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IMA BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPA

KÖZBENJÁRÁSÁÉRT

Boldog János Pál, a mennyek ablakából add ránk
áldásodat! Áldd meg az egyházat, amelyet annyira
szerettél, amelyet szolgáltál és vezettél. Bátran
ösztönözted, hogy haladjon előbbre a világ útjain, hogy
elvigye Jézust mindenkihez és mindenkit elvezessen
Jézushoz. Áldd meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen
szerettél.  Eszközöld  ki,  hogy  ismét  álmodjanak,  hogy  ismét  feltekintsenek  az  égre,  hogy 
megtalálják a fényt, amely megvilágítja itt lent az élet ösvényeit.

Áldd meg a családokat,  áldj  meg minden családot! Te megérezted a sátán támadását ez 
ellen az értékes és nélkülözhetetlen égi szikra ellen, amelyet Isten gyújtott meg a földön. János 
Pál, imáiddal oltalmazd a családot!

Imádkozz  az  egész  világért,  amelyet  még  mindig  feszültségek,  háborúk  és 
igazságtalanságok  sújtanak.  Te  küzdöttél  a  háború  ellen,  szorgalmaztad  a  párbeszédet  és 
elhintetted a szeretet magvait: imádkozz értünk, hogy mi is fáradhatatlanul a béke munkásai 
lehessünk.

Boldog János Pál, a mennyek ablakából áraszd ránk mindnyájunkra Isten áldását. Ámen.
(Vatikáni Rádió)

„A JÓ HARCOT MEGHARCOLTAM, A PÁLYÁT VÉGIGFUTOTTAM”
II. JÁNOS PÁL PÁPASÁGÁNAK FŐBB ESEMÉNYEI

II. János Pál pápa 27 éven keresztül jó pásztorként vezette az egyházat. Szolgálata nyomán 
a világban és az egyházban döntő változások mentek végbe. Összeállításunkban II. János Pál 
pápa több mint 26 esztendős pontifikátusának főbb eseményeiről olvashatnak.

II. János Pál pápa életének állomásai pápává választásáig

1920. május 18-án született Wadowicében. 1938-ban érettségizik Krakkóban, és ugyanitt 
kezdi meg egyetemi tanulmányait a Jagello Egyetemen 1940-től 1944-ig. Lengyelország német 
megszállása alatt  egy mészkőbányában,  majd a  Solvey vegyigyárban  munkásként dolgozik. 
1946 november 1-jén szentelik pappá. Szentelése után Rómában folytatja tanulmányait. 1948-
ban  tér  vissza  Krakkóba.  1953-tól  morálteológiai  professzorként  tanít,  1955-ben  habilitál 
(egyetemi  magántanári  képesítés  megszerzése  –  szerkesztői  megjegyzés) a  lublini  katolikus 
egyetemen. 1958-tól krakkói segédpüspök, 1964-től krakkói érsek. 1967-ben VI. Pál pápa a 
bíborosi kollégium tagjai közé nevezi ki.



1978. október 16-án este a konklávé megválasztja az egyház 264. pápáját, Karol Wojtyla 
bíboros, krakkói érsek személyében. II. János Pál beiktatási miséjére 1978. október 22-én kerül 
sor.
II. János Pál pápa életének állomásai pápává választásától

1979  január  25–február  1.  –  A  Szentatya  első  külföldi  apostoli  útja  Dominikába  és 
Mexikóba vezet.  Március 4. – Megjelenik II.  János Pál pápa első,  Redemptor hominis (Az 
ember  Megváltója)  kezdetű  enciklikája.  Június:  a  Szentatya  első  látogatása  hazájában, 
Lengyelországban.  Szeptember–október:  apostoli  látogatás  Írországban  és  az  Amerikai 
Egyesült Államokban. November: apostoli látogatás Törökországban.

1980 május: a Szentatya Afrikába utazik, felkeresi Zairét, Kongót, Felső-Voltát, Kenyát, 
Ghánát, Elefántcsontpartot. Ugyancsak 1980 májusában a Szentatya útiállomása Franciaország. 
Június:  látogatás  Brazíliában.  Novemberben  a  pápa  az  NSZK-t  keresi  fel.  Decemberben 
megjelenik II.  János Pál pápa második,  Isten irgalmasságáról (Dives in misericordia) szóló 
enciklikája.

1981 február:  látogatás  a  Fülöp-szigeteken és  Japánban.  Május  13:  Szűz Mária fatimai 
jelenésének  64.  évfordulóján  Ali  Agca  török  terrorista  a  Szent  Péter  téren  fegyveres 
merényletet  kísérel  meg a  Szentatya  ellen,  több  lövéssel  súlyosan  megsebesíti  a  pápát.  A 
Szentatya  több  hónapos  gyógykezelés  után  felépül  sérüléseiből.  Szeptember:  megjelenik  a 
Szentatya munkáról és munkásokról szóló, Laborem exercens kezdetű enciklikája.

1982 február:  a Szentatya  ismét  Afrikába  utazik.  Ezúttal  Nigériát,  Benint,  Gabont  és 
Egyenlítő-Guineát keresi fel. Május: apostoli látogatás Portugáliában, majd Nagy-Britanniában. 
Júniusban a Szentatya Svájcba és Argentínába látogat. Novemberben a pápa Spanyolországba 
utazik. E hónap 26. napján a pápa meghirdeti a szentévet.

1983 január:  közzéteszik II.  János Pál pápa  Aperite portas Redemptori kezdetű bulláját, 
amely hivatalosan meghirdeti a megváltás 1950. évfordulójára a szentévet. Március: apostoli út 
Közép-Amerikában,  a  Szentatya  felkeresi  Costa  Ricát,  Nicaraguát,  Panamát,  El  Salvadort, 
Guatemalát,  Hondurast,  Belizét  és  Haitit.  Március  25-én  a  pápa  megnyitja  a  rendkívüli 
szentévet.  Június:  a  Szentatya  másodszor  is  ellátogat  szülőhazájába,  Lengyelországba. 
Szeptember: apostoli látogatás Ausztriában.

1984 februárjában a pápa apostoli levelet ad ki a szenvedés keresztény értelméről. Április: 
megjelenik  a  Szentatya  Redemptionis  Donum kezdetű  apostoli  buzdítása  a  férfi  és  női 
szerzetesekhez.  Május:  a  pápa  távol-keleti  útra  indul.  Ellátogat  Dél-Koreába,  Pápua-Új-
Guineába,  a  Salamon-szigetekre  és  Thaiföldre.  Júniusban  a  Szentatya  Svájcba  utazik. 
Szeptemberben apostoli látogatás Kanadában. Október: újabb látogatás Közép-Amerikában. A 
Szentatya Dominikát és Puerto Ricót keresi fel.

1985 január:  a  Szentatya  ismét  Latin-Amerikába  látogat.  Útjának  állomásai  ezúttal 
Venezuela,  Ecuador,  Peru,  valamint  Trinidad  és  Tobago.  Májusban  a  pápa  a  Benelux 
államokba látogat.  Júniusban megjelenik a  Szentatya  újabb,  Slavorum apostoli (A szlávok 
apostolai)  kezdetű  enciklikája  Cirillről  és  Metódról  a  püspökökhöz,  papokhoz,  vallásos 
családokhoz, minden keresztény hívőhöz. Augusztusban a pápa harmadszor is Afrikába utazik. 
A Szentatya ezúttal Togót,  Kamerunt, Zairét,  Kenyát,  Elefántcsontpartot  és a Közép-afrikai 
Köztársaságot keresi fel. Szeptemberben a pápa villámlátogatást tesz Liechtensteinben.

1986 január: a Szentatya béke-imanap tartására tesz javaslatot Assisiben, s erre nem csupán 
a keresztény egyházakat hívja meg, hanem a világvallásokat is. Az első imatalálkozóra 1986 
októberében kerül sor Assisiben. Január–február: a Szentatya Indiába látogat. Április: II. János 
Pál  látogatást  tesz  a  római  zsinagógában,  ahol  találkozik  Elio  Toaff  főrabbival.  Május: 
megjelenik a Szentatya újabb,  Dominum et vivificantem kezdetű enciklikája a Szentlélekről. 



Júliusban  a  pápa  Kolumbiába  látogat.  Október:  apostoli  látogatás  Franciaországban. 
November–december:  apostoli  látogatás  Ausztráliában,  Új-Zélandon,  a  Fidzsi-szigeteken, 
Bangladesben, Szingapúrban és Malaysiában.

1987 március:  bemutatják  a  Szentatya  legújabb,  Redemptoris  Mater (A  Megváltó 
édesanyja)  kezdetű  Mária-enciklikáját.  Április:  a  pápa  Uruguayba,  Chilébe  és  Argentínába 
utazik. Szintén áprilisban az NSZK-ba is ellátogat. Júniusban a Szentatya ismét szülőhazájába, 
Lengyelországba látogat. Szeptemberben apostoli látogatás az Amerikai Egyesült Államokban.

1988 február: bemutatják a pápa új,  Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklikáját. Május: 
újabb  latin-amerikai  körút,  a  célállomás  Uruguay,  Bolívia,  Peru  és  Paraguay.  Június:  a 
Szentatya  ismét  Ausztriába  látogat.  Augusztusában  megjelenik  a  Szentatya  Mulieris 
dignitatem kezdetű apostoli levele a nő méltóságáról és hivatásáról. Szeptember: a Szentatya 
ismét  Afrikába  látogat,  felkeresi  a  Dél-afrikai  Köztársaságot,  Botswanát,  Lesothót  és 
Mozambikot. Október: a Szentatya negyedszer látogat Franciaországba.

1989 február:  megjelenik a  Christifideles  laici kezdetű apostoli  buzdítás  a  világi  hívek 
méltóságáról  és  küldetéséről  az  egyház  misztériumában.  Április-május:  újabb  látogatás 
Afrikában, a Szentatya ezúttal Madagaszkárt, Réuniont, Zambiát és Malawit keresi fel. Június: 
a Szentatya Skandináviába látogat, felkeresi Norvégiát, Dániát, Svédországot, Finnországot és 
Izlandot. Augusztusban a pápa Spanyolországba látogat. Októberben Délkelet-Ázsiába utazik, 
felkeresi Dél-Koreát, Indonéziát és Mauritius-szigetét.

1990 januárjában a pápa a Zöldfoki-szigetekre, Bissau-Guineába, Maliba, Burkina Fasóba 
és Csádba látogat. Áprilisban az apostoli látogatás úticélja Csehszlovákia. Májusában a pápa 
Mexikóba látogat. Szintén májusban a Szentatya Málta szigetére is elutazik. Szeptemberben a 
pápa  hetedszer  látogat  Afrikába,  ezúttal  Tanzániát,  Burundit,  Ruandát  és  Elefántcsoportot 
keresi fel.

1991 január:  megjelenik  a  Szentatya  nyolcadik,  misszióról  szóló,  Redemptoris  missio 
kezdetű enciklikája.  Májusban bemutatják a Szentatya  Centesimus annus kezdetű szociális 
enciklikáját,  a  Rerum novarum enciklika  megjelenésének 100.  évfordulóján.  Szintén május 
havában  a  Szentatya  Portugáliát  keresi  fel.  Júniusban,  majd  augusztusban  a  pápa  ismét 
Lengyelországba látogat.

Augusztus 16–20.: a Szentatya ötnapos látogatást tesz Magyarországon.
Októberben a Szentatya Brazíliát keresi fel.
1992 február:  újabb  pápai  körút  Afrikában;  a  Szentatya  ezúttal  Szenegált,  Gambiát  és 

Guineát keresi fel. Júniusban a Szentatya ismét a fekete kontinensre utazik: Angolába, valamint 
a  Sao  Tomé és  Principe  szigetcsoportra.  Júliusban  a  pápa  emésztőszervi  problémák miatt 
befekszik a  Gemelli  Kórházba,  kivizsgálásra.  A Szentatyán műtétet  hajtanak végre,  amiből 
néhány hetes kezelés után felgyógyul. Októberben a pápa a Dominikai Köztársaságba látogat.

1993 februárjában  a  Szentatya  három  afrikai  országba  látogat:  Beninbe,  Ugandába  és 
Szudánba. Áprilisban a Szentatya apostoli látogatást tesz Albániában. Júniusban a pápa ismét 
Spanyolországba  zarándokol.  Augusztus:  a  pápa  Jamaicába,  Mexikóba  és  az  Egyesült 
Államokba látogat. Szeptemberben a pápa látogatást tesz a három balti államban, Litvániában, 
Lettországban  és  Észtországban.  Októberben  megjelenik  a  Szentatya  legújabb,  Veritatis  
splendor (Az igazság ragyogása) kezdetű enciklikája. Novemberben a pápa elesik és megsérül 
a vállán: négy hétig félmerev gipszkötést kénytelen viselni.

1994 április:  a  Szentatya  bejelenti,  hogy a  2000.  szent  évben  békeimára  hívja  meg a 
zsidókat, a muzulmánokat és a keresztényeket a Sínai-hegyre, ahol Isten átadta Mózesnek a 
törvénytáblákat.  Április  végén  a  Szentatya  elcsúszik a  fürdőszobájában,  és  combnyaktörést 
szenved.  Sérüléséből  néhány hét  alatt  felépül.  Szeptemberében a Szentatya  Horvátországba 



látogat. Novemberben közzéteszik a Szentatya új,  Tertio millennio adveniente – A harmadik 
évezred küszöbén kezdetű enciklikáját, amelyben meghirdeti a szentévet.

1995 januárjában a Szentatya a Fülöp-szigetekre, Pápua Új-Guineába, Ausztráliába és Srí 
Lankára látogat. Márciusban jelenik meg a Szentatya új, Evangelium vitae kezdetű enciklikája. 
Május:  a  Szentatya  Csehországba  és  Lengyelországba  is  ellátogat.  Szintén  májusban 
megjelenik az  Ut  unum sint kezdetű enciklika az  ökumenizmusról.  Júniusban a  Szentatya 
Szlovákiába  utazik.  Szeptember:  pápai  vizit  Kamerunban,  a  Dél-afrikai  Köztársaságban  és 
Kenyában. Októberben a pápa az Egyesült Államokba látogat.

1996 február:  apostoli  látogatás  Guatemalában,  Nicaraguában,  Salvadorban  és 
Venezuelában. Áprilisban a pápa Tunéziába látogat.

Szeptember 6–7.: a Szentatya másodszor is hazánkba látogat. 
Néhány  nappal  magyarországi  látogatását  követően  a  pápa  Franciaországba  látogat. 

Októberben a római Gemelli Klinikán sikeres vakbélműtétet hajtanak végre a Szentatyán.
1997 április: a Szentatya Bosznia-Hercegovinába utazik. Ugyanebben a hónapban a pápa 

Csehországba  is  ellátogat.  Májusban a Szentatya  Libanont  keresi  fel.  Május-június:  a  pápa 
hatodszor  látogat  szülőhazájába,  Lengyelországba.  Június:  a  Vatikánban  Angelo  Sodano 
bíboros, államtitkár és Horn Gyula magyar miniszterelnök aláírják a Szentszék és a Magyar  
Köztársaság  közötti  megállapodást. Augusztusban  a  pápa  Franciaországba  látogat.  A 
Szentatya  Párizsban  bocsánatot  kér  a  protestánsoktól,  amiért  1572.  augusztus  24-én,  Szent 
Bertalan-éjszakáján  a  katolikusok  többezer  protestánst  gyilkoltak  le.  Októberben  a  pápa 
Brazíliába  utazik.  November  9-én a Szentatya  boldoggá avatja  a  vértanúhalált  halt  Apor 
Vilmos győri megyéspüspököt.

1998 januárjában a Szentatya Fidel Castro Kubájába látogat. Március: látogatás Nigériában. 
Ugyanebben  a  hónapban  a  pápa  kiadja  Emlékezünk:  megfontolások  a  holokausztról 
dokumentumát,  amelyben  megemlékezik  a  zsidóság  II.  világháborús  szenvedéseiről,  és 
felszólítja az egyház tagjait a bűnbocsánatra. Júniusban a pápa harmadszor látogat Ausztriába. 
Októberben a Szentatya Horvátországot keresi fel. Ugyanebben a hónapban megjelenik a pápa 
legújabb, Fides et ratio (Hit és értelem) kezdetű enciklikája.

1999 januárjában  a  pápa  negyedszer  is  Mexikóba  látogat.  A  Szentatya  az  Amerikai 
Egyesült  Államokat  is  felkeresi.  Májusban  apostoli  vizit  Romániában.  Júniusban  a  pápa 
hetedszer keresi fel szülőhazáját, Lengyelországot.  Szentté avatja Boldog Kinga Árpád-házi  
királylányt, lengyel  királynét.  Szeptemberben  a  pápa  Szlovéniába  látogat.  Október  31-én 
Augsburgban  Közös  Evangélikus-Katolikus  Nyilatkozatot  írnak  alá  a  megigazulásról. 
Novemberben  apostoli  látogatás  Indiában  és  Grúziában.  December  24-én  éjfélkor  a  pápa  
megnyitja a Szent Péter-bazilika szent kapuját, és ezzel a jubileumi, 2000-es szentévet.

2000 februárjában  a  Szentatya  Egyiptomba látogat.  Március  12-én a  Szentatya  a  Szent 
Péter  téren  bemutatott  szentmisén  ünnepélyesen  bocsánatot  kér  mindazoktól,  akik  ellen  a 
keresztények a történelem során bűnöket követtek el. Ugyanebben a hónapban a pápa apostoli 
látogatást tesz a Szentföldön, a látogatás színhelyei Jordánia, Izrael és a Palesztin Autonóm 
Terület voltak. A Szentatya a Jad Vasem mauzóleumban, a holokauszt áldozatainak emlékére 
emelt  urnák  előtt  ismételten  megköveti  a  zsidóságot az  ellenük  elkövetett  bűnök  miatt. 
Májusban a Colosseumnál ökumenikus megemlékezésre kerül sor a XX. század tanúságtevő 
keresztényeiről.  Szintén  májusban  a  pápa  Fatimába  látogat  és  boldoggá  avatja  a  két,  már 
elhunyt látnokot, Ferencet  és Jácintát. A harmadik látnok, a 93 éves Lucia karmelita nővér 
jelen van a szertartáson. A pápa elrendeli a harmadik fatimai titok nyilvánosságra hozatalát. 
Augusztusban  kerül  sor  Rómában  a  szentév  egyik  legnagyobb  rendezvényére,  az  Ifjúsági 
Világtalálkozóra. Szeptemberben megjelenik a Hittani Kongregáció Dominus Iesus (Jézus az 
Úr) című dokumentuma. Szintén augusztusban a Szentatya ismét Lengyelországba látogat.



2001 január  6-án  a  pápa  aláírja  a  jubileumi szentévet  lezáró  apostoli  levelét,  melynek 
kezdőszavai:  Novo  millennio  ineunte (Az  új  millenniumba  lépve)  Májusban  a  Szentatya 
Görögországba,  Szíriába  és  Máltára  látogat.  Szintén  májusban  a  Szentatya  összehívja  a 
rendkívüli konzisztóriumot, hogy a következő évtizedekre szóló pasztorális tervről, valamint a 
péteri  elsőbbség  fontos  kérdéséről  tanácskozzanak,  a  Novo  millennio  ineunte  fényében. 
Júniusban a pápa apostoli látogatást tesz Ukrajnában.  Boldoggá avatja a vértanúhalált halt  
Romzsa  Tódor  görög  katolikus  püspököt. Szeptemberben  a  pápa  Örményországot  és 
Kazahsztánt keresi fel.

2002 januárjában  a  Szentatya  kezdeményezésére  Assisiben  imádkoznak  a  világ  vallási 
vezetői  a békéért.  Májusban a pápa  Azerbajdzsánba és Bulgáriába látogat.  Július végén és 
augusztusának elején a Szentatya Kanadába, Guatemalába és Mexikóba utazik. Augusztusban a 
Szentatya nyolcadszor látogatja meg szülőhazáját, Lengyelországot. Októberben megjelenik a 
Szentatya  új,  Rosarium  Virginis  Mariae kezdetű  apostoli  levele  a  Rózsafüzérről. 
Novemberben a Szentatya személyében először látogat el egy pápa az olasz képviselőházba. 
Beszédének hatására egy hírhedt és hosszú ideje körözött maffiózó önként feladja magát. 
December:  a  Szentatya  elfogadja  a  75.  életévét  betöltött  Paskai  László  bíboros,  prímás,  
esztergom–budapesti érsek lemondását. Utódául Erdő Péter püspököt nevezi ki. 

2003 március  23-án  a  Szentatya  boldoggá  avatja  Batthyány-Strattmann  Lászlót,  a  
szegények orvosát. Április 17-én, nagycsütörtökön írja alá a Szentatya legújabb enciklikáját: 
Fohász  a  Szűzanyához  a  háborús  konfliktusok  áldozataiért.  Májusban  a  Szentatya 
Spanyolországba  látogat.  Júniusban  apostoli  látogatás  Horvátországban  és  Bosznia-
Hercegovinában.  Szeptemberben  a  Szentatya  Szlovákiába  látogat.  A  pozsonyi  repülőtéren 
légzési  problémák  miatt  csak  a  szöveg  elejét  és  végét  tudja  elmondani.  Ezt  leszámítva  a 
látogatás  további  részében  végig  ő  vezeti  a  szertartásokat.  Szeptember  24-én  a  Szentatya 
bélproblémák  miatt  nem tudja  megtartani  az  általános  kihallgatást.  Bár  ezt  követőn  több 
egyházi és világi személyt is fogad – köztük Rowan Williams új canterbury érseket, október 4-
én, szentmiséket mutat be, a sajtóban felerősödnek a találgatások arról, hogy immár nem képes 
ellátni  feladatát,  sőt,  többen  közeli  halálát  jósolják.  Szeptember  28-án  a  Szentatya  31  új  
bíborost  –  köztük  Erdő  Péter  prímást,  esztergom–budapesti  érseket  –  nevez  ki,  egyúttal 
bejelenti, hogy október 21-ére bíborosi konzisztóriumot hív össze. Október 7-én, Rózsafüzér 
Királynője  ünnepén  a  Szentatya  Pompejibe  látogat,  s  a  Mária-szentély  előtt  lezárja  a 
Rózsafüzér-évét.

2004 június 5-6:  Svájcba látogat  Június 10-én, Úrnapján a lateráni  Szent János-bazilika 
előtt  hirdeti  meg  az  Eucharisztia  Évét  Augusztus  14-én  kezdte  meg  kétnapos  lourdes-i 
zarándokútját. II. János Pálnak ez a volt az utolsó, 104. külföldi utazása. Október 8-án mutatták 
be Mane nobiscum Domine kezdetű apostoli levelét.

2005 január 18: történelmi eseményre kerül sor a Vatikánban: a pápa magánkihallgatáson 
fogad 160 rabbit, akik a világ különböző tájairól érkeztek. február 1-jén szállítják a Gemelli 
klinikára,  ahonnan február  10-én tér vissza a  Vatikánba Február  24-én ismét kórházba kell 
szállítani,  ahol  gégemetszést  hajtanak  végre  rajta.  február  22:  Bemutatják  Emlékezet  és 
identitás című könyvét.

2005. április 2. 21 óra 37 perckor ért véget földi életútja – II. János Pál visszatért az  
atyai  házba. Halálát  Leonardo  Sandri  bíboros  jelentette  be  a  Szent  Péter  téren  napok óta 
imádkozva virrasztó zarándokoknak. (Forrás: Magyar Kurir)



LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK

A csend. A mai rohanó ember nem ad időt magának az elcsendesedésre. Teljesen leköti 
saját  problémáinak  rendezése.  Nincs  időnk  egymásra,  nincs  időnk a  másikra  odahallgatni. 
„Akinek füle van hallásra, hallja meg!” – mondja Jézus (Mt. 11,15). És Szent Pál szerint „a hit 
hallásból  ered”  (  Róm.  10,14).  A  hallás  itt  természetesen  „odahallgatást”  jelent.  Vagyis 
félreteszem saját gondjaimat, és meghallgatom, feldolgozom azt, ami hozzám szól. Már ez is 
milyen nehezen megy sokszor. Liturgiánkban, szentségimádásunkon a beiktatott csend lényege: 
odafigyelni, hogy Isten „itt és most” mit szándékozik mondani számomra. Sokféleképpen ki 
szoktuk tölteni a csendet. Magunkban mondunk imát leginkább. A belső odafigyelést: „Szólj, 
Uram, mert hallja  a te szolgád” (1.Sám 3.10) ez nem segíti  elő.  Előadást  tartok az Úrnak. 
Monologizálok.  Nehéz  csendet  teremteni  magunkban,  hiszen  a  mai  világ  gondoskodik  a 
körülöttünk levő állandósuló „zajszmogról”.  Valami folyamatosan hangzik körülöttünk. (Tv, 
rádió,  wokmen,  mp3,  stb.)  Ráadásul  akkora  decibellel,  hogy az  már halláskárosodáshoz  is 
vezet. A csend életidegenné, riasztóvá vált a mai ember számára. Zavarttá válik tőle. Nem tud 
vele mit kezdeni. Rosszul érzi magát tőle. Ha csendben van, akkor valami hiányt érez, amit ki 
kell tölteni. Üresnek érzi csendet. Pedig a csönd nem azonos azzal, hogy nem beszélünk. A 
lelkünkben kell  csendet  teremteni.  Isten  mindig a  csendben tevékeny.  A betlehemi éjszaka 
csendjében. A kereszthalál csendjében: amikor az elsötétült égbolttól megrémült gúnyolódók 
riadtan szaladnak el a helyszínről – magára hagyva Jézust utolsó pillanataiban, a megváltás 
nagy tettében. Ilyenkor derül ki, hogy ki is figyel valójában őrá. A belső csend megtapasztalása 
sorsfordító jelentőségű lehet az ember életében.

Az  összeszedettség. Alapja  a  belső  elcsendesedésnek.  A  szórakozottságon  és  a 
nyugtalanságon  lesz  úrrá  az  összeszedettség.  Az  ember  figyel  a  körülötte  lévő  dolgokra, 
emberekre,  figyelme szétszórt  –  mindent  egyszerre  akar  megszerezni.  Akarata  mindig más 
célokra  tör.  Bocsánat  a  kifejezésért,  de  aktuális,  mai  hasonlattal  élve  olyan,  mint  a 
számítógépünkön a Windows operációs rendszer: virtuálisan rakja össze az időben szétszabdalt 
programrészeket. A belső figyelem eléréséhez szükség van az elmélyedésre, összeszedettségre. 
Az  EGYre  való  odafigyelés.  Segíti  az  embert  az  összeszedettség  eléréséhez  a  tudatos 
elhatározás.  Rendezzük testtartásunkat,  kezünket összeillesztjük.  Segít,  ha tekintetünket  egy 
tudatosan kiválasztott képre emeljük, azt szemléljük. (Vagy becsukjuk szemünket.) Fontos a 
nyugalom és a béke. Jelen kell lennünk Isten számára. Rábízzuk magunkat. „Itt vagyok, Uram 
– neked vagyok itt. Rád bízom magam. Tégy velem belátásod szerint.” Az összeszedettséghez 
idő kell. Az összeszedettséget gyakorolni kell. Lehet, hogy nem sikerül mindig összeszedettnek 
lenni. Nem baj. De akarjunk teljes valónkkal figyelni arra, aki nem csak valamit adott nekünk – 
hanem életét áldozta cserébe a mi életünkért. Az összeszedettségre készülni kell, és akkor talán 
könnyebben sikerül.

Általában igaz, hogy aki tud csendben Istenre figyelni, az tud társaira is figyelni. Az el tud 
csendesedni  és  odafigyelni  akkor  is,  amikor  látja,  hogy most  a  másik akar  közölni  velem 
valamit,  és  nem akarja  feltétlenül belefojtva  a  szót,  a  saját  gondolatait  a  másikra erőltetni 
mindenáron.  Kívánom,  hogy  mindannyian  képesek  legyünk  Isten  és  emberek  előtti 
elcsendesedésre. Vagner Mihály

Hirdetések

20 GYERMEKET FOGADUNK BÖJTE CSABA ATYA SZOVÁTAI HÁZÁBÓL

Szádoczky  Károly  atya  vezetésével  csatlakozunk  egyházközségünk  tagjának  Augusztin 
Gusztávné, Annának a kezdeményezéséhez:



2011. július 10-17. között 20 gyermeket, illetve fiatalt fogadunk a Böjte Csaba atya által 
vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány szovátai házából.  A vendégeink 8 évestől 20 évesig 
terjedő korúak lesznek.

A gyermekeket családoknál  szállásoljuk el.  A gyermekek felének már meg is vannak a 
befogadóik.  Örömmel várjuk további családok jelentkezését, akik vállalják kettő gyermek 
szálláshelyének, reggeli és vacsora étkezésének biztosítását. A gyerekek reggel 8-tól 19-20 
óráig lesznek közös programokon. A konkrétumokról a következő Hírlevélben és a templomi 
faliújságon számolunk be.

Jelentkezési, érdeklődési lehetőségek:
Augusztin Gusztávné, Anna 06-70-2665897
Szepes Béla 06-20-3909914 email: szepesb@gmail.com
Greskovits János 06-30-3859824 email: greskovits@vnet.hu

Aki  nem  tud  fogadni  gyermeket  és  szeretne  részt  vállalni  a  fogadás  és  a  programok 
költségeiből annak lehetősége van a Dunakeszi  Szentjánosbogár Alapítványon keresztül  ezt 
megtenni dr. Oláh Antal atya, mint kuratóriumi elnök egyetértésével.

A Szentjánosbogár Alapítvány számlaszáma: OTP Bank 11742104-20043269

Júniustól  lehetőség  lesz  „Támogató  Vendégjegy”  vásárlására  is,  amely  ugyanúgy 
alapítványi befizetésnek minősül. Szepes Béla

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt és családját a dunakeszi-gyártelepi Jézus Szíve templomba

2011 július 3-án, vasárnap 16 órakor

kezdődő hagyományos

BÚCSÚNAPI HANGVERSENYRE.

Védnök: Szádoczky Károly apát, kanonok plébános
Támogató: Dunakeszi Programiroda
Műsorvezető: Altsach Gergely

Közreműködnek:

Servite Ökomenikus Kórus
karvezető: Dr. Gyombolainé Kindler Edit

Harmónia Sacra Kórus
karvezető: Szakáll Lászlóné

Váradi István: harsona
Altsach Gergely: ének
Veres Kornél: brácsa
Orgonán kísér: Szabó Gábor és

Dr. Tasi László

A belépés díjtalan. A támogatást megköszönjük! Szakáll Lászlóné

mailto:szepesb@gmail.com
mailto:greskovits@vnet.hu


Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.
Csütörtök 18:00
Szombat 07:30; 18:00; Vasárnap 07:30; 09:30; 18:00

Szentségimádás: Minden elsővasárnap a ½ 10-es szentmise után az esti szentmiséig;
Fogadóórák: Hétköznapokon 09:00-12:00-ig;

hétfőn, szerdán és csütörtökön 16:00-18:00-ig az új plébánián.
Károly atya a 06-30-2944-898 és 06-27-351-676-os telefonon érhető el.
A hónap első vasárnapján a 09:30-as szentmise után egész napos szentségimádást végzünk 

az esti szentmiséig, az azon való részvételre szeretettel hívjuk, buzdítjuk a híveket.
Június 19-én, vasárnap a ½ 10-es szentmisén tartjuk az ünnepélyes hálaadást, a Te Deumot.
Értesítjük  a  kedves  testvéreket,  hogy  június  8-án  tartjuk  az  idei  tanévben  az  utolsó 

bibliaórát – vagyis, mint eddig is volt, nyáron szünetet tatunk.
Kedves Testvérek! Június 18-án az esti szentmise után Filmklubot tartunk. Ebben a hónapban 

a „A nyomorultak” című két részes filmet vetítjük. A főszerepben Jean Gabin! Bővebb 
információt róla ahogyan szoktuk, külön szórólapokon. Szeretettel várunk mindenkit. „Jöjj 
és lásd!” (Jn 1,46) (Greskovits János)

Kedves  Testvérek!  Köszönjük,  hogy  többen  reagáltak  kérésünkre,  és  hoztak  fonalat, 
fejtenivalót  a  négyzetek  kötéséhes.  Ezekből  az  Oltalom Alapítvány önkéntesei  állítanak 
össze takarókat a rászorulóknak. Fonal, stb. adományokat továbbra is örömmel fogadunk. 
Leadhatók a sekrestyében.
A KÉZIMUNKA KÖR tagjai a nyári szünet előtt utoljára június 7-én, kedden találkoznak (du. 
3-5  óráig).  Szeretettel  kívánnak  mindenkinek  jó  pihenést,  tartalmas  időtöltést  a  nyári 
hónapokra. (Káldos Mária)

Örömmel tudatjuk a kedves testvérekkel, hogy május 29-én, húsvét 6. vasárnapján
20  elsőáldozónk volt.  Imádkozzunk  értük,  hogy  hitük  megmaradjon  és  testi-lelki 
fejlődésükkel érett, egészséges hitű felnőttekké válhassanak.

Örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a  SZENT ERZSÉBET ÓVODÁT június 5-én 18 
órakor dr. Beer Miklós püspök atya felszenteli. Még betöltetlen állásokra (dajka, óvónő, 
konyhai munka) jelentkezni lehet Szabó József atyánál a 27/540-395, ill. a 30/9158-753-as 
telefonon, vagy az alagi plébánián személyesen (Kápolna u. 6.).

LELKI MORZSÁK – A GYÓGYKEZELÉS

Az orvos csalódottan rázta meg fejét. Betegén a javulás legkisebb jele sem látszott. Immár tíz 
napja, hogy az idős úr semmiféle gyógykezelésre nem reagál. Teljesen elhagyatottan feküdt 
a kórházi ágyon, úgy tűnt, ereje sincs már, hogy az életéért küzdjön. Elfáradt, beletörődött 
sorsába.
A következő napon az orvos ismét megrázta a fejét, ám ezúttal az őt ért meglepetéstől. Az 
idős  úr  minden  életfunkciója  a  normális  értéket  mutatta.  Párnájára  támaszkodva  ült  az 
ágyon, teljesen visszanyerve egészséges színét. – Mi történt Önnel? – kérdezte az orvos. – 
Tegnap már teljesen feladtuk a reményt, most pedig minden tökéletesen működik?
Az  öregúr  mosolyogva  bólintott:  – Igaza  van,  doktor  úr,  tegnap  valami  történt: 
meglátogatott az unokám, és azt mondta nekem: „Ó, nagypapa, haza kell jönnöd, gyorsan, 
mert elromlott a biciklim.”

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-378-11-23; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

Plébániánk honlapja: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu


