Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket!
Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen!
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„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,

2014. húsvét

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„Akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten mindig nagyon sokra becsüli azt, hogy
MÉGIS IMÁDKOZIK” (Avilai Szent Teréz)

XXIII. JÁNOS PÁPA ÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA

2013. szeptember 30-án, hétfőn délelőtt 10 órakor a Vatikáni Apostoli Palota Konzisztóriumi termében a napközi imaóra keretében Ferenc pápa rendes nyilvános
konzisztóriumot tartott a következő két boldog szentté avatási ügyében:
XXIII. János pápa és II. János Pál pápa.
A konzisztórium során Ferenc pápa kihirdette:
Boldog XXIII. Jánost és Boldog II. János Pált 2014. április 27-én, Húsvét második
vasárnapján, az Isteni Irgalmasság ünnepén iktatják a szentek sorába.
a Vatikáni Rádió honlapjáról
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HÍREK
BOLDOG XXIII. JÁNOS PÁPA ÁS BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA
SZENTTÉ AVATÁSÁRÓL

2014. március 31-én, hétfőn délelőtt a vatikáni sajtóteremben bemutatták az április 27-i szentté avatáshoz
kapcsolódó kezdeményezéseket. A
tájékoztatón
felszólalt
Agostino
Vallini bíboros, a pápa római helynöke, P. Federico Lombardi SJ, a sajtóterem igazgatója, Giulio Dellavite, a
bergamói egyházmegye főtitkára, valamint Walter Insero, a római helynökség médiairodájának megbízottja.
Imavirrasztás előzi meg a szentté
avatást április 26-án a római plébániákon, míg április 22-én a fiatalok a
római
Lateráni
Szent
Jánosszékesegyházban találkoznak a két
boldog pápa posztulátoraival.
Maga a szentté avatás „igazi hitünnep” lesz, ahogy azt Lombardi atya
hangsúlyozta a sajtótájékoztató kezdetén. Vallini bíboros pedig így jellemezte a nagy eseményt:
Lényegét tekintve egy spirituális
üzenet, mert az életszentség ünnepe.
XXIII. János és II. János Pál római
püspökök lévén nagyon szoros kapcsolatban álltak Róma egyházával.
Szolgálatuk stílusát az emberekhez
való közelség, a befogadás, a szerető
gondoskodás jellemezte. A szentté
avatás Isten kegyelmének jele, amelylyel az Úr a keresztény élet modelljeként állítja elénk a hit két emberét.
Igyekezzünk tehát a lelkiség ösvé-

nyén járni, ebben a szellemben készülve a nagy eseményre.
A bergamói egyházmegye papja
elmondta, hogy Roncalli pápa szülőföldje megválik néhány javától, hogy
tanúságot tegyen a szeretetről ebben a
kegyelmi időszakban. Karitatív kezdeményezésekkel segítenek Haitin,
Albániában és Bergamo városában is.
A 900 helyi pap ezen túl felajánlja
egy havi fizetését a munkagondokkal
küzdő embereknek.
A római egyházmegye papja pedig
bemutatta a kommunikációs kezdeményezéseket, amelyeken keresztül a
hívek, főleg a fiatalok elmélyíthetik a
két szent tanúságtételét. Létrehoztak
egy
többnyelvű
honlapot:
www.2papisanti.org, és egy Twitterfiókot: @2popesaints. Emellett a
szentté avatás megjelenik a YouTubeon és a Facebook-on is. A következő
napokban elérhető lesz a Santo Subito
elnevezésű alkalmazás is, amelyet
Karol Wojtyłának szenteltek.
P. Lombardi újságírói kérdésekre
válaszolva leszögezte, hogy vatikáni
részről nincs előrejelzés a szentté
avatási szertartáson részt vevő hívek
számára vonatkozóan. Mindenkit
várnak a szentmisére, amelyre a Pápai
Ház Prefektúrája nem ad ki jegyeket
(mint pl. a szerdai általános audiencia
esetében). Tehát a hívek részvételi
jegy nélkül követhetik a szertartást a
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Szent Péter téren és az oda vezető sugárúton (Via della Conciliazione).
A szentmisére a bazilika előtti
emelvényen kerül sor. A szertartást
megelőzően eléneklik az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, illetve szövegrészleteket olvasnak fel a két pápától.
Mintegy ezer bíboros és püspök
koncelebrál, illetve 700 pap áldoztat a
Szent Péter téren.
Arra a kérdésre, hogy az emeritus
pápa, XVI. Benedek részt vesz-e
majd a szentmisén, Lombardi atya így
válaszolt:
Nyilvánvalóan van egy bizonyos
várakozás. Természetesnek vehetjük,
hogy meg van hívva, de még hátra
van egy hónap. Meglátjuk, hogy az
emeritus pápa úgy érzi-e, hogy jelen
kíván lenni egy ilyen nagy igénybevételt kívánó eseményen. A lehetőség
tehát nyitva áll, de egyelőre nincs
semmi biztos ez ügyben.
A szentszéki sajtóterem vezetője
megerősítette, hogy ugyanazokat az
óriás gobelineket függesztik ki a
Szent Péter bazilika homlokzatára,
mint amelyeket a boldoggá avatásokon használnak. II. János Pál ereklyetartója megegyezik a boldoggá avatáson kiállítottal, míg XXIII. János
számára egy ugyanolyan ereklyetartót
készítenek. A szertartáson jelen lesz
az a két személy, akik Karol Wojtyła
közbenjárására csodás imameghallgatásban részesültek. A szentmise után
a hívek leróhatják tiszteletüket a két
új szent sírjánál. Április 28-án a bazi-

lika főpapja, Angelo Comastri bíboros hálaadó szentmisét mutat be a
Szent Péter téren a szentté avatásokért.
a Vatikáni Rádió honlapjáról

A szentté avatási szentmise április
27-én, vasárnap délelőtt 10 órakor
kezdődik a Szent Péter téren.
A magyar nyelvű médiában az
alábbi adókon kísérhetjük figyelemmel a szertartást:
Magyar Katolikus Rádió
Mária Rádió
A közszolgálati televízió és rádió
április 27-i műsorrendje lapzártánkkor még nem volt elérhető, de – a
boldoggá avatáshoz hasonlóan – várhatóan a TV1, a Duna TV és a Kossuth Rádió adásán keresztül is bekapcsolódhatunk a római eseményekbe.
/szerk./

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen
terjesztett időszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelős szerkesztő: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
www.ude.hu
Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen
közlünk
A nyomtatást támogatta:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(NEA-KK-12-M-0979)
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LEVÉL FERENC PÁPÁNAK ÉS XVI. BENEDEK PÁPÁNAK
Őszentsége Ferenc pápának
Sua Santità!
Alulírott Harkai Gábor plébános és hívei hálás szívvel köszöntjük Eminenciádat 2014
nagyböjtjében. Nagy örömünket szeretnénk megosztani Szentségeddel a felett, hogy lakóhelyünkön, Pátyon felépült új templomunk, amelyet 2013. október 22-én, Boldog II. János Pál
pápa emléknapján vehettünk birtokba.
A templom alapkövét 2000-ben raktuk le, még Boldog II. János Pál pápa életében. Közösségünkben már az „ifjúság pápájának” halála után nem sokkal megfogalmazódott a gondolat,
hogy épülő templomunkat az Ő emlékének szeretnénk ajánlani. Ugyanis nagyon sok a fiatal
és a nagycsalád közöttünk, ahol három vagy több gyermek nevelkedik. Április 27-én, Irgalmasság vasárnapján pedig, amikor a beköltözés után első húsvétunkat ünnepelhetjük itt, az
egyház a szentek sorába emeli templomunk patrónusát.
Hálát adunk az Úristennek ezért a nagy kegyelemért. Biztosak vagyunk abban, hogy Boldog II. János Pál pápa már eddig is közbenjárt értünk, hiszen templomunk felépülését igazi
csodának éltük meg. Hálásak vagyunk a kőtemplomért és a lelkekből épült templomért,
amely az évek óta tartó közös munka során csak növekedett és erősödött. Hálás szívvel köszönjük az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció engedélyét új templomunk Boldog II. János Pál pápa tiszteletére történő felszenteléséhez.
Kérjük Szentséged áldását mindazokra, akik imáikkal, munkájukkal, anyagi vagy erkölcsi
támogatásukkal hozzájárultak templomunk eddigi felépüléséhez. Külön is köszönjük a Székesfehérvári Egyházmegye és személy szerint Spányi Antal megyés püspök atya lelki és
anyagi támogatását, és mindazokét, akik szívükön viselték közösségünk és Isten dicsőségére
emelt templomunk sorsát.
Kérjük az Úristent, segítsen bennünket abban, hogy úgy tudjuk Krisztus arcát megmutatni
az embereknek, hogy közösségünk és templomunk vonzó legyen számukra - itt keressék és
találják meg az emberek a Krisztussal való találkozás lehetőségét, és Benne egymással is
összeforrjanak a szeretetben.
Kérjük Szentségedet, imádkozzon értünk! Mi pedig imádkozunk Szentségedért és azért,
hogy egy se legyen, aki elvész, hogy a templom nyitott kapuján egyre többen lépjenek be,
mert odabent érzik a testvéri szeretet erejét és szépségét.
Kérve Szentséged apostoli munkájához a Jóisten áldását, bensőséges szeretettel pátyi hívei:
………………………
Kelt: Pátyon, 2014. ápr. 2-án, Boldog II. János Pál pápa mennyei születésnapján
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A Sua Santità Papa Francesco
Santitá!
Il sottoscritto Gábor Harkai parroco e i suoi fedeli salutiamo l’Eminenza con cuore grato
durante la quaresima del 2014. Vorremmo condividere la nostra gioia oltremodo grande con il
Santo Padre perché la nostra chiesa era stata costruita nel nostro paese della quale ci siamo
impossessati il 22 ottobre 2013, al giorno memoriale del beato Papa Giovanni Paolo II.
Abbiamo posto la prima pietra della chiesa nel 2000, ancora durante la vita del Papa Giovanni
Paolo II. A poco dopo la morte del “Papa dei giovani” é nata l’idea nella nostra comunità che
vorremmo consacrare la nostra chiesa in costruzione in omaggio a Lui. Questo perché - tra l'altro
- ci sono infatti tanti giovani e famiglie grandi con tre o piú bambini nella nostra comunità. Il 27
aprile, alla domenica della Divina Misericordia, quando festeggiamo la nostra prima Pasqua
dopo l’impossessione, Lei Santitá canonizzerá il patrono della nostra chiesa tra i santi. Questo é
per noi una grande gioia e incoraggiamento.
Diciamo grazie al Signore per questa grande grazia. Siamo sicuri che il beato Papa Giovanni
Paolo II abbia interceduto per noi perché abbiamo vissuto la costruzione della nostra chiesa
come un vero miracolo. Siamo oltremodo grati per la chiesa di pietra e per la chiesa delle anime
che è cresciuta e rinforzata durante gli anni del lavoro collettivo. Ringraziamo con cuore grato il
permesso Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per poter consacrare
la nostra chiesa in onore del grande Papa Giovanni Paolo II.
Chiediamo la benedizione della Sua Santità a quelli che hanno contribuito alla costruizione
della nostra chiesa con preghiera, lavoro, o con sostegno finanziario o umano. Ringraziamo
distintamente il sostegno e l’assistenza spirituale alla Diocesi di Székesfehérvár (Alba Regia), e
il vescovo diocesano Antal Spányi e a tutti che hanno mantenuto nel loro cuore la sorte della
nostra comunità e la chiesa eretta per la gloria di Dio.
Preghiamo Dio ad aiutarci nella rivelazione della faccia di Christo alle gente e che la nostra
comunità e chiesa gli sia attraente, che cerchino e trovino qui la possibilità di incontrare Christo e
si uniscano in Lui nell’amore.
Chiediamo Lei, Santità a pregare per noi. E noi preghiamo per il Vescovo di Roma, per ciò
che non siano anime perse, che entrino sempre di più alla porta aperta della nostra chiesa perché
lì dentro sentino la forza della gioia fraterna.
Pregando la benedizione di Dio al lavoro apostolico della Sua Santità e rimaniamo con amore
intimo i fedeli di Páty:
………………………

Páty, 2 Aprile 2014, al giorno del compleanno celeste del Papa Giovanni Paolo II
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An Seine Heiligkeit Papst emeritus Benedikt XVI.
Euer Heiligkeit!
Unterzeichnender Pfarrer Gábor Harkai und seine Gemeinde begrüßt Euer Eminenz ganz
herzlich in der Fastenzeit von 2014. Wir möchten unsere große Freude Deiner Heiligkeit
mitteilen, dass unsere neue Kirche in unserem Wohnort, in Páty, aufgebaut wurde, und wir
sie am 22. Oktober 2013, also am Gedenktag von seligen Johannes Paul II. in Besitz nehmen
konnten.
Der Grundstein für unsere Kirche wurde im Jahre 2000 gelegt, noch zu Lebzeiten von
Ihres Vorgängers. Es ist die Idee in unserer Gemeinde schon kurz nach dem Tode des
„Papstes der Jugend”, dass wir unsere im Bau befindliche Kirche Ihm widmen möchten.
Grund dafür war unter anderem auch das, dass in unserer Gemeinde sehr viele Jugendliche
und Großfamilien leben, die drei oder mehr Kindern erziehen. Am 27. April, am
Barmherzigkeitssonntag, als wir unsere erste Ostern in dieser fast fertigen Kirche feiern
dürfen, wird der Patron unserer Kirche heiliggesprochen, welches Ereignis uns mit großer
Freude und Mut erfüllt.
Wir sind wegen dieser großen Gnade Gott dankbar. Ganz sicher war Johannes Paul auch
schon bisher Beistand für uns, wir haben seine Fürsprache erfahren, denn wir konnten den
Bau unserer Kirche als wahres Wunder erleben. Dankbar sind wir einerseits für die
aufgebaute Kirche selbst, und andererseits für die Kirche, die als Ergebnis der seit Jahren
dauernden gemeinsamen Arbeit, aus den Seelen der Mitglieder der Gemeinschaft gebaut und
bestärkt wurde. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für die Erlaubnis der Kongregation
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung: im Sinne dieser Bestätigung wird unsere
neue Kirche zu Ehren von dem großen Papst Johannes Paul II. geweiht werden.
Wir bitten um den Segen Euerer Heiligkeit auf diejenigen, die mit ihren Gebeten, ihrer
Arbeit, mit finanzieller oder moralischer Unterstützung zum Aufbau unserer Kirche
beigetragen haben. Wir bedanken uns besonders bei der Stuhlweißenburger Diözese (Alba
Regia), insbesondere beim Bischof Antal Spányi für die seelische und finanzielle
Unterstützung, und bei allen, die das Schicksal unserer Gemeinde und unserer zu Ehren
Gottes erhobene Kirche zu Herzen nahmen.
Wir bitten Gott, Er soll uns dabei helfen, dass wir das Gesicht Christi durch die
anziehende Wirkung unserer Gemeinde und Kirche den Menschen zeigen können. Sie sollen
die Gelegenheit des Treffens mit Christi hier suchen und finden, und sollen hier in Ihm auch
miteinander in Liebe einig werden.
Wir bitten Euer Heiligkeit für uns zu beten. Und wir beten um Euer Heiligkeit und darum,
dass kein einziger verloren geht, dass immer mehr Menschen das offene Tor der Kirche
betreten, weil dort die Kraft und die Schönheit der brüderlichen Liebe gefühlt werden kann.
Um den Segen von Gott zu all Ihrer Arbeit und Tätigkeit Euerer Heiligkeit bittend, mit
inniger Liebe die Gemeinde von Páty:
………………………
Páty, am 2. April 2014, am himmlischen Geburtstag von Johannes Paul II.
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Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
Prot. 158/13/L
A Nagyméltóságú Spányi Antal székesfehérvári püspök úrnak 2012. november 16-án kelt
levelében megfogalmazott kérvényére a Ferenc pápa által ezen Kongregációra ruházott felhatalmazás alapján örömmel engedélyezzük, hogy a nevezett egyházmegyében, Páty községben
Boldog II. János Pál pápa tiszteletére újonnan épülő templom megkapja a jóváhagyást a fölszenteléshez, azzal a kitétellel, hogy a "Boldogok tiszteletéről" szóló, 1999. május 21-én kihirdetett
Ismertető valamennyi rendelkezését betartják. Emellett ugyanezen templomban október 22-én
Boldog II. János Pál pápának mint tituláris személynek az ünnepét minden évben megtartsák.
Mindezekkel szemben semmilyen ellenvetés nem áll fenn.
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén, 2013. április 25-én.
Antonius Cardinalis Canizares Llovera
prefektus
Arturus Roche érsek, titkár

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
Prot. n. 158/13/L
Vatikánváros, 2013.április 25.
Kegyelmes Főtisztelendő Úr!
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció megtiszteltetésnek tekinti, hogy továbbíthatja Kegyelmességednek azt a határozatot, amely megadja az apostoli jóváhagyást, hogy a
nevezett egyházmegye Páty helységben emelt templomot Istennek szenteljék, Boldog II. János Pál pápa tiszteletére.
Örömmel használom ki az alkalmat, hogy kifejezzem megkülönböztetett tiszteletemet Kegyelmes Főtisztelendőségednek.
Arthur Roche érsek, titkár
mellékletekkel
----------------------Őkegyelmessége, Főtisztelendő Spányi Antal Úrnak,
székesfehérvári püspöknek
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RÉSZLETEK A HAVAS VINCÉVEL A SZENT ISTVÁN RÁDIÓ
ÁLTAL KÉSZÍTETT ÉS SUGÁRZOTT INTERJÚBÓL

– arról, hogy hogyan is lett templomunk patrónusa II. János Pál pápa
…A győri látogatás kapcsán is egészen közel kerültünk hozzá. Akkor már
mi Pátyon laktunk, és olyan élményben
volt részünk, hogy a pápai helikopter itt
ment el a fejünk fölött. És akkor már
egy komoly elhatározása volt a társaságnak, hogy templomot épít.
… Amikor elkezdtünk építkezni szó
nem volt még II. János Pálról. Hanem
olyan mély nyomot hagyott a mi generációnkban a pápának az élete, a haláláról nem is beszélve, és akkor közösen
döntöttünk úgy, hogy ha ennek van lehetősége és van erre mód, akkor ezt
megtesszük És egy jó másfél évvel ezelőtt a Szentszékhez fordult a plébános
úr, azzal a kéréssel, hogy szentelhessük
ezt a templomot II. János Pál nevére. És
meg is kaptuk a szentszéki engedélyt,
úgyhogy annak birtokában vagyunk,
tehát egészen biztos, hogy II. János Pál-

ról lesz elnevezve a templom. Más kötődés is volt, mert a templom tervezése
kapcsán … többszöri nekifutással, pályázatok útján jutottunk el oda, hogy
egy helyben élő, egyébként lengyel
származású fiú, Gutowski Robert építészmérnök tervezte a templomot. Több
kísérlet volt, több terv készült el. Ez
volt, amibe a közösség beleszeretett. …
És innen is van egy kötődés. A pápa
lengyel volt. És néhány lengyel is él Pátyon. Van egy kedves hölgy, akit még
Lengyelországban a pápa bérmált. A
vízió akkor következett be, amikor már
készült a templom. II. János Pálra gondoltam, hogy őt kellene idehívni a templom védőszentjének, azért hogy komoly
alapokra kerüljön a hitélet a faluban. És
ezt elfogadták. Elfogadta a közösség.
… Én annyira kötődtem ehhez a pápához és valóban, amikor elrepült a fejünk fölött, akkor ez a gondolat megszületett. Ahol elrepült az áldását osztotta,
mi is kaptunk belőle…

NE FÉLJETEK!
Filozófusok, történészek mondják, a
XX. század a történelem legrövidebb
százada volt. 1914-től 1989-ig mindöszsze 75 év. De ezt a szűkített századot
ezredévnyi vér, szenvedés és rettegés
feszítette keresztre. Két világháború és
olyan szörnyállamok terrorja, ahol sok
tízmillió a halottak száma, de ugyanilyen áldozatok voltak a rettegésben élő
tízmilliók is. A világ szinte már elfogad-

ta, hogy ezzel a rettegéssel együtt kell
élnie. És akkor 1978-ban egy csöndes,
szelíd öregember egyszercsak azt mondta: Ne féljetek!
Pedig ő is megismerte a szörnyállamok vasmarkát. A háború alatt a németektől megszállt Krakkóban, illegalitásban végezte papi tanulmányait, s Poznan és a csírázó Szolidaritás Lengyelor-

MÉGIS - 11

szágában küzdött a hívő lelkekért. De
1978. október 16-án – I. János Pál pápa
váratlan halála után – pápává választották.
A történelem azokról az évekről is a
válság jegyében fog megemlékezni.
Nemcsak Lengyelországban nőtt vészesen a feszültség a kommunista diktatúra
és a mind keményebben tiltakozó munkásság között. A szocializmust építő országok gazdasága mindenütt az összeomlás felé sodródott. A brezsnyevi
Szovjetunió agresszivitása mégsem
mérséklődött, sőt hamarosan újabb katasztrófa, az afganisztáni háború következett.
Ekkor mondta II. János Pál pápa,
hogy „Ne féljetek!”
Sőt ennél is továbbment! Wiszynski
bíborossal karöltve, minden nemzetközi
tekintélyét latbavetve küzdött, hogy hazájában megmentse a békét, mígnem
1981 májusában, fél évvel a hadiállapot
bevezetése előtt egy török merénylő súlyosan megsebesítette.
Döbbenten hallottuk a hírt! Még elevenen élt bennünk az emlék: a két Kennedy és Martin Luther King… De hát az
Amerika volt! Itt Európában mégsem a
Borgiák korát éljük! És ott az áldozat
egyik sem a MI PÁPÁNK volt! – Mert
lám, már akkor úgy éreztük, hogy Ő a
MIÉNK.
És akkor ő, aki egészen Jézusnak
szentelte magát, hogy felénk fordulva
annál meggyőzőbben mondhassa: Ne
féljetek!, betegágyáról felkelve meglátogatta merénylőjét és megbocsátott ne-

ki. A kegyelem pillanata volt. Abban a
pillanatban végérvényesen szívébe fogadta őt a Világ.
Mi magyarok pedig a lengyel-magyar
barátság jegyében különösen! (Hiszen
olyan, mint egy Jókai-hős.)
Ezután újabb tíz izgalmas év következett. A szovjet trónon az élő-kövület
főtitkárt végre reálpolitikus követte, de
az 1989. október 23-i ünnepért még nekünk, magyaroknak is meg kellett küzdenünk. Az elnyomott testvérnépek pedig még súlyosabb árat fizettek a változásért. II. János Pál azonban kitartott
mellettünk. Lengyel népét már a pápává
választása utáni évben meglátogatta, s a
hívők többszázezres tömege előtt így
imádkozott: „Így kiáltok én, a lengyel
föld fia, én, II. János Pál pápa, így kiáltok veletek együtt: Szálljon le ránk a Te
lelked! Szálljon le ránk a Te lelked! És
újítsa meg a földet! Ezt a Földet!” Aztán
főpapi pásztorbotját vándorbotra cserélte, és 27 évi pápai szolgálata alatt
(„Servus Servorum Dei”) 104 országot
látogatott meg.
Magyarországon kétszer járt (1991.
augusztus 16-20. és 1996. szeptember 67.). Akik akkor találkoztak vele, vagy
legalább, ha messziről is, de látták őt,
nem egyszerűen egy életre szóló emlékkel lettek gazdagabbak, hanem szívükbe
zárva őrzik a megrendülést. Ecce homo!
És ugyanígy őrzik a megrendülést
mindazok, akik akár a Szent Péter téren,
akár a televízión át évről évre várták és
lelkendezve fogadták az ő karácsonyi és
húsvéti üzenetét, amikor nyelvek sokaságán mondta el – nyilván mindegyiken
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akadozva és furcsa kiejtéssel, de sugárzó szeretettel és őszinte, mély hittel –
hogy Áldott Karácsonyt, és hogy Krisztus Feltámadt!
És érezzük a megrendülést, amit halála napjaiban éreztünk. Amikor, mint a
világon annyi millióan, mi is aggódva,
de nem feszülve ellen az isteni törvényeknek, lestük a híreket, és imádkoztunk: Tartsd meg Isten szentatyánkat!
Hogy végül mellünkre ejtsük a fejünket:
Elvégeztetett. Szentatyánk, nyugodj békében!
De máris felemeltük a fejünket és az
égre néztünk:
Szentatyánk! Te nem hagyhatsz el
bennünket! Erősíts bennünket és könyörögj értünk!
Mert bizony mi félünk ma is. Mitől?
Hiszen a szörnyállamok kora a múlté…
De ma is itt ólálkodnak körülöttünk az
ordas eszmék! Hangzatos, veretes szavakkal, minden érzékünket kábító és
értelmünket elaltató csábításokkal.
Döbbenetes, hogy mindez milyen pontosan le van már írva a Bibliában, s
mégsem vagyunk képesek felismerni a
kísértőt. Íme a test szabadsága, ami a
lélek rabságához vezet! Aki pedig ellenáll, az szinte az egész világgal találja
szemben magát, éppen mint a zsoltáros.
„Nappal és éjjel azon forgódnak, engem
miképpen megfoghassanak, és fogságomon ők vigadhassanak.”
De segélykiáltásunkra Ő ismét azt feleli: Ne féljetek!
Bibliás félelmeinkből így visszazökkenve mai valóságunkba eltűnődünk:

Kicsoda tehát ez a szelíd öregember?
Péter apostol? János evangelista? Vagy
egy a próféták közül?
Mondják sokan, hogy ő volt ama rövid XX. század legnagyobb személyisége. Erről persze lehet vitatkozni. De
hogy ő volt az, akire a népek a legtöbb
szeretetet tükrözték, akit minden kortársunk közül a leginkább a magukénak
éreztek, ez aligha vitatható.
Így hát az is oly nyilvánvaló kívánság, amit talán éppen ezért sokáig nem
is mondott ki senki, hogy ha itt Pátyon,
ebben a furcsa nagy faluban ez a százfelől idetelepült, s közösséggé tömörülő
nép új templomot épít, az viselje az Ő
nevét, annak Ő legyen a pátrónusa. Az a
lengyel szentatya, aki közülünk, KözépEurópából való. Aki ismeri múltunkat,
minden mai gondunkat, örömünket, bánatunkat, félelmeinket, és aki tudja,
hogy merre kell keresnünk a földi jövőt
s az üdvösséget. Aki már 35 évvel ezelőtt azt mondta nekünk: Ne féljetek!
Boldog Szentatyánk! II. János Pál!
Fogadd oltalmadba a pátyi híveket és
ezt a pátyi templomot!
Légy velünk mindennapjainkban és
szenteld meg ünnepeinket!
Adj nekünk erőt, hogy egymást mindig mindenben segítsük, hitünket megtartsuk és hirdessük, és tiszta szívvel dicsérjük az Urat!
Amen.
Molnár Lászó Aurél
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II. JÁNOS PÁL ÉS XXIII. JÁNOS SZENTTÉ AVATÁSÁRA KÉSZÜLVE –
VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁTTAL BESZÉLGETTÜNK
2014. április 6. vasárnap 12:00
Két közvetlen, emberséges és humoros
főpap alakja rajzolódik ki előttünk Várszegi Asztrik visszaemlékezését olvasva.
A pannonhalmi főapátot XXIII. János és
II. János Pál pápák közelgő szentté avatása kapcsán kérdezte a Magyar Kurír.
Főapát úr milyen képet őriz XXIII.
János pápa személyéről, koráról?
Kisvárosban nőttem fel a létező szocializmusban, sajtóhíreink a pápákról
nemigen voltak, de katolikus családból
jövök, így otthon hallottam, illetve olvastam róluk. XXIII. János pápáról leginkább a jósága és embersége jelenik
meg bennem mint fiatalkori emlék. Az
az időszak, amikor ő reformpápa lett és
összehívta a zsinatot, nekem már a gimnazista éveimre esett. Gyerekkorom pápája XII. Piusz volt, aki inkább arisztokratikus, számunkra hihetetlenül távoli
jelenség volt. Ehhez képest János pápa a
maga jovialitásával azonnal szimpátiát
vívott ki, amely még a kommunista világba is „begyűrűzött”. Érezhető volt,
hogy valami változás következik majd
az egyház életében, és az ő első, békét
közvetítő és mindenkit megszólító megnyilatkozásai voltak azok, amelyekre
fiatalemberként magam is felfigyeltem,
és olyasfélét éreztem: így is lehet. 1964ben érettségiztem, és megmaradt bennem egy olyan élmény, hogy ennek a
kedves személyiségű pápának a megnyilatkozásai még a „béketáboron” belül is
inkább pozitív visszhangra találtak.
A béke pápájának is lehet nevezni
őt? Mennyire hatott az egyházra és a
világra Ön szerint ez a személyes kisugárzás és a Pacem in terris enciklikában megfogalmazott gondolatok?

A Pacem in terris 1963 áprilisában,
halála előtt két hónappal jelent meg;
magam is emlékszem az Ecclesia kiadásában megjelent kis füzetkére, ami azért
volt jelentős, mert mi akkor hivatalosan
a „béketábor” tagjai voltunk, és a pápa
ebben a dokumentumban maga is a béke
gondolatáról beszél, de keresztény és
világméretű dimenziókba helyezve azt.
Bizonyos értelemben ő is – akárcsak Ferenc pápa – a peremről jött. Nunciusként
sokáig távol volt Rómától, így távolabbról tekintett rá az ottani dolgokra, szemléletileg könnyebben ki tudott lépni abból a feszes elzárkózásból, amely elődeire jellemző volt a világgal kapcsolatban. Közvetlenség, emberség és kitűnő
humor jellemezte. Halála után magyarul
is megjelentek róla kedves anekdoták,
amelyeket mi, magyarok is szívesen olvastunk akkoriban és ma is. Talán nem
személyének dogmatikus megközelítése,
hanem az a derű és nyitottság talál bennünk könnyebben befogadásra, ahogyan
ő bizonyos élethelyzeteket megoldott.
Volt benne valami kedves huncutság,
melyet a médiumok közvetítésén keresztül is közel éreznek az emberek, és valami ilyesmi érezhető most Ferenc pápával kapcsolatban is.
Főapát úr miként emlékszik vissza
II. János Pál pápa megválasztására?
Nekünk, magyaroknak az ő megválasztása szinte hihetetlen volt: az, hogy
a szocialista táborból kerüljön főpap a
római székbe, korábban valószínűtlennek tűnt, és óriási meglepetést okozott.
Utána pedig ő, aki tisztában volt a reális
szocializmus mibenlétével, azzal a
mondattal fordult a világhoz: „Ne féljetek!” Ez bátorítást adott a vasfüggönyön
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túl és másutt élőknek is. Ez a hang – ellentétben a korábbi, a Kúriából kikerült
pápák stílusával – új színt és világlátást
hozott. Személyében nem az olasz pápák
sora teljesedett ki, hiszen egy „kisebb”
nép fiaként érkezett. Fellépésében, kiállásában belső elkötelezettsége és küldetéstudata is nagyon egyértelmű volt. Ez
a korábbi pápákból sem hiányzott, de ő
személyében sokkal érezhetőbben képviselte azt, hogy az embereket fel kell
szabadítani, akárcsak magát KeletEurópát is a lesújtó pszichés nyomás
alól.
Amikor 1991 augusztusában itt járt, a
püspöki karral együtt ebédeltünk vele a
prímási palotában, és ott átadta számunkra a tanítását. Még talán a szalvétájával is ütögette az asztalt, majd megszólalt: „régen vártam erre a pillanatra”.
Ezt csak olyasvalaki tudta így mondani,
aki már szívében valóban régóta melengette ezt a vágyat, hogy találkozzon a
magyar püspökökkel. Ehhez talán háttérként érdemes tudni, hogy korábban a
magyar és a lengyel püspöki kar nem
volt egészen harmonikus viszonyban. A
lengyelek kritikusan nézték a magyarokat, így a pápa e mondatának mélyebb
jelentéstartalma is volt.
Milyen emlékezetes
voltak a pápával?

találkozásai

Jómagam ad limina látogatáson találkoztam vele először 1991-ben főapátként, később többször is találkoztunk
személyesen. Közvetlenül, tolmács nélkül, németül tudtunk beszélni egymással
abban a 15 percben, amennyi ilyenkor
egy püspök rendelkezésére áll. Természetesen az ismerősök előtte szépen elláttak instrukciókkal, hogy mit mondjak
meg a pápának, de én nem ezek alapján
beszélgettem vele, mert – magamból kiindulva – tudom, hogy ez ilyenkor egyrészt nem helyénvaló, másrészt pedig

gondoltam: valószínűleg ugyanúgy elfelejti a mondottakat a sok találkozás során, ahogyan én szoktam, ha rengeteg
emberrel beszélek sűrű egymásutánban.
Az első ad limina alkalmával, amikor
fehér asztalnál fogadott bennünket, volt
előtte egy kis „térkép”, amely jelezte,
hogy tőle melyik irányban ki ül, ez segített neki tájékozódni. Egyszer csak odafordult hozzám, és megkérdezte: „Főapát úr, ugye Önöknek van közük Szent
Mártonhoz?” „Hogyne – mondtam –,
nálunk született!” Ő erre bólintott és
félhangosan megismételte: „Igen, igen,
Önöknél született!” Erre persze a mellettem ülő püspöktársak mosolyogtak,
Konkoly István szombathelyi püspök úr
pedig megcsóválta a fejét: lám, ez az
Asztrik még a pápával is kimondatja,
amit ő akar hallani. Én meg a többiek
felé fordulva mosolyogva megismételtem: „Hallottátok? A Szentatya is kimondta, hogy Szent Márton Pannonhalmán született. Roma locuta, causa
finita.”
Egy másik alkalommal, amikor úgy
adódott, hogy éppen mellette voltam a
kalocsai érsek úrral együtt, azt mondtam
neki: „Szentatya, úgy állunk itt Ön előtt,
mint a Varsói Szerződés volt katonái. És
lehet, hogy a magunkfajták miatt omlott
össze a paktum…” Ez a kis derűs megszólalásunk nagyon tetszett a pápának,
és úgy gondolom, hogy ilyesmiket meg
szabad engednem magamnak, hogy jól
érezzük magunkat mi is, meg a környezetünk is. Később erről azt írták, hogy
megnevettettem a pápát, és hogy ilyen
ritkán történik.
Egy másik megható élményem a
Szentatya pannonhalmi látogatásához
kötődik, amikor a szociális otthonunkban meglátogatta azokat a szerzeteseket,
akiket a feloszlatás után kiraktak az utcára. Ez valami hihetetlen élmény és
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öröm, elégtétel volt a súlyosan beteg
testvéreknek. A vesperást követően
egyedül maradtam vele. Fáradt is volt,
kicsit beszélgettünk, amikor kiderült,
hogy a vacsora beszorult a liftbe. De ezt
a protokolltól eltérő kis helyzetet is nagyon derűsen fogadta. A beszéd után,
melyet a templomban tartott, ezzel fordultam hozzá: „Szentatya, a mi templomunk kicsi, csak kevesen férnek be, de a
fiatalok kint imádkoztak egész este a
templomon kívül: meg kellene őket áldani.” Ő azonnal spontánul felelte: „Hol
vannak? Menjünk, menjünk!” Fáradt
volt, vége volt a napnak, és ő mégis vállalta. Kimentem a főapáti balkonra, bejelentettem őt, és amikor kilépett, hihetetlen üdvrivalgás fogadta. Megáldotta
őket magyarul. Ez egy váratlan, az idős
és fáradt pápával való nagyon kedves
találkozás volt.
Persze később apátgyűlések alkalmával is voltak általános kihallgatások,
amelyeken jelen voltam, és egy alkalommal, amikor már nagyon beteg és
megtört volt, csak ennyit mondtam neki:
„Pannonhalma köszönti.” Ő pedig még
emlékezett az 1996-os útjára és azt felelte: „Igen, meglátogattalak benneteket.”
Hogyan él Főapát úrban II. János
Pál alakja?
A Szentatya személyére nagyon áll az
a kifejezés, amelyet a teológiában úgy
hívunk, hogy karizmatikus személyiség,
mindkettővel, a hivatalival is és a személyessel is rendelkezett. Róma püspökeként mindenkihez köze volt, a szerzetesek pártfogását és támogatását is teljes
tudatossággal vállalta. Személyes karizmája, kisugárzása is volt: olyan erő,
biztonság és jóság sugárzott belőle,
amely alól senki nem tudta kivonni magát. Ez nagyon egyszerű dolgokban

nyilvánult meg. Amikor Krakkóból
megérkezett Magyarországra, akkor
Göncz Árpád államfővel a repülőtéren
kezet fogott és azt mondta: „Drámaíró
barátod köszönt téged, tegnap este
együtt vacsoráztam vele. Egyébként
meg halálos fáradt vagyok.” Egy ilyen
közvetlen gesztus nagyon közel hoz két
embert egymáshoz. A pápa nagyon tudott figyelni is. Megmaradt bennem a
tekintete, ahogyan a tömegeket szemlélve ameddig csak ellátott, szinte pásztázta a környezetét. Rendkívül jól érezte és
figyelte meg az emberi magatartásformákat: éber szellemű és lelkű ember
volt. Ennek tükrében különösen fájdalmas tapasztalat volt látni, ahogyan az
erejét fokozatosan elveszítette, mert
még vissza tudtam emlékezni az első
magyarországi látogatására, amikor fiatalabban jobb erőben volt. Gyengeségében is megőrizte méltóságát.
A lengyel–magyar barátsággal kapcsolatban is eszembe jut egy kis epizód.
Egyszer, amikor Seregély érsek úr egy
herendi porcelánt adott neki ajándékba,
hozzátéve, hogy ez magyar specialitás,
hungarikum, akkor is humoránál volt és
hozzátette: „Mint a gulyás!” Ilyen apróságok idéződnek fel bennem róla.
Jóleső érzés látni a mostani szentté
avatása kapcsán, hogy a tömegeket elérő
szeretete még mindig hat. Vonzó, szimpatikus volt kifelé, fegyelmezett befelé.
Közeli szimpátiát érzünk iránta, és ha
majd időben távolodunk, a történelem is
el fogja helyezni őt abban a korszakos
folyamatban, amely XXIII. Jánossal
kezdődött, VI. Pállal folytatódott, és valójában napjainkig tart. Ezeknek a legújabb pápáknak a sora és tevékenysége,
megítélésem szerint, egy korszakot képez.
Magyar Kurír
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A LITURGIÁK RENDJE
A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR
Április 17. Nagycsütörtök
19:00 ünnepi szentmise
az utolsó vacsora emlékére
virrasztás este 22:00-ig
Április 18. Nagypéntek
15:00 keresztút
19:00 ünnepi istentisztelet
énekelt passió történettel
Április 19. Nagyszombat
9:00-12:00/15:00 a szentsír őrzése
21:00 ünnepi szentmise
feltámadási körmenettel
Április 20. Húsvétvasárnap
10:00 ünnepi szentmise
ételszenteléssel
Április 21. Húsvéthétfő
9:00 szentmise

