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A római Szent István Ház megáldása 
 

A Szent István Ház nevéhez hűen egészen Szent István 

királyig vezeti vissza szellemi és lelki gyökereit. Első királyunk 

ugyanis a Szent Korona mellé egy másik ajándékot is kapott 

Rómában: a régi Szent Péter-bazilika közvetlen 

szomszédságában a ”kis” Szent István-templomot, amelyet a 

VIII. században a jeruzsálemi első vértanú tiszteletére 

szenteltek fel. A templom melletti telken szent királyunk egy 

zarándokházat is alapított a Rómába érkező magyaroknak. 

Sajnos ezt a több, mint hét évszázadot megért fontos magyar 

érdekeltséget a 1776-ban lebontották, amikor a mostani Szent 

Péter-bazilika mellé új sekrestyét építettek. A zarándokház 

pótlásával közel kétszáz évet kellett várni, 1966-ban tették le 

annak az új zarándokháznak az alapkövét - elsősorban az 

emigrációba kényszerült honfitársaink áldozatos munkájának 

köszönhetően -, amely folytatja az ezeréves, Szent Istvántól 

kapott küldetést, hogy otthont adjon a világ magyarságának 

Rómában, Szent Péter sírjának közelében. 

Az elmúlt három évben a Házban a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia segítségével jelentős állami támogatásból 

teljes körű felújítás valósult meg, amelynek eredményeként 

nemcsak a szobák és közösségi terek új beosztása valósult meg, 

hanem a műszaki felszereltségük és esztétikai megjelenésük is 

jelentős minőségi változáson esett át. 2020 májusában az 

MKPK megvásárolta a Szent István Házat, és üzemeltetésével a 

Szent István Alapítványt bízta meg. 

Az új tulajdonos, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

képviseletében az elnök, Excellenciás Veres András győri 

megyéspüspök áldotta meg a felújított zarándokházat. Az 

ünnepségen jelen volt Eminenciás Erdő Péter bíboros, érsek, 

prímás, Excellenciás Kocsis Fülöp érsek és Paul Richard 

Gallagher érsek, a Pápai Államtitkárság Államokkal való 

kapcsolatok részlegének vezetője, valamint Magyarország 

Kormányának képviseletében Soltész Miklós államtitkár, 

Sztáray Péter államtitkár és Bathó György helyettes 

államtitkár urak, valamint Kovács Ádám Zoltán nagykövet és 

Papp László ügyvivő urak. 

„A magyarok korábbi generációinak az álmai végre 

megvalósultak azzal, hogy a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia a házat megvásárolta és felújíttatta” – mondta 

Erdő Péter beszédében. 

„Hálát adunk az isteni Gondviselésnek és Isten áldását 

kérjük erre a házra és a magyar katolikusok egész 

közösségére, akik Magyarországon és szerte a világon élnek” – 

fogalmazott a bíboros. 

Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnöke prédikációjában utalt arra, hogy a 

zarándokház Szent István öröksége, ami kötelez minket. Veres 

András püspök miután a szentmisében vezette a 

hálaadásunkat azért, hogy e zarándokház megújulhatott, 

ünnepélyesen átadta és az Úr áldását kérte az épületre és 

mindazokra, akik itt dolgoznak, akik ide betérnek. „E ház 

ezután újra fogadja az Örök Városba érkező zarándokokat, és 

egyben biztosítson lehetőséget egymás jobb megismerésére, 

szellemi, kulturális és lelki értékekben való növekedésre, a 

testvéri kapcsolatok elmélyítésére” – imádkozott a MKPK 

elnöke. 

 

Sajtótájékoztatón értékelték az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust 
 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) 

szervezői sajtótájékoztatón értékelték a világeseményt 

Budapesten, szeptember 20-án. 

Erdő Péter bíboros, prímás a világeseményt értékelve 

elmondta, a kongresszus lebonyolításában nagyon sokan 

vettek részt. Az Egyház tapasztalata is segítségünkre volt, 

hiszen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai 

Bizottsága az előkészítés kezdetétől figyelemmel kísérte a 

szervezést. Minden résztvevő megtapasztalhatta, hogy Isten itt 

működik a világban, övé a világ és mi is az övéi vagyunk. 

Minden pusztulás és katasztrófa ellenére Isten jelenléte a 

világban egy szelíd erő. Ahogyan a Szentírásban, Illés próféta 

történetében olvashatjuk, Isten nem a szélvészben vagy a 

tűzben van jelen, hanem az „enyhe szellő susogásában” (vö. 

1Kir 19,11–12). Ezt a szelídséget tapasztalhatták meg azok is, 

akik részt vettek a gyertyás eucharisztikus körmeneten. Erdő 

Péter bíboros arról is beszámolt, Ferenc pápa nem számított 

arra, hogy ilyen derűs fogadtatásban részesül. 

„Hálát kell mondanunk a kongresszus sikeréért!” A 

világesemény előkészületi idejében kialakult a plébániák 

szentségimádási gyakorlata, ezt érdemes megtartani a jövőben 

is. Sok új zenei, liturgikus és képzőművészeti alkotás készült, 

amelyek tovább hirdetik a NEK üzenetét. Erdő Péter bíboros 

azt is felvetette, hogy a kongresszus válogatott anyagát a 

közeljövőben el szeretnék küldeni az egyes országok nemzeti 

eucharisztikus kongresszusi megbízottainak is. Az előkészület 

idején sikeresen zajlott a plébániák megújulása, ezt is folytatni 

szeretnék. Erdő Péter bíboros arról is beszélt, elgondolkodnak 

majd azon, hogy a jövőben a Margit-szigeten tartsák meg a 

majálist. 

Imádkozzunk egymásért tovább, hogy azok a gyümölcsök, 

melyek a kongresszushoz kapcsolódva keletkeztek, tovább 

éljenek. Köszönöm mindenkinek a nagylelkű hozzájárulást. – 

zárta értékelését Erdő Péter bíboros. 
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Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke az esemény számadatait 

ismertetve elmondta, a kongresszuson 83 országból 

regisztráltak, többek között Tanzániából, Togóból, Srí Lankáról 

és Vietnámból is. Korosztályok szerint a legtöbben a 16 és 25, 

valamint a 46 és 54 év közöttiek voltak jelen. Az ország több 

pontján volt szeretetvendégség, a fővárosin több mint hatszáz 

rászorulónak adtak enni. A kongresszus alkalmain, 

szentmiséin 76 kórus működött közre, a Statio Orbis pápai 

szentmisén 2100 tagú kórus énekelt. A közösségek 

szentségimádásán 40 közösség tagjaiból álló kórus végezte a 

zenei szolgálatot, a hívek 120 papnál gyónhattak. A 

Hungexpón tartott katekéziseken, tanúságtételeken, 

szentmiséken és előadásokon öt kontinens 40 országából több 

mint 60 előadó beszélt a nagyszámú közönség előtt. A családi 

napra és a KATTÁRS rendezvényére 20 ezer ember látogatott 

ki. A Kossuth téri szentmisét követő gyertyás eucharisztikus 

körmeneten 200 ezer körül volt a résztvevők száma. 

A kongresszust hirdető felmatricázott mozdony 642 ezer 

kilométert tett meg. A rendezvényre több mint 600 busszal 

érkeztek zarándokok. A Hősök terén 2000 négyzetméteres 

színpad épült fel, a kihelyezett kordon hossza elérte a 10 

kilométert, a résztvevők 19 ezer széken foglalhattak helyet. 

Több mint 600 újságíró adott hírt az eseményről a világ 250 

országába. 50 szinkrontolmács működött közre, az önkéntesek 

mintegy 75 ezer órát dolgoztak, a szolgálatot teljesítők 

átlagéletkora 33 év volt. (Forrás: Magyar Kurír) 
 

Erdő Péter bíboros hálaadó imája az eucharisztikus 

kongresszus kegyelmeiért 

„Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk! Teljes 

szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel 

átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és 

ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is 

érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk. 

A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az 

Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este 

kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé 

forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és 

erőforrás marad számunkra. 

A pápai misén a világegyház látható közösségként is 

megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, 

papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged 

ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred 

táplálékával a Te életedben részesült. 

A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a 

tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok 

nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők 

példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés 

üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled 

merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk. 

Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld 

erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy 

ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy 

tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással 

vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon 

inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat 

őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk 

járod a történelem útját! 

Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a 

többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk 

velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más 

vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, 

hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk! 

A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus 

Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki 

megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk 

köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, 

hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk 

Szentlelked vezetésével és erejével! Ámen.” 
 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 2021 őszén 

Rómában a szeptember végi szentmisén a koncelebrációt Erdő 

Péter bíboros, prímás vezette. Jelen volt Veres András püspök, 

a MKPK elnöke, Kocsis Fülöp érsek és Német László 

nagybecskereki püspök, a CCEE alelnöke. A kormány 

képviseletében velünk ünnepelt Kovács Ádám Zoltán 

nagykövet, Soltész Miklós és Bathó György államtitkár urak. 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 órakor 

Szent István körtemplomban ünnepeljük a szentmisét. 

Rómában keddenként 8.00 órakor a Szent Péter Bazilika 

grottájában található Magyarok Nagyasszonya Kápolnában 

magyar nyelven szentmisét ünneplünk. 

Örömteli szívvel és hálás lélekkel adjuk tudtul, hogy 

Isten kegyelméből és Eminenciás Kurt Koch bíboros úr 

kézfeltétele és imádsága által, 2021. október 1-jén (pénteken), 

a római Loyolai Szent Ignác templomban a 9.00 órakor 

kezdődő szentmisében a szerpapság rendjében részesül 

három magyar germanikus papnövendék, Fülöp Tamás, 

Solymos András és Tóth László. Imádkozzunk a 

szentelendő testvéreinkért! Hálaadó szentmiséjüket közösen 

tartják, 2021. október 2-án (szombaton), a Szent István 

vértanú körtemplomban, délelőtt 9.00 órakor. 

Október 8-án reggel 8.00 órakor vatikáni magyar 

kápolnában tartjuk a kápolna búcsúját, Magyarok 

Nagyasszonya ünnepét. Szeretettel várunk Mindenkit! Aki 

szeretne jönni, a segreteria@katolikus.hu címen jelezze vissza 

részvételi szándékát október 5-én 15.00 óráig, mivel a 

kápolnában összesen 30 fő vehet részt a szentmisén a 

Vatikánban érvényes járványügyi szabályok miatt. 
Október 3., november 7., december 5. 16.00 Milano (Istituto di 

San Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 Milano) 

Október 10., december 5. 12.00 Firenze (Piarista nővérek  

kápolnája, Via Faenza 4, 50123 Firenze (FI) miséző atya: Jávorka 
Lajos) 

Október 10. december 5. 11.00 Bologna (Chiesa di San Biagio, 

szentségi kápolna, Via della Resistenza 1/9, 40033, miséző atya: 

Vértesalja László sj) 
Október 10. 11.30 Torino (Chiesa di San Rocco, Via San Francesco 

d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Október 16. 16.00 Parma (Chiesa del Corpus Domini, 

oldalkápolna, Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 

Október 17. 12.00 Padova 
November 7. 11.00 Loreto (Casa di Accoglienza „San Serafino” 

kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 Loreto) 

November 14. 16.30 Palermo Parrocchia Maria SS della Lettera 

(Piazza Acquasanta, 2, 90142 Palermo PA) 
November 21. 11.30 Catania Forza D'agroban 11.00 órától 

gyülekezünk. 


