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Mennybemenetel ünnepe 

Hová is ment Jézus? A mennybe. Hogy jutunk oda? 
Tamás apostolnak erre megadta a választ: „Én vagyok az 

út…” (Jn 14,6). Vagyis úgy, ha Jézus útján járunk: vele, 
benne és általa élünk. Jézus mennybemenetele ünnep és 
nem szomorúság. Miért is? Jézus nem kilép az életünkből, 

hanem a Szentháromság életébe visz minket. Nem faképnél 
hagy, hanem előremegy, nem cserbenhagy, hanem helyet 

készít nekünk, ahová hazavár. 
Jézus Krisztus mennybemenetele életünk célját mutatja, a 

mennyországot. Krisztus úgy megy el, hogy velünk marad. 

Minden nap felfedezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül, és 
az, aki velünk van, csupán azt szeretné, hogy már most 
vele, benne és általa éljünk, vagyis otthon legyen nálunk az 

Úr. 
Szent Lukács az evangéliumát azzal fejezi be, amivel az 

egyházról szóló írását, az Apostolok Cselekedeteit kezdi: 
Jézus mennybemenetelével. Ezzel hangsúlyt ad az 
evangélista annak, hogy Jézus a mennyből, az Atyától jött 

közénk, és emberségünket az Atyához vitte, miközben 
személyével mindig is az Atyánál volt. 

Az első és az utolsó találkozó mindig döntő. Jézus és 
tanítványai esetében ez különösen igaz. Az első találkozás 
gyökeresen megváltoztatta életüket, az utolsó értelmet 
adott ennek a megváltozott életnek. Szabad mindezt 
magunkra vonatkoztatva értelmezni: „Ha tudod, hogy 

utoljára találkozol Jézussal, mit mondasz neki? Hányszor 
kesergünk: „meg kellett volna mondani…” 

„Maradjatok a városban, míg erő nem tölt benneteket a 

magasságból!” 
Jézus a mennybe megy, és oda visz minket is. A 

magányban nincs vigasz. A közösség éltet, vigasztal, erőt 
ad: a tanítványok együtt imádkoznak, együtt örülnek, 
együtt magasztalják Istent. Együtt erősek. Az erővel, az 

áldással még erősebbek. Mi is erősek lehetünk. A feladat 
világos: hirdetni a megtérést és a bűnbocsánatot. 

A küldetés egyértelmű: a föld határáig tanúságot kell 
tenni a Messiásról. Jézus evangéliuma minden ember 
számára örömhír, függetlenül attól, melyik nemzethez vagy 

kultúrához tartozik valaki.  
Jézus megígérte, hogy kegyelmet ad ehhez a misszióhoz, 

és jelen lesz tanítványai között a Szentlélek által. Jézus 
Krisztus nem használati utasítást ad övéinek, nem is GPS-
koordinátákat, hanem a Szentlelket, aki tanítja, emlékezteti 
és erővel tölti el őket. 

Jézus eltávozik, de a Lélekre még várni kell. Ez az 

imádságban együtt maradó, de még „hallgató egyház” 
Pünkösdkor vált tettekre. A Szentlélek eljövetelekor az 

Igazság mozgásba jön, az elmélet életté válik, a húsvéti hír 
terjedni kezd, megtörik a félelem, felpattannak a zárak, 
megnyílnak az ajkak és a szívek. 

A világtörténelem legdöbbenetesebb néhány napja az a 
vákuum, ami Jézus mennybemenetele és az első pünkösd 

közt tátongott. Jézus már nem jelenik meg többé övéinek, 
már a mennybe ment, a Lélek pedig meg még nem jött 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 húsvéti leckét” érthetővé. Előbb a 

Lelket kellett befogadniuk az apostoloknak és csak ezután 
lehetett útra kelniük és tanúskodniuk Isten szeretetéről. 

A búcsúzó Jézus nekünk is üzeni: előbb fogadd be a 
Lelket, aztán légy a tanúm, és áldott leszel. 

Jézus mennybemenetele egyúttal küldetésük kezdete. 

Küldetésünk lényegét tömören így lehet meghatározni: 
tanúskodni. Mi is tanúk vagyunk, ha nem is szemtanúk, de 

tanúságunk mégis a feltámadt Krisztustól kapott misszió: 
megtérést, bűnbocsánatot hirdetünk és áldást adunk. 
 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban: 
Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 

órakor Szt. István körtemplomban, következő alkalom 
június 26-án, vasárnap lesz. 
 

Június 5. 16.00 Milano (Istituto di San Ambrogio 
kápolna, Via Copernico 9, 20125 Milano)  

    
Június 5. 11.30 Acireale (Santa Maria delle Grazie) 
  

Június 12. 12.00  Firenze (Piarista nővérek kápolnája, 
Via Faenza 62, 50123 Firenze (FI) 

 
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.) 
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Legfrissebb híreink az olaszországi missziónkból 

 Mindszenty József bíboros halálának évfordulója 

alkalmából május 6-án olasz nyelvű szentmisét 
mutatott be a bíboros egykori címtemplomában, a Szt. 
István körtemplomban Dr. Veres András, a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A szentmisén a 
VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar végezte a zenei 

szolgálatot. A kórus fellépését a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatta. A szentmisén részt vett Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára, Bathó György 
helyettes államtitkár, Érszegi Márk, egykori vatikáni 
diplomata, jelenleg a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium egyházügyi tanácsadója. A 
szentmisén több, Rómába akkreditált diplomata is 

jelen volt, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
szemináriumának zarándokai. (forrás: Magyar Kurir) 

 Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki magyar 
nagykövet 2022. május 18-án este nyújtotta át P. 
Harsányi Pál Ottó ferences egyetemi tanárnak a római 

Szentszéki Nagykövetség épületében az Áder János 
köztársasági elnök adományozta Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést. Sok szeretettel 
gratulálunk Ottó atyának! 

 Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke május 
7-én este Rómában ünnepi szentmise keretében 

megáldotta a felújított Villa Mater Redemptoris 
zarándokházat. „Még a leggyarlóbb kereszténységet is 
fölébe helyezem a pogány világnak, mert egy 
keresztény világban mindig van hely azok számára is, 
akik a pogány világban feleslegesek… Hiszek 
Krisztusban, és hiszem, hogy 800 millió keresztény 
meg tudja változtatni a föld arculatát. Figyelmébe 
ajánlom kortársaimnak, hogy próbáljanak elképzelni 

egy olyan világot, amelyből száműzték Krisztust. Azt 
hiszem, hogy egy Krisztus nélküli világban még az 
ateisták is Krisztus-várókká változnak…” – idézte 
Veres András győri püspök, az MKPK elnöke Heinrich 
Böll Nobel-díjas író szavait abban a beszédben, amit a 

római Villa Mater Redemptoris zarándokház 
megáldásának alkalmával bemutatott szentmisén 
mondott el. Homíliájában a püspök a hit ajándékáról 

beszélt, arról, hogy azt örökségként senki nem 
nyerheti el szüleitől, nagyszüleitől. Ezt az ajándékot 

csak Isten adhatja meg, s ő mindenkinek meg is akarja 
adni. Minden ember szívében ott él az Isten utáni 
vágy, s hogy őt megtalálhassuk, abban segíteni tudja 

egymást férj és feleség, szülő és gyermek, és segíteni 
tudják a zarándokházak is. (Forrás: Magyar Kurir) 

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Titkárságának osztályvezetői Rómába zarándokoltak. 
A zarándok programokon túl a Szent István Házat, a 
felújított Villa Mater Redemptorist és a nemrég 

restaurált Magyar kápolnát tekintették meg a Santo 
Stefano Rotondo Bazilikában. 
 

 Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió 2022. 
június 10 és 12 között szervezi meg országos 

zarándoklatát, amelyet immáron 2 éve halogatunk a 
Covid járvány miatt. A zarándoklatra 26-an 
jelentkeztek. Kérjük, kísérjétek a zarándokokat 

imáitokkal! 
 

 A Pápai Magyar Intézet növendékei május 20-22 
között az észak-olaszországi Sagrado környékén 
kirándultak. Szombaton a visintini magyar 

kápolnában mutatták be a szentmisét, amelyen részt 
vett Kovács Ádám Zoltán, Magyarország olaszországi 

nagykövete, aki a Magyar Köztársasági Elnök „Magyar 
Arany Érdemkereszt” kitüntetését adta át Dr. Sergio 
Petiziolnak, az első világháború történelmi 

örökségével foglalkozó tanulmányok és kutatások 
jelentős tevékenysége elismeréseként. Dr. Murinkó 
Attila ezredes, az Olasz Véderő Vezérkarának magyar 

katonai összekötő tisztje Magyarország honvédelmi 
miniszterének a „Szolgálati Békefenntartásért 

Érdemrend” kitüntetést adományozta Silvio 
Campaniolo őrnagynak a KFOR-NATO misszió 
keretében végzett szolgálatáért. 

 

 Új magyar közösségek születtek Dél-

Olaszországban: Április 30-án Bariban tartottunk 
magyar nyelvű szentmisét az ott élő nemzettársaink 
részvételével. Tarzíciusz atya évek óta Bariban él, és az 

ő lelki gondozásában fog működni a helyi közösség. 
Bariban legközelebb július 23-án, szombaton este 
lesz szentmise. Várunk mindenkit szeretettel! 

Május 28-án pedig Nápolyban ünnepelhettünk 
szentmisét a helyi magyarokkal, akik nagy számban 

képviseltették magukat. A szentmisén részt vett 
Kovács Ádám Zoltán, Magyarország olaszországi 
nagykövete. 

 
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. 
 

 Folytatódik a Ringató foglalkozás kéthetente 

szombaton 10 órától és a Zeneovi 10.45-től. 
Érdeklődni, jelentkezni: letti.varga@gmail.com 
 

 Június 11-én 19 órától tartjuk a következő Morzsa 
kocsmát, amikor Simon András grafikusművésszel 

találkozhat a helyi közönség. További részletekről 
az alábbi email címen nyújtunk felvilágosítást: 
magyarklub.roma@gmail.com. 
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