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Szép Tündérország 

támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára 

nézek, 

Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel 

járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a 

szívemben, 

És hiszek újra égi 

 szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!

Barocci: Jézus születése
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Terugblik – Visszatekintés

Augusztus 20-i ünnepség
Államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk 
2019. augusztus 23-an a wassenaar-i Szent József 
templomban. Az ökumenikus szentmiset és Istentisz-
teletet Havas István piarista atya és Sólyom Uzonka 
református lelkész tartotta. Ünnepi beszédében 
Sólyom Uzonka a szent korona különösen kalandos 
útjáról számolt be. Mindannyian nagy figyelemmel 
hallgattuk lebilincselö elöadását.

Egy „véletlen” folytán történt az, hogy tavaly ősszel 
először szentmisét celebrálhattam magyar nyelven 
a Hollandiában élő magyar katolikusok közösségi 
találkozóhelyein. Úgymond „véletlen”, mert erede-
tileg egy kollégám ment volna erre az útra, azonban 
megkért, menjek én helyette, mert úgy alakulnak a 
dolgai, hogy nem tudja vállalni az utat. Így jöttem 
először, Erdélyből, Szászfenesről, Kolozsvár közvet-
len közeléből a Hollandiában élő magyar katoliku-
sokhoz.

Azóta tudom, amit különben mindannyian tudunk, 
hogy a köznyelvben véletlennek mondott események 
mögött gyakran egészen könnyen felismerhető 
a Gondviselés munkálkodása. Mert a sok szép 
találkozás és sok kedves ember, akikkel együtt 
imádkoztunk, énekeltünk, csendesedtünk el vagy 
éppen nagyokat nevettünk, arról győz meg, hogy 
mindannyiunk élete, még ha országhatárokon át is 
ível, a Jóistenben találkozik. Főleg, ha szentelünk is 
időt ennek… A szentmisék és az őskeresztények gya-
korlatát is idéző, személyes találkozást, elbeszélgetést 
is lehetővé tévő agapék, együttlétek ezt az egymásra 
találást szolgálják, erősítenek bennünket emberi for-
málódásunk és keresztény érlelődésünk akadályoktól 
sem mentes folyamatában.

2018 után idén ősszel már másodszor végeztem a 
magyar szentmiséket Hágában, Amszterdamban, 

Helmondban és Vianenben, ahol lelkigyakorlatos 
délutánt is tartottunk, ugyancsak második alkalom-
mal. Számomra mindkét körút igazi élmény volt, 
hálás vagyok azoknak, akik megszervezték, akik 
szívükön viselik a közösségek sorsát és felelősséget is 
vállalnak értük. 
Adjon az Úr, az élet barátja további lendületet és 
lelkesedést a keresztény életben, s az igényt, hogy ezt 
közösségben is megéljük, soha ne hagyja kiveszni 
belőlünk!

Az újabb találkozások reményében, szeretettel 
köszönt mindenkit:

Szőcs Csaba
szászfenesi plébános

Összefoglaló vendéglelkészeink látogatásáról
Ismerkedés külső-belső utakon
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Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy személyes hang-
vételű híradást adjak egy nagyszerű eseményről: 
Tápai Katalinnak, a Hágai Magyar Katolikus 
Közösség elnökének a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta Áder János Magyarország 
köztársasági elnöke augusztus 20. alkalmából. A 
kitüntetést dr. Kocsis András nagykövet úr adta át 
2019. október 11-én a hágai Magyar Konzulátuson.
Az eseményt jelenlétükkel megtisztelték az Egy-
házközösség Tanácsának tagjai: Kirkósa Orsolya, 
Pintér Piroska és Füzy Dóra. Jelen volt Tóth Miklós 
református lelkész, Urbán Ákos, a Hollandiai Magyar 
Szövetség elnöke, Csanády Ágnes, a Hágai Magyar 
Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács Katalin, a Hágai 
Magyar Kórus karvezetője, a család, rokonok, bará-
tok.

Kati a hitközösségben végzett több évtizedes önkén-
tes munkája elismeréseként kapta az Érdemkeresztet, 
és azt hiszem, nagyon is méltó helyre került: Katica 
közösséget összetartó ereje vitathatatlan. A kis 
közösségek nem létezhetnek áldozatvállaló, lelkes, 
jószívű és odaadó emberek nélkül, és Katica ilyen.
Évek óta elnöke a hágai katolikus közösségnek, 
de már kinevezése előtt is, titkárként dolgozott a 
közösségért. Sok munka jár ezzel: a miséken való 
aktív részvételen és a kedves, mise utáni megemlé-
kezéseken kívül az ő kezében futnak össze a szálak, 

ha vendégként itt szolgálatot teljesítő atya, diakónus, 
egyházi személy utazását, ellátását kell megszervezni, 
a vendégszobát rendelkezésre bocsátani, sütni-főzni. 
Vagy ha estékbe nyúlóan kell megbeszélést tartani a 
hitközösségi tanács tagjaival a nappaliban.
Évente három alkalommal jelenik meg az Egyház-
községi Hírlevél, amelynek Kati a főszerkesztője. Az 
ő ötlete alapján indult a Hágai Magyar Iskolában az 
ökumenikus hitoktatás, tudom, hogy erre a munká-
jára nagyon büszke.

Nem lehet felsorolni azonban az összes teendőt, amit 
a közösség fenntartása érdekében kell végezni a hét-
köznapok – és a hétvégék során.
Természetesen mindehhez szükség van egy hátor-
szágra: szerető családra, - mindenek előtt férjére, 
Fritz van Gaansra - akik türelemmel és saját mun-
kájukkal járulnak hozzá Kati sikereihez. És szükség 
van a barátokra! A közösség sok-sok önkéntes 
munkására! Mind nagyszerű emberek, és én őszintén 
örülök, hogy ismerhetem őket.
Katica! Még egyszer gratulálok, és további sok sikert, 
örömet, jó egészséget kívánok!
Szabó Gyöngyi

Fotók: Hágai Magyar Nagykövetség

Kitüntetés

Hollandiában jártunk
Az ádvent idején a Hollandiai Magyar katolikus 
közösségnél tölthettem egy hétvégét a férjemmel,  
Molnár-Gál Bélával együtt, aki állandó diákónus.

Mivel már második alkalommal jártam a Holland 
közösségeknél, jó volt látni a barátságos, ismerős 
arcokat. A vidám, közvetlen fogadtatás miatt olyan 
volt, mintha a hazából ,haza „ látogattunk volna. Az 
összetartozás, a lelkes készülődés, érződött valameny-
nyi közösségen. A közösen mondott ima, az éneklés 
engem is jobban ráhangolt a karácsonyi készülődésre. 
Hágában még keresztelő is volt és így mi is osztoz-

hattunk a szülők örömében, hogy gyermekük Isten 
gyermeke  lett és a közösség tagja. Megható volt, 
hogy a Himnusz énekeltük szertartások végén. Az 
igeliturgiák után, pedig igazi Magyar vendégszere-
tettel kínáltak bennünket a finomságokból. Hálásan 
köszönjük a meghívást és minden kedves családnak 
áldott ünnepeket kívánunk!
Molnár-Gálné Marcinkó Emese

Szívböl köszönjük Csaba atyának, Béla atyának és 
Emesének a látogatást és várakozással tekintünk a 
következö találkozás elébe!
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Október 6-án Kovács-Ámorth Brigitta és Kovács 
Richárd gyermeke a keresztség szentségében része-
sült és az  Emily Kinga nevet kapta.
Német Fanni Eliza és Német Dániel gyermeke a 
Dominik nevet kapta. Mindkét gyermeket Szöcs 
Csaba atya, szászfenesi plébános keresztelte.

December 1-én a keresztség szentségében részesült 
Andrejkovics Andrea és Johannes Gerardus de Jonge 
gyermeke, aki a Benjamin Benedek nevet kapta. A 
keresztelö szertartást Molnár-Gál Béla végezte.
Isten hozott minden újonnan kereszteltet a katolikus 
közösségben! Kérjük a Mindenhatót, áldja meg és 
kísérje öket egész életükben szüleikkel és keresztszü-
leikkel együtt!

Külhoni – 2019. november 30., szombat | 19:13

Az MKPK külföldi magyar lelkipásztori szolgála-
tért felelős püspökének 14. körlevele a külföldön 
élő magyar, illetve magyarul beszélő hívekhez és 
lelkipásztorokhoz 2019 adventjének első vasárnap-
ján.

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Magyar Testvé-
reim!
Idén nyáron a magyar országgyűlés a nemzeti össze-
tartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni 
békediktátum 100. évfordulóját. Célja: az országha-
tárokon átívelő magyar egység megerősítése és egy 
új közép-európai együttműködés megteremtése a 
térség minden állama, nemzete és nemzeti közössége 
hasznára.

A soron következő budapesti Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus 2020-ban ugyancsak meghívás a 
közösség építésére: fogjunk össze Istennel és fogjunk 
össze egymással. Ez a program elsősorban az Isten 
egyetemes üdvözítő tervének a megvalósítására 

szólít, de ugyanakkor egyszerre meghívás mind a 
hívő, mind a magyar közösségek építésére is. Az 
Eucharisztiában köztünk élő Urat nem azért állítjuk 
a Kongresszus középpontjába, „hogy ezzel erősítsük 
különállásunkat és bezárkózásunkat. Sokkal inkább 
azért, hogy felülemelkedjünk az elválasztó akadá-
lyokon”, és figyelmünket az üdvösség egyetemes 
szentségére, az egység jelére és eszközére, az Egy-
házra és a benne élő Jézus Krisztusra, „a Csodálatos 
Tanácsadóra, az Erős Istenre, az Örök Atyára és a 
Béke Fejedelmére” (vö. Iz 9,5) irányítsuk. Igazi egy-
ség egy népen belül, az emberek és a nemzetek között 
nem is valósulhat meg másképpen, csak őbenne 
gyökerezve. Szent II. János Pál pápa buzdítása ezért 
ma is időszerű: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tár-
játok ki Krisztus előtt a kapukat! Nyissátok meg az ő 
üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági 
és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés 
és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek!” 
(vö. NEK Pápai Bizottsága, Minden forrásom belőled 
fakad, Budapest, 2019, 74–79.; MK, 2018. október 
22.).
A magyar közösség építéséből a Nyugaton élő kül-

Keresztelök

Tartsunk össze! – Cserháti Ferenc püspök körlevele advent 
első vasárnapján
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földi magyarság sem maradhat ki. Nekünk külföldön 
is jogunk és hazafias kötelességünk, hogy ragaszkod-
junk gyökereinkhez, saját anyanyelvünkhöz, saját 
kultúránkhoz, és mindezek oltalmazásához, „ideértve 
a nyelvhez, a vallási meggyőződéshez és a allásgya-
korlathoz való jogot is”; ideértve azt is, „hogy (…) 
gondoskodhassunk a fiatal nemzedékek megfelelő 
neveléséről”, kizárva természetesen bármely alapvető 
emberi jog és bármelyik befogadó ország rendjének 
megsértését. Hiszen az egyházi tanítóhivatal megfo-
galmazása szerint: „A kisebbségeknek kötelességeket 
is teljesíteniük kell, ezek között elsőként azt, hogy 
közreműködjenek azon állam jólétének megterem-
tésében, amelynek keretében élnek” (vö. Az egyház 
társadalmi tanításának kompendiuma, Budapest, 
2007, 387., illetve 157.).

Ebben az évben bizonyára világszerte sok szép 
ünnepséget és megemlékezést tartunk a nemzeti 
összetartozás jegyében. Szép számmal lesznek azok 
is, akik az Eucharisztiában, a keresztény élet és az 
egyház küldetésének forrásában keresik a Krisztus-
ban megvalósuló egységet Istennel és embertársa-
ikkal, amely sohasem szünteti meg, hanem sokkal 
inkább megnemesíti a nemzeti közösségeket.
Az isteni sugallatok, ötletek, ajándékok hatékonysága 
azonban mindig megkívánja az ember együttműkö-
dését Istennel és az Ő kegyelmével, ami esetünkben 
azt jelenti, hogy Isten senkit sem üdvözít akarata 
ellenére, nem erőszakolja rá magát senkire, közössé-
get sem hoz létre az emberi akarat és közreműködés 
ellenére. Ezzel főleg azt akarom hangsúlyozni, hogy 
az egység, az összetartozás megvalósításában szükség 
van saját közreműködésünkre, saját akaratunkra, 
saját elkötelezettségünkre, ami tevékeny részvételt 
jelent a közösségépítés munkálataiban azon a terü-
leten és körülmények között, ahová a Gondviselés 
sodort minket. Mindebből következik, hogy az év 
során hiába lesznek szép előadásaink, ünnepségeink 
a magyar összetartozás érdekében – legyenek; hiába 
hallgatunk mégoly magasröptű értekezéseket az 
Eucharisztia közösségteremtő és éltető erejéról, az 
Élet Kenyeréről – keressük az ilyen alkalmakat és 
éljünk a kínálkozó lehetőségekkel; sőt, folytatom: 
hiába fogunk elidőzni egy-két órát csendes elmél-
kedésben a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, 
fáradozásunk mégis hasztalanná válik, ha nem 
táplálkozunk az égből alászállott szent kenyérrel, 
megfeledkezünk „vándorlásunk társáról” és barátai-
ról, a keresztény testvériségről, szeretetközösségeink 
építéséről, az összetartásról és ennek tudatos ápolásá-
ról, mert az együttműködés hiányában szétszéledünk, 
mint a hulló falevelek, és felszívódunk, akárcsak egy 
vízcsepp a népek tengerében. A hívőknek minden-
esetre követendő cél marad: „a személyek közötti 
közösségi kapcsolatok ápolása és megvalósítása” 
(uo. 392.), mert ezek nélkül nincs sem Istennel, sem 
egymással egyesítő szeretetközösség. Az Eucharisztia 
közösségi ünneplése mindig erősíti a közösséget, 

hiszen „az Eucharisztia megteremti a communiót 
és nevel a communióra” (Ecclesia de Europa, 40.). 
Szépen írja Szent Pál, amikor az Eucharisztia egy-
ségesítő erejére hivatkozik: „És a kenyér, amelyet 
megtörünk, nemde a Krisztus testében való részese-
dés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, 
mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” (1Kor 
10,16–17). „A széthúzás csíráival – melyek a min-
dennapos tapasztalat szerint nagyon jelen vannak 
az emberiségben a bűn miatt – szemben áll Krisztus 
testének egységesítő ereje. Az Eucharisztia éppen 
ezért, miközben építi az Egyházat, közösséget teremt 
az emberek között.” (Ecclesia de Eucharistia, 23–24). 
Erre utal a Magyarok kenyere is, amely sok (15) milló 
felajánlott búzaszemből készül, és szépen kifejezi a 
magyar nemzet összetartozását.

Mi külföldön sem feledhetjük el, „hogy az ember 
nemcsak mint egyén éli a maga életét, hanem mint 
egyházának, nemzetének, az egyetemes emberi 
közösségnek a tagja is, és hogy ebben a minőségében 
is vannak kötelességei, amelyeknek eleget kell tennie” 
(vö. NMKA Tájékoztatója, 1950. január, 6–8. o.). 
Napjainkban azt is többször halljuk, hogy az ember 
Isten akaratából születik valamely nemzet tagjaként, 
és ezért állapotbeli kötelességei is vannak az adott 
nemzett felé. Szent II. János Pál pápa írja: „Mind-
azonáltal úgy tűnik, hogy amiként a család, úgy a 
nemzet és a haza sem helyettesíthető valóságok. A 
katolikus társadalmi tanítás az ilyen társadalmi egy-
ségekről mint »természetes« funkciókról beszél, ilyen 
módon utalva rá, hogy mind a család, mind a nemzet 
sajátos módon kötődik az emberi természethez, 
amelynek társadalmi dimenziója is van” (II. János 
Pál, Emlékezet és azonosság, Budapest, 2005., 73.), 
amelyet ápolni kell.
A nemzeti összetartozás éve alkalmából ismét feli-
dézem az 1 Plusz 1 Misszió program célkitűzéseit. 
Nagyon örvendetes, hogy ez a program szépen 
beindult és fejlődik. Köszönet illeti azokat a lelkes 
lelkipásztorokat, férfiakat és nőket, akik e prog-
ram keretében időnként meglátogatják a nyugati 
diaszpórában élő magyar testvéreket, és segítik őket a 
hit szerinti életben: a hazulról kiutazó papok magyar 
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szentmiséket, lelkinapokat tartanak, gyóntatnak és 
keresztelnek, mások szemléletformáló, kulturális, 
hitbuzgalmi előadásokkal igyekeznek elmélyíteni 
külföldön élő testvéreik hitét és vallásos életét. 
Köszönet illeti azokat is, akik külföldön szervezik ezt 
a hitéleti, hazafias, közösségépítő szolgálatot. Mindez 
programunk szerves részét képezi és annak anyagi 
támogatását is élvezi, de a tennivaló még rengeteg. 
A program szerint további és komoly erőfeszítéseket 
kell tennünk arra – és ehhez a támogatási lehetőség 
is megvan –, hogy akár a korábbi külföldi magyar 
Actio Catholica mintájára katolikus hitbuzgalmi 
és kulturális köröket szervezzünk, főleg azokon a 
helyeken, ahová magyar lelkipásztoraink csak ritkán 
jutnak el. Mindszenty József bíboros élharcosa volt 
a világi hívek nemes mozgalmának, és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc végóráiban is a külföldi 
magyar Actio Catholica megszervezésére irányította 
P. Werenfried, a magyarok nagy barátja figyelmét, 
amikor ez őt felkereste Budapesten (vö. Ketten 
találkoznak, PS, 1962. március, VIII. évf. 3. sz., 10. 
o.). Ezúttal magam is megismétlem, hogy a magyar 
identitás és kultúra megőrzésének nélkülözhetetlen 
része a közösségszervezés a diaszpórában. Közössé-
gépítő külföldi magyar hitbuzgalmi munkaközös-
ségek, körök, csoportok, bázisok, szervezése nélkül 
a diaszpórában alig tudok elképzelni egy jövőbeli 
kilátásokkal is rendelkező, maradandó és hatékony 
hitéleti, szemléletformáló, tradíciómegtartó, identi-
tás- és kultúramegőrző tevékenységet.

A diaszpórában elengedhetetlenül szükség van a hívő 
közösségek eleven magjára, amelynek tagjai aztán ki 
mernek lépni a névtelenség süllyesztőjéből, és vállal-
ják a „gyertyatartóra helyezett világosság”, a „hegyre 
épült város”, a világítótorony szerepét az idegenség 
tengerében viaskodó magyar keresztények körében. 
Talán a diaszpórára vonatkozóan is helytálló Szent II. 
János Pál pápa Hősök terén elhangzott buzdítása: „A 
nemzet csak akkor remélhet jobb jövőt, ha polgárai 
képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a 
közjóért” (II. János Pál homíliája, Budapest, 1991. 
augusztus 20., 4. p.). Karl Rahner a közösségek „helyi 
megtestesüléséről” beszél ebben a vonatkozásban.

Fogjunk hát össze, Kedves Külföldön Élő Magyar 
Testvéreim és Honfitársaim, szervezkedjünk, alkos-
sunk közösségépítő keresztény katolikus munkakö-
zösségeket, köröket, egyleteket, egyházi csoportokat, 
családi fórumokat, bibliai és katekétikai csoportokat, 
egyházi énekkarokat, olyan eleven sejt- és báziskö-
zösségeket, amelyekben képesek vagyunk arra, hogy 
tovább ápoljuk és éljük hitünket, mindazt, ami össze-
köt szülőföldünkkel, hazánkkal, azzal az örökséggel, 
amelyet Szent István király alapozott meg, és amelyet 
őseink tovább gyarapítottak, védtek és ápoltak a 
Duna-Tisza táján, a Kárpát-medencében: keresztény 
hitünket, kultúránkat és édes anyanyelvünket. A 
közösség mindig megtartó erő, az idegenben is. Ezzel 

szemben egy mégoly szép és időnként elhangzó 
előadás publikuma is hamarosan szétrebben és 
szétszéled. Fogjunk hát össze külföldön is, az adott 
körülmények között, úgy, ahogy csak lehet, még 
akkor is, ha már papjaink sincsenek, és nem tudjuk, 
hogy meddig. A japán keresztények évszázadokon 
át pap nélkül is megőrizték és ápolták keresztény 
hitüket! Az első keresztények egyáltalán nem 
rendelkeztek se templommal, se közösségi házzal, 
mégis összegyűltek, „egy volt a szívük-lelkük”, együtt 
imádkoztak, felolvasták az Írásokat, részt vettek „a 
kenyértörésen”, hát ha máshol ez nem ment, akkor 
éppen egy teremben, a Templom valamelyik oszlop-
csarnokában, „Salamon tornácán”, az „Ékes-kapunál” 
(ApCsel 3), vagy egy-egy családnál, de a jézusi örök-
séget nem hagyták, ápolták, sőt hitüket másokkal is 
megosztották, és toborozták a tanítványokat. S aztán 
jöhetett „a hazai” támogatás: „Amikor meghallották 
a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Szamaria 
befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és 
Jánost, akik el is mentek, és imádkoztak értük, hogy 
megkapják a Szentlelket” (ApCsel 8,14–15). Mi nem 
fáradhatunk bele tenni a jót, „mert ha kitartunk, 
annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel” 
(Gal 6,9–10). Senki se kívánja, hogy esetünkben 
is valóra váljon Izajás próféciája: „Még hatvanöt 
esztendő, és Efraimot úgy szétszórják, hogy nem lesz 
többé nép. Bizony, ha nem hisztek, nem maradtok 
meg” (Iz 7, 8–9).

S aztán még egy nagyon fontos szívügyet szeretnék 
megosztani külföldi magyar Testvéreimmel: Milyen 
szép és jó lenne, ha a külföldi magyar iskolákban 
és cserkészetben, a magyar egyházközségekben és 
egyházi közösségekben ismét elnyerné méltó helyét 
a keresztény nevelés, a keresztény hit és erkölcs okta-
tása (vö. Mindszenty József, Kommunista arcélek, 
MA, 2019., 352. o.), mint ahogyan ez hazánkban és 
többfelé már szépen történik.

Végezetül újra megköszönöm a külföldi magyar 
Testvérek minden támogatását közös krisztusi kül-
detésünk szolgálatában, kívánok Mindenkinek jó 
felkészülést az Úr érkezésére, áldott, szent karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet.
Mindezek után pedig, Nagyasszonyunk, a Boldogsá-
gos Szűz Mária, Szent István király és a többi Magyar 
Szent közbenjárására, áldjon meg benneteket a min-
denható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Dr. Cserháti Ferenc c. centuriai püspök,
külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök 
Budapest, 2019. december 1., advent első vasárnap-
ján.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat
Fotó: Merényi Zita, Magyar Kurír



Hazai – 2019. december 2., hétfő | 17:56
A megbeszélésen jelen volt Fodor György, a PPKE 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának 
dékánja és Major Balázs, a Régészettudományi Inté-
zet vezetője.
A szívélyes, jó hangulatban zajló találkozó keretében 
a magyar katolikus egyetem és szíriai Antiochiai 
Egyetem rektora együttműködési megállapodást 
kötött.
Amint azt II. Ignác Efrém szír ortodox pátriárka 
kifejtette: nagy bizakodással tekintenek az együttmű-
ködés elé, mely a PPKE Régészettudományi Intézeté-
vel már meg is kezdődött, s mely reményeik szerint 
hamarosan további szakterületeken, elsősorban az 
információs technológia és bionikai képzés terén 
tovább bővülhet. Mindezek jelzik, hogy a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem fontosnak tartja a közel-ke-
leti keresztényekkel való tudományos együttműkö-
dést, az ő támogatásukat, különösen a háború súj-
totta területeken, ami által az egyetem is gazdagodik, 

megtapasztalva az ottani keresztény testvérek hitben 
való hősies kitartását, népükhöz, kultúrájukhoz való 
ragaszkodását.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Rektori Hivatal
Magyar Kurír

Idén ünnepli szerzetesi örökfogadalma letételének és 
pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját Jelenits 
István piarista szerzetes, tanár, teológus, író. Gyé-
mántmiséje december 1-jén volt a budapesti piarista 
kápolnában. Hivatásáról kérdeztük Jelenits atyát, aki 
arról is beszélt, hogy mi lehetne a budapesti eucha-
risztikus kongresszus igazi szépsége.

Mikor érezte először, hogy Isten szólítja Önt, és 
elhívja a papi, szerzetesi  hivatásra?
– A II. világháború alatt elhagyni kényszerültünk 
gyerekkorom megszokott, természetes életformáját, 

színhelyeit. Berettyóújfaluban születtem, Nagyvá-
radon töltöttünk néhány évet. Édesapám vármegyei 
tisztviselő volt. Amikor a hadi események közeledtek 
hozzánk, a minisztériumból ránk parancsoltak, 
hogy el kell hagynunk a várost. Kézipoggyásszal a 
kezünkben teherautóra raktak bennünket, és elhoz-
tak Budapestre. Mindenünk elveszett, a biztonság, 
gyerekkorom világa. Édesapámat elvitték katonának, 
mi pedig anyámmal és húgommal Budán éltük át az 
ostromot. Hónapokig nem tudtuk, apánk él-e vagy 
sem, aztán hazakerült, amerikai fogságból. Tizenkét 
éves voltam akkor, és
nem egyszerűen rémületet éreztem, hanem rájöt-
tem, hogy minden, ami addig az életemet jelentette, 
veszendő, és arra gondoltam, valami mást kell keres-
nem, hogy az életemnek értelmet adjon. 
Ettől kezdve tapogatóztam a papi, szerzetesi élet felé. 
Nagyváradon a premontrei gimnáziumba jártam, 
Budapesten pedig a piaristákhoz kerültem. Náluk a 
felfordult világban otthonra találtam. Otthon nehéz 
körülmények között éltünk, de mivel jól tanultam, 
az osztályfőnököm szerzett nekem tanítványt, hogy 
némi jövedelemhez juthassunk. Az osztályomba járó 
egyik gyerek szüleit rávette, hogy fogadjanak fel a 
fiuk mellé házitanítónak. Attól kezdve együtt tanul-
tunk, megragadott a tanítás öröme. A tanítványom 

7

Együttműködési megállapodás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
és a szíriai Antiochiai Egyetem között

Mindent köszönök az Úristennek – Beszélgetés a gyémántmisés 
 Jelenits István piarista szerzetessel
Nézőpont – 2019. december 8., vasárnap | 19:58
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élénk eszű gyerek volt, nem buta, csak szétszórt; a 
szülei színészek voltak, nem nagyon figyeltek rá. 
Mivel azonban foglalkoztam vele, kedvet kapott a 
tanuláshoz, én pedig örömömet leltem abban, hogy 
valakit vezethetek, közben jobban elmélyülhetek a 
tanulásban, és nemcsak a saját, hanem az ő feleletei is 
érdekelnek. Lassan kialakult bennem, hogy piarista 
leszek, egy tanító szerzetesközösség tagja. Sokat 
olvastam, a tanulás és a könyvek jelentették nekem 
a kapaszkodót azokban az időkben. Addig is keresz-
tényként nevelkedtem, de akkor az Istennel való 
kapcsolatom is elmélyült, személyessé vált. Abban 
az elveszettségben az istenhit támpontot jelentett 
számomra.

Milyen volt papként szolgálni a kádári konszolidá-
ció, az úgynevezett puha diktatúra évtizedeiben?
– Nagyon megrázó, mert teljesen ateista miliőben 
éltünk, és az állami iskolákban tanító tanárokat 
arra kényszerítették, hogy akár tetszik, akár nem, a 
szocialista ideológia hirdetői, képviselői legyenek. 
Összesen nyolc egyházi iskola működött, amelyek 
viszonylagos szabadságot élveztek. Ezek egyike volt 
a miénk. Nagyon átéreztük, hogy a szülők, akik hoz-
zánk küldik a gyerekeiket, nemcsak azért teszik ezt, 
mert jó iskola vagyunk, hanem mert azt szeretnék, 
hogy megerősítsük őket és a gyerekeiket a keresz-
ténységben. Kecskeméten is tanítottam egy darabig, 
találkoztam bentlakó diákokkal, ami nagyon sokat 
jelentett számomra. Később a budapesti iskolába 
kerültem. Az oktatás mellett itt is fontos volt a neve-
lés. Nem erőszakkal, hanem derűvel, családiassággal 
fogadták a gyereket, és igyekeztek megszerettetni 
vele a kereszténységet egy nagyon nehéz világban. A 
háború utáni szegénységben éltek ezek a gyerekek, 
és sem az otthon, sem a világ nem nyújtott nekik 
szórakozást, ezért mi vittük el őket kirándulásokra 
meg nyaranta táborokba. Ennek során kibontakozott 
az életüknek egy másfajta, baráti gazdagsága. Moziba, 
színházba jártunk velük. Cserkészhagyományok éltek 
mindabban, amit csináltunk, bár cserkészetnek nem 
hívhattuk, mert tilos volt. Mindez sokat jelentett 
nekik, és számomra is kinyitotta az égboltot. Mára 
elveszett az iskolának az a feladata, hogy ne csak 
tanítson, hanem a gyereknek szinte az egész életét 
betöltse. A világ színesebb lett, a gyerek tanfolyamra 
jár, nyelvet tanul, az iskolán kívül is. A háború utáni 
sötét, nyomorúságos világban az iskola volt az a hely, 
ahol a gyerek valamilyen módon otthonra talált. Ez 
tette a tanáréveimet szerzetesként is nagyon gazdaggá 
és színessé.

A papi szolgálat hogyan kapcsolódott a tanárihoz?
– A tanári szolgálat egyúttal lelkipásztori szolgálat 
is. A mi rendünknek az a célja, hogy gyerekeket 
neveljen. Legmélyebb spirituális elkötelezettségünk, 
hogy nemcsak tanítani akarunk, hanem nevelni, 
az evangélium szellemében. Ez a világgal való kap-
csolatot is jelenti: rengeteg emberrel találkozunk, 

akiknek bemutatjuk az életét. A pályaválasztás idején 
például elmegyünk egy faluba, ahol az orvos egy 
régi diákunk, elvisszük hozzá a gyerekeinket, és ő 
beszél nekik arról, hogy mit jelent ma orvosnak lenni 
egy településen. A diák így képet kap arról, hogyan 
alakul a felnőtt élete, milyen utakat választhat, 
milyen célokat tűzhet maga elé. Mindez hallatlanul 
gazdag felkészítés az életre. Emellett az, hogy az 
ember meghívásra időnként elmegy lelkigyakorlatra 
egy városba vagy faluba, mellékes. Nem arról van 
szó, hogy az egyik rész lelkipásztori, a másik pedig 
civil: megtanítjuk a gyereket a nyelvtanra vagy az 
irodalomtörténetre. Éppen ellenkezőleg: a tanítással 
meg a diákokkal való sokszínű, az egész életet átfogó 
foglalkozáshoz tartozik hozzá a kereszténység.
Jézus azt mondta az utolsó vacsorán tanítványa-
inak: gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én 
nevemért. Megmutatkozott ez valamilyen formá-
ban az Ön papi, szerzetesi életében is?
– Természetesen, hiszen ránk nehezedett egy dik-
tatúra gyűlölete. Nem derűs fickók voltak ezek az 
emberek, hanem erőszakosak, és a pokolba kívántak 
bennünket, oda is küldtek volna, ha megtehetik. 
Pórázon akartak tartani minket, hogy érjük be annyi-
val, amennyit megengednek. Ketrecben éltünk, ahol 
nem volt könnyű fesztelenül mozognunk.

A rendszerváltozás óta kapitalizmusban élünk, és 
nagy közömbösség tapasztalható Krisztus tanítása 
iránt.
– Bizony, nem keresztény világban élünk. A kom-
munizmus és a háború pusztításai megviselték a tár-
sadalmat, nemcsak a miénket, hanem egész Európa 
társadalmát. Ennek következtében a kereszténység 
ma már nem az egész társadalmat átható közös hit 
vagy meggyőződés, hanem lassanként csupán egy 
kisebb csoport hite vagy vallása. Ezt tapasztaljuk, de 
mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az 
ellenségeinket is szeretnünk kell.
Azok esetében, akik nem vallják a hitünket, csak 
éppen nem tartoznak hozzánk, nem beszélhetünk 
ellenségekről. Őket is tisztelnünk, szeretnünk 
kell, és megértenünk. Nem volna jó eleve rosszat 
feltételeznünk róluk. Tudomásul kell vennünk a 
másságot, miközben ragaszkodunk a saját meggyő-
ződésünkhöz, derűsen, jókedvvel, reménykedve éljük 
a hitünket. Akkor talán a hozzánk közömbösen vagy 
ellenségesen viszonyulók is ráébrednek, hogy nem 
valami eszetlen, életidegen programot képviselünk, 
és lehet együttműködni velünk.

A mai világban az a benyomásunk, hogy mindent 
a sikeresség, a pénzorientáltság határoz meg. Ez 
alapvetően szembemegy a kereszténységgel. Min-
dig így volt ez, vagy csak korunk jellemzője?
– Ma különösen így van ez. Régen keresztény világ 
volt, az egész társadalmat áthatotta a kereszténység, 
most pedig nem hatja át. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy okunk lenne sértődöttet játszani; a keresztény-
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ségnek hozzá kell szoknia ehhez. A kereszténység 
őskorában sem lett egy csapásra keresztény a római 
világ, hanem csak lassanként. Üldözték a kereszté-
nyeket, vértanúk is voltak, de ők nem haragudtak, 
hanem képviselték az akkori világban az evangéliu-
mot, abban a reményben, hogy majd csak észhez tér-
nek az üldözőik vagy azok, akik egyszerűen csak nem 
fogadják el a kereszténységet. Ezt próbáljuk tenni mi 
is, nem haraggal, ellenséges indulattal, hanem meg-
értéssel. Elfogadjuk, hogy vannak, akik másképpen 
gondolkoznak, mint mi, és joguk van ehhez. Nekünk 
pedig van jogunk ahhoz, hogy a másságukban tisztel-
jük őket, és próbáljuk rávenni őket arra, hogy ne az 
ellenséget lássák bennünk, hanem más világnézetet 
valló embereket, akiket ellenfélként is tisztelet illet.

A jövő évben Budapesten lesz a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus. Az évek során mennyire 
mélyült el Önben az Eucharisztia iránti tisztelet, 
az, hogy Krisztus valóságosan jelen van az Oltári-
szentségben? Vagy ez mindig magától értetődő volt 
az Ön számára?
– Ebben a hitben nevelkedtem, ez mindig természe-
tes volt számomra. Nyilván ahogy az ember egyre 
idősebb lesz és okosabb, olvas, imádkozik, papként 
kiszolgáltatja az Eucharisztiát és beszél róla, idővel 
elmélyül, gazdagodik az Oltáriszentséghez és a 
benne jelen lévő Krisztushoz való egész viszonya. 
Kisgyermek voltam, amikor 1938-ban Magyarország 
adott otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusnak. Nagyon lelkesített ez engem, a rádióban is 

hallgattuk a híreket. A faluban, ahol akkor éltem, a 
templomban összegyűjtötték a ministránsokat, én is 
köztük voltam. Az emberek valóban örültek ennek az 
eseménynek. A mai, pluralista világban kicsit bonyo-
lultabb a helyzet. Nagyon fontosnak tartanám – és a 
szervezők is ezen igyekeznek –, hogy az eucharisz-
tikus kongresszus ne politikai tüntetésként, mintegy 
erőfitogtatásként jelenjen meg a társadalomban a 
többiek számára. Az eucharisztikus körmenet nem 
keresztény tüntetés, hanem csöndes hitvallás.
Azért fohászkodom az Úristenhez, hogy úgy tudjunk 
kimenni az utcára az Oltáriszentséggel, az imáinkkal, 
az énekeinkkel, hogy a másként gondolkodók is tisz-
telettel nézzék ezt, mi pedig imádkozzunk azokért az 
emberekért, akiknek a háza előtt elhaladunk.
A mai világban ez volna az eucharisztikus kongresz-
szus igazi szépsége. 

Ha elgondolkodik hatvanévi lelkipásztori szolgála-
tán, milyen érzései vannak?
– Örülök, hogy az Isten megadta nekem ezt a hiva-
tást, és annak is, hogy viszontagságos körülmények 
között lehettem pap, mert ez sajátos fényeket, utakat 
nyitott meg előttem. Más korban nyilván más szép-
ségekkel járt volna együtt a papi szolgálatom. Ha 
visszanézek, mindent megköszönök az Úristennek, 
mert a pályám gazdag és szép volt.

Fotó: Merényi Zita
Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Ferenc pápa: A betlehem a karácsony igazi jelentésére emlékeztet 
minket
Ferenc pápa – 2019. december 5., csütörtök | 20:57

Ferenc pápa december 5-én fogadta a Szent Péter 
téren felállított betlehem és karácsonyfa ajándéko-

zóinak küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében 
a karácsonyi ünnepkör szimbólumairól, illetve a 
teremtett világ védelméről beszélt.
Ferenc pápa a VI. Pál teremben találkozott a scurellei 
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és rotzói küldöttség tagjaival. Ez a két észak-olaszor-
szági település ajándékozta ugyanis idén a betlehemet 
és a karácsonyfát, amelyet a Szent Péte téren állítottak 
fel, és amely egészen január 12-ig látható lesz.
A trentinói és venetói térségben tavaly ősszel tom-
boló szélvihar jelentős károkat okozott. A pápa hálá-
ját fejezte ki a két önkormányzat vezetőinek, amiért 
támogatták a karácsonyi szimbólumok ajándéko-
zását. Bátorításáról biztosította a lakosságot, mivel 
az elmúlt évben a természeti csapás egész erdőket 
semmisített meg. Ijesztő jelenségek ezek, figyelmezte-
tések, amelyeket a teremtő küld nekünk, és azonnali 
hatékony döntéseket sürgetnek közös otthonunk 
védelmében – mondta a pápa.

Emlékeztetett arra is, hogy csütörtökön délután 
gyújtják meg a fényeket a fenyőfán, ami a jászollal 
együtt sok zarándokot vonz majd a karácsonyi 
ünnepkörben. „Köszönöm, kedves barátaim, ezeket 
az ajándékokat, és azokat a kisebb fákat is, amelyeket 
a Vatikán többi helyiségébe küldtek” – fordult a 
rotzói küldöttséghez a pápa, majd örömének adott 
hangot, amiért a kivágott fák helyébe negyven fenyőt 
ültetnek, hogy így visszatelepítsék a 2018-ban súlyo-
san megrongálódott erdőt. A vörösfenyő, amelyet a 
pápának ajándékoztak, a remény jele különösen a 
venetói erdők számára, hogy a lehető leghamarabb 
megtisztítsák azokat és így megkezdődhessen az 
újratelepítés.

A pápa fölidézte vasárnapi látogatását Greccióban, 
ahol Szent Ferenc megalkotta az első betlehemet. Itt 
írta alá Admirabile signum kezdetű apostoli levelét a 
jászol jelentéséről, mely hitünk egyszerű és csodálatra 
méltó jele. Nem szabad elveszítenünk, sőt, tovább kell 
adnunk ezt a hagyományt gyermekeinknek, unoká-
inknak. Az evangélium közlésének eredeti módja ez 
egy olyan világban, amelyik olykor úgy tűnik, hogy 
fél visszaemlékezni karácsony valódi jelentésére, és 
eltörli keresztény jeleit, annak csupán banális, keres-
kedelmi vonatkozását tartva meg.

A farönkök, amelyek a tavalyi esőzések által sújtott 
területről valók és most a jászol hátterét adják, 
kiemelik a Szent Család kiszolgáltatott helyzetét, amit 
azon a betlehemi éjszakán megéltek. „Szűz Mária, 
aki befogadta Isten Fiát az emberi természet gyenge-
ségében, segítsen minket szemlélni Őt a szenvedők 
arcában, és támogasson szolidáris elkötelezettsé-
günkben a kiszolgáltatottabb és elesettebb emberek 
iránt” – fohászkodott végül a pápa, majd áldását adta 
a jászol és a karácsonyfa ajándékozóira.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír

…És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben

Juhász Gyula: Karácsony felé
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MISEREND 2020 JANUÁR 1-TÖL 2020 DECEMBER 31-IG 
(A változtatás jogát fenntartjuk)

Hága 
Onbevlekt Hart van Maria Kerk (Marlotkerk) Bloklandenplein 15. 2594 CK Den Haag
Jan. 5 12.30 Szentmise Anton Peters atya ofm. Vízkereszt
Vasárnap
Febr. 2 12.30 Szentmise Anton Peters atya ofm.
Vasárnap
Márc. 1 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap
Ápr. 5 12.30 Szentmise Mustó Péter s.j. atya 
Virágvasárnap
Vasárnap
Ápr. 13 12.30 Szentmise Havas István atya Húsvéthétfö
Hétfö  Ünnepi Nagymise
Máj. 3 12.30 Szentmise Anton Peters atya ofm.
Vasárnap
Jún. 1 12.30 Szentmise Havas István atya Pünkösdhétfö
Hétfö  Ünnepi Nagymise Tanévzáró
Júl. 5 12.30 Szentmise Anton Peters atya ofm.
Vasárnap
Szept. 6 12.30 Szentmise Anton Peters atya ofm.  
Vasárnap
Okt. 4 12.30 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Vasárnap
Dec. 6 12.30 Szentmise Anton Peters atya ofm.
Vasárnap
Dec. 26 12.30 Szentmise Havas István atya Karácsony 2. napja
Szombat  Ünnepi Nagymise

Wassenaar
Sint Jozefkerk, Van Cranenburchlaan 31. 2241 PJ Wassenaar (Parklaan 28 (kerk) / van Cranenburchlaan 
31 (Pastorie) tel. Nr: 070-511 4262, e-mail: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl 
Aug. 23 12.00 Államalapító Szent István Ünnepe Okümenikus Nagymise és 
Vasárnap  Istentisztelet
  Havas István atya, Sólyom Uzonka ref. lelkész

Nov. 7 ??? Elöadás Mgr. Kocsis Fülöp g.k. Metropolita-Érsek
Szombat  Magyar Nap Hágai Magyar Énekkar
Nov. 8 ??? Nagy Érseki Szent Liturgia Mgr. Kocsis Fülöp g.k. Metropolita-Érsek Vasárnap 
   Hoorns Bizantijns Koor

Amszterdam
Obrechtkerk, Obrechtstraat 30., 1071 KM Amszterdam
Feb. 29 17.00 Szentmise        Szöcs Csaba atya
Szombat
Szept. 12 17.00    Szentmise        Szöcs Csaba atya 
Szombat
Nov. 28 17.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Szombat

Helmond
Pauluskerk, Paulus Potterstraat 2., 5702 CW Helmond
Szept. 13 12.30 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap
Nov. 29 12.30 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus
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Ezen szám összeállításán közremüködött Leo Elshout, Molnár-Gálné Marcinkó Emese, Szabó Gyöngyi, Szöcs Csaba, szerkesztö 
Tápai Katalin, formai szerkesztö: Frits van Gaans.e-mail: hagai.magyar.katolikusok@gmail.com vagy katalintapai@gmail.com 
A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag

Eindhoven
Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 51, 5614 AA Eindhoven
Szept. 13 14.45 Szentmise Szöcs Csaba atya
Vasárnap
Nov. 29 14.45 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus

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

Febr. 29 10.00 Lelkigyakorlat Szöcs Csaba atya
Szombat 12.00 Szentmise Szöcs Csaba atya
Okt. 3 14.00 Lelkigyakorlat Molnár-Gál Béla állandó diakónus
Szombat 16.00 Igeliturgia Molnár-Gál Béla állandó diakónus

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 Magyar Énekkar fellépése a Nemzetközi Iskola kórustalálkozóján, vezényelt Kovács Kata.

Feledhetetlen koncertünk a Lakó Sándor Kamarazenekarral Kecskeméten 2019 július 28-án, 
 karnagyunk Kovács Kata vezetésével.


