
 

  
2021. február 

Örömhír 
az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió értesítője 

Róma, 2021. február 28. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nagyböjt 
Nyavalygunk, hogy itt a nagyböjt. Miért kell ez nekünk? 
Nagyböjt arra szólít fel, hogy befogadhassuk az újat, a 

nagyszerűbbet, az igazit, Istent, akinek helyet kell készíteni 
magunkban. Ennek feltétele a megújulás: egyéni és 
közösségi értelemben is, és ennek ideje a húsvét előtti 

negyven nap, amit azért kapunk, hogy felfogjuk és 
személyre szabjuk az ünnepet. 

A nagyböjtben sokszor csak a hússal foglalkozunk, arra 
koncentrálunk, hogy azt most nem ehetjük meg 
péntekenként, és sokszor csak a nyavalygás idejét látjuk a 
húsvét előtti 40 napban a „bál-stop” miatt. Így csak eltűrjük 
a nagyböjtöt, túléljük a készületet, valójában pedig 

elmulasztjuk az igazi húsvétot. Ebben a készületben az 
volna a lényeg, hogy kiiktassunk az életükből mindent, ami 
nem segít Isten felé minket, és befogadjunk mindent, ami 
Istenhez visz közelebb. Az is feladat, hogy belevonódjunk a 
feltámadás ünnepébe, amely ünnep él, és alakít minket, 
elhozza a mi feltámadásunkat is (bűneinkből). Magunkra 
tekintve, hamar látjuk a sebzettségünket, amit csak Isten 
gyógyíthat. Ezt a gyógyulást ünnepli húsvétkor a világ 

keresztény fele. Az igazi ünnepre készülni kell. Ehhez 
kapjuk a készületi időt. A jól sikerült ünnep erőt ad, akár 

hosszú időn át. 
Kérjük elszántan a Jóistent, szelídítse meg egónkat, 

bontsa le önző páncélzatunkat. Most kipróbálhatjuk, mit 
jelent, másokkal szóba állni, válogatás nélkül tenni a jót. Az 
elcsépelt szeretet szót végre lefordíthatjuk konkrét tettekre, 

hogy környezetünk is értse, most szeretünk. 
Ne legyünk „savanyú képű” vallásos emberek, számunkra 

nem túlzás a jókedv, a humor és a nevetés. Ne feledjük el, a 

derű az egészséges lelki élet lényeges eleme, és ez így van a 
húsvéti készületünkben is. 

A húsvétra való készület örömre hangol, és örülni, 
ünnepelni tanít. Az öröm a tiszta szívben születik, ha már 
nem fér belénk, úgy hívjuk ujjongás. Húsvét előttünk áll, 

tapasztaljuk meg ezt az örömet, Krisztus és a saját 
feltámadásunk örömét! 

Áldott Nagyböjtöt kívánok sok örömmel és jóval! 
 

Szent József év – Szent József ünnepe 

Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde 
(Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, 

hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a 
Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal 

meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 
2021. december 8-ig tart. 

„Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten 

akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig a 
háttérben marad” – Ferenc pápa így jellemzi Szent Józsefet 
a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében. 

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá 
Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a 

Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent 
Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti meg most Jézus 
nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottam nagy 
tisztelője Szent Józsefnek. 

Szent József valóban méltánytalanul elhanyagolt alakja 

az Újszövetségnek. A születéstörténetet leszámítva alig esik 
szó róla. Mintha kizárólag az lenne a szerepe, hogy a szülni 
készülő Máriát megvédje, aztán Jézussal együtt Egyiptomba 
menekítse. Pedig egészen biztos, hogy nevelőként is sok 
éven át jelen volt Jézus életében. Az evangéliumok Mária és 
Jézus kapcsolatára koncentrálnak, ám József személye óriási 
felkiáltójel, amely napjainkban különös erővel figyelmeztet 
bennünket arra, mennyire fontos szerepe van az apának a 

családban. Hiszen a mai társadalmak tragédiája éppen az, 
hogy a családokból hiányoznak az apák. Ez nem feltétlenül 

válásból következő fizikai hiányt jelent: a pszichológiai-lelki 
hiány is jellemző. Ez a helyzet áll fenn, amikor az apa nem 
vagy csak alig veszi ki a részét a gyerekek neveléséből. 
Pedig a személye ugyanolyan fontos egy fiú-, mint egy 
lánygyermek életében: a fiúk számára azonosulási pont, a 

lányok számára pedig tükör, amelyben értékességüket, 
szépségüket megláthatják. 

József az Újszövetségben kezdetben „testőrféle” Mária 

és Jézus mellett. Ezenkívül még annyit tudunk róla, hogy 
igaz ember. Jézus továbbviszi a szakmáját, ami azt jelzi, 

hogy József pszichológiailag jó azonosulási pont volt a 
számára. Emellett azt is alkalma lehetett elsajátítani 
Józseftől, hogyan viselkedik, miként áll ki magáért egy férfi. 

Jézus konfliktusai, határozottsága arról is szólhatnak, hogy 
Józseftől jó férfimintát vett át. 

Az apánktól jó esetben azt tanuljuk meg, hogy az 
értékeinkért végső soron még akkor is ki kell állnunk, ha az 
komoly áldozatokkal jár. 

Egy jó apa nem akarja sem mindentől megóvni, sem 
szükségtelenül korlátozni, visszatartani a gyermekét, sem 

mindig megmondani neki, hogy szerinte mi lenne jó a 
számára. 
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A Szent Család alappillére József volt, az ő odaadása. 
Nála Mária és Jézus biztonságban érezhette magát. Ebben 

példakép lehet. Jó apa az, akire lehet alapozni, akire rá lehet 
bízni egy életet, egy gyermek nevelését. Mert megbízhatóan 
jelen van, és veszély esetén kiáll az övéiért. Elköteleződik 

irántuk, és ő képviseli a családban a stabilitást. Keretet és 
alapot biztosít. (Forrás: Magyarkurir) 

 
Hírek az Olaszországi Magyar Misszióból 

Február 7-én szentmisét ünnepeltünk Milánóban 

Istennek hála, hogy november 1-jét követően a járványügyi 
helyzet újra lehetővé tette, hogy a milánói magyar közösség 
szentmisére jöhessen össze február első vasárnapján. 
 

Prof. Dr. Vörös Győző ókorkutató előadása Rómában 

a PMI és a RMA szervezésében Rómában 
„A Szentföldi Magyar Ásatások Keresztelő Szent Janos 

Golgotáján: Egy hiteles evangéliumi, történelmi helyszín 
régészeti feltárása es evangéliumi üzenete” címmel tartott 
Prof. Dr. Vörös Győző előadást a Pápai Magyar Intézet és a 

Római Magyar Akadémia közös szervezésében 2021. 
február 16-án Rómában a Falconieri Palotában. 

A Magyar Művészeti Akadémia szentföldi ásatásai 2009 
óta folynak Keresztelő Szent János börtönénél es Heródes 
Antipasz tetrarcha palotájánál a Holt-tenger keleti partján, 

Jordániában. A régészeti feltárások és műemléki 
helyreállítások során feltárulkozott előttünk a hiteles 

evangéliumi helyszín világa, amely a Keresztelő passiójának 
a történelmi helyszíne volt. Miután Jézus maga vont 
párhuzamot önmaga és Janos szenvedései és halála között 

(Mt 17, 12), ezért az evangéliumi helyszín szent hegyet 
joggal nevezhetjük Keresztelő Szent János Goltotájának is. 
Az egyházatyák szerint a Szentföld az 5. evangélium, ahol 
lokalizálódik az Ég. A Szentföld átadja, elérhetővé és 
érthetővé teszi az Örömhírt. 

Vörös Győző római előadása itt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=9EAtN_2e2C8&featur
e=youtu.be 

 
A Szent Péter-bazilikában is megünnepeltük a 

harmincéves visegrádi együttműködést 
Február 15-én reggel ünnepi szentmisén vettek részt a 

visegrádi együttműködés országainak szentszéki 

nagykövetei, köztük Habsburg-Lotharingiai Eduárd magyar 
nagykövet a Szent Péter-bazilikában. 

Pontosan harminc évvel ezelőtt vette kezdetét a 
visegrádi országok, azaz a négy közép-európai állam, 
Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország 

együttműködése gazdasági, politikai, diplomáciai érdekeik 
közös képviselete, döntéseik összehangolása érdekében az 

Európai Unióban. 
A jeles évfordulón a nagykövetek koszorút helyeztek el 

Szent II. János Pál pápa sírjánál, majd részt vettek az 

ünnepi szentmisén, amelyet Jan Romeo Pawłowski lengyel 
érsek, a szentszéki Államtitkárság pápai képviseletei 

szekciójának vezetője mutatott be Németh Norbert, a Pápai 
Magyar Intézet rektora koncelebrálásával. 

Janusz Kotański lengyel szentszéki nagykövet ünnepi 
beszédében hálát adott azért, hogy Szent Péter sírja 
közelében mondhatnak köszönetet az elmúlt harminc év 

gyümölcsöző együttműködéséért, mindazért, amit ez az 
együttműködés a négy ország, a térség és egész Európa 

számára jelent. 
 

Online szentmisék és lelkiprogramok Olaszországban 

Vasárnaponként 9.00 órától a római Pápai Magyar 
Intézet kápolnájában szentmisét ünneplünk, amelybe a FB-
on online be tudtok kapcsolódni. A FB keresőbe ezt kell 
beírni: @katolikus.misszio.italia 
Kivétel a hónap utolsó vasárnapja, mivel ekkor a hó végi 

római magyar szentmisét 11.00 órakor tartjuk a Szent 
István vértanú körtemplomban, a Celio dombon, és 

onnét élő szentmise közvetítést adunk. A szentmise 
követhető: @katolikus.misszio.italia 
Minden szerdán este 18.00 órától online szentmise-

közvetítés (FB-on @katolikus.misszio.italia) az 
Olaszország-ban élő magyar közösségeink számára. 

 
Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 

órakor a Szt. István körtemplomban. 
Április 11., május 2., június 6. 16.00 óra – Milano 

(Istituto di Sant’Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 
Milano) 

Március 14. 12.00 óra- Velence (Chiesa di San Rocco, 

San Polo 3052, Venezia) 
Március 20. 16.00 óra – Parma (Chiesa del Corpus 

Domini, oldalkápolna, Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 
Március 21. 11.00 óra – Bologna (Chiesa di San Biagio, 

Via della Resistenza 1/9, 40033 Bologna) 

Április 17. 16.30 óra – Palermo (Parrocchia Maria SS. 
della Lettera, Piazza Acquasanta 2, 90142 Palermo) 

Április 18. 11.30 óra – Catania (Forza D’Agroban) 
11.00 órától gyülekezünk. 

Május 9. 11.00 óra – Loreto (Casa di Accoglienza „San 

Serafino” kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 Loreto) 
Május 16. 12.00 óra – Firenze (Via Faenza 4, 50123 

Firenze.) Miséző atya: Exc. Dr. Kovács Gergely érsek atya 

Május 23. 11.30 óra – Torino (Chiesa di San Rocco, Via 
San Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 
szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 
Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 
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