

olasz és román nyelvre már lefordították1. Aki átül-
teti, annak százszorosan vigyázni kell a Pilinszky ősi 
fegyelmére: amit kilenc szóban elmondható, azt nem 
kell tízre bővíteni….

Pilinszky Jánost2 szülőföldi emlékeink nyomán 
szólaltattuk meg a nagyheti rákészülésben. Nyíl-
vánvaló, hogy 1945-ben ő ezt a halállal terhelt 
húsvétot érte meg a hamuszin egek alatt. A kezébe 
fegyvert nyomtak, de ő inkább a Bibliáját forgatta, 
annak a betűjével élt egy német KZ láger közelében, 
esetében a halál árnyékának a völgyében3. Majd 13 
évig hordozta a ravensbrücki fák látványát, míg a 
forradalom után a rejtett fájdalomból, a meggyil-
koltak hamvainak szüntelenül szállongó porából 

A mélypont ünnepélye

Húsvét Hágában

Ton Peters atya aranymiséje 
Hágában

2018. április 2-án a hágai Marlot 
templomban szép számmal gyültek 
össze a hollandiai magyar katoli-
kusok Krisztus Urunk feltámadását 
ünnepelni. Havas István atya 
Brüsszelböl látogatott el hozzánk 
és a töle megszokott lebilincselö 
stílusban celebrálta a szentmisét. 
Császár Alina és Császár Hanna 
részesült a keresztség szentségében. 
Kirkósa Orsolya énekével, Hegyi 
Barnabás pedig orgonajatékával 
tette még emlékezetesebbé ezt a szép napot.

Mint azt már elözö számunkban jeleztük, a Pünkösdi 
Nagymisén Ton Peters atya pappá szentelésének 
50. évfordulóját ünnepeltük. Ezuton is köszönjük 
odaadó munkáját! Szívböl kívánunk továbbra is jó 
egészséget és Isten áldását!

Fotó: Frits van Gaans
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és a hiteles gyászból összeállott benne az Íge. Éltető 
szavakká éledt az isteni igazság lelki reménye, amire 
nagy szükség volt 1956 után. Azóta is vígasztalja 
a kiszolgáltatottakat, a bármely nyomorúságba 
esteket. Pilinszky belülről látta és tapasztalta, 
hogy a feltámadás fénye átjárja a halálos mélysé-
geket és az emberileg lehetetlennek tűnő végeket.                                                                                                                       
Erdélyben én már 1976-ban kiosztottam ezt a verset 
a húsvétkor szavaló mezőkeszüi gyermekeknek. 
Földvári Rubinka volt az előadója. A Mezőségen így 
szálltunk szembe a pécsérista zsoldosok ateizmusá-
val, a feltámadást és az örök életet tagadók militáns 
elvetemültségével. Nagysármáson szolgáló Édesapám 
irodájában másoltam e verset, néki Irlanda Sándo-
rék hozták Miskolcról. Románia ezidőtájt a falvak 
írtására összpontosított, „homogénizált”, és már 
hallgatott Ravensbrückről meg Auschwitzról, sőt a 
Krisztusban való diadalmas hitet is cenzúrázta volna. 
A háttérben a németek cinkos kiárusítása zajlott, 
a zsidókat előbb adták el, de erről sem beszéltek. 
Az egyházi vezetők mind hallgattak, nem zúgtak 
föl Bukarestben, ma sem tudjuk, hogy mit jelentett 
nekik Húsvét Evangéliuma.

Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek 
És szél támad. És fölzeng a világ. 
Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszünhetett dobogni szíve - 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. (1959)

Körlevelünk kelte után másnap érkezett az első meg-

lepetés: szomszédasszonyunk, akinek az apja túlélte a 
japán fogolytáborok rémségeit, többet szeretett volna 
tudni e versről. Főleg arról, hogy Pilinszkynek mi 
köze volt Ravensbrück fogolytáborához, ugyanis egy 
szótár segítségével megközelítette a lényeget. Ennél 
is érdekesebb, hogy évekkel ezelőtt a férjével Leiden 
tövében laktak ahol Mineke egy Pilinszky verssel 
találkozott. Egy falon…..

Először úgy tünt nékem, hogy valamit elírt, miköz-
ben a világhálón ismét lázasan kerestem a Dedinszky 
Erika fordításait, de nem volt szerencsém. Viszont 
az Országos Széchenyi Könyvtárnak köszönhetően 
hozzáfogtam Pilinszky verseket olvasni.4. Eddig 
nem tudtam, hogy Pilinszky személyesen is látta 
a haláltáborokat, a szemüveghegyeket, vagy azt, 
hogy még amerikai fogságba is esett. A térképen 
megkerestük Harbach koordinátáit, mert abból 
kettő is van. Ravensbrück szörnyűségeiről a közel-
múltban egyenesen a Hebe Kohlbrügge szájából 
hallottunk, aki a maga törékenységével kibírta a tíz 
hónap fogságot. Ma is beleremegünk, elhülünk a lét 
határának a történetein, emlékezve arra, ahogyan 
a női foglyokat a Siemens-gyárakban dolgoztatták, 
ahogyan a pusztulásra ítélt csecsemőket újságpapírba 
csomagolták, már ha egyáltalán volt. Az elesettek a 
krematóriumban végezték. Ezeket pillanthatta meg 
beteg katonaként az istenfélő költő, és még annyi 
mindent a kegyetlenség poklából. Vajon ez a verse, 
a Harmadnapon került volna a leideni tűzfalra? A 
világháló igazított el: nem!

II.Az első adandó alkalommal útrakeltünk és követ-
kezett a második meglepetés: A mélypont ünnepélye 
várt a falon, de nem az elképzelésünk szerint. Negyed 

A mélypont ünnepélye 
Az ólak véres melegében 
ki mer olvasni? 
És ki mer 
a lemenő nap szálkamezejében, 
az ég dagálya és 
a föld apálya idején 
útrakelni, akarhová? 
Ki mer 
csukott szemmel megállani 
ama mélyponton, 
ott, ahol 
mindig akad egy utolsó legyintés, 
háztető, 
gyönyörű arc, vagy akár 
egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat? 
Ki tud 
nyugodt szívvel belesimulni 
az álomba, mely túlcsap a gyerekkor 
keservein és a tengert 
marék vízként arcához emeli? 

Feest van het dieptepunt 
In de bloedige warmte van de kotten, 
wie durft nog te lezen? 
En wie durft 
in het splinterveld van de ondergaande zon, 
tijdens de vloed van de hemel en 
de eb van de aarde nog 
op reis te gaan, waar ook heen? 
Wie durft 
met de ogen dicht stil te houden op het dieptepunt, 
daar 
waar zich altijd nog weer 
een laatste wuiven voordoet, 
een dak, 
een beeldschoon gelaat of desnoods een hand, 
een hoofdknik, handgebaar? 
Wie durft zich met een 
gerust hart weg te laten zinken in 
de droom die over het bittere leed der 
kinderjaren heenspoelt en de zee als een 
handkom water naar je gezicht tilt? 
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órányit gyalogoltunk a Rijnsburgerweg virágzó fái 
alatt, és a házak ormait fürkésztük, amikor reánk 
szólt a postásnő, aki kitalálta, hogy mit keresünk: 
ő minden nap ott, a két versfelírat közötti sarkon 
pihenteti a szolgálati kerékpárját, ott üriti ki a posta-
ládát. Ezt a verset többször olvasta, mindig meggon-
dolkoztatja, de még nem tudja, hogy pontosan miről 
szól. Így van a többi faliverssel is, amelyeket szintén 
fényképeznek a Leidenbe látogatók. Rólunk is készí-
tett félvételt. A két ház tulajdonosát nem ismeri, de a 
Lijsterstraat sarkán találkozó 144-es szám alatti falat 
újra kellene festeni, mert „A mélypont ünnepélye”, 
a Pilinszky versének a holland szövege napfényben 
alig látható. A valamikori kék alap teljesen kifakult, 
„szürkére színtelenedett”, mondja. A Rijnsburgerweg 
másik, a 146-ik szám alatti falán, hét méteres terjede-
lemben áll a magyar költészet egyik gyöngyszeme.5A 
látvány megéri a zarándoklatot!

A Rinsburgerweg holland-magyar élményeit megil-
letődve adtuk elő Rijnsburgben a Noort család szü-
letésnapi találkozóján, amikor az édesanya elővette 
a 16 éves Francine és a barátnője dolgozatfüzetét, és 
kiderült, hogy inkább ők szolgáltak nekünk újdon-
sággal. Megtudtuk, hogy 1992 októberében írtak 
először modern verset a leideni falak egyikére, egy 
orosz költőnő versét. A világirodalom, a költészet két 
szerelmese, Ben Walenkamp és Jan Willem Bruins 
alapítványt hozott létre, a neve „Tegenbeeld”, máshol 
„Tegen-Beeld”, vagyis szemközti kép „szakasztott 
mása”.6. A görög verset például görög betükkel 
festették fel, aztán megfelelő betűtipus használatával 
a holland fordítását is, a szemközti oldalra. Eredeti 
célkitűzésük az volt, hogy a kétezredik évfordulóra 
száz verset visznek fel a magasban álló vagy fekvő 

látómezőkre. Bruins a festő, szabad kézzel dolgozik, 
a verseket együtt választották ki, nemzetekként és 
országokként, nagy körültekintéssel. Hollandul eddig 
nem leltem elemzésére7, bizony érdekelne, hogy 
milyen alapon válogatták ki a leideni falverseket, 
különösen ezt a kilencvenhetediket8...
A régi magyarok oly kedves egyetemi városában 
2004. novemberében avatták fel az elkészült faliver-
set. Fordítója, a Martinus Nijhoff-díjas Dedinszky 
Erika sajnos nem lehetett jelen, viszont az ünnep-
ségnek számító eseményt dokumentálták9 és igen 
helyesen, évente felhívják rá a hollandiai magyarság 
figyelmét10. A fali versek sorozata, Kitty Zijlmans 
professzor dédelgetett terve, végül 2005-ben zárult a 
spanyol Garcia Lorca: „De profundis” című versének 
a „magas falakra való felvitelével”. Dedinszky fordí-
tásai mellett feltétlenül meg kell említenünk, hogy a 
Pilinszky János költészetének a hollandiai receptiojá-
hoz nem kis mértékben járult hozzá a Lugoson szüle-
tett Kurtág György, aki több művét is megzenésítette.                                                                                                                                  

III. Az említett meghívó harmadik meglepetést is 
hozott: nagyszombatról húsvétra megszólaltak a 
zwollei harangok, itt még lehet, és az utolsó pillanat-
ban sokszorosítani tudtuk a liturgia mellékleteként a 
Hermán Mostert Rebeka fordításában érkezett Introi-
tuszt. Különösebb magyarázatot nem fűzűnk hozzá, 
csak arra kérjük a Pilinszky János prófétai-látomásos 
világát értelmezőket, hogy feltétlenül olvassák el a 
Jelenések könyvének a 4-ik fejezetét. A bevonuló 
Bárány ama napon felnyítja az Élet Könyvét, az övé 
az utolsó Szó. A katholikus Pilinszky ebben hitt és 
reménykedett………
Pilinszky János
Dr. Hermán M. János írása 

Introitusz (1961)                Introitus
Ki nyitja meg a betett könyvet?   Wie ontsluit het dichtgeslagen boek?
Ki szegi meg a töretlen időt?        Wie klieft de ondoorbroken tijd?
Lapozza fel hajnaltól–hajnalig      Bladerend van dageraad tot dageraad
emelve és ledöntve lapjait?       De vellen tillend en omslaand?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni     De hand te steken in een ongekende brand
ki merészel közülünk? S ki merészel   Wie van ons waagt het? En wie waagt te speuren
a csukott könyv leveles sürüjében,  in het dicht gebladerte van het gesloten boek,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?  wie durft? En hoe, met blote hand?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,   En wie van ons vreest niet? Wie zou niet vrezen,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,   wanneer zelfs God de ogen sluit,
és leborúlnak minden angyalok,   en alle engelen vallen
és elsötétül minden kreatúra?    en alle creatuur in duister wordt gehuld?

A bárány az, ki nem fél közülünk,    Het lam onder ons, hij vreest niet,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek. hij alleen, het lam dat werd gedood.
Végigkocog az üvegtengeren      Hij trippelt over de glazen zee
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.  en bestijgt de troon. En opent het boek.
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Keresztény Élet Portál, június 5, 2018
Tizenöt év szolgálat után távozik hamarosan Beer 
Miklós váci megyéspüspök: a 75. születésnapját 
pénteken ünneplő főpap benyújtotta lemondását, 
amelyről hamarosan dönt a Szentatya. Ennek 
apropóján a 777 munkatársai beszélgettek a derű 
püspökével az általa hagyott örökségről, jó és rossz 
döntésekről, paphiányról, a saját környezetében 
való megítéléséről, közéleti szerepvállalásról, 
és természetesen az utódjáról is. A teljes inter-
jút itt olvashatják el.

Ez a születésnap Miklós atya számára tényleg más 
volt, mint a többi, hiszen betöltötte a 75. életévét, 
amihez mindenekelőtt szívből gratulálunk! Milyen 
teendői vannak most?
Olyan egyházi törvényünk van, amely szerint a 
püspököknek 75 éves koruk betöltésekor fel kell 
ajánlaniuk a Szentatyának a lemondásukat  Ezt én is 
megtettem, így most várom a Szentatya válaszát: ő 
ilyenkor vagy elfogadja ezt, vagy azt kéri, hogy egy 
későbbi intézkedésig folytassam szolgálatomat.
Ez eldől hamarosan, de mindenképpen belátható 
időn belül a püspöki szolgálatomat leteszem, ami itt 
Vácott 15 év volt. A maradék időben pedig úgy dol-
gozom, mintha még tíz évig itt maradnék, de azzal a 
tudattal, hogy ezt bármikor átadom az utódomnak.
Ez a bizonyos tudat egy felszabadító érzés, vagy 
inkább szorongással tölti el?

Mind a kettő benne van: egyrészről érzem, hogy 
az évek elmúltak, egyre fáradtabb vagyok. Ilyenkor 
arról ábrándozok, hogy de jó lesz kiülni egy kerti 
padra és megpihenve a Jóistennel beszélgetni az élet-
ről, a világról. Másrészt viszont tele vagyok még ter-
vekkel, Böjte Csaba mondta, hogy ha tudnánk, hogy 
holnap világvége lesz, akkor is ma még ültetnünk 
kell egy facsemetét.  Ez a két érzés tehát vegyesen 
van bennem, és a Jóistenre bízom, hogy a Szentatyán 
keresztül hogyan dönt az életemről.
Van bármilyen információja, vagy sejtése a Szentatya 
döntéséről?

Nincsen, nálunk az Egyházban komolyan veszik a 
titoktartást, nincsen „kiszivárogtatás”. Semmiféle 
információm nincsen arról, hogy ki lesz az utódom.
Ha visszagondol arra, hogy 2003-ban milyen tervek-
kel, ötletekkel vette át a püspöki széket, akkor milyen 
érzésekkel gondol vissza erre a tizenöt évre?
Amikor bemutatkoztam, akkor azt ígértem, hogy 
minden plébániai látogatásaimkor két kérdéssel 
fogok indítani: elsőként, hogy beázik-e a templom-
tető, másrészt, hogy hol van a pingpongasztal? Ezzel 
azt akartam jelezni, hogy a templomi találkozásokon 
kívül a plébániáknak lehetőséget kell teremteniük a 
családokkal, a fiatalokkal való személyes foglalko-
zásra.  Hála Istennek a tizenöt év alatt nagyon sok 
közösségi tér született, és a papjaink nagy része meg-
értette, hogy ez miért ilyen fontos.

Amire akkor csak sejtésszerűen gondoltam, hogy a 
papság létszáma problémás lesz: sajnos igazam lett, 
szolgálatom alatt huszonöt százalékkal csökkent a 
számuk, a korábbi kétszáz helyett csupán százötve-
nen vannak. Több mint nyolcvan papunkat temettük 
el, ez egy drámai változás. Ugyanakkor kezdettől 
fogva szándékom volt minél több feladatot leosztani 
a világi híveknek. Nagy örömöm, hogy mára több 
akolitusunk van az egyházmegyében, mint papunk. 
Egyre több egyházközségben jelentek meg a csa-
ládközösségek: kis imádkozó, egymást személyesen 
segítő közösségek. (…)
Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Beer Miklós benyújtotta lemondását

OBLAAT
„Június 16-án sikerült a Sint Willibrordsabdij Iskola 
utolsó akadályán átmennem.

Editem 2013-as Menybemenetele után nem gondol-
tam volna soha, hogy a jó Isten majd ezt az utat jelöli 
ki nekem.

Szeptember 15-én, Doetinchemben 9.30 órakor 
egy ünnepélyes Szentmise keretében egész Hollan-
diából egy nö és 8 férfi veheti majd át az OBLAAT 

OKLEVELET, ezzel a Bencés rendhez fogunk 
tartozni.
Egész Hollandiában 120 OBLAAT-os van, ebböl 4 
Belga és én az elsö
Magyar származású Holland.
Bencés szeretettel (PAX).
Udvarhely Tivadar János”

Gratulálunk Tivadarnak és kívánjuk Isten áldását 
további útjára!!!



Diakónust szentelt Jakubinyi György érsek

A gyulafehérvári főegyházmegye szokásaihoz híven, 
Szent Péter és Szent Pál apostolok emlékünnepét 
megelőzően, a székesegyház felszentelésének emlék-
napján, június 28-án Jakubinyi György Miklós érsek 
ünnepélyes szentmise keretében diakónussá szentelte 
a gyergyóditrói Fülöp Sándor-Szabolcs akolitust.
Az érsek prédikációjában felidézte az ősegyház 
szerkezetét, kitérve a diakónusi szolgálat akkori 
szükségességére, illetve az „asztalszolga” feladatainak 
kialakulására, majd szólt a diakónus mai teendői-
ről. Jakubinyi György felidézte, hogyan változott a 
történelem folyamán a diakonátusra mint szentségi 
fokozata vonatkozó nézet, majd így zárta homíliáját: 
„Most, amikor megkezdjük a diakónusszentelést, 
kérjük a hét szent diakónust, hogy imádkozzanak a 
jelöltünkért, hogy amikor a szent diakonátus rendjét 

megkapja, állhatatosan készüljön a jövő évi papszen-
telésre is.”
Fotóriport: Bőjte Csongor

7

Megáldották az edelényi Görögkatolikus Ifjúsági Centrum 
és Kollégium épületét
2018. július 16. hétfő 11:43
Az edelényi Görögkatolikus Ifjúsági Centrum és 
Kollégium a Szent János Görögkatolikus Gimná-
zium és Szakgimnázium tagintézményeként műkö-
dik majd. Orosz Atanáz püspök július 13-án, Szent 
Gábriel főangyal görögkatolikus ünnepén áldotta 
meg az épületet.

Az edelényi iskolába jelentkező diákok körében 
már régóta megfogalmazódott igény a kollégiumi 
elhelyezés lehetősége. Az intézmény képzési kínálata 
a régióban is vonzó, azonban a napi bejárás sokszor 
körülményes.
A megáldás szertartásán Orosz Atanáz püspök homí-
liájában a felolvasott evangéliumi szakaszból – „Ma 
üdvösség köszöntött erre a házra” (Lk 19,9) – az 
üdvösség fogalmára hívta fel a figyelmet.

Az üdvösség mai szavakkal kifejezve öröm, békesség, 
harmónia, szabadság, mindaz, amire az ember szíve 
mélyéből vágyik – mondta a püspök és hozzátette, 
kegyelem és fegyelem kapcsolódik össze egy ilyen 
helyen, amelyre Isten áldását és kegyelmét kértük.

„Ifjúságunk számára ez a ma fölszentelt kollégium 
nem csak szállás- és étkezési lehetőség lesz. A tapasz-
talt nevelők segítségével diákjaink barátkozhatnak, 
közösségbe szerveződhetnek, együtt nézhetnek 
szembe a modern iskola kihívásaival, és a legnehe-
zebb házi feladatokkal is. Kollégiumunk sajátos társas 
kapcsolatokat, közös sportot és szórakozást, közös 
imádságot és hivatástisztázást tesz lehetővé” – hango-
zott el a homíliában. Végül Orosz Atanáz püspök azt 
a kívánságát fogalmazta meg, hogy mindenki olyan 
oltalmat és védelmet kapjon itt, amelyre tanulásának 
és nevelésének idején leginkább szüksége van, és 
azok, akik ebben a házban találkoznak, igazi közös-
ségben, Istenre figyelve tudjanak növekedni.
A Görögkatolikus Egyház július 13-án ünnepli Szent 
Gábriel főangyalt. A megyéspüspök őt választotta 
a ház védőszentjének. Az örömhírt vivő Gábriel az 
evangéliumokban az egyetlen megnevezett angyal, 
fiúk és lányok védőszentje, továbbá a keresztény 
közösségek védőangyalaként is tisztelt.
Az épület az EGYH-KCP-16-P-0115 azonosító-
számú, Miskolci Egyházmegye beruházásai és fej-
lesztései című projekt Ifjúsági centrum és kollégium 
építéseprojektelemének keretében valósul meg.
Forrás: Miskolci Egyházmegye, Fotó: Sajómente
Magyar Kurír

Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél!
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Nekilendülni, szeretetből, örömmel – Elbúcsúztunk Egerszalóktól

2018. július 15. vasárnap 20:48
Július 15-én érkezett záró napjához az Egerszalóki 
Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat. Kármelhegyi 
Boldogasszony ünnepén, Egerszalók búcsúnapján 
Ternyák Csaba érsek összegzésre kérte a résztve-
vőket. „Nehézséggel jár kereszténynek lenni, de 
az öröm és a szeretet az, ami igazán kereszténnyé 
tesz.”

Tiszta kék ég, friss szellő fogadta az ébredőket, mégis 
nehezen indult a reggel a hosszú éjszaka után a sza-
lóki táborban. Énekkel kezdődött a nap a templom 
mögötti téren. A frissebb táborozók Kerényi Lajos 
atyát várták, aki összegző elmélkedésre hívta a részt-
vevőket. Sorjáztak a kérdések. Hogyan mentek haza? 
Ugyanolyan megoldatlanul, megválaszolatlanul, 
ugyanúgy folytatódik majd az a nem megint meg-
áldott élet? Lesz-e változás életetekben? Hallottátok 
Isten üzenetét? – kemény kérdésekkel szembesítette 
hallgatóságát. „Isten egy hatalmas boldogságvo-
nattal üzent neked itt. Hallottad az üzenetet? A 
boldogságvonat időnként megáll. Itt is, és fel lehet 
rá szállni” – biztatott Lajos atya a „nekilendülésre”. 
Arra figyelmeztetett, Isten mindig üzen az embernek, 
de az embernek alkalmassá kell tennie magát, hogy 
meghallja, észrevegye. Eljut-e hozzánk a világ ezer 
csodája? Mert nemcsak a látható és megfogható van 
– mondta. „A boldogságvonat a fejlődés felé megy, 
ahhoz, hogy felszálljunk, ki kell lépnünk a ketrecből, 
az ösztönös hülyeségeinkből, a függőségeinkből. De 
tudhatjuk, egy száguldó csodára szállunk fel.”
Lajos atya a betegágyaknál megélt évtizedes tapaszta-
latából merítve beszélt a fiataloknak. „Mindenkinek 
megvan a keresztje, ezt nem lehet elvitatni, és senki 
nem menthető fel a felelősség alól. Minél idősebb az 
ember, annál nehezebb. Kínlódunk, az élet megol-
dandó feladat. De Isten neveli az embert – osztotta 
meg 91 év bölcsességét. „Segíts teljessé lennünk, 
Istenünk! Jó, hogy itt vagytok. Ez már egy kilépés a 
megszokottból. Jövőre találkozzunk!” – búcsúzott 
Lajos atya.

A program összegző csoportbeszélgetéssel folyta-
tódott. Ki-ki megfogalmazhatta, mit visz magával, 
miben kapott itt lendületet. A pontot az „i”-re a záró 
szentmise tette fel. Óriási sokaság várta Ternyák 
Csaba egri érsek főcelebránst. A templom búcsú-
napja, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe hagyo-
mányosan zarándokok sokaságát vonzza a szalóki 
kegyhelyre.

A találkozó résztvevői mellett nagy számban vettek 
részt a falu lakói a liturgián, és érkeztek zarándokok 
az Egri Főegyházmegye településeiről. Zsúfolásig 
megtelt a találkozó „főtere”, a templom és a harang-
torony közötti füves terület. Galo Gábor köszöntötte 
az egybegyűlteket. Azt a fohászt fogalmazta meg, 
hogy a most kapott lendület megmaradjon, legalább 
a következő Szalókig.
Ternyák Csaba érsek üdvözlő szavaiban örömmel 
említette meg, hogy a találkozón nagy számban 
vettek részt pap- és szerzetestestvérek és -nővérek. 
Homíliája megszólította mind a találkozó résztvevőit, 
mind a falu lakóit, és a búcsúra érkező zarándokokat.
Az érsek mosolyogva nézett a színpad előtt, a fűben 
ülő fiatalokra. „A Szentlélek mélyszántást végzett” 
– állapította meg a sugárzó tekinteteket látva. „Azt 
tapasztalom, hogy belső forradalom ment végbe itt a 
lelkekben, hogy megértettetek valamit abból a hatal-
mas szeretetből, amelyet Isten kiáraszt ránk. Hogy 
minden jó elhatározás életre szóló döntéssé neme-
sedhessen, fűzzétek ezeket csokorba és helyezzétek a 
Szűzanya képe elé, kérve oltalmát a megvalósításban.

A főpásztor a Kármelhegyi Boldogasszony ünne-
pét állította a középpontba. Eredetét megvilágítva 
megidézte Illés próféta küzdelmét Baál papjaival 
a Kármel-hegyén. Az Úr akkor tanúságot tett Illés 
próféta mellett. A főpásztor párhuzamot vont: ma, az 
újpogányság idején nemcsak 450 papja van Baálnak, 
sőt, a számuk egyre növekszik. Keresztényként ebben 
a helyzetben kell választani, és megtalálni Isten köve-
tésének útját. Ez az út nem könnyű. „Kereszténynek 
lenni macerás vállalkozás.” Önmagukban jó dolgok – 
pénz, a vagyon különféle tárgyai az aranytól okos esz-
közeinkig – vonzásába kerül az ember, melyek hozzá 
tudnak járulni az ember kiteljesedéséhez, sőt még 
Isten országa terjedésének szolgálatába is állíthatók, 
de könnyen teret foglalnak az ember életében. Abban 
a pillanatban, amikor életünk középpontjává válnak, 
bálványként fogva tartanak. Rámutatott: Az eszköz 
soha nem lehet cél, a cél pedig ne legyen eszköz senki 
kezében sem. Isten a cél, és az ő országa, azzal nem 
szabad visszaélni.

„Nehéz feladatok várnak ránk, ennek ellenére úgy 
látom, mi mégis kitartunk. Hűségesek akarunk 
maradni az Úrhoz, egy irányba akarunk haladni, 
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nekilendülünk a hegynek.” Azt, hogy hogyan halad-
junk, a szentmise olvasmánya alapján Zakariás pró-
féta példájával fejtette ki. „Ez az ószövetségi próféta 
Krisztus előtt sok évszázaddal segít felfedezni nekünk 
a keresztény örömöt, mely ha áthatja az életünket, 
akkor semmi nem lesz nehéz, ami elsőre annak lát-
szik. Örvendj és ujjongj, én eljövök hozzád és nálad 
lakom – ennek öröme tölti be életét.” Ternyák Csaba 
szerint az öröm és az ujjongás az, ami igazán keresz-
ténnyé tesz bennünket. Nem a búslakodás, nem a 
bűneink feletti siránkozás, hanem az, hogy felkelünk, 
újrakezdünk, tele vagyunk energiával, lelkesedéssel 
Krisztus ügye iránt. Feledjük azt, ami rossz, és neki-
lendülünk az előttünk valónak.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, az Úr az, aki 
elindult, aki nekilendült. Ő tette meg felénk az első 
lépéseket, ő fedezett fel bennünket, és tesz újra és 
újra lépéseket értünk, a mi örök üdvösségünkért. 
Isten újra és újra nekilendül, hogy mi jobb emberek 

legyünk, szentek legyünk. Mi pedig válaszhelyzetben 
vagyunk, az Úrral való találkozási helyzetekben 
alakulhat át az életünk. Egerszalók is a találkozás 
helye. „Véssük be jól a GPS-be a kedvencek közé. 
Igen, Egerszalókon megszólított engem az Úr, ott 
tettem neki egy ígéretet. Lendületet kaptam, hogy 
elinduljak. Ha elfogy a lendület, térjünk vissza, aztán 
újítsuk meg. Ha gyengék voltunk, ha elbotlottunk, ne 
ijedjünk meg. Álljunk fel, és menjünk tovább!”
Ternyák Csaba arról beszélt, lássuk életünket 
folyamatként, ahol vannak csúcspontok és vannak 
gyengébb időszakok. A lényeg, hogy mit akarunk 
erősíteni, hogy élünk-e a kiemelkedő találkozások 
lehetőségével. „Vigyük magunkkal az itt megélt 
örömet és lelkesedést. Kívánok kitartást, hogy ne 
hagyjuk kihűlni magunkban a tüzet, hanem élesszük 
újra nap mint nap, hogy másokat is lángra tudjunk 
lobbantani.”

A szentmisét követően a köszönetmondások sora 
következett. Galo Gábor a találkozó nevében búcsú-
zott el Egerszalók plébánosától, Török László atyától, 
aki augusztustól Mezőkövesden folytatja papi szol-
gálatát. Köszönetet mondtak Kerényi Lajos atyának 
és a találkozó szervezésében, bonyolításában közre-
működő rengeteg önkéntesnek. Hogy milyen sokan 
voltak, mutatja, hogy a csoportképhez a színpadra 
állva, teljesen megtöltötték azt.
„Nekilendülök mindannak, ami előttem áll” – a talál-
kozó dalával búcsúztak a résztvevők, hogy jövőre újra 
visszatérjenek, új lendületért.
Fotó: Merényi Zita
Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Szaléziak.hu: Jószolgálat-Díjat kapott Molnár-Gál Béla
2018. június 4., hétfő 14:00
Tizenegy szociális munkát végző személynek és 
szervezetnek adták át a Jószolgálat-díjat június 
1-én, pénteken este a Magyar Tudományos Akadé-
mia dísztermében. Közöttük volt Molnár Gál Béla, 
a kazincbarcikai Don Bosco Szakiskola igazgatója, 
aki a hivatásszerűen végzett szociális munka 
egyéni kategóriában nyerte el a díjat.

A 2016-ban a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapít-
vány által létrehozott Jószolgálat-díj a különböző szo-
ciális területeken példaértékű és áldozatos munkákat 
végző személyeket, szervezeteket és közösségeket 
jutalmazza. A Jószolgálat-díj második díjátadó 
ünnepségén a szakmai zsűri által megszavazott 
hivatásos szociális munkás kategóriák, az életműdíj, 
és az indexes közönség-szavazáson győztes önkéntes 
kategóriák nyertesei kaptak díjakat.
Megtelt péntek este a Magyar Tudományos Akadé-

mia Díszterme a 2018-as 
Jószolgálat-díj átadó 
ünnepségén, ahol a 700 
pályázat közül kiemelt 
tizenegy nyertest mutatták 
be. A díj alapítója, Báró 
Twickel György köszön-
tötte a nyerteseket, és arra 
kérte a segítő foglalkozású 
jelenlévőket, hogy soha ne 
adják fel, “tegyék boldoggá 
az embereket”. Előtte 
Lackfi János költő beszélt. 
„Rengeteg jó ember van a 

teremben. Valójában erre lettünk teremtve, csak ez 
nagyon ritkán derül ki. Az egymásra való figyelemre 
teremtettünk, de amit hétköznap csinálunk, az nem 
mindig bizonyítja ezt. Gratulálok mindenkinek, aki 
sokat tesz embertársaiért” - mondta Lackfi János.
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A körlevél munkatársai voltak 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 2018. decemberében 
 fog megjelenni. Cikkek, képek beküldési határideje: 2018. november 3.
e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag

A Jószolgálat-díj a különböző szociális területeken 
példaértékű munkát végzőket ismeri el évről évre. A 
díjra bárki jelölhet olyan személyeket, szervezeteket, 
közösségeket akik, vagy amelyek kiemelkedő munkát 
végeznek az alábbi területek valamelyikén: családo-
kért végzett szociális munka, kisebbségekért végzett 
szociális munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális 
munka, idősekért végzett szociális munka, hajléktala-
nokért végzett szociális munka.

Molnár-Gál Béla 2009-ben kezdte meg diakónusi 
munkáját Balajton, jelenleg a Don Bosco Általános 
Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollé-
gium igazgatója, szalézi munkatárs. Célja a romák 
felzárkóztatása. Egyik jelölője szerint „Nemcigány-
ként egy cigány közösség vezetője, akit szeretnek, és 
akire hallgatnak, nemcsak segíti, hanem az öngon-
doskodásra is felkészíti a tagokat.”

Molnár-Gál Béla a cigánysor mellett lakva már 
gyerekként kapcsolatba került a cigányokkal. Ateista, 
párttag édesapjától, értelem szerűen, nem sokat örö-
kölhetett későbbi hivatásából, viszont később felesége 
családjának mély hite nagy hatással volt rá.
Volt távközléstechnikai műszerész, üzletkötő és ben-
zinkutas is. Amikor munkanélküli lett, eldöntötte, 
hogy abbahagy minden világi munkát, és olyasmit 
csinál, amivel embereken tud segíteni. Hitoktatóként 
dolgozott heti néhány órában Edelényben, ez viszont 
komoly anyagi gondokkal járt, így megfogadta, hogy 
az első munkát, amit felajánlanak neki, elvállalja. Ez 
után érkezett egy telefonhívás a Don Bosco Isko-
lából, hogy hittantanárt keresnek. Küldetése, hogy 
erősítse a Don Boscó-i módszert, amely büntetés 
helyett a megelőzésre épül. A közvetett tanár-diák 
kapcsolatban hisz, a Don Boscó-i pedagógiát követve 
nem csak külső szemlélőként felügyel, hanem beáll 
a gyerekek közé játszani, így kialakítva közvetlen, 

bensőséges kapcsolatot a rábízottakkal. Diákjait való-
ságosan használható szakmunkához segíti, többen 
gimnáziumban folytatják a tanulmányaikat, min-
denki előremenetelét, fejlődését személyre szabottan 
segíti.
Több mint tíz éve, a bezárt balajti templomot látva 
úgy döntött, hogy felkarolja az ott élő cigány közös-
séget. Szívós munkával, türelemmel és erős hittel 
nem csak újra nyitotta a bezárt templomot, hanem 
közösségi helyet hozott létre ahol az ima mellett lehe-
tőség van az evésre, zenére, táncra, a közös ügyekről 
való gondolkodásra. Eleven és bensőséges hangulatú 
közösséget épített. A kallódó gyerekek azóta iskolába 
járnak, jelentősen csökkent a bűnözés és a konfliktu-
sok száma. Megszűntek az uzsorapénzek, a családok 
egymással is rendezik kapcsolataikat. Kijárta, hogy 
több mint 15 családnál bekössék a vizet és fürdőszo-
bákat alakítsanak ki. – Béla atyát – aki emellett négy 
gyermek édesapja –, az Isten küldte – mondják a 
helyiek.

Molnár-Gál Béla egy periférián élő, zömében cigá-
nyok lakta településen hirdeti a szeretet tanítását, 
amelyhez használható gyakorlati tudást is ad. 
Munkája, valódi hite és kitartása bizalmat ébreszt a 
cigányságban. Molnár-Gál Bélát ma már családtag-
nak tekintik a balajtiak. Rendszeresen meghívják 
magukhoz, kikérik tanácsát, megosztják vele gon-
dolataikat. Teljes mértékben befogadták és szeretik 
őt. Azt mondja: „A titok nem az, hogy okosakat 
mondok, meg hozok pénzt és adományt, hanem az, 
hogy odamegyek hozzád, mert érdekelsz engem, 
szeretném megtudni, hogy ki vagy. Ha tudok, segítek, 
mert örömöt akarok hozni az életedbe – ez maga 
Krisztus” – vallja Molnár-Gál Béla.

Gratulálunk Molnár-Gál Bélának a Jószolgálat-díjhoz 
és további munkájához sok erőt kívánunk!
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2018. június 10-én a Hágai Magyar Énekkar 
(maroknyi csoportja) Kovács Kata vezetésével a 
zwollei Lutheránus templom kétnyelvü Istentisztele-
tén vett részt. Köszönet a zwolleieknek a fantasztikus 
vendéglátásért, lelkes együtt énklésükért, a bensösé-
ges találkozóért! Köszönjük!!! Íme néhány foto:
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Miserend 2018. augusztus - december

Wassenaar, St. Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar (bejárat a park felöl!)
Augusztus 19. Vasárnap, 12.00 óra Ökumenikus Szentmise és Istentisztelet – Havas István atya
Államalapító Szent István Király ünnepe

Hága Onbevlekt Hart van Maria (Marlotkerk) Bloklandenplein 15. 2594 CK Den Haag
Szeptember 2, vasárnap  12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya.
Október 7, vasárnap  12.30 Szentmise Ton Peters atya
November 4,  12.30 Szentmise Ton Peters atya
December 2, vasárnap  12.30 Szentmise Ton Peters atya és Molnár-Gál Béla diakónus
December 26,  12.30 Karácsony második napja Nagymise Havas István atya

Amszterdam Obrechtkerk Jacob Obrechtstraat 30 1071 KM Amsterdam
Szeptember 1, szombat  17.00 Obrechtkerk, Szentmise Szöcs Csaba atya
December 1, szombat   17.00 Obrechtkerk, Ima- és Áldozási Istentisztelet Molnár-Gál Béla diakónus

VIANEN Magyar Otthon, bejárat a Langeweg 145. sz. házzal szemben
Szeptember 8, szombat,  14.00 óra Lelkigyakorlat, Szöcs Csaba atya
 16.00 óra Szentmise, Szöcs Csaba atya
November 24, szombat,  14.00 óra lelkigyakorlat, Molnár-Gál Béla diakónus
  16.00 óra Ima- és Áldozási Istentisztelet Molnár-Gál Béla diakónus 

(A helyszín változása lehetséges)

Eindhoven  St. Joriskerk, St. Jorislaan 51, 5611 AA  Eindhoven
November 25, vasárnap 15.00 óra St. Joriskerk, Ima- és Áldozási Istentisztelet Molnár-Gál Béla diakónus

Helmond H. Pauluskerk, Paulus Potterlaan 2, 5702 CW Helmond
Szeptember 9, vasárnap, 13.00 óra Pauluskerk Szentmise, Szöcs Csaba atya

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-es és a 
43-as ill. 44-es autóbusszal. A 44-es autóbusz vasár- 
és ünnepnapokon nem közlekedik. Leszállás a Hof-
zichtlaan megállónál. Autósoknak a parkolás ingyenes.


