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Családok X. Világtalálkozója Rómában 
 

Június 22. és 26. között Rómában rendezték meg a 
családok Szent II. János Pál pápa által kezdeményezett 
világtalálkozójának jubileumi, tizedik alkalmát. Hazánkat 
tizenegy fős küldöttség képviselte Marton Zsolt püspök 
atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 
Családügyi Bizottságnak elnöke vezetésével. Erdélyből és 
Partiumból Pál József Csaba temesvári püspök atyával 
érkeztek a magyar családok. 

Ferenc pápa azt a vágyát fejezte ki a családok 
találkozóján, hogy az emberről alkotott teljes képhez kell 
visszavezetni a házastársi és családi tapasztalatot; hogy 
elismerje, értékelje és terjessze mindazt, ami benne szép, 
igaz és szent. A pápa megfogalmazta vágyát, hogy ölelje 
át ez a találkozó a megsebzettség helyzeteit, 

emlékeztesse ezeket a családokat, hogy az evangélium 
továbbra is örömhír marad, amelyből újra lehet indulni. 

A társadalom a családból nyeri az értékes embereket. 
Ha a testben van egy egészségtelen sejt, akkor bizonyos 

értelemben beteg az egész test. Ha sok sejt beteg, akkor 

már nagy gond van. Ha a család beteg, akkor az egész 
társadalom válságba kerül. Azok az elméletek, amelyek a 
család sírfeliratát írják, nem a jövőbe mutatnak. 
Badarságok. Az olyan társadalom, amelyik nem segíti a 
családokat, felszámolja önmagát. Szükségünk van a 
másik emberre, kell a közösség. Ha nincs közösség, nincs 
társadalom sem. 

Ha egészséges társadalmat akarunk, akkor mind 
egyénileg, mind társadalmilag a családot kell pártfogolni.  

Illyés Gyula: „A fa a szél kihívásaira gyökereivel 
válaszol!” – ha elszakítják a fát a gyökérzetétől, akkor 
megszűnik a jövője. 

Egy férfi és egy nő szeretetközössége, házassága 
természetes alapja a családnak, amely a gyermekkel, a 
gyermekekre mondott igennel válik még teljesebbé. Ez 
az álláspont nem bélyegez meg és nem rekeszt ki senkit, 
akkor sem, ha vannak, akik – bármilyen okból is – nem 

ilyen életközösségben élnek. 
Ferenc pápa így fordult a találkozó nyitóeseményére 

érkezettekhez: „Hallgassuk, mit mond az Úr! 

Engedjétek, hogy ő átalakítson benneteket, hogy ti is 
átalakíthassátok a világot, és „otthonná” tegyétek azok 
számára, akik rászorulnak arra, hogy befogadják őket, 

akik rászorulnak arra, hogy találkozzanak Krisztussal, és 
megérezzék, hogy szeretik őket.” 

 
Deus solus sufficit! Solo Dio basta 

 

Június a papszentelések és a papi évfordulók hónapja. 
Ennek apropóján néhány sort szeretnék megosztani 
Veletek. 

Isten túláradó nagylelkűsége irántunk (papok felé) 
abban nyilvánul meg minden gyengeségem és 
ellentmondásosságom ellenére is kiválaszt, hogy 
hirdessem az evangéliumot. A hivatás új távlatai nyílnak 
ezzel meg. Istennek szüksége van rám. Sokszor kell 
ismételnünk ezt a kifejezést. 

A hivatás nem arra épít, hogy milyen csodás 
képességeink vannak, hanem épp azt támogatja meg, 

amink van, azt a szerény és egyszerű adottságot azért, 
hogy megtapasztaljuk Isten erejét. 

Amikor az Úristen valakit meghív, nem valamit akar 
Tőle, hanem Őt magát, az evangéliumból tudjuk Jézus 

velük akart lenni, bennünk akart élni, meg akarta 

osztani az életét velük, és azt akarta, hogy a meghívottak 
neki adják életüket. A papság nem funkció, hanem 
megpecsételtség, a szeretet különlegeses kalandja, 
Jézussal lét. Imádkozzunk azért, hogy mi, papok ezt 
átélhessük életünk minden napján! 

 
Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban: 

 

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

(Figyelem! A kápolnában a szentmisén a celebráló 

papokkal együtt maximum  30 fő vehet részt. Március 
hónaptól sok zarándokcsoport jelentkezett be a kedd 
reggeli szentmisére. Kérjük érdeklődjenek a 
segreteria@katolikus.hu email címen.) 

A következő hóvégi szentmisére Rómában 

szeptember 25-én vasárnap 11.00 órakor kerül majd 
sor, a nyáron szünetelnek a hóvégi magyar 
szentmisék a Santo Stefano Rotondo Bazilikában, de 

sok szeretettel várunk benneteket továbbra is 
keddenként reggel 8 órakor a Szent Péter Bazilika 
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altemplomában található Magyarok Nagyasszonya 
Kápolnában 

 
Bariban 2022. július 23-án, szombaton, 19 órakor 

Veres András püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia elnöke fog magyar nyelvű szentmisét 
bemutatni Puvák József Tarzíciusz O.C.D. atyával együtt 
a Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo templomban 
Bariban (címe: Via Napoli, 280). 

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljük 
együtt magyarul a szentmisét a nyár derekán is! 

Arra kérünk benneteket, hogy a szentmiséről 
tájékoztassátok ismerősiteket, barátaitokat! 

 
Egyéb hírek: 

Halottaink: 
A bolognai közösségünk egyik legidősebb tagja, Laufer 

Vera, aki az egyik alapító tagja volt a helyi magyar 
közösségnek május 26-án meghalt. RIP. 

Prof. Dr. Rabi József máltai lovag május 27-én 
visszaadta lelkét a Teremtőnek. Rabi professzor úr a 

római magyar közösségnek egyik legszilárdabb pillére és 
sok római magyar segítője volt életében. RIP. 

A szentmisét ajánlottunk fel kedves halottainkért. 
 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át június 8-án 
Rómában, a Pápai Magyar Intézetben mások mellett 
Pietro Parolin szentszéki bíboros államtitkár és Paul 

Richard Gallagher, a szentszéki államközi 
kapcsolatok titkára részére. Az érdemrendeket Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át, az ünnepi 
alkalmon jelen volt Erdő Péter bíboros, Habsburg 
Eduard szentszéki nagykövet és a PMI közössége. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor 
miniszterelnök előterjesztésére az Áder János 
köztársasági elnök által adományozott alábbi állami 
kitüntetéseket adta át Rómában. 

Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak 
előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséjén 
Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként Pietro Parolin bíboros, a 
Szentatya államtitkára részére a Magyar Érdemrend 

nagykeresztje polgári tagozata; 
Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak 

előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséjén 
Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett 

tevékenysége elismeréseként Paul Richard Gallagher 
érsek, az Apostoli Szentszék államközi kapcsolatainak 
titkára részére a Magyar Érdemrend középkeresztje a 

csillaggal polgári tagozata; 

Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak 
előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséjén 
Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként Mirosław Stanisław 

Wachowski, az Apostoli Szentszék államközi 
kapcsolatainak titkárhelyettese részére a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata; 

Magyarország és az  Apostoli Szentszék kapcsolatainak 
előmozdítása, valamint az  52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus budapesti zárómiséjén 

Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként Daniel Pacho, a vatikáni 
Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős 
részlegének magyar referense részére a Magyar 

Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést. 
 

2022. június 10. és 12. között került megrendezésre 
az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió 
zarándoklata Firenzében, melyen közel 30 zarándok 
vett részt olyan különböző olasz városokból, ahol 

magyar közösségek működnek. Lorettói litániával indult 
a zarándoklat a firenzei Santa Maria Novella bazilikában 
és magyar nyelvű szentmisével zárult vasárnap délben a 
piarista nővérek kápolnájában. A lelki programokon 
kívül jutott idő személyes beszélgetésekre, városnézésre, 
az Uffizi múzeum látogatására és közös étkezésekre is. 
Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió 

zarándoklatának a legfőbb célja, hogy akik ezen részt 
vesznek, lelkileg megerősödjenek, Istennel és egymással 
találkozzanak. Az is célja volt a zarándokútnak, hogy a 
befogadó, hazai közösséget, a firenzei magyarokat 
támogassuk jelenlétünkkel, tapasztalatainkkal és 
észrevételeinkkel. 

 
A római magyar közösség június 26-i hóvégi 

szentmiséjét a Santo Stefano Rotondo Bazilikában ez 
alkalommal Marton Zsolt püspök atya, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi 
Bizottságnak elnöke celebrálta, ezt követően lehetőség 
nyílt a személyes találkozásokra is a Bazilika udvarán. 

 
A római Szent István Ház eseményei: 

 Folytatódik a magyar táncház, kéthetente, hétfői 
napokon este 18.00-19.30 óráig kerül 
megrendezésre. A RÉSZVÉTEL 
REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. Érdeklődni, 
jelentkezni: a programot megelőző nap 22:00 

óráig a szih@katolikus.hu email címen. 
 A Ringató foglalkozás szeptembertől folytatódik, 

úgy mint a Morzsa kocsma is. 
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