
 

  
2022. szeptember 

Örömhír 
az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió értesítője 

Róma, 2022. szeptember 25. 
 

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

 

ICH HABE ANGST — SZORONGOK 
A kölni jezsuita templom apszisát nem ékesítik szép 

színes üvegablakok, vagy egy művészi szárnyas oltár. Az 
oltárhoz közeledők megdöbbenve látják az apszis falára 

írt három szóból álló mondatot: Ich habe angst (félek, 
szorongok). 

Sokan megütköztek ezen a modern „oltárképen”, és 

erősen kritizálták. Szerintem pedig ez az „oltárkép” 
pontosan kifejezi a mai ember lelkiállapotát. A felírás 
szinte a templomba járók szívéből vetítődik ki az oltár 
falára, hiszen mi vagyunk azok, akik félünk és 
szorongunk, vajon mit hoz a háború, mi lesz az 

energiaválság következménye, hova jut a világunk és 
benne a személyes sorsunk. 

A harmadik évezred emberének szíve tele van 

szorongással, a létbizonytalanság és az irányvesztettség 
okozta szorongással. A mai ember úgy jár az élet 
vándorútján, mint nagypéntek után a Jeruzsálemből 
távozó emmauszi tanítványok, csalódottan, 

reményvesztetten. Az emmauszi tanítványoknak 

azonban szerencséjük volt, mert a hozzájuk csatlakozó 
Vándorban felismerték a feltámadt Jézust, és szívük 

lángolni kezdett, és ettől a pillanattól leállíthatatlanul 
tanúskodtak az igazi örömről. 

Az Egyházban ezt kínálja fel nekünk Isten, hogy mi is 
lehetünk ezek a szerencsés emmauszi tanítványok 
(lángoló szívű keresztények), akik felismerhetik az 
„útitársukban” a Feltámadottat. Ehhez csak arra van 
szükségünk, hogy elinduljunk feléje, ami nem elsősorban 
a naptárunkban való előbbre jutást jelenti, hanem sokkal 
inkább azt a benső vándorlást, amit a megfásult, 
szorongó és felületes énünktől teszünk meg a rólunk 
megálmodott isteni kép felé. 

A félelem a másiktól eltávolít, magányossá tesz. Az 
Istennel megélt valódi kapcsolat megtöri ezt a félelmet. 

Isten a megtestesülésével elkötelezte magát az ember 
mellett, minket választott, hogy mi is elköteleződjünk 

mellette és benne éljünk. Isten „megértette” az ember 
sóvárgását („… részesüljünk annak istenségében, aki 
kegyesen részese lett a mi emberségünknek…”). Isten 
irántunk való végtelen szeretete konkréttá lesz az 
átváltoztatásban, amikor is Isten úgy dönt, bennünk 
kíván lakozni, élni (ez lenne a szentáldozás értelme is). 

Jézus velem is így bánik. Időt ad. Előbb barátjává tesz, 
hogy aztán bátran beavathasson az életébe. 

„Korunk olyan keresztényeket követel, akiket Krisztus 
lebilincselt, s mert bensőséges kapcsolatban vannak a 

Szentírással és a szentségekkel, növekednek a hitben. 
Olyan személyeket követel, akik olyanok, mint egy 
nyitott könyv, amely beszél a Szentlélekben új élet 

tapasztalatáról, Isten jelenlétéről, aki támogat út közben 
és kitárja szívünket a soha véget nem érő élet előtt.” 
(XVI. Benedek pápa) 

 
Novák Katalin a pápánál: Emeljük tekintetünket az 

égre, hogy lehajolhassunk segíteni 
A család védelme, a magyar családpolitikai modell, 

Ukrajna, a béke elősegítése, az üldözött keresztények 

támogatása. Többek között ezekről a témákról folytatott 
megbeszéléseket Magyarország államfője 2022. 
augusztus 25-én délelőtt a Vatikánban. Ferenc pápa 
magán audiencián fogadta dolgozószobájában az 

Apostoli Palotában. Ezt követően pedig Pietro Parolin 

államtitkárral találkozott az elnök asszony. 
„Személyesen is átadtam a Szentatyának egy 

meghívólevelet és megerősítettem azt, hogy szeretnénk, 
ha jövőre Magyarországra látogatna, ezúttal a tavalyi 
látogatásához képest, amit a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson élvezhettünk és lehettünk érte hálásak, 
ugye az nagyon rövid volt, ezzel szemben most egy 
hosszabb látogatásra jönne el Magyarországra. 
Kifejeztem neki azt a vágyunkat, azt a reménységünket, 
hogy a látogatása megvalósuljon jövőre és a Szentatya 
megerősítette abbéli szándékát, hogy Magyarországra 
jöjjön. Ő azt mondta, hogy szerepel a tervei között egy 
magyarországi látogatás a jövő évre és az még az év első 
felében megvalósulhat.” – mondta Novák Katalin a 
találkozó után. 

Szóba került a megbeszélésen a magyar családmodell 
is, ami példaértékű, nemcsak Európában, hanem 

világszerte. „Nyolc évig adatott meg nekem, hogy a 
magyar kormányban a családokért dolgozhassak, 
gondolkozhassak és tehessek azért, hogy Magyar-
országon könnyebb legyen gyermeket vállalni és 
gyermeket nevelni. Illetve, hogy elhárítsuk azokat az 
akadályokat a fiatalok elől, melyek a gyermekvállalás, a 
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családalapítás útjában vannak, hiszen a fiatalok 
alapvetően – főként Magyarországon – szeretnének 
gyereket, szeretnének családban élni, de ez egy ilyen elvi 
dolog.” – vallja az elnök asszony. 

 

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. Kérjük, 
érdeklődjenek és jelentkezzenek a 
segreteria@katolikus.hu email címen.) 

 Acireale: október 23. (11.30) -  Acireale Chiesa di 

Santa Maria delle Grazie 

 Bari: szeptember 24, december 3. (17.00) Chiesa 

Santa Maria del Monte Carmelo templom (Bari, Via 

Napoli, 280).  

 Bologna: október 2., december 11. (11.30)  Chiesa di 

San Biagio, szentségi kápolna ( Via della Resistenza 

1/9) 

 Firenze: december 4. (12.00) Piarista nővérek 

kápolnája (Via Faenza 62) 

 Loreto: október 23. (10.00) Cappella della 

Crocifissione nella Basilica del Santuario della Santa 

Casa 

 Milánó: október 2., december 4. (16.00) Istituto di 

San Ambrogio kápolna (Via Copernico 9) 

 Nápoly: október 15. (17.00) Chiesa di Santa Maria di 

Costantinopoli (Via Santa Maria di Costantinopoli, 127) 

 Padova: október 30. (12.00) Chiesa di S.Stefano Re 

d’Ungheria (Via Ciamician 47) 

 Palermo: november 20. (12.00) Oratorio dei 

salesiani (Via Evangelista Giovanni Blasi 102/A) 

 Róma: október 30., november 27.,  (11.00) és 

december 26. (16.00)– Róma Basilica di Santo 

Stefano Rotondo 

 San Martino del Carso - Sagrado GO: október 31. 

(17.00) Chiesa di San Martino (Via Bosco Cappuccio 4) 

 Torinó: október 16. (11.30) Chiesa di San Rocco (Via 

San Francesco d’Assisi 3) 

 Verona: november 1. (helyszín és időpont 

egyeztetés alatt)  

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljük 
együtt magyarul a szentmisét! Arra kérünk benneteket, 
hogy a szentmiséről tájékoztassátok ismerősiteket, 
barátaitokat! 

 
Halottaink: 

A milánói közösségünk egyik tagja, Tiberio Boschetti, 
augusztus 28-án  meghalt. RIP. 

Szentmisét ajánlottunk fel kedves halottunkért. 

 
Egyéb hírek: 

 2022. október 8-án, szombaton reggel 8.15 órai kezdettel 
a Magyarok Nagyasszonya Kápolna búcsúünnepe 
alkalmából magyar nyelvű szentmisét celebrálunk a 
Szent Péter bazilika altemplomában. A részvételi 

szándékot kérjük jelezni a segreteria@katolikus.hu 
email címen.  

 
 Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió „római 

szekciója” egy egésznapos lelki-családi napot szervez 
2022. november 26-án, szombaton a Szent István 
Házban. Délelőtt 10 órától közös zsolozsma, vezetett 
lelkigyakorlat, beszélgetés kis csoportokban, majd közös 
ebéd. Ha igény van rá, babysitterről tudunk 
gondoskodni. Délután a Szombathelyi Egyházmegyei 

Karitász közreműködésével megismételjük a tavaly olyan 
jól sikerült adventi koszorúkötést, továbbá bemutatkozik 
az általuk működtetett Castellum Teaház. Kérjük, hogy 
november 10-ig jelentkezzetek az alábbi email címen: 
hungarian.mission.italy@gmail.com 
Kérjük, hogy jelezzétek a gyermekek, illetve az olasz 
házastársak részvételét is. Reméljük, hogy ezt az első 

ilyen közös lelkinapot még sok követi! 
 

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 következő alkalomra 
2022. szeptember 26-án, hétfőn kerül sor. 
 

 Október 10-én, hétfőn este 19.00 órától kerül sor a 
következő Morzsa kocsmára, amelynek keretében a 
Juhász Anna Irodalmi Szalon és a Petőfi Kulturális 
Ügynökség szervezésében egy különleges, meghitt 
koncertszínházi előadással emlékezünk meg a 100 éve 

született Nemes Nagy Ágnesről. Az előadás - melynek 
címe: „Nem akarok” -, egy meghitt, zenére fogalmazott 
életmű négy hangra komponálva, ahol nemcsak egy XX. 
századi, meghatározó irodalmi életút elevenedik fel, de 
közelebb léphetünk barátságok, versek, irodalmi művek 

és emberi döntések hátteréhez, míg dalként kedvenc 
Nemes Nagy Ágnes verseink csendülnek fel. 
Az előadók: Vecsei H. Miklós, Tempfli Erikkel, Hegedűs 

Bori és Juhász Anna. 
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