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Pünkösd 

A „hallgató egyház” Pünkösdkor tettekre váltott. Az Igazság 

mozgásba jött, az elmélet életté vált, a húsvéti hír terjedni 

kezdett, megtört a félelem, felpattantak a zárak, megnyíltak a 

szájak és a szívek. 

A világtörténelem legdöbbenetesebb néhány napja az a 

vákuum, ami az első húsvét és az első pünkösd közt tátongott. 

Jézus már elment, a Lélek meg még nem érkezett el. Hiába 

terjedt a feltámadás örömhíre húsvét hajnalán, az egyház még 

mozdulatlan volt. Az apostolok féltek és zárt ajtók mögött 

hallgattak. Pünkösdig tiltott volt a misszió, hiszen a Lélek tette 

a leckét érthetővé és a vallást élhetővé. Előbb a Lelket kellett 

befogadniuk az apostoloknak és csak ezután lehetett útra 

kelniük és tanúskodniuk Isten szeretetéről. 

Az ünnep igazi tartalma Jézus feltámadását követő ötvenedik 

napon a Szentlélek eljövetele, akit az apostolok vártak és 

befogadtak. Aki elfogadja, hogy van Isten, az megéli, hogy Ő 

mozdul felénk, szakadatlanul közeledik szeretetével, amely 

választ vár tőlünk. Az első Pünkösd felrázó, frissítő, beteljesítő 

és emlékeztető isteni közeledés volt a tizenegy számára 

olyannyira, hogy rögtön hirdették a bűn és a halál legyőzőjét, 

Jézus Krisztust, akinek a követésében áll a keresztény élet 

lényege: úgy élni, gondolkodni és szeretni, amint Ő. 

Pünkösd ünnepe tehát nemcsak a Lélek-kiáradásának a 

napja, hanem a küldetésé is. Amit a tanítványok előzőleg 

befogadtak, megismertek és megéltek, arról kell tanúskodniuk. 

És ez velünk sincsen másképp, ezért int bennünket Szent Péter: 

„Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok 

mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi 

tőletek. De ezt szelídséggel és félelemmel, jó lelkiismerettel 

tegyétek.” (1Pét 3,15) 

Az első Pünkösd élménye ma sem kerüli el a Lélek 

befogadóit, akik átélik most is az Isten személyre-szabott és 

néven-szólító szeretetét, amivel hozzánk közelít. Akit ez az 

élmény megérint, az szükségszerűen kilép az önzéséből, a 

múltjából és útra kel a másik ember felé. 

Aki Pünkösdből mindeddig semmit sem észlelt még, az 

sincsen elveszve. Azért bontakozik a történelem, azért 

ismétlődnek az ünnepek, hogy meghalljuk az üzenetét, most 

éppen mi is engedjük, hogy felrázza, felfrissítse, beteljesítse 

egyedi és megismételhetetlen életünket Isten közeledése. 
 

Az eucharisztikus kultúra szolgálatában  

Magyar művészek mutatkoznak be Rómában a NEK 

jegyében Non abbiate paura! – Ne féljetek! címmel nyílt 

kiállítás a római Collegium Hungaricum galériájában május 

27-én, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

(NEK) való felkészülés jegyében. 

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és 

Tervezőművészeti Tagozatának huszonkét alkotója mutatkozik 

be e tárlat keretében Rómában, hogy műveiken keresztül 

segítsék az Eucharisztiával való kapcsolatunk újragondolását. 

A kiállítást Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke nyitotta meg. 

Beszédének elején háláját fejezte ki Erdő Péter bíboros, 

esztergom-budapesti érseknek, hogy támogatta a Ne féljetek! 

című kortárs művészeti kiállítás megrendezését Rómában, 

amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra, amelyre a magyar fővárosban 

kerül sor 2021. szeptember 5. és 12. között. 

A kiállítás megnyitóját az Akadémia dísztermében koncert 

követte, melyen olasz hegedű- és zongoraművész hölgyek 

játszottak Mozart, Beethoven, Brahms, Bartók és Liszt 

műveket hegedű-zongora duetteket. 

A csütörtökön megnyílt kiállítás a Római Magyar Akadémián 

szeptember 10-ig tart nyitva. (Forrás Magyarkurir) 
 

Tolvaly Ferenc: Szent Ignác Útja - filmbemutató Rómában 

A Szent István Házban június 19-én 19.00 órától 

Szent Ignác Útja című dokumentumfilm a Jézus Társasága 

alapítójának 500 évvel ezelőtti életváltoztató útjáról szól. Négy 

magyar fiatal zarándoklatát mutatja be a spanyolországi 

Loyola és Manresa közötti történelmi úton. Vezetőjük egy 

spanyol jezsuita atya. A filmet a Nemzeti Filmintézet 

támogatta és a Jézus Társasága Magyarországi 

Rendtartománya patronálta. A mű méltó a jubileumi év 

megünnepléséhez. 

A film római bemutatóján jelen lesz a rendező, Tolvaly Ferenc 

a film producerével, Csáky Attilával. 

A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 

szih@katolikus.hu címen lehet június 17-én 12.00 óráig. 
 

A Szent István Ház megnyitja kapuit a római magyar 

közösség előtt június 19-én, szombaton 18.00 órától  

A római magyar közösség új otthona, a Szent István Ház 

örömmel hív és vár mindenkit egy nyár eleji találkozásra. 

Szent Istvánról elnevezett zarándokházunkat kívánjuk 

bemutatni az itt élő magyar közösségnek. 

18.00 Szentmise a SZIH Kápolnájában 

19.00 Tolvaly Ferenc: Szent Ignác Útja filmbemutatója a 

SZIH Magyar Klubjában 

20.30 Kötetlen együttlét, beszélgetés, a ház bemutatója és 

agapé. 
 

Rómában a június hó végi szentmise június 27-én, 

vasárnap a szokott időben 11.00 órakor lesz a Szt. István 

körtemplomban. 
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Júniusban megnyitja kapuit a megújult Szent István Ház 

Új gazdája van az Örök Város magyar zarándokházának 
Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora, mint a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ágense, aki a tulajdonost képviselte a 
vásárlásnál, illetve a birtokbavételnél, egyben a Szent István Alapítvány elnöke 
beszélt a Szent István Ház (SZIH) újra indulásáról. Terdik Sebestyén pedig a 

SZIH igazgatójaként szólt a tervekről, illetve a felújítás részleteiről. 
Mikor és miért vette meg az MKPK a házat a Szent István 

Alapítványtól, s adta azt vissza az ő kezelésükbe? 

Németh Norbert -- A Konferencia 2020 májusában vásárolta meg az 
ingatlant azzal a céllal, hogy beteljesítse Szent István királyunk és a magyarok 
álmát, illetve mindazokét, akik egykor a ház megvásárlásához adományaikkal 

hozzájárultak. Ezzel a vásárlással Szent István és Mindszenty bíboros álma 
teljesült: biztos otthonra találhatnak a magyar zarándokok az Örök Városban, 
mely a magyar kultúrának, a magyar kereszténységnek nagyon fontos 

vonatkozási pontja. 
A püspöki konferencia lett az új tulajdonos, a ház üzemeltetését azonban az 

alapítványra bízták, amelynek munkatársai fogadják a vendégeket, illetve a 

szállodai szolgáltatásokat biztosítják. Ugyanakkor egy másik nagyon fontos 
szolgálatot is végez a Szent István Alapítvány – a ház a római magyar 
közösségnek, ezen keresztül pedig az Olaszországi Magyar Katolikus 

Missziónak is központjává vált. Éppen ezért kiemelten figyeltünk arra, hogy a 
ház 2021-es felújítása során olyan helyiségeket alakítsunk ki az alagsorban, 

melyek a római magyar közösség összejöveteleit szolgálhatják majd. Ilyen 
például a mozi- és színházterem, illetve kialakítottunk egy bárt is, ahol 
kötetlen beszélgetésekre is sor kerülhet egy-egy kulturális, vagy teológiai 

program után. Azt is tervezzük – hiszen zarándokházként működünk -, hogy a 
kápolna legyen a centruma, lelke a háznak, ahol rendszeresen mutatunk be 
szentmiséket. Terveink szerint minden pénteken délután, illetve szombaton 

este vasárnap előesti szentmisét mondanánk, melyekre a zarándokokat és a 
római közösség tagjait is szeretettel várnánk. A mediterrán hangulatú, 
megújult, díszkivilágítást kapott kert és a közösségi terek jó alkalmat 

biztosítanak a mise utáni beszélgetésre is. 
Új terekről, lehetőségekről beszél. Milyen átalakítások történtek és 

mikor? 

Németh Norbert – A ház nagyon nagy strukturális átalakításon esett át, 
mely 2018-ban kezdődött. Új tereket alakítottunk ki, illetve az új tulajdonos 
energetikai fejlesztést hajtott végre. Minden szobában fűteni és hűteni képes 

légkondicionáló van, s ez hatalmas energiaigényt jelent. Ehhez igyekszünk az 
energiaforrás egy részét saját magunk is biztosítani, ezért az engedélyek 
megszerzése után napelemeket szerelünk fel a kert egyik részében. A fejlesztés 

része az is, hogy kutat szeretnénk fúratni a kertben, hogy a hatalmas területet 
ne a drága ivóvízzel locsoljuk. Ha a laboratóriumi vizsgálatok a vízminőséget 
olyannak ítélik majd, további felhasználását is tervezzük. 

Terdik Sebestyén – Az energetikai fejlesztés három fő lépcsőből áll. Az első a 
napelemek telepítése. A bürokratikus ügyintézés miatt ez talán 

szeptemberben valósulhat meg. Ezzel a ház energiaellátását könnyítenénk 
meg. A másik a nyílászárók cseréje, melyre az olasz állam támogatást is ad. 
Ugyan a korábbiak sem voltak rosszak, ám manapság már sokkal fejletteb 

hang- és hőszigetelő nyílászárók építhetőek be. A modernizáció, a 
zöldberuházás harmadik lépése pedig a kút lenne, amivel a kétezer 
négyzetméteres kertet locsolhatnánk, illetve a tűzvédelem vízellátását is 

biztosíthatnánk. 
Németh Norbert – Az új közösségi tér elsősorban azt hivatott szolgálni, hogy 

a római magyaroknak, illetve a teljes olaszországi magyar közösségnek 

otthont biztosítson. Minden évben szeretném meghívni azokat a 
munkatársakat, akik Olaszország különböző városaiban segítik a lelkészi 
munkámat (elsősorban a szentmisék szervezésében vesznek részt). Szeretnék 

ezeken az alkalmakon segítséget nyújtani nekik képzéssel, illetve közös 
arculatot kialakítani, közös irányokat meghatározni. Mivel a ház Rómában 
van, a helyi közösség miatt azt tervezzük, hogy hitünket elmélyítő alkalmakat 

szerveznénk – koncerteket, előadásokat a keresztény kultúra témájában. 
Mozifilmeket vetítenénk, illetve táncháznak is helyet biztosítanánk. 
Szeretnénk a római közösség gyerekeinek is programokat biztosítani. Ezek 

megvalósításához Magyarország Kormánya pályázati lehetőséget biztosít. 
Terdik Sebestyén – Az elmúlt évek tapasztalata, hogy az emigráns 

magyarok létszáma fogy, s lecserélődik a fiatalabb korosztályra, akik itt 

vállalnak munkát, vagy vegyesházasságuk révén itt telepednek le. Fiatalodnak 
tehát a közösségeink, akiknek megtalálása, megtartása fontos célunk. Ez 

egybecseng az egyházi, állami és nemzeti érdekeinkkel, hiszen csak az 
anyanyelvünkkel tudjuk a magyar kultúra és identitás megtartását biztosítani. 
Ennek egyik része a magyarnyelvű szentmisék rendszeres megtartása. Igaz, 

van a városban egy hatalmas kulturális intézetünk a Római Magyar 

Akadémia, ám annak legfőbb feladata az olaszok felé megmutatni kultúránkat, 
művészetünket, s nem az itteni magyarok identitásának megőrzése. 

Úgy látjuk, újabb igény alakult ki, hogy a fiataloknak, illetve a gyerekekkel 
rendelkező fiatalabb családoknak anyanyelvi kulturális programokat 
kínáljunk, amely nem tömegeket érint, viszont erre is terek, alkalmak 

kellenek, melyet a Szent István Ház szívesen vállal. Mi tehát leginkább az 
alulról jövő kezdeményezéseknek szeretnénk helyet biztosítani. Persze a 
vegyesházasságok révén az olasz fél, illetve a magyar kultúra iránt érdeklődő 

olaszok egy része esetleg még magyarul is megtanulna, ezért nekik is 
szeretnénk lehetőséget biztosítani a magyar kultúra jobb megismerésére. Itt 
tehát magyar filmvetítések, magyarnyelvű kulturális konferenciákat is 

szeretnénk szervezni. A helyi magyarság ezáltal a magyar gyökereit a nyelv 
használatával is erősíteni tudná. A táncház erre például tökéletesen megfelel, 
hiszen közösséget formál, együttlétet biztosít. A hely most már adott. Az 

igényeket majd meglátjuk, a munkatársaink között pedig van, aki húsz éven át 
volt néptáncos, egy háromgyerekes anyuka pedig a Római Magyar Akadémián 
már számtalan gyerekprogram szervezésében vett részt. 

A honlapjukon azt írják, hogy június elejétől már fogadnak 
vendégeket. Miként befolyásolja a világjárvány az újranyitást? 

Terdik Sebestyén – Olaszország jelenleg feloldotta a karantén-

kötelezettséget a külföldről érkezők számára, de teszt elvégeztetéséhez köti az 
országba való belépést, tehát még mindig korlátozottak a lehetőségek. Ezeket 

június elején újragondolják, június közepére pedig egy nagyobb nyitás 
várható. A sok nemzetközi bizonytalanság ellenére mi június elején 
megnyitjuk a ház kapuit, már csak azért is, hogy a felújítás és az újraindulás 

után a gyakorlatban is láthassuk a ház biztonságos működését. Abban 
reménykedünk, hogy június közepétől jobban megindul a Rómába érkező 
zarándokok áradata. Technikai dátumként a nyitásra június 3-át jelöltük ki. 

Az itt élő magyarok programjait ősztől tervezzük, hiszen legtöbbjük nyárra 
a tengerpartra vagy a hegyekbe menekül, illetve hazalátogat Magyarországra. 
Június végére azonban még szeretnénk meghívni a római magyar közösséget 

egy bemutatkozásra. 
A ház megújult, változott a honlap arculata is… 
Terdik Sebestyén – Igen, a régi logót is lecseréltük egy újabbra, 

lendületesebbre. Ezekkel is szeretnénk jelezni a római magyar közösségnek, 
illetve az érkező zarándokoknak: a Szent István Ház megújult. 

Honlapjukon az árak is megtalálhatóak. Bizonyos esetekben adnak 

kedvezményeket? 
Terdik Sebestyén – Az alapítók szándéka szerint nem csupán a római 

magyaroknak, nem is csak a Magyarországról érkező zarándokoknak épült a 

ház, hanem a világban élő minden magyarnak, hogy Rómába zarándokolva 
otthonra találjanak. Éppen ezért szeretnénk kedvezményt adni azoknak, akik 
plébánosi igazolással zarándokként és nem turistaként érkeznek hozzánk. A 

világnyelveken kiállított ilyenfajta igazolás a Vatikáni Múzeumban már jól 
működik. Az ilyen módon nyújtott kedvezményt a ház hivatásának tekinti és a 

tulajdonos is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar zarándokok anyagi 
előnyhöz jussanak. Csoportok érkezése esetén külön kedvezményeket adunk. 

Áraink a reggelit tartalmazzák. Igény szerint – főként nagyobb csoportoknál 

– szeretnénk biztosítani a vacsorát, illetve az ebédet is. Tapasztalataim szerint 
azonban nem szerencsés a napi programokat megszakítani egy szálláshelyen 
eltöltött ebéddel, éppen ezért elsősorban vacsorát szeretnénk ajánlani 

vendégeinknek, melyre a konyhánk kiválóan alkalmas. Segítségünk is lesz, 
hiszen az induláskor nálunk fognak lakni a Villa Mater Redemptoris nővérei 
(az ő Via Tamagnó-n lévő zarándokházuk felújítása, modernizálása most 

kezdődik), s az egyik nővér kifejezetten konyhai tapasztalatokkal rendelkezik. 
Találtunk arra is partnereket, hogy a hozzánk érkezőket a repülőtérről 
beszállítsák. Szeretnénk azzal is segíteni a vendégeinknek, hogy a pápai 

audienciákra belépőt szerzünk, emellett tudunk hivatásos idegenvezetőket is 
ajánlani. Most intézzük, hogy a családok itt a házban tudjanak majd bicikliket 
bérelni, de árusítunk majd buszjegyet, és turistajegyeket is. A turistabusszal 

érkező nagyobb csoportoknak abban is szeretnénk segíteni, hogy miként, 
milyen engedélyekkel mozoghatnak busszal a városban, mely ugyan pénzbe 
kerül, de sokszor időben és még anyagiakban is esetleg megéri a plusz 

költségeket. 
Németh Norbert – A zarándokcsoportok gyakran jelentkeznek olyan 

igénnyel, hogy valamelyik bazilikában szeretnének a kísérő lelkipásztorral 

szentmisén részt venni. Ezek foglalásában is szívesen segítünk. Egyszóval a 
megújult Szent István Ház a négyezer négyzetméteres területén hatvan 

szobájában 120 fő befogadására alkalmas, közösségi terekkel, parkolási 
lehetőséggel, illetve hatalmas kerttel várja a vendégeit. 

A Szent István Ház honlapjának címe: cssroma.katolikus.hu 

Tel.: +390669281372; E-mail: szih@katolikus.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/cssRoma 
(Írta: Bókay László) 


