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Kedves Testvérek! 

Már egy hét eltelt azóta, hogy újra közösen, nyilvánosan ünnepelhetjük a szentmisét. Mintha 

egy új időszámítás kezdődött volna… Amikor még nem lehetett - amikortól már újra szabad… 

Mindazonáltal az új időszámítás valóban kezdetét vette. Patsch Feri atya (ld. alább) az 

idősebb nemzedék világháborús tapasztalatával von párhuzamot: ahogy ők akkor közösen 

tapasztaltak olyat, ami az élet minden területére kihatott földrajzi határoktól függetlenül, 

most mi hasonló történelmi tapasztalattal szembesülünk, mert mindenki saját bőrén 

tapasztalta a mélyreható változásokat. Innentől kezdve a pandémia immár hivatkozási pont. 

Milyenek voltak az első nyilvános misék? – kérdezték többen. Nos, én a következő képet 

használnám: a vonat, melyet a központból mellékvágányra irányítottak, most újra 

visszatérhetett a fővonalra. Ráadásul nemcsak a mozdony, hanem az egész szerelvény. 

Valahol a teljesség szóval tudnám leírni mindazt, amit megéltem, s amit láttam az eddigi 

miséken: a pásztor és a nyáj együtt van jelen, a liturgiában lévő párbeszédek oda-vissza 

hangzanak el. Egyszóval: a liturgia – már nevéből fakadóan is – minden esetben közös, aktív 

cselekvés, igazi ünneplés. Mármost az ember hogyan ünnepeljen egymagában? Faramuci 

volt ez a helyzet. Reméljük, nem fog egyhamar visszatérni. 

Lassan belvárosi templomhajónk is alkalmas lesz arra, hogy a hívek – legalább székeken ülve 

– birtokba vegyék. Most vasárnap azonban még a szentélybe és a hittanterembe jöjjenek, 

akik részt akarnak venni a szentmisén. A hétköznapi misék rendje május 9-től kicsit változott, 

a szentségimádásokat pedig megtartjuk minden nap – ránk fér az ima. Kérem, figyelmesen 

olvassuk el az alábbiakat. 

Zoltán atya 

A szentmisék beosztása május 9-től az alábbiak szerint alakul: 

Vasárnap: 

9 óra: Belvárosi templom (szentély és hittanterem) – maximum 60 fő 

11 óra: Újvárosi templom – maximum 100 fő 



18 óra: Szervita kápolna – maximum 40 fő 

Hétfő, kedd, szerda: 18 óra – Szervita kápolna 

Csütörtök, péntek, szombat: 18 óra – Belvárosi templom (szentély és hittanterem) 

 

Patsch Ferenc SJ gondolatai a vírushelyzet utáni időszakról 

 

Patsch Ferenc 1969-ben született Miskolcon. Jezsuita szerzetespap, a római Gergely 

Egyetemen filozófiai és teológiai tárgyakat oktat. Rendszeresen ad lelkigyakorlatokat 

Magyarországon. A Vigilia folyóiratnak és a Válasz Online-nak is nyilatkozott nemrégiben a 

vírushelyzet várható következményeiről. 

Egy jezsuita rendtársam, aki bioetikát tanít a római Gregoriana egyetemen, és maga is orvos, 

elmesélte, hogy mennyire megrendítette, amikor a napokban kezébe került azoknak az olasz 

orvosoknak a névsora, akik életüket vesztették a járvány első heteiben. A lista már akkor 

ötvennél több személy nevét tartalmazta, és egy 43 éves orvosnő volt a legfiatalabb. 

Eltűnődtem a hír hallatán, hogy vajon mi vesz rá egy fiatal nőt, vagy egy férfit, hogy 

kockáztassa, az életét és a veszély ellenére is folytassa a betegek gyógyítását. Úgy tűnik, 

nemcsak hívő emberek képesek önfeláldozásra. A hit persze óriási segítséget jelent – 

különösen válságos helyzetekben –, viszont az önzetlen, altruisztikus viselkedés nyilvánvalóan 

nemcsak a keresztények előjoga. Úgy vagyunk megteremtve, hogy a közösség javát képesek 

vagyunk többre tartani a saját érdekeinknél – sőt olykor még az életünknél is. 

Én úgy látom, hogy a vallás mára nagyrészt átgázolt a felvilágosodás tűzpatakján és a 21. 

század elején megtisztultabb, érettebb hittel áll Isten és az emberek szolgálatában. Az persze 

érzékelhető, hogy a járvány kitörése váratlanul érte a katolikusokat is, ám végül 

kikristályosodott valami, amit hitelesnek látok. Egyébként az elbizonytalanodást is meg lehet 

érteni. Most, amikor a fizikai közelség ellehetetlenült, hiszen a személyes kontaktust tiltották 

a hatóságok, mintha a legnagyobb erejüktől, az emberközelségtől fosztották volna meg a 

szolgálattevőket. Az egyház azonban hamarosan mégis óriási vitalitásról és kreativitásról tett 

tanúbizonyságot: rengeteg kezdeményezés látott napvilágot, például a világhálón. 

Blaise Pascal filozófus-matematikus a Gondolatok című művében arról ír, hogy az emberiség 
legnagyobb baja, hogy nem képes egyedül ülni egy szobában. Hát, azt hiszem, ez most 
megoldódott.  

Ez persze mindenkit nagyon próbára tesz, de úgy látom, mélyebbek is leszünk a krízis által. 
Egyfajta lelkigyakorlatos tapasztalat ez: ha kibírjuk, valahogy átszenvedjük a fájdalmat, az 
egyedüllétet, a kiszolgáltatottságot, épülhetünk is. A másik következmény szerintem 
történelmi. Korábban sokat foglalkoztam a másik filozófus, Gadamer életével, 
gondolkodásával. Ő 1900-ben született, 20 éves korára hihetetlen változásoknak volt 
szemtanúja: világháború, forradalmak, új határok, spanyolnátha-járvány – sorolhatnám. A 



2000-ben született generáció meg volt kímélve a történelmi pillanatoktól. Mostanáig. A 
COVID-19 nem világháború, de olyasmi, ami több milliárd ember közös élménye, ami bekerül 
a történelemkönyvekbe. És valódi változást hozhat. Osztom Joseph Stiglitz közgazdász és 
Michael Sandel politikafilozófus véleményét, akik szerint a mostani válság esélyt ad arra, 
hogy a nyugati típusú társadalmakban létrejött égbekiáltó vagyoni különbségek valamelyest 
kiegyenlítődjenek. 

A válság nyomán a tudomány fogalma is átalakulóban van. Érdemes felidézni, hogy a 
romantika idején a világ a szépségtől várta a megváltást, és a művészeket emelte 
piedesztálra. A művészek legjava azonban visszautasította ezt, mert tudta, hogy az elvárás 
beválthatatlan: a művész nem képes megváltani a világot. Igaz, hogy most, a járvány idején 
a templomok mindenhol bezártak, és a tudomány került a figyelem középpontjába. 
Világszerte erős a bizalom a tudósokban és az egyház is együttműködik velük, ami nagyon 
helyes. De ha jól megfigyeljük, éppen maguk a tudósok hangsúlyozzák saját kompetencia-
korlátaikat. Nem véletlenül: a társadalom túl nagy terhet rak a vállukra. Miközben valójában 
alapvető dolgokat sem tudnak a vírusról. 

Nem tudják pontosan megmondani, hogyan reagál, mikorra lesz ellene védőoltás… A tudósok 
nemcsak a reflektorfényt élvezik, de elszenvedik a kiszolgáltatottságot, a tehetetlenséget is. 
Ennek következtében a legjobbak sokkal szerényebbnek és reálisabbnak mutatkoznak. A 
„megváltást” ők sem vállalják. A nagyhangú scientistáktól és az újpozitivista 
tudományhívőktől eltekintve senki sem vár valamifajta „materialista áttörést”. A magam 
részéről inkább a spiritualitás erősödését tapasztalom természettudósok között, bár nem 
tudnám megmondani, ez mennyire reprezentatív. 

 

Hírek, hirdetések 

Vasárnap 9 órától a Városi Televízióban, valamint a plébánia facebook oldalán az otthon 

maradók számára megtekinthető a vasárnapi szentmise.  

A belvárosi templomban befejeződött az új mészkőlapok fugázása. A jövő hét elején még egy 

felületkezelésre kerül sor, s ezzel a kőművesmunkák lezárulnak. Szeretnénk még a hajóban a 

lábazatot a szentélyhez hasonló módon levédeni. Ez a folyamat is elindult. 

A szervita kápolna lelkészlakásának és sekrestyéjének tetőzete már csaknem egy éve 

jelentősen beázik. A héten elkezdődtek a tetőcsere munkálatai ezeken a szakaszokon. A 

munkát a hívek persely adományaiból fedezzük. 

A bogárzói templom felújításának műszaki előkészítése jól halad. Reméljük, hamarosan el 

tudjuk kezdeni a konkrét munkálatokat, ami tetőfelújítást, kőműves és villanyszerelési 

munkákat foglal magában. 

A világjárvány megérkezésével szinte egy időben kezdtük el a plébánia új honlapjának 

megalkotását. Köszönjük Horváth Dávid programozó és Baranyi Katalin önkéntes sok-sok 

befektetett idejét, munkáját. A tervek szerint május végére készül el az új felület. 



Május 18-án, hétfőn lesz Szent II. János Pál (Karol Wojtyla) születésének 100. évfordulója. Pár 

hónapja már olvasható volt egy kezdeményezés, hogy őt is nyilvánítsa az egyház Európa 

társvédőszentjévé. Kérjük közbenjárását kontinensünkért. 

A kórház kápolnai misék további rendelkezésig elmaradnak. 

Az esti szentmisék előtt egy órával minden nap szentségimádást végzünk. 

Májusban az esti misék után a loretói litániát imádkozzuk. 

Az Élő Víz kiadványok Belvárosról és a kápolnából a vasárnapi szentmisék után elvihetők. 

Imádságban továbbra is hordozzuk a közösség minden tagját, különösen a betegeket, az 

időseket, s városunk minden lakóját! 

 

Segítség az egyéni és közös imához otthonra 

IMÁDSÁG LELKI ÁLDOZÁSHOZ:  

Ó Jézusom, lábaidhoz borulok és eléd hozom megtört szívem töredelmét, mely 
semmiségének tudatában megalázkodik szent jelenlétedben. Imádlak Téged szereteted 
szentségében, a felfoghatatlan Eucharisztiában. Vágyom arra, hogy befogadjalak Téged 
szívem szegény hajlékába. Amíg várok a szentségi áldozás kegyelmére, lélekben akarlak 
magamhoz venni. Jöjj hozzám, én Jézusom, hogy én is hozzád mehessek! A szereteted gyújtsa 
lángra egész lényemet az életben és a halálban. Hiszek Benned, remélek Benned, szeretlek 
Téged. Ámen. (Isten Szolgája, Rafael Merry del Val bíboros) 

 

Könyörgés a járvány idején (nagypénteki szertartás) 

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért is 

imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és 

halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. Mindenható, örök Isten, 

tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az 

elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus 

Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedéskelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk 

atyai gondviselésedben. Krisztus, a mi Urunk által.– Ámen. 

 

Szent Ágoston imája: Ó, örök szépség 
              (Vallomások X. 38, 40.) 
 
Ó, örök szépség, későn szerettelek!  
Íme, belül voltál,  
én pedig kívül kerestelek.  



Velem voltál, és én nem voltam veled.  
De Te hívtál, kiáltottál,  
és összetörted süketségemet.  
Sugarad rám özönlött,  
és messze űzted vakságomat is.  
Megízleltelek,  
már éhezem Reád és szomjúhozlak Téged.  
Érintettelek,  
és békességedet óhajtom.  
Irgalmad fölségében van csupán  
minden reménységem.  
Ó, mindörökre lángoló Szeretet,  
tüzed nem alszik el sosem!  
Ó, Szeretet,  
gyújts föl engem, Istenem. Ámen.  
 

 

Kalkuttai Szent Teréz anya napi imája 

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk. Töltsd el szívünket 

életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a 

Te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel 

találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem 

egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s 

világossággá válhatunk mások számára is. A fény csak belőled árad, ó, Jézus, nem belőlünk. 

Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a 

legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk Téged szavak 

nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk 

Irántad érzett teljes szeretetének minden jelével. Amen. 

 

Ferenc pápa imája Máriához, az Egyház anyjához és hitünk anyjához: 

Édesanyánk, segítsd hitünket!  

Nyisd meg hallásunkat az Ige számára, hogy felismerjük Isten szavát és hívását. 

Ébreszd föl bennünk azt a vágyat, hogy az Ő nyomában járjunk, hogy elhagyjuk saját 

földünket és elnyerjük az Ő ígéretét.  

Segíts, hogy megérinthessen minket az Ő szeretete, hogy így a hit által mi is megérinthessük 

Őt. 



Segíts, hogy egészen rábízzuk magunkat, higgyünk szeretetében, különösen a 

megpróbáltatás és a kereszt idején, amikor növekedésre hívod hitünket.  

Tápláld hitünkbe a Feltámadott örömét.  

Emlékeztess bennünket arra, hogy aki hisz, soha sincs egyedül.  

Taníts minket Jézus szemével látni, hogy utunkon Ő legyen a fény, s hogy a hitnek ez a fénye 

folyamatosan növekedjen bennünk, amíg el nem érkezik az a nappal, mely alkonyt nem 

ismer, maga Krisztus, a te Fiad, a mi Urunk! 

(Lumen fidei 60.) 

 


