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beköszönő

beköszönő
„Elég neked az én 
kegyelmem...” (2Kor 12, 9)
P. Bátor Botond OSPPE

Legtöbbször inkább visszatekintve fedezem 
fel, hogy valójában az Úr kegyelméből történ-
tek a dolgok körülöttünk. A ráhagyatkozás 
iskolája az életünk, ha hitben járunk. Thomas 
Merton szavai többször eszembe jutnak. Job-
ban nem is tudnám megfogalmazni azt, ami 
bennem folyamatosan lezajlik: „Azt hiszem, a 
legnagyobb őrültség volna, azon háborognom, 
hogy gyönge, szórakozott és vak vagyok, és 
állandóan hibázom! Hát mi mást várhatok? 
Isten talán kevésbé szeret, mert nem tudok 
magamból szentet faragni a saját erőmből és 
a magam módjára? Jobban szeret azért, mert 
olyan ügyetlen és tehetetlen vagyok. Nélkü-
le – és a mögött, ami vagyok – olyannak lát, 
amilyenné egy napon válni fogok egyedül az 
Ő kegyelméből.”
Nem szívesen írok eredményekről, inkább 
gyümölcsökről. Az eredmények bizonyos eset-
ben gőgössé és öntelté tesznek bennünket, 
azt a képzetek keltik, hogy mi voltunk azok, 
akik valamit megcsináltunk. Pedig olyanok 
vagyunk, mint a fa, amely tele van élettel és 
a teremtés rendjében az eső, napsütés hatá-
sára termést hoz. A növekedést az Isten adja. 
Remélhetőleg ez a növekedés nemcsak átvitt 
értelemben, hanem valóságosan is látható lesz 
majd kolostoraink körül most, amikor ugyan 
hivatásban sajnos nem gyarapodtunk, de egy 
újabb jövő, számtalan fejlesztés előtt állunk. 
S akkor lássuk ismét a gyümölcsöket, a tel-
jesség igénye nélkül: kolostorainkban és azok 
körül folyamatosan szépülő környezetünk, a 
valamikor elindított, fába ojtott hajtás, a Fo-
gadó Központ a Sziklatemplomban, több ál-
landó és néhány ideiglenes kisebb kiállítás, 
illetve a pécsi nagy rendtörténeti kiállítás 
a pálosokról, valamint az új, erdélyi alapí-
tás. A fába oltott nemes ágként megjelenő –  

a zarándok- és turistaszervezők által létreho-
zott – Pálos 70 zarándoklat és teljesítmény-
túra vagy a vonatos és egyéb zarándoklatok 
is tovább folytatódnak. Madarak és bogarak, 
rovarok nélkül nem lehet szép a természet, 
így az ágainkra szálló motorzúgások kisebb 
nagyobb raja, a Motokerékpálosok és a hozzá-
juk csatlakozó motoros barátaink sora szépen 
beleillenek az összképbe, ahol megint csak sok 
gyümölcs termett. Egyáltalán, mint zümmögő 
méhek, a pálos rend ágai között továbbra is ott 
röpdösnek a Pálos Baráti Kör régi és új tagjai, 
sok-sok segítséggel, szeretettel. A mai világban 
egyre inkább szükségessé váló életvédelem té-
mában is érezhető a mozgolódás rendi közös-
ségünk körül.
A tartományfőnöki hivatal munkája nélkül Pé-
csett, megrágta volna a gyenge hajtásként indu-
ló rendi közösségünket a bürokratikus, bonyo-
lult világ elvárásrendszere. A jól megszervezett 
ünnepi alkalmak, találkozások továbbra is sok 
esetben nekik voltak köszönhetők. 
Rendi közösségünk kapcsolata a pálos vonat-
kozású települések polgármestereivel tovább 
fejlődött. A médiában, a történészek, a régé-
szek és a művészek között található barátaink 
továbbra is sokat segítenek abban, hogy min-
den információ hitelesen jusson el az emberek 
fülébe és szemei elé a rendről. 
Mindezek ellenére utolsó gondolatként még-
is azt látom; a legfontosabb dolog ezen a vi-
lágon az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk 
az Istennel. 

„Mikor látszólag legjelentéktelenebb mun-
kánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy 
annak – sőt éppen annak – maga Isten a gazdája. 
A »nagy feladatoknak« sokszor mi magunk va-
gyunk a megrendelői. De a kicsiny, szürke ter-
hes gondok – minden bizonnyal Istentől valók. 
Teljesítésük hasonló az imádsághoz, s minden 
körülmények közt Isten szolgálatát jelentik. 
S az érte járó fizetség is éppoly észrevétlen és 
csendes, mint magának az Istennek a jelenléte. 
Éppoly észrevétlen, de éppoly bizonyos is.” 

(Pilinszky János: Hétköznapok, részlet) 
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lumok szerepét, az ikonok jellegzetességeit, és 
hogy a kopt ábrázolásban mindennek jelentő-
sége van. Megannyi kulcs áll rendelkezésére 
a zarándoknak, hogy kérdéseire, amelyekkel 
idejött, választ találjon. A mintegy száz hek-
táron elterülő kolostor gazdálkodása biztosítja 
a saját ellátásra, illetve piacra szánt élelmiszer-, 
biokozmetikai-, textil- és kézműves termé-
kek előállítását. Az itt működő nemzetközi 
(francia és ausztrál támogatással működő) 
Anasztázia Intézet felsőoktatási képzése pedig 
diplomához segíti a fiatalokat, emellett a bán-
talmazott nőknek is menedéket nyújt, és segít 
feldolgozni az őket ért traumákat.
Kairónak egyes részei ma már egyre inkább él-
hetetlenné és fenntarthatatlanná válnak, a ko-
lostorokban ugyanakkor valami egész más irá-
nyú folyamatot figyelhetünk meg. A katolikus 
patriarcha tanácsa itt valósággá válik; „Jézus le-
gyen a szívetek helyén, és akkor minden rend-
ben lesz” – mondta előző esti találkozásunk 
alkalmával. A kolostorok kialakítása igazán 
példaértékű lehetne a várostervezők számá-
ra. Az önfenntartás, és harmónia itt magától 
értetődő gyakorlat, ahol lélek és természet 
egyensúlyban áll. A Szent Antal-kolostorban 
a sivatag közepén, egy modern eszközökkel 
felszerelt fogorvosi rendelő is üzemel. Beszé-
lik, hogy a Szent Pál-kolostorban egy nem-
rég elhunyt idős atya szavára számtalan csoda 

történt, Szent Efrém csodálatos 
tamarin díszfája pedig mintegy 
1700 éve terem a szírek kolos-
torában. Bámulatos, ahogy a 
sivatagban élet sarjad, és ahogy 
múlt és jelen egységet alkot.  
A nagyvárosban kiüresedett lélek 
ide úgy jön, mint a szomjúhozó a 
friss forrás vizéhez.

Az első kolostorok Egyiptomban jöttek létre 
a IV. században. Elzarándokoltunk Remete 
Szent Antal barlangjához, ahol 313 és 356 
között élt a remete. A sziklabarlang a Vö-
rös-tengertől 35 km-re helyezkedik el a siva-
tagban. Ezt követően meglátogattuk az általa 
alapított kolostort, majd folytattuk utunkat a 
közelben lévő Szent Pál-kolostorba, ahol pá-

rendünk 
múltjából
Pillanatképek 
egy egyiptomi zarándokútról
Shimon Szabolcs

2018. június 22. és 29. között a P. Györfi Sza-
bolcs OSPPE lelkivezetésével magyar zarándokok 
látogattak Egyiptomba. A csoportot fogadta II. 
Tawadrosz kopt pátriárka is. Az alábbiakban a 
zarándokcsoport egy tagjának írását közöljük. 

Gépünkkel este landoltunk Kairóban. Több-
ségünk most első ízben járt ezen a földön, 
és a megapolisz nyüzsgése és kuszasága kis-
sé nyomasztóan hatott az esti félhomályban.  
Mindezt azonban hamar feledtette velünk az a 
nagyszerű ajándék, hogy zarándokcsoportun-
kat fogadja mind Ibrahim Izsák kopt katolikus 
patriarcha, mind pedig Daniel kopt ortodox 
püspök, és tudtuk, hogy utunk során még to-
vábbi nagy találkozások is várnak reánk.
1734-et írunk a kopt időszámítás szerint.  
A fővárost magunk mögött hagyva éjjel ér-
kezünk az Alexandriába vezető főút mentén 
elhelyezkedő kolostorba. Az esti 
szellőben lengedező pálmafaágak 
sziluettjét fedezzük fel. Az épü-
letből kiszűrődő mécsesek szelíd 
fényeit követjük. Csend és meg-
hitt béke vesz minket körül, igazi 
oázis a sivatagban. A hely neve 
Anafora, ami felajánlást, áldo-
zatot jelent. Eszünkbe jut lelki 
vezetőnk tanácsa, miszerint „törekedjünk arra, 
hogy élő kapcsolatunk legyen Istennel!” A kolos-
tor fő templomának külső impozáns formáját 
rendkívül aprólékosan kidolgozott keresztek 
díszítik. Cherub atya körbevezet minket és 
közben elmagyarázza a halál utáni életet szim-
bolizáló, az ókori egyiptomi időkből is ismert 
ankh-kereszt jelentését, a színek és a szimbó-
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los rendünk névadójának, Remete Szent Pál-
nak a barlangja és sírhelye található. Felidéz-
tük a két remete találkozásának történeteit és 
a jelképek (oroszlán, holló, pálmafalevélből 
készült öltözet) magyarázatait.
A kolostorok lenyűgöző épületegyüttesei,  
a benne élő szerzetesek életvitele és életfelfogása 
minden odalátogatóból mély tiszteletet vált ki. 
A kolostorok erőd jellegű megerősítését szük-
ségessé tették a folyamatos berber támadások. 
A rendíthetetlen hitnek köszönhetően ma is él 
a Szkétisz négy kolostora a Natrun-völgyben 
(Wadi-el Natrun), melyből hármat mi is felke-
restünk utunk során. A Nagy Szent Makari-
osz-kolostor falai között a korai egyház számos 
szentje, pl. Fekete Szent Mózes, Törpe Szent 
János, Alexandriai Makariosz, Szent Szerapion 
és sokan mások éltek szerzetes életet. Megte-
kintjük a szerzetesek eredeti celláit, melyek 

mindössze két igen pici helységből álltak. Mer-
curius atya miután megmutatta nekünk, hol 
tárták fel és őrzik Keresztelő Szent János erek-
lyéit, kopt nyelven énekel is nekünk. Az éneket 
egy ősi egyiptomi hangszeren, a cintányéron 
kíséri. A kopt ortodox egyház leghíresebb ko-
lostora, a IV. századi Szent Bishoy-kolostor. 
Névadója és alapítója a buzgó hitéről és aszkéta 
életéről ismert sivatagi atya, akit a szíriai Szent 
Efrém is meglátogatott, és aki kiérdemelte, 
hogy Jézus is megjelenjen neki. Szent Bishoy 
romolhatatlan teste itt nyugszik a kolostor-
ban. Nem messze ide a Szíriai Szent Szűz-ko-
lostorban megcsodálhattuk többek között a  
X. századi „Próféciák kapuját”, azt az ébenfa és 
elefántcsont berakásos díszes kaput, melyen a 

Találkozás: Győrfi Szabolcs pálos szerzetes és Mercurius 
atya a Szent Makariosz kolostorból (fotó: Michael Adel)
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befogadására alkalmas Szent Simon-szikla-
templomhoz, ami a Közel-Kelet legnagyobb 
temploma. Névadója az egykori tímár, akinek 
ereklyéit itt őrzik, és aki hitével képes volt el-
mozdítani a templom hegyét, a Mokattamot.
A kopt negyedben található a harmadik szá-
zadi Szűz Mária Kopt Ortodox Templom,  
a legrégebbi és talán legkülönlegesebb kairói 
templom, ismertebb nevén Függőtemplom 
(El-Muallaga), mely elnevezés különleges 
szerkezeti megoldásának köszönhető. Az egy-

kori római erődítmény (Babylon) 
két tornya közötti teret geren-
dákkal ívelték át, és erre épült 
eredetileg egy szentély, később 
pedig a templom. A Szent Sergi-
us (Abu Serga) és Bacchus római 
vértanúkról elnevezett templom-
ban középen különleges fara-
gott márvány szószék található.  

A templom alatt megtekintettük a Szent Csa-
lád menedékéül szolgáló barlangot is. A Szent 
Borbála-templomban őrzik a névadó szent 
ereklyéit, akit keresztény hite miatt ölt meg a 
saját apja. Megtekintettük a Ben Ezra-zsina-
gógát, ami eredetileg keresztény templom volt, 
noha egy zsidó telken állt és amelyet eladni 
kényszerültek (Abraham Ben Ezra vásárolta 

szír szerzetesek nemcsak a keresztény múlt, de 
az eljövendő idők nagy korszakait is ábrázolták. 
Kairóban megtekintettük a Szent Péter és 
Pál-templomot, ahol megemlékeztünk a ter-
rortámadásban elhunyt mártírokról, és őszinte 
csodálattal tekintünk a koptokra, akik (miként 
a mártírok termében üresen hagyott helyek-
ből tudhatjuk, amelyeket a Kopt Kulturális 
Centrum épületében láthattunk) 
noha számolnak további elle-
nük intézett támadásokkal, de a 
„ne féljetek, csak higgyetek” tanítás 
szellemiségében élnek. A közel-
ben fekvő rezidenciáján fogadott 
minket Őszentsége, az alexandri-
ai pápa. Az alexandriai központú 
kopt egyházat Márk evangélis-
ta alapította, aki egyben az első pápa is volt.  
A jelenlegi egyházfő, II. Tawadrosz pápa a 
118. kopt pápa, aki a szívélyes találkozót köve-
tően megáldott bennünket, és mi tovább foly-
tattuk zarándokutunkat.
Kairó szemétvárosnegyedén keresztül, meg-
küzdve a nyomorúságos látvánnyal és a ter-
jengő bűzzel, jutunk el a mintegy 20 000 fő 

Michael Adel, Dániel püspök atya és Győrfi Szabolcs pálos 
szerzetes a Remete Szent Pál kolostorban 
(a zarándokcsoport egyik tagjának fotója)
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A 2016-ban, Balatonszemesen indult konfe-
renciasorozat, hitvallásához híven a rend régé-
szeti örökségének kutatása friss eredményeiről 
ad számot a szakma és az érdeklődő közönség 
számára. 
Ezen a verőfényes pénteki napon sem volt hi-
ány új információkból, hiszen a lendület, ami 
pár éve a kutatásban megindult, napról-napra 
erősebb és számos szép eredményt hozott az 
elmúlt másfél esztendőben. Az idei – elsősor-
ban a Dunántúl kolostoraira koncentráló ösz-
szejövetelen – bemutatták a terepi kutatások 
eredményeit, a kolostorhelyek lokalizációját és 
a régészeti feltárások friss anyagait. A konfe-
rencia kezdetén Fábry Szabolcs polgármester, 
S. Perémi Ágota múzeumigazgató, valamint 
Csóka János tartományfőnök atya köszöntötte 
a jelenlévőket, majd Török József professzor 
vezette fel liturgiatörténeti előadásával a na-
pot. Ezután Pogányszentpéter, Tálod, Tüske-
vár, Balatonhenye, Badacsony, Örményes, Vál-
lus, Elekszigete és Balatonszemes kolostorai 
voltak terítéken; számos új eredmény, új adat 
adta az alapját a megvitatandó kérdéseknek. 
A konferencia anyagából – összevonva a 2016-
os balatonszemesivel – tudományos igényű 
kötet készül, amelyet reméljük, mihamarabb 
kézbe is vehetnek az érdeklődők. Jövőre – ami-
kor a hazai ásatási eredményeken kívül a hor-
vátországi, az erdélyi és a felvidéki kolostorok-
ról is számos előadást hallgathat majd meg a 
közönség egy immár nemzetközi konferencián 
– a Pilisi Parkerdő vendégszeretetét élvezhetik 
a vendégek és az előadók az egykori főkolostor, 
Budaszentlőrinc mellett. 

Az idei ásatási szezon is hozott újabb ered-
ményeket pálos vonatkozásban. Országszer-
te több helyen is elindult a pálos kolostorok 
kutatása. A friss eredmények közül két olyan 
helyszínt említünk, amelyekkel kapcsolatban 
már rendelkezésre állnak a legújabb eredmé-
nyek. 
Nagyvázsony és Pula között egy festői völgy-
ben bújik meg az egykori Tálod faluról el-
nevezett, Szent Erzsébet titulusú kolostor.  
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és a 

meg), hogy fizetni tudják az egyházra kivetett 
megemelt adóterheket. Úgy tartják, ezen a he-
lyen emelték ki a gyermek Mózest a Nílusból. 
A kör alakú Szent György-templom az ale-
xandriai görög patriarcha székhelye, mellette 
metróállomás is épült, ami a templom nevét 
viseli. A Szent György (Mar Girgis) zárda bel-
ső 8 méter magas bejárati ajtaja impozáns; ott 
jártunkkor ördögűzésnek is tanúi lehettünk.
A Mária-templom Maadiban, közvetlenül a 
Nílus partján helyezkedik el, ahol megtekint-
hettük azt a Bibliát is, mely csodás módon 
nem süllyedt el, hanem úszott a Nílus vizén 
mikor rátaláltak.
Felkerestük a kopt katolikus szemináriumot, 
valamint a ferences rendi kolostort, ahol feli-
déztük Assisi Szent Ferenc és Malekal-Kamil 
egyiptomi szultán emlékezetes, és tanulságos 
XIII. századi, kölcsönös tiszteletet kiváltó ta-
lálkozóját. Zarándokutunk utolsó állomáshelye 
egy árvaház volt a Mihály Arkangyal-temp-
lom (El Malak Sheraton) szomszédságában, és 
az Abu Bakr Elseddik-mecset közelében, ahol 
negyven egészséges és harminc sérült, árva 
gyermeket gondoznak jelenleg. 
Őszintén úgy vélem, az egyiptomi zarándok-
lat egy csodálatos kulcs, mely megnyitja a szí-
veket.

Pálos régészeti konferencia, 
újabb kutatási eredmények 
Papp Attila (Civil Régészeti 

Alap) írásai nyomán a szerk. 

2018. április 27-én Nagyvázsonyban gyűltek 
össze a pálosok örökségét kutató régészek, 
történészek. A rend, a település, a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Régészettudományi Intézete és a 
Civil Régészeti Alap Egyesület szervezésében 
zajló tanácskozás nemcsak szakmabelieket 
vonzott, hanem önkormányzatok, erdészetek 
is képviseltették magukat, valamint a környék 
több településéről, helytörténettel foglalko-
zó civil érdeklődők is szép számmal érkeztek.  
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rendelkezésre áll egy az eddiginél teljesebb, 
pontos alaprajz is. Talajradaros vizsgálatok 
alapján a még álló nyugati fal előtt egy több 
méter mély helység is található, számos kér-
dést adva a kutatóknak. A múzeumbarát fém-
keresősök segítségével pedig több mint 100 

PPKE BTK hallgatóinak terepi kutatásai, 
számos új információval gyarapították azt a 
tudásbázist, amit erről a turisták által kedvelt 
helyről eddig ismertünk. A kolostorkert kerí-
tőfalát és kapuját mérték be a kutatók, s immár 

Faragott kő feltárása Balatonszemesen, 2018 
(fotó: Török Máté)

Tálodi kutatás, 2018 – Pátkai Ádám régész, Veszprémi 
Lackó Dezső Múzeum (fotó: Civil Régészeti Alap) 
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A mai  Zalacsány  területén egykor működő ör-
ményesi pálos kolostor emlékének szentelve 2018. 
május 12-én, szombaton szabadtéri szentmisét és 
kulturális programot szervezett Zalacsány Köz-
ség Önkormányzata és a zalacsányi Pálos Vendég-
ház, együttműködésben a Magyar Pálos Renddel 
és a Zalacsányi Római Katolikus  Plébániával.  
A 10.30-kor kezdődő szentmisét P. Csóka János, a 
Magyar Pálos Rend tartományfőnöke celebrálta.

A Magyar Pálos Rend örményesi kolostora 
egykor a Zalacsány és Kehida között fekvő Ör-
vényeshegy településrészen, az Örvényes-pa-
tak völgye felett állt. Alapítója Kanizsai Mik-
lós tárnokmester volt. Története az  okleveles 
források alapján 1378-tól követhető nyomon. 
A Szűz Mária tiszteletére szentelt kolostor je-
lentőségét jelzi, hogy még 1490 előtt vikariátus 
– több monostor élén álló rendház – rangjára 
emelkedett, 1576-ban pedig itt tartották a ren-
di káptalant és választották meg a rend perjelét 
is. A kolostor kegyura  mindvégig a Kanizsai 

fémlelet is mesél az 1480-ig a pálosok, majd 
1552-ig, felrobbantásáig obszerváns ference-
sek által lakott kolostorról. 
A másik, néhány hete befejeződött ásatás az 
immáron szokásosnak mondható balaton-
szemesi. Az idei munkálatok során sikerült a 
Mindenszentek titulusú kolostor templomá-
nak fő méreteit is tisztázni, valamint a kifeje-
zetten díszes kapuzat elemei is megmutatták 
magukat az egykori nyugati fal feletti omla-
dékban. A Végh András vezette, a PPKE BTK 
diákjai által végzett ásatás fontos eredménye 
volt a kolostor előtt lévő Árpád-kori település 
azonosítása. Így itt is igazolódott az a több he-
lyen is észlelhető középkori gyakorlat, hogy a 
tatárjáráskor elnéptelenedő faluhelyek, kápol-
nák közül kaphattak a szerveződő remetekö-
zösségek „belakható birtokot”, melyeket, mint 
itt is, a gótika idején jelentősen bővítettek. 
Az ásatásokkal kapcsolatban hamarosan újabb 
hírek is várhatók, hiszen még 2018-ban Vállu-
son, Bükkszentléleken és a badacsonyi kolos-
tor helyén is régészek munkájától lesz hangos 
az erdő.

Az egykori örményesi 
kolostor – ünnepi szentmise 
Badacsonyi Tamás 

írása nyomán a szerk. 
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család volt, a család kriptája is itt volt, így az 
alapító Kanizsai Miklóst is itt helyezték örök 
nyugalomra. A helyi hagyomány szerint Deák 
Ferenc is szívesen pihent meg egykor a kolos-
tor  romjainál, az „örményesi csonka torony” 
tövében. Köveit mára elhordták, régészeti fel-
tárásra eddig még nem került sor.
A 2018. május 12-én megtartott szentmisét 
követően a volt kolostor helyén 2017-ben 
létesített emlékhelyhez is elvonultak a részt-
vevők. A szervezők fő célja, hogy 2018-ban 
folytatódjon a terület régészeti kutatása, mely 
reményeik szerint egy színvonalas történel-
mi emlék- és kirándulóhely, kültéri kiállí-
tóhely  létrehozásához vezethet a következő 
években. A kutatásokban résztvevő Balatoni 
Múzeum igazgatója,  Havasi Bálint bejelen-
tést is tett május 12-én. A műszeres kutatások 
jó állapotban lévő falakat mutattak ki, várha-
tóan 2018 őszén meg tud indulni a kolostor 
régészeti feltárása.
Az elmúlt években új lendületet vett a za-
lai pálos kolostorok régészeti kutatása, mely 
nagyban köszönhető annak, hogy a zalaeger-
szegi Göcseji, valamint a keszthelyi Balatoni 
Múzeum mellett bekapcsolódott a munkába a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Régészettudományi Inté-
zete és Régészeti Térinformatikai Laboratóri-
uma, valamint a Civil Régészeti Alap. A za-
lacsányi kutatásokban részt  vett 
Mészáros János, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, Agrártudo-
mányi Kutatóközpont, Talajtani 
és Agrokémiai Intézetének mun-
katársa, a geofizikai felmérést a 
Budavári Kft. munkatársai végez-
ték el. Havasi Bálint a május 12-i 
emléknapon képes beszámolót 
tartott a zalai pálos kolostorokat érintő kuta-
tásokkal kapcsolatban.
A közel 6 hektáros birtokon elterülő zala-
csányi Pálos Vendégházat 2013-ban, a Zala-
csány-Örvényeshegyi  Szabadtéri Színpadot 
2017-ben hozta létre dr. Badacsonyi Tamás 
és Badacsonyi-Kovács Nikoletta családi  vál-
lalkozásukban.

pálos 
lelkiség
Istennek van egy hiánya, 
és ez te vagy!
P. Csóka János OSPPE

Szeptember közepén a Szent Kereszt felma-
gasztalását ünnepeljük, Jézus szenvedését, seb-
zettségét. A kereszten Istent megsebezte az 
ember… 
Amikor Jézus keresztjére gondolunk, ne pusz-
tán egy történelmi eseményre gondoljunk, ne 
csak arra, hogyan végezték ki kétezer évvel 
ezelőtt Jézust, s hogy milyen volt a kereszt, s 
hogy anatómiailag mennyire volt összetörve 
Jézus teste…
Értsük meg inkább, hogy Jézus egész élete ki-
nyilatkoztatás. Elmondja és megmutatja 
ugyanis, hogy milyen az Atya. Az Atya olyan, 
mint Ő. És ha Jézusnak súlyos sebei vannak, 
akkor az azt jelenti, hogy az Örök Istennek 
is sebei vannak, azaz valami hiánya, fájdalma 
van… És ez nem csak kétezer évvel ezelőtt 
volt így egyetlen napon, hanem azóta is, és 
mindig így van! S mindez az emberrel függ 

össze… De hogy lehet ez? Hi-
szen Isten teljes – önmagában.  
S mégis: sebei, hiányai is vannak, 
amelyek a barátaiból fakadnak. 
Ezt nehezen értjük talán, mert 
Istent sokszor távoli, közömbös 
Istennek gondoljuk. Nincs vele 
mély kapcsolatunk: Ül a trónon 
és hideg-ridegen szemléli, mi 

lesz a sorsom. Ha megtartom a parancsait, ak-
kor átmegyek a vizsgán és üdvözülök, ha nem, 
akkor megbuktam. Olyan, mint egy követke-
zetes, de könyörtelen vizsgáztató tanár, aki már 
leadta az anyagot, elmondta az elvárást, és már 
csak az a dolga, hogy ellenőrizze, hogy a diák 
elegendő pontot ért-e el. Így látjuk sokszor. 
Csak elvár és ellenőriz, és neki mindegy, hogy 
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érez irántad. Elkötelezte magát melletted, ösz-
szekötötte magát veled: megtestesült. És azóta 
nem tud teljes lenni nélküled. Elkötelezte ma-
gát, és veled teljes és boldog. Istennek hiánya 
van, és ez te vagy. Ezt a hiányt csak te tudod 
betölteni. Ha te igent mondasz és belépsz ebbe 
a szeretetkapcsolatba, akkor gyógyítod és be-
töltöd az Ő vágyát is. 
Ha nem vagy jelen Isten számára, ő nem ha-
ragszik, nem is nagyon „beszél” erről, mivel 
nem akarja követelni a szeretetedet. Isten 
csendesen vár és hív, hogy válaszd a boldogsá-
godat, a vele való kapcsolatot – azért, hogy Te 
boldog legyél. (S ez az Ő boldogsága is!) 
Ha minket pofon ütnek, nem szeretjük a má-
sikat. Isten azonban akkor is szeret, ha „meg-
ütjük”. Sebeket ejtünk rajta; én is, aki mindezt 
írom, s te is, aki olvasod. Mert „a mi bűneinkért 
szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze.”
Lesújtó most ezt olvasni? Akkor olvass tovább 
figyelmesen, mert az evangélium örömhír, és 
nem „letolás”. Az örömhír pedig az, hogy bár 
súlyos sebeket okoztunk és okozunk Istennek, 
ez sem változtatja meg szeretetét. Tudja, milye-
nek vagyunk és irgalma nagyobb bűneinknél. 

mi lesz a végeredmény. Ha elkárhozol, hát te 
tehetsz róla; Ő megtett mindent. 
Azonban Isten nem közömbös irántunk! Nem 
érdektelen! Elkötelezte magát mellettünk. 
Nem mindegy számára, hogy mi van veled, 
hogy mi lesz veled! Éppen úgy, mint egy szülő, 
aki nem tud közömbös lenni gyermeke iránt, 
akinek sosem mindegy, hogy mi lesz gyerme-
kével, hogy hogyan alakul az élete. 
Istennek fáj, ha a bűneinkkel leromboljuk ma-
gunkat. A bűnös ember nem érzékeli először 
azt a rombolást, amit a bűn végez a benső-
jében. Érzéketlen a lelkiekkel kapcsolatban. 
Isten azonban kezdettől érzékeli a rombo-
lást. S éppen ezért már a kezdetekkor fáj neki 
önrombolásunk, s az még inkább, hogy nem 
akarjuk, nem tudjuk abbahagyni azt. Ahhoz 
hasonló ez, mint amikor valaki összevagdossa 
magát, mert a fájdalomra érzéketlen.
Isten elkötelezte magát melletted is! Istennek 
nem volt szüksége arra, hogy embert teremt-
sen. Neki nem kellenek szolgálók. Neki nin-
csen szüksége ránk, mert teljes ő nélkülünk 
is. Azért teremtett, hogy megajándékozzon 
– örömével, boldogságával, gazdagságával, de 
legfőképp barátságával, önmagával. 
Isten elkötelezte magát melletted! Felelősséget Istennek van egy hiánya, és az te vagy! (forrás: pixabay.com)
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„Aki az ekeszarvára 
teszi a kezét...”
Fr. Fülöp István Vilmos OSPPE 

Mindig mélyen elszomorít, ha valaki kilép egy 
szerzetesrendből vagy feladja a papi hivatá-
sát. Elgondolkodom ilyenkor azon, vajon mi 
okozhat ekkora törést? Miért adja fel valaki 
az Istennel kötött szövetséget? Végül mindig 
azzal zárom le, hogy nem tudok a szívekbe 
látni, s hogy ezeket a titkokat is csak az Isten 
tudhatja. Ha az én közösségemben történik 
ilyesmi, akkor magamat is vizsgálom: az én 
életem, az én magatartásom, az illetőhöz való 
viszonyulásom mennyiben lehetett része az ő 
döntésének, s vajon én jó példát mutattam-e a 
hívatásom megélésével? 
Mi az, ami engem megtartott az elmúlt húsz 
évben szerzetesi utamon – ami egyáltalán 
nem volt megpróbáltatások nélküli? Mert 
húsz éve állok az Egyház szolgálatában; s 
több közösségen keresztül vezetett el az Úr a 
pálos rendbe, ahol már kilenc éve élek a test-
vérekkel közösségben. 
Jézus hívása sokkal korábban jelentkezett az 
életemben, mint a gondolat, hogy szerzetes 
lehetnék. Mert hosszú ideig még nem gondol-
tam, hogy amiket átéltem, a hivatásnak a jelei. 
Korán megismertem Jézus életet, 
az emberiségért vállalt keresztál-
dozatát, s mindez olyan mélyen 
megérintett, hogy nem tudtam 
szabadulni a gondolattól, hogy 
ez az, amiért érdemes élni! Azt 
is megértettem, hogy az Ő köve-
tése nem egyszerű és kényelmes, 
hanem nehéz, királyi út. Korán 
nagy szociális érzékenység ébredt bennem a 
szegények, a betegek, valamint az elesettek és 
a lecsúszottak iránt. Őket kezdtem el segíteni. 
Idős betegeket látogattam heti rendszeresség-
gel kórházakban és otthonukban. De valahogy 
többre vágytam, s láttam azt is, hogy munka 
mellett ezt nemigen tudom sokáig folytatni. 
A plébánosommal való beszélgetéseim során 

megértettem, hogy – bár méltatlannak tartot-
tam magam a szerzetesi életre – Isten az Ő 
követésére hív engem. 
Az első próbálkozásom az irgalmas rendnél 
sikertelen volt: a levelemre nemleges választ 
kaptam. Ekkor Jézushoz fordultam, s ezt a vá-
laszt kaptam: „Aki az eke szarvára teszi kezét 
és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten orszá-
gára” (Lk 9,62). Ebből értettem meg, hogy 
csak várnom kell. Az utam – több próbálko-
zás után – végül a pálosokhoz vezetett. Visz-
szavonhatatlanul Jézusnak adtam az életemet. 
Meggyőződésemmé vált, hogy nekem Jézus 
életét kell szemlélnem a Szentíráson keresztül, 
s igyekeznem kell követni az Ő életét – talán 
példát is adva ezzel sokaknak. 
Visszatekintve ma már látom, hogy mindazo-
kon a sikertelenségeken keresztül is vezetett az 
utam, amelyek engem értek. Ezekből tanultam 
meg jobban figyelni Isten szavára.
A pálos rend előtt a Nyolc Boldogság katoli-
kus közösségben voltam Homokkomáromban, 
ahonnan a nagykanizsai kórházba jártam dol-
gozni. Miután a rendet elhagytam, beköltöz-
tem a kórház szállójába, mert nagyon szeret-
tem ott dolgozni, s úgy gondoltam, mindegy, 
hol élek. Ekkor Jézushoz fordultam: tovább 
nem keresgélek szerzetesi közösséget, beren-
dezkedem a civil életre, hiszen így is tudom 
Őt követni, szolgálni. Dolgoztam tehát a kór-

házban, ügyeleteket vállaltam, 
hogy majd később egzisztenciát 
tudjak magamnak teremteni, 
amikor pedig nem ügyeltem, 
szentmisére mentem és rendsze-
resen imádkoztam a zsolozsmát. 
Magam köré gyűjtöttem a szál-
lón egy kis csoportot, amelynek 
tagjai, bár nem voltak gyakorló 

keresztény emberek, de szívesen hallgatták, 
ha Istenről beszéltem. Jól éreztem magamat a 
kórházi környezetemben.
Aztán egy este csörgött a telefon: a homokko-
máromi volt plébánosom hívott, s azt mondta: 
kérjél magadnak szabadságot, utazz Pécsre,  
s jelentkezzél a pálosoknál laikus testvérnek! 
Fel fognak venni! Hirtelenjében alig tudtam 
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szóhoz jutni. Igaz ugyan, hogy élt bennem a 
vágy, hogy szerzetes legyek, de az addigi si-
kertelenségeim is elevenen éltek bennem, s 
ezért azt mondtam, hogy én már nem megyek 
sehová! Ő azonban nem tágított: ne okos-
kodj – folytatta – tedd, amit mondtam, neked 
szerzetesnek kell lenned! Akkor azt is éreztem, 
hogy ezt talán Jézus üzenete őáltala. Végül 
igent mondtam a plébánosnak, de leginkább 
csak azért, hogy szabaduljak. Minden felbo-
rult bennem! Imádkozni kezdtem: Uram, ha 
megkapom a szabadságot, akkor tudni fogom, 
hogy a Te akaratod is az, hogy a pálosokhoz je-
lentkezzem. De ezért úgy időzítettem a kérést, 
hogy március 15. is beleessen, arra számítva, 
így nem kapok szabadságot a kórháztól. Szé-
gyellem ma is, hogy alábecsültem Isten hatal-
mát! De féltem feladni a viszonylag biztosat, 
a bizonytalanért. A szabadságot megkaptam… 
Nem kis küzdelmet kellett megvívni magam-
mal, de a kísértővel is, mígnem eljutottam a 
pálos rendbe, ahol most – úgy érzem – a he-
lyemen vagyok. Nem az én akaratom szerint 
jöttem, hanem igent mondtam Jézus meghí-
vására, s a pálos közösségben élem meg a Vele 
váló egységet. 
Sokszor voltam az elmúlt húsz esztendőben 
a Tábor hegyen, de Jézus mellett a Gecsemá-
né-kertben is, néha pedig megfeszültem vele 
a kereszten. De a nehézségeimen Isten min-
dig átsegített. Jézus életét szemlélve jöttem rá, 
hogy személyesen is ugyanazok a körülmények 
adottak számomra, számunkra is: vannak, akik 
szeretnek, s vannak, akik nem. Jézus is kérte 
emberi gyengeségében egyszer az Atyát, hogy 
ha lehetséges, ne kelljen a szenvedés kelyhét 
kiürítenie, de hozzátette: ne az én akaratom, 
hanem a tiéd legyen meg. Én is erre törekszem. 
Íme, itt vagyok, Uram, engem küldj, a szívem 
és lelkem bízik és remél benned, hiszen tebelő-
led él és táplálkozik – mondom el minden nap. 
S noha hibákat követek el, noha bűnös vagyok, 
de mindent el akarok fogadni Jézus kezéből, 
amit nyújt nekem. Nem szeretnék elbizakod-
ni. Úgy vélem, sziklára építem a házamat, ami 
már eddig is sok vihart kiállt. Bízom abban, aki 
a sziklaalapot lerakta. Bízom abban, hogy to-

vábbra is megadja nekem a kötőanyagot, hogy 
ki tudjam állni a viharokat. Mindezekhez ké-
rem Szűz Mária Édesanyánk oltalmát!

pálosoktól, 
pálosokról
Szent István királyról szóló 
prédikáció, részlet – 1793
P. Alexovics Vazul (1742–1796) 

pálos szerzetes

A nyomtatásban is megjelent, majdnem ötven 
oldalas prédikáció betűhíven átírt címlapja min-
dent elárul: ,,Az emberséges ember Szent István-
nak, magyarok’ első királlyának és apostolának 
ditsirete, Mellyet készétett, és élő nyelvel hirdetett 
Bétsben a’ N. Magyar Nemzet’ Nemzeti jeles 
inneplése’ alkalmatosságával Alexovics Basilius, 
Első Remete Sz. Pál Szerzetéből való Pap, az is-
teni Tudományok’ néhai Tanitója, mostanában az 
isteni igének Magyar Hirdetője. Sz. János Temp-
lomában, Kis-Asszony Havának 25-dik napján 
1793 esztendőben. Bétsben, Nyomtattatott a Sü-
ket-némák Műhelyében.” – A kiadvány 50–52. 
oldaláról idézzük a záró gondolatokat:

„Ha az ember nem lehet emberséges ember, 
hacsak nem keresztény: ellenben, ha az ember 
szükségképpen emberséges ember, mihelyt ő 
igaz keresztény, tehát valljuk meg, valljuk meg 
mindnyájan, hogy első koronás fejedelmünk, 
Szent István, soha a magyarokat emberséges 
emberekké nem tette volna. Ellenben, mivel 
őket igaz keresztényekké tette, szükségképpen 
őket egyszer s mind emberséges emberekké 
tette. Az tehát, az Szent Istvánnak, első ko-
ronás Fejedelmünknek, legmagasabb érdeme, 
hervadhatatlan koronája, legméltóbb dicsérete, 
hogy ő édes nemzetünket a pogányságnak se-
tétségéből kihozta, s a keresztény religiónak vi-
lágosságára általvitte, az egy igaz hitre térítette.
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Úgy vagyon, dicsőséges Szent Királyunk!  
A mi kereszténységünk, a te apostoli keze-
idnek munkája, a te véres veritékednek gyü-
mölcse. Te választattál ennek az Úr szőlőjének 
mívelésére. Te hívattattál a magyar nemzetnek 
megtérítésére. Te törted meg országunkban a 
jeget, Te hajtottad a Krisztus járom-szege alá a 
magas fejeket: a hitnek engedelmességére a fel-
fuvalkodott elméket, a Jézus nevére te aláztad 
meg a szkíták süvegeit és térdeit. Ez a te cse-
lekedeted, a te dicséreted, a te dicsőséged. Ah! 
Mivel háláljuk meg végtelen jótéteményedet? 
Keresztényekké tettél bennünket? Emberséges 
emberekké tettél bennünket. Mivel háláljuk 
meg végtelen jótéteményedet? Áldunk! Di-
csőítünk! Magasztalunk! Fennmarad áldásban 
szent neved, nagy híred országunkban.
Többet ígérünk. Hogy méltó háladatosságun-
kat hozzád annál nyilvábban mutassuk: többet 
ígérünk. Ígérjük azt, hogy nem csak a tőled bé-
hozott s megerősíttetett igaz hitben országunk 
fogytáig megmaradunk, hogy a te példádat, a 
te nyomdokidat szentül kövessük. Te a religio 
mellett oly nagyon buzgólkodtál. Ígérjük, mi 
sem lészünk azok, kik a religiót megvessék, 
nyomják, ostromolják, kik a szent hitet merő 
papi költeménynek tartják, kik a mennyei 
titkokat, az Istennek mind ígéretit, mind fe-
nyegetéseit kacagják, kik némely becsülletnek 
állítsák, hogy isteni szolgálattal semmit sem 
gondolnak. Te az Anyaszen-
tegyháznak nagy becsüllettel 
fejet hajtottál, s alázatosan en-
gedelmeskedtél, az ő ünnepeit 
példás ájtatossággal megüllötted, 
az ő böjtjeit illendő szorossággal 
megtartottad. Ígérjük, mi sem 
lészünk azok, kik az egyházi pa-
rancsolatokat lábaikkal gázolják, 
kik a gyónáshoz s az Oltáriszentséghez esz-
tendőben, kettőben, háromban alig mennek, 
kik ünnepnapokon minden csőcselék okból 
az isteni szolgálatot elmúlasztják, kik a böjt-
ről álló törvényt minden szükség nélkül, csupa 
torkosságból, sokak botránkozásával által hág-
ják. Te Máriát, az Istennek dicsőséges Szent 
Anyját, kiváltképpen való buzgósággal tisz-

telted, az ő dicsőségére roppant templomokat 
építettél, őtet magyarok Nagy Asszonyának 
fogadtad, végre országodat testamentom sze-
rént neki hagytad. Ígérjük, mi sem lészünk 
azok, kik a Mária tiszteletét nevessék, útálják, 
gyűlöljék. Végre, te igaz keresztény is voltál, 
emberséges ember is voltál. Ígérjük, mi is mind 
igaz keresztények, mind emberséges emberek 
lészünk. Ezzel akarjuk megmutatni, hogy vé-
red vagyunk, hogy nemzeted vagyunk, hogy 
méltó maradékid vagyunk. Igaz keresztények 
is lészünk, emberséges emberek is lészünk. Ah! 
Nyerj hathatós esedezéseddel az Istentül erre 
kegyelmet mi nékünk.”

rendi 
krónika
Rendi hírek

Roman Majewski lengyel pálos atyát (koráb-
bi częstochowai házfőnököt) Arnold Chrap-
kowski pálos generális atya Lengyelországból 
Magyarországra, a Pálos Rend magyar rendtar-
tományának személyi állományába helyezte át. 
2018. augusztus 1-től Roman Majewski atya a 
budapesti Sziklakolostorban teljesít lelkipász-

tori szolgálatot. – 2018. július 16. 
és 21. között Pálosszentkúton 
volt a pálosok hat napos lelki-
gyakorlata, amelyet a rend Sza-
bályzata szerint minden évben 
megtartanak. A lelkigyakorlatos 
elmélkedéseket P. Samuel Kar-
wacki lengyel pálos atya, a rend 
lesniów-i kolostorában működő 

nemzetközi noviciátusának magisztere tartotta 
– Fr. Csehi Krisztián Rafael 2018. szeptember 
8-án befejezte újoncévét Lengyelországban 
és letette első fogadalmát. Csóka János tarto-
mányfőnök atya a budapesti Sziklakolostorba 
helyezte. A papságra készülve szeptembertől a 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 
fogja kezdeni tanulmányait.
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•

Arany Érdemkeresztet kapott 
rendünk konfrátere, Dobróka László

Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese 
és Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár 
augusztus 20. alkalmából állami kitünteté-
seket adott át a Pesti Vigadóban. Kimagasló 
tevékenysége elismeréseként Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben 
részesült rendünk konfrátere, Pálosvörös-
mart település nyugalmazott polgármestere, 
az Ajándékdoboz Alapítvány alapítója és ku-
ratóriumi elnöke, Dobróka László, aki pol-
gármesterként is sokat tett a települése pálos 
emlékeinek ápolásáért és a pálos renddel való 
kapcsolatok megerősítéséért. Számtalan jelen-
tős fejlesztés megvalósítása fűződik a nevéhez, 
emellett kiemelkedő karitatív és közösségi 
munkát végez jelenleg is.

•

Pálos gyógynövénynap 
és piknik Kesztölcön 

Pálos gyógynövénynapot és pikniket tartottak 
Kesztölcön május 18-án Kesztölc Község Ön-
kormányzata, a Magyar Pálos Rend és a Kesztöl-
ci Borklub szervezésében. A program 14 órakor 
kezdődött Dr. Völner Pál államtitkár, országy-
gyűlési képviselő köszöntőjével. Ezt követően 
Csóka János tartományfőnök atya mutatott be 
szentmisét a kesztölci Szent Kelemenről neve-
zett római katolikus templomban. A szentmise 
után Csík-Nagy Mariann gyógynövényszakértő 
tartott előadást a kesztölci Pálos Gyógynövény-
kertben. A napot közös piknikezés zárta. 

•

Marian Waligóra pálos atya volt  
az idei csíksomlyói búcsú szónoka

Marian Waligóra pálos szerzetes, a częs-
tochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfő-
nöke volt az idei csíksomlyói búcsú szónoka a 
Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyer-
gen május 19-én.
Az ünnepi szentmisét Jakubinyi György,  
a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyház-

Lelkigyakorlat, Pálosszentkút, 2018 (fotó: Csóka János)
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Pécs volt a házigazdája a Pálos Települések 
VII. Találkozójának 2018. június 9-én, szom-
baton. A találkozón olyan települések vettek 
részt, ahol történelmünk során jelen volt vagy 
ma is jelen van az egyetlen magyar alapítá-
sú férfi szerzetesrend, a Magyar Pálos Rend.  
A közös múltnak a megismerése és ápolása, 
valamint a kapcsolatok mélyítése és közös 

célkitűzések megfogalmazása 
céljából a rend és ezeknek a pá-
los településeknek a polgármes-
terei 2010-ben hagyományte-
remtő jelleggel indították útjára 
a mára sikeres sorozatra vissza-
tekintő és minden évben más-
más településen megrendezett 
kezdeményezést.

Az idei találkozó több szempontból is ki-
emelkedő jelentőségű volt, hiszen első alka-
lommal adott otthont a találkozónak város, 
amely egyben megyeszékhely és püspöki 
székhely is, illetve Pécsett található a rend 
magyarországi tartományának a központja.  
A pálos múlt a rend történetének kezdetéig 
nyúlik vissza: a Jakab-hegyi  kolostor romjai is 

megye érseke, Varga Lajos, a Váci Egyházme-
gye segédpüspöke, Tamás József csíkszeredai 
segédpüspök, valamint Orbán Szabolcs OFM 
tartományfőnök mutatta be a koncelebráló 
papsággal együtt a Hármashalom-oltárnál.  
A szentmise kezdetén Jakubinyi György gyu-
lafehérvári érsek emlékeztetett arra, hogy 
az idei a 451. fogadalmi zarándoklati búcsú. 
Felidézte: egykor a székely ősök azt fogadták, 
hogy ha a Szűzanya megsegíti őket őseik hite 
megőrzésében, akkor pünkösd szombatján 
minden évben elzarándokolnak Csíksomlyóra. 
A búcsú céljának nevezte, hogy a zarándokok 
megerősítést kapjanak őseik hitében.
Marian atya szentbeszéde a palosrend.hu web-
oldalon, a Beszámolókban olvasható. (Forrás: 
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; MTI)

•

Pünkösdi búcsú Pálosszentkúton 

2018. május 19-én és 20-án tartották a pün-
kösdi búcsút Pálosszentkúton. A május 19-i 
bérmálási szentmisét Dr. Bábel Balázs ka-
locsa–kecskeméti érsek celebrálta 17 órakor.  
A pünkösdvasárnapi ünnepi szentmisét Má-
tyás János Mihály pécsi pálos atya mutatta 
be. A pünkösdhétfői ünnepi szentmisét Hesz 
Árpád Attila budapesti pálos atya celebrálta.  
A szentmisék hagyományosan 
körmenettel zárultak.

•

Felújítási munkák 
a pécsi Pálos templomban 
és kolostorban

Az Emberi Erőforrások Minisztériumnak 
támogatásával felújítási munkálatok folytak a 
(pécsi) Pálos templomban és kolostorban 2018 
júniusában és júliusában.  A munkálatok során 
fúgázták  a Pálos templom nyugati oldal kő-
falát, valamint részlegesen felújították a Pálos 
Kolostor tetőzetét. 

Pálos Települések 
VII. Találkozója Pécsett

Horváth Győző, Iharos polgármestere, P. Csóka János 
tartományfőnök és dr. Páva Zsolt Pécs polgármestere 
(fotó: Varga László)  
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2018. június 30-án és július 1-jén tartották az 
idén Márianosztra egyik legnagyobb ünnepét. 
Az alábbiakban az egyik résztvevő, Zsombok-
né Stedra Katalin beszámolójának rövidített 
változatát közöljük: 
„Isten akkor boldog, ha mi is boldo-
gok va -gyunk.” – Idén szép időjárást 
kaptunk Jézus Öt Szent sebe ünnepére.  
Az első szentmise a Mária-kútnál az iga-
zi meghittség légkörét adta: Istennel, a fák-
kal körülölelt, hűsítő forrás közelében.   
P. Balla Barnabás OSPPE hálával emléke-
zett meg pappá szentelésének 15 éves év-
fordulójáról. Mária teljesen odaadó szerete-
téről szóló elmélkedése számunkra is példa, 
hogy ne csak saját erőnkre hagyatkozzunk, 
hiszen az véges és korlátozott. A szombati, 
kissé hűvös éjszakában P. Hesz Attila OS-
PPE és P. Vízi András OSPPE vezetésével 
keresztutat imádkozva, gyertyás körmenetben 
vonultunk a kálváriára. Éjfélkor Attila atya 
mutatta be a szentmisét a lelkesen virrasztó 
hívők közösségének a kálváriai kápolnában.  
A komfortból kilépve kincsekre lelhetünk.
Vasárnap P. Borsos József OSPPE „útravalóul”  
adott  szentmiséje utána a nosztrai Baziliká-
tól indultunk fel közös kereszthordozással a 
kálváriára, az ünnepi szentmise helyszínére. 

itt találhatók, ahol Bertalan pécsi püspök ide-
jén, a XIII. század első felében már remeték 
éltek közösségben.
Az ország 27 települése, több mint 100 fővel 
képviseltette magát a pécsi találkozó alkalmával, 
melyet hagyományosan szentmise nyitott meg 
a Pálos templomban, majd a Zsolnay Kulturá-
lis Negyedben és Pécs belvárosában kulturális 
programok gazdagítottak. A találkozó során 
tartott ünnepség keretében beszédet mondott 
a házigazda település, Pécs polgármestere Páva 
Zsolt, Dr. Udvardy György pécsi megyéspüs-
pök és Csóka János pálos tartományfőnök, 
majd Páva Zsolt pécsi polgármester a találko-
zók vándorzászlójának átadásával adta tovább 
a rendezés megtisztelő feladatának stafétáját a 
következő évi találkozó megszervezését vállaló 
település, a Somogy megyei Iharos polgármes-
terének, Horváth Győzőnek.
A nagy sikerű esemény megvalósítását szél-
eskörű pécsi összefogás segítette, melyben a 
főszervező Pécs Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a vele szorosan együttműködő 
Magyar Pálos Rend Tartományfőnöki Hiva-
tala mellett részt vett, illetve az eseményt tá-
mogatta a Pécsi Egyházmegye, a Duna–Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság, a Mecsekerdő Zrt., 
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Tüke Busz Zrt., 
a Teleky cégcsoport és a Szent György Fogadó.

•

Vonatos zarándoklat 2018. 

Az idén június 25. és 29. között volt az im-
már hagyományos lengyelországi zarándoklat. 
A Missziótours szervezte zarándoklaton ismét 
mintegy 800 ember utazhatott együtt a Fekete 
Madonna nevét viselő vonaton Częstochowá-
ba, a pálos rend központjába.  Az idei zarán-
doklat fővédnökei  Dr. Veres András püspök, 
az MKPK elnöke és Dr. Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke, lelkivezetői pedig Dr. Szé-
kely János püspök, Tamás József püspök, Csó-
ka János OSPPE és Urbán Erik OFM voltak. 

•

Jézus Öt Szent Sebe főbúcsú 
Márianosztrán  

Kereszthordozással a Kálváriára (fotó: Csóka János )
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Immár hagyományosan megrendezett ünnepi 
esemény volt Pálosvörösmarton, a Mária Park-
ban 2018. július 21-én. A Mátraalján találha-
tó település erősen őrzi pálos múltját, melyre 
a parkban található Boldog Özséb-szobor és 
Remete Szent Pál-dombormű is emlékezte-
ti az odalátogatókat. Az idei ünnep közép-
pontjában a gyermekek és a fiatalok álltak.  
A résztvevők a Boldogságos Szűz Mária és 

népünk szentjeinek közbenjá-
rását kérve imádkoztak hazánk 
ifjúságáért, hogy békés, boldog 
családokban növekedhessenek, 
és szüleikkel együtt Isten sze-
retetének útján járjanak életük 
során. A 17 órakor kezdődő 
szentmisét Csóka János pálos 
tartományfőnök atya mutatta be 

a jelenlévő atyákkal együtt. A szentbeszédet   
P. Bátor Botond OSPPE tartotta. A pálos ren-
det képviselte még Vízi András atya és Szűcs 
Imre testvér. A szentmise végén Borsos Jó-
zsef pálos atya kedves szavakkal köszöntötte 
a jelenlévő gyermekeket és a fiatalokat, majd 
imádság kíséretében megáldotta őket. 

Maroknyi csoportként indultunk, de feljebb 
haladva egyre többen lettünk, a kálváriára 
érve pedig megsokasodtunk. Itt egy különle-
ges szentmisén vehettünk részt, hiszen Isten 
igéjét hallgatva beleveszhettünk a környezet 
szépségeibe is, s Csóka János tartományfőnök 
atya prédikációja egyszerű szavakkal veze-
tett rá erre. Megerősített, hogy Isten számára 
mindenki egyénileg fontos, mindenkire külön 
gondot visel, és akkor boldog, ha mi is boldo-
gok vagyunk. Keressük Istennel a kapcsolatot, 
hogy mindezt észrevegyük!

•

Keresztény Motoros Zarándoklat 
és Pálos Focikupa Pálosszentkúton

2018. július 7-én és 8-án rendezték meg 
Pálosszentkúton a már hagyományosnak 
mondható keresztény motoros zarándokla-
tot és a pálos focikupát. A programot meg-
nyitó ún. motoros mise előtt Szász János, 
Petőfiszállás polgármestere köszöntötte a 
jelenlévőket, a szentmisét László Rezső atya 
celebrálta. A szombat délelőtti program ke-
retében volt motoros felvonulás Kiskunfé-
legyházára. motormegáldás, focivetélkedő 
és több gyerekprogram is. Délután a Petőfi-
szállási Nyugdíjas Klub adott 
műsort a részvevőknek és sor 
került a focikupa értékelésére is. 
Az esti programban kerekasz-
tal-beszélgetés tartottak a meg-
bocsátásról és a gyászról, közös 
zsolozsmára nyílt lehetőség a 
pálosokkal, majd Varga Mihály 
bugaci mesemondó előadását 
élvezhették a jelenlévők. 

•

Pálos szentmise a gyermekekért 
Pálosvörösmarton 

Áldás – P. Borsos József (fotó: Szentirmay Piroska)
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Salföldi búcsú
2018. július 21-én, szombaton megtartották a 
Szent Mária Magdolna ünnepéhez kapcsoló-
dó búcsút Salföldön, az egykori pálos kolostor 
romjainál. A 18 órakor kezdődő ünnepi szent-
misét P. Puskás Antal OSPPE mutatta be.  
A szentmisét követően virrasztás volt, Bíró 
Ferencné Gesztelyi-Nagy Judit fuvolaművész 
és közössége vezetésével, melynek során Jo-
hannes Cassianusnak,  Kr u. IV–V. században 
élt szerzetesnek és egyházi írónak a gondo-
lataiból olvastak fel. Az előadás a hirtelen 
kialakult felhőszakadás miatt csak részben 
valósulhatott meg.  

•

A Lyceum-templom búcsúja 

2018. augusztus 5-én Urunk színeváltozá-
sa ünnepéhez kapcsolódóan volt a Lyceum 

templom szokásos éves búcsúja. Az ünnepi 
szentmisét P. Roman Majewski lengyel pálos 
mutatta be, aki augusztus 1-től a budapesti 
Sziklatemplomban végez lelkipásztori szol-
gálatot. A szentmisét immár hagyományosan 
agapé zárta. 

•

Budaszentlőrinci búcsú

2017. augusztus 12-én a budaszentlőrinci ko-
lostorromoknál hagyományosan Szent Lőrinc 
ünnepéhez kapcsolódóan rendeztek ünnepi 
szentmisét, melyet 16 órakor Bátor Botond 
hargitafürdői pálos atya mutatott be.

•

Hargitafürdői búcsú

Hargitafürdőn augusztus 19-én, vasárnap a 
12.30-kor kezdődő szentmise keretében tar-
tották meg Szent István király ünnepét és a 
templom búcsúját. A szentmisét bemutatta és 
az ünnepi szentbeszédet mondott Urbán Erik 

Roman Majewski, az augusztus 1-jével Magyarországon 
szolgáló lengyel pálos atya a Lyceum-templom búcsúján 
(fotó: Varga László)
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ferences atya, csíksomlyói kegyhelyigazgató. 
Az ünnepen részt vett Csóka János pálos tar-
tományfőnök is.  A búcsút megelőző napon 
immár tízedik alkalommal rendezték meg a 
Hargitafürdői Borvíznapot. A rendezvényen 
főzőverseny, csíki népművészek portékái, népi 
műsorok, humoros előadások, valamint kéz-
műves foglalkozások és sportversenyek várták 
az érdeklődőket. 

•

Pécsi városnap

Szeptember 1-jén a pécsi Lyceum-templom-
ban volt a hagyományos pécsi városnapi ünne-
pi szentmise, melyet Dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök celebrált. A szentmisén részt 
vett dr. Páva Zsolt polgármester, a város és a 
megye több vezető személyisége, a Pécsi Tu-
dományegyetem vezetői, a város díszpolgárai, a 
testvérvárosok és a diplomáciai testületek kép-
viselői, valamint a Pécs Város Napja alkalmából 
kitüntetettek. A Magyar Pálos Rendet az ün-
nepségen Csóka János tartományfőnök atya és 
Dr. Szentirmay Tamás hivatalvezető képviselte.

•

Pálosszentkúti Kisasszony búcsú

Szeptember 8-án és 9-én tartot-
ták meg az idei Kisboldogasszony 
napi búcsút Pálosszentkúton. A 
szombat esti szentmisét P. Roman 
Majewski budapesti pálos atya 
mutatta be. A vasárnapi szentmi-
sét Dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök celebrálta. A szentmisék 
hagyományosan gyertyás körmenettel zárultak. 

•

Klastrompusztai búcsú

2018. szeptember 16-án 12 órakor Szent Ke-
reszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcso-
lódóan ünnepi szentmise volt Kesztölc-Klast-
rompusztán, a pálos rend első kolostorának 
romjánál. A szentmisét P. Csóka János tarto-
mányfőnök mutatta be.

•

Kapható a 2019-as Pálos falinaptár

Megjelent 2019-es falinaptárunk. A naptár 500 
Ft-os áron kapható templomainkban.

•

Zarándokház 
Pálosszentkúton 

A pálosszentkúti zarándokház egész évben 
várja a testi-lelki felfrissülésre vágyó családok, 
csoportok jelentkezését (40 főig). Bejelent-
kezni, érdeklődni lehet a plébánián telefonon: 
76/700-911, 20/775 2555 vagy 
e-mailen: zarandokhaz@gmail.com. 
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pálos 
programok
2018. október – 
2018. december 

Az alábbiakban azokat a programokat közöljük, 
melyeknek időpontja megérkezett lapzártáig.  
A további programokról templomainkban és 
honlapjainkon adunk tájékoztatást.

BUDAPEST 
Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom

• minden nap – a 17 órai szentmise előtt 
rózsafüzér;

• minden nap – a 17 órai és a 20 órai 
szentmise után zsolozsma (vesperás ill. 
kompletórium);

• minden csütörtökön – 9-től 17 óráig 
egész napos szentségimádás a szentségi 
kápolnában; 22 órakor művészek 
szentségimádása;

• minden hónap első péntekén – engesztelő 
szentségimádás Krisztus küzdő 
egyházáért;

• minden hónap 13-án – Fatimai 
engesztelőnap nemzetünk lelki 
megújulásáért. 8.30: szentmise, 10 óra: 
szentségimádás, 11 óra: ünnepi szentmise 
(8.30-tól gyónási lehetőség);

• minden hónap 28-án – 19 óra imaóra 
az abortusszal elkövetett bűnök 
engesztelésére;

• október 8-án – 19 óra: Magyarok 
Nagyasszonya főünnepe, a 
Sziklatemplom búcsúja, az ünnepi 
szentmisét Tokodi László domonkos 
atya mutatja be. A szentmise után a 
Sziklatemplom feletti szabadtéri kereszt 
új, korszerű kivilágításának ünnepélyes 
átadása.

• november 21. – 17 órakor szentmise, 
majd Puskás Antal pálos atya tart 

előadást „Az eucharisztia, szentségi 
életünk forrása és célja” címmel

• december 19. – 17. órakor szentmise, majd 
Puskás Antal pálos atya tart előadást  
„Az eucharisztikus lelkiség” címmel 

A Sziklatemplom előterében működő Pálos 
Fogadóközpont nyitva: 10-től 19 óráig. 
Vasárnap zárva. További információ: 
sziklatemplom.hu 

Kesztölc, gyógynövények (fotó: Csóka János)
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pálos programok 2018. tavasz

MÁRIANOSZTRA
Magyarok Nagyasszonya Bazilika
www.marianosztrakegyhely.hu

• minden hónap 13-án – 18 óra: Fatimai 
engesztelőnap keresztúttal, rózsafüzér-
rel, szentségimádással, szentmisével és 
a Lorettói litániával nemzetünk lelki 
megújulásáért;

• minden hónap első csütörtökén – 9 órától 
a szentmise kezdetéig: szentségimádás a 
lelki és a testi békéért;

• október 7. – Magyarok Nagyasszonya 
főbúcsú;  a szentmisét celebrálja dr. Stella 
Leontin kanonok, máriabesnyői plébános.

PÁLOSSZENTKÚT
Kisboldogasszony-templom

• minden hónap első péntekén – Férfiak 
gyalogos zarándoklata; indulás 17 órakor 
Kiskunfélegyházáról, az Ótemplom elől. 
Érkezés kb. 20 órakor a pálosszentkúti 
kegyhelyre. Majd engesztelő virrasztás 
Magyarországért.

• Mária-ünnepeken – nők gyalogos 
zarándoklata;

• májustól októberig minden hónap 13-án 8 
és 11 óra között fatimai engesztelés.

Pálosszentkúton egész évben 
nyitva tartó zarándokszállás várja 
a zarándokokat, csoportokat. A 
további részletekről a palosszent-
kut.hu és facebook.com/Palosszent-
kut oldalakon vagy a +36 20 8233 
836, vagy a +36 20 775 25 55 te-
lefonon érdeklődhet.

PÉCS
Pálos (Szent Imre) templom

• a szentmise előtt – 17.20-kor rózsafüzér;
• csütörtök kivételével minden nap a 18 

órai szentmise után zsolozsma (vesperás)
• csütörtökönként – szentségimádás a 18 

órai szentmise után; 

• minden hónap utolsó csütörtökje – 18 óra: 
SERRA szentmise – a papi és szerzetesi 
hivatásokért;

• október 12. – 18 óra: szentmise, majd P. 
Puskás Antal OSPPE előadása:  
„Az eucharisztia, szentségi életünk forrá-
sa és célja” 

• november 4. – 15 és 18 óra között: a Pálos 
Baráti Kör lelki délutánja, az elmélkedé-
seket Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek 
tartja. 18 órakor: a Templom búcsúja, 
az ünnepi szentmisét Dr. Márfi Gyula 
veszprémi érsek mutatja be

• december 14. – 18 órakor szentmise, majd 
Puskás Antal pálos atya tart előadást „Az 
eucharisztikus lelkiség” címmel.

PÉCS 
Lyceum-templom

• minden hónap első csütörtökjén a 17 órai 
szentmise után 18.15 óráig csendes 
szentségimádás;

A Lyceum templom (7621 Pécs, Király u. 
44/a.) kriptájában található urnatemetőben 1, 
2, 3, és 4 személyes urnafülkék válthatók 25, 
50 illetve 100 évre. Érdeklődni munkanapo-
kon 8.00 és 17.00 óra között a 72/515-425-ös 
telefonszámon lehet.

HARGITAFÜRDŐ
Szent István-templom

• minden szentmise előtt 
rózsafüzér

Kedves Olvasók! Felhív-
juk figyelmüket, hogy a 

rendi értesítőnkben a pálos templo-
mok miserendjét külön nem közöljük.  
A szentmisék időpontjáról, a további prog-
ramokról és az esetleges változásokról a rend 
honlapján (palosrend.hu) s a templomok hir-
detéseiből értesülhetnek.

•
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