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„Az első – és legfenségesebb – születés az, amelyben a mennyei Atya az Isteni Léten belül, mégis
mint különböző Személyt nemzi az Ő egyetlen Fiát.
A második születés, amiről megemlékezünk, a
szűzies ártatlanságban és igazi tisztaságban megvalósuló anyai termékenység műve. A harmadik
születés pedig akkor megy végben, amikor Isten az
igaz lélekben minden órában, minden nap, valóságosan és szellemileg, a kegyelem által és szeretetből újra és újra megszületik.”
(JohannesTauler: a Hazatérés útjelzői
Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó. Budapest 2002. p. 81).

2021

-ben ünnepeljük a Szent Domonkos
által 1216-ban alapított szerzetes közösség magyarországi letelepedésének 800. évfordulóját.
A magyarországi Domonkos Család: az atyák, a
nővérek és a világi közösségek tagjai a kerek évfordulóra készülve jelentős lépésre szánták el magukat. A világhálón nem járatos testvérek és az érdeklődők számára nyomtatott formában is megjelentetik a rend három ágának híreit, fontos eseményekről szóló beszámolóit és tájékoztatnak aktuális
programjaikról.
A fehéren feketén kezdetben három alkalommal
jelenne meg évente.
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Később, igény szerint több szám is készülhetne.
A Domonkos Rend három ágának mindegyike
külön rovatban jelentkezne írásokkal és fotókkal és
rövid rendtörténeti rovat tenné színesebbé a lapot.
Az első szám ádventben, az új egyházi év elején
jelenne meg.
A közelgő ünnepre a Domonkos Rend egyik jeles
prédikátorának, az ún. rajnai misztikusok egyikének,
Johannes Taulernek (1290-1361) karácsonyi gondolataival kívánunk áldást, békét és az Élet születés
feletti tiszta örömet.
„Ma (ti. Karácsony napján) a keresztény világ, egy
háromszoros születésről emlékezik meg (...)

Jubileum 2021
KŐRÖSINÉ MERKL HILDA

A

z elmúlt 800 év alatt Isten bőkezűen megajándékozta a magyar domonkos közösséget.
Vikariátusunk káptalanja 2019 augusztusában ezért úgy határozott, hogy a 2021-es jubileumi évet
méltón meg kell ünnepelni.
Ebből a célból a rendi gyűlés egy bizottságot
hozott létre Jean-Yves Brachet, Jacek Górski és
Bejczi Tibor testvérek részvételével, abból a célból,
hogy a jubileumi év programjait előkészítse és
lebonyolítsa.

Mivel az évforduló egész Domonkos Családunkat
érinti, ezért örömmel számolhatunk be arról, hogy a
bizottsághoz nagylelkűen csatlakoztak mind az
apostoli nővérek, mint a világi domonkos testvérek.
Tóth Krisztina Veronika nővér Hódmezővásárhelyről és Kőrösiné Merkl Hilda, a világi domonkos
közösség elöljárója Budakesziről szívesen vállalták a
bizottsági munkában való részvételt, valamint
Zágorhidi Czigány Balázs történész, a Vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója is
nagylelkűen támogatja a szervezést kiemelkedő
szakmai tudásával és sokéves szervezési tapasztalataival.

Január 18 és november 11: Ezt a két dátumot jó előre
jegyezzétek fel a naptárba, Testvérek! 2021-ben ugyanis a Szent Domonkos Rend Magyarországi Rendtartományának 800 éves fennállását ünnepelve
(1221-2021) számos program vár majd rátok Árpádházi Szent Margit januári ünnepétől kezdve egészen
Tours-i Szent Márton püspök novemberi ünnepéig.
Bizonyára nem kell bemutatnom ezt a két szentet,
hiszen Szent Margit a magyar Egyház és Rendünk
kiemelkedő alakja. Szent Mártonról viszont tudni kell,
hogy mint Savaria (a mai Szombathely) szülöttjeként
az újkori domonkos Rendtartomány védőszentként
tisztelte és nevét viselte: Provincia Hungariae Sancti
Martini.

Emellett segítségünkre sietett Kostecki Andrzej
tartományi vikárius is. Így a bizottság a Domonkos
Család minden ágának lelkes részvételével kezdhette
el munkáját.
Az első személyes találkozásra 2019. november 30án, szombaton a szentendrei rendházban került sor.
Miután a bizottság már a megbeszélés előtt elektronikus úton egyeztette a jubileumi év lehetséges
programját, a személyes találkozás során már konkrét javaslatokról tudott beszélni.
Bizonyára most mindenkit az érdekel a legjobban,
hogy pontosan mi is fog megrendezésre kerülni 2021ben. A válaszra viszont még várni kell addig, amíg a
javaslatok megvalósulásáról biztos információ nem
áll rendelkezésünkre. Ezért legkorábban a februári
bizottsági találkozó után tudok a programról beszámolni. A lényeg most az, hogy a jubileum jó
kezekben van és már szervezés alatt áll. Ezért arra
kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzátok
közös hálaadásunk és ünneplésünk ügyét.
Árpád-házi Szent Margit, könyörögj érettünk!
Tours-i Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!
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Szent Domonkos,
az élet barátja –
avagy a debreceni Szent László Domonkos
Plébánia az élet szolgálatában
LIELI MARIANN

FOTÓ: KOVÁCS ÁGNES, LANKESZ ANIKÓ

Tokodi László
domonkos szerzetes beszél
életvédelemről, a családtervezés lehetőségeiről,
a II.János Pál Intézet
terveiről és mindebben
Szent Domonkos szerepéről.

A

z életvédelem ma nagyon sokat használt fogalom. Mi tartozik hozzá?
Az embereknek általában az élet két végpontja, a
fogantatás és a halál körüli kérdések jutnak eszükbe a
szó hallatán, mint például az abortusz vagy az
eutanázia. Ezeken kívül – a kezdet és a vég között –
még rengeteg dolog van, ami veszélyezteti az ember
életét.

A sokféle bioetikai kérdésen túl az életvédelemhez
tartozik az is, hogy egy gyermek megfelelő körülmények között, szerető családban nőhessen fel. Az
is, hogy védjük a környezetünket – erre mi, hívők a
teremtésvédelem szót használjuk –, és életmódunkkal sem romboljuk az életünket és egészségünket. Az Egyház persze nem csak a földi, hanem
az örök életünket is védeni hivatott.
Mi indított arra, hogy felkarold ezt az ügyet itt a
plébánián?
Régebben egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a
témával, inkább a dogmatika vonzott. Az egyik „Szólj
be a papnak!” alkalmon (nyilvános beszélgetőfórum
egyházi személyek részvételével) viszont ért egy
nagyon sokkoló élmény.
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Az este témája a lombikbébi-program volt, és az
egyik katolikus meghívott vendég szájából olyan
megnyilatkozások hangzottak el, amelyek teljesen
ellentmondtak az Egyház tanításának. A hallgatóság
is össze volt zavarodva, hogy egy katolikus egyházat
képviselő ember miért beszél így. Ekkor kezdtem el
mélyebben foglalkozni a témával.
Közben megtaláltak olyan emberek is, akik a
meddőséggel küszködtek, ami manapság egyre
nagyobb probléma. Akkoriban jelent meg a Schaﬄer
Orsolya „Gyermekáldás természetesen” c. könyve.
Ebben esik szó a Creighton-módszerről, amelynek
segítségével minden nő nyomon követheti ciklusának, termékenységének alakulását.
Utánaolvastam és kerestem olyan embereket, akik
értenek a biológiához, egészségügyhöz és vállalták,
hogy elvégzik külföldön a Creighton képzést. Mások
pedig a Billings Ovulációs Módszert és a Femm
Health női egészségnevelési programot sajátították
el és váltak a terület oktatóivá. Ezek a módszerek
nem teljesen azonosak a természetes családtervezés
néven ismert módszerrel, amely nem mindig
hatékony, éppen ezért orvosi körökben nem túl
népszerű.
Milyen konkrét tevékenység zajlik a plébánián
ehhez kapcsolódóan?
Az első még egyelőre az én személyes projektem:
elhatároztam, hogy minden általam felkészített
jegyespárt úgy adok csak össze, ha valamelyik
cikluskövetési módszert megtanulják. Sajnos ez még
nem érint sokakat, mert a plébániánkon elég kevés a
házasságkötés.
A szélesebb körű tevékenységhez intézményi háttérre is szükség lenne. 2007 óta működik a plébánián
a II. János Pál Intézet, amely jelenleg többnyire
előadásokat szervez mindenféle hithez köthető
témában, de hivatalos megalakulása még nem is volt,
ezt szeretnénk mi most pótolni. A december 8-i
alakuló ülésen jogilag is létrejönne az egyesület.
Elsősorban az i úság felé szeretnénk nyitni, felvilágosítást nyújtani nekik, ami a családban nem mindig
történik meg. Ehhez természetesen ki kell dolgoznunk egy jól felépített programot, amire egy főállású
munkatársat szeretnénk alkalmazni.
A lelki hátteret, spirituális támogatást pedig a
májusban felszentelt Szent Domonkos-kép adná,
ami a szent híres sorianoi kegyképének a másolata.
Nagyon sok csoda kötődik az eredeti képhez, többek
között gyermekáldásért való imádságok is meghallgatásra találtak. Ennek reményében várjuk mi is
ide a gyermekáldásra váró párokat, hogy imádkozzanak Szent Domonkos közbenjárásáért.

Szeretnénk, ha ez a templom Szt. Domonkos-zarándokhellyé válna. Kelet-Magyarországon az egy
Máriapócs kivételével nincs sok zarándokhely, és mi
abban bízunk, hogy ha már lesznek tanúságtételek
Domonkos közbenjárásáról, egyre többen jönnek
majd ide.
Hogyan lehet ebben a témában kilépni a templom
falai közül úgy, hogy a kívülállókat ne riassza el a
katolikus tanítás radikalitása?
Manapság szinte minden az egészségről szól, és az
emberek próbálnak visszatérni ahhoz, ami természetes. Ha nem azt hangsúlyozzuk túl, hogy a
katolikus egyház a születésszabályozásnak ill. a
gyermekáldás elérésének egyedül ezt a módját
fogadja el és bűnös az, aki nem ezzel él, hanem azt
helyezzük előtérbe, hogy ez a normális és természetes, merthogy bele van írva a testünkbe, akkor
az emberek fogékonyak lesznek rá. Ha az Egyház
bioetikai tanításáról van szó, minden elmondható
akár Isten nevének említése nélkül is, hiszen teljesen
a természeti és nem a természetfölötti törvényeken
alapul.
Az idén májusban először megrendezett Életöröm
Fesztivált – melynek egy városi helyszín adott otthont – nem egyszeri eseménynek szántuk, hanem
szeretnénk minden évben megismételni május 24.
körül, ami Szent Domonkos ereklyéi átvitelének
ünnepe. Ez egy szabadtéri családi rendezvény volt,
ahol a játékok, zenés-táncos bemutatók, kézműveskedés mellett különböző sátraknál lehetett beszélgetni a plébániánk családos közösségeinek tagjaival,
örökbefogadó vagy sérült gyermekeket nevelő
szülőkkel és a fent említett módszerek oktatóival.
Keressük a módját, hogyan szervezhetnénk meg ezt
a jövőben még jobban, még több embert megszólítva.
Fontosnak tartom, hogy ne csak a katolikus
médiában legyünk jelen, hanem világi újságokban,
honlapokon is. Szeretnénk sokféle helyszínen megjelenni az kismamakluboktól a kávéházakon át az
iskolákig. Nyitottak vagyunk az értelmes, építő,
egymás véleményét tiszteletben tartó párbeszédre.
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Mi az európai
kereszténység
feladata?
KATONA JOZEFINA, LIELI MARIANN

FOTÓ: ÖRÖM-HÍR

Az évente kétszer, májusban és októberben megrendezett rózsafüzért imádkozók városi találkozóját a Szt. László plébánia Rózsafüzér Társulata szervezi.
Az évtizedek óta folyamatosan működő társulat
létszáma ugrásszerűen megemelkedett, amikor
hat évvel ezelőtt átvette vezetését Pártos Lászlóné, aki azóta is végzi ezt a feladatot. A személyes
szó ereje az ő esetében is működött: szentmisék
után egyenként ment oda az emberekhez és hívta
őket, hogy csatlakozzanak a Rózsafüzér Társulathoz és vegyenek részt a napi imában.
A létszám így mára 160-ra duzzadt, ami 8 koszorút
jelent. (A 20 fős koszorúkban, mivel minden tag
más titkot imádkozik, egy nap alatt elhangzik a
teljes rózsafüzér.) Az imádkozók már nem csak az
idősek közül kerülnek ki, és szép számmal vannak
férﬁak is. A sok ember imája pedig összeadódik és
nagy erőt képvisel. A legutóbbi, október 20-i városi
találkozóról készült a következő beszámoló.

E

lőadónk Törő András atya, püspöki titkár, egyetemi lelkész volt. Több aktuális témát érintett előadása során.

Először arról beszélt, hogy október a Rózsafüzér
hónapja. Szükségünk van a rózsafüzérrel való kapcsolatunk megújítására, hitünk újbóli átélésére. A
mindennapokban gépiessé válhatnak tevékenységeink, így sajnos az imádkozás is. Ezért, ahogy ő
mondta, le kell „porolni” hitünket!
Ezután az európai kereszténységről hallhattunk. A
görög, latin, zsidó örökségek áthatják a mai európai
kereszténységet. Bár a különböző országok lakói
strukturálisan másképpen gondolkoznak, a kereszténység mégis mindenhová beszivárgott.
Érdekes statisztikai adatot hallottunk arról, hogyan találkozik a legtöbb ember a kereszténységgel.
Az emberek 82 %-a baráti hívásra, elenyésző százalékokban (2–6 %) más megkeresésekre pl. reklám
hatására. Ez mutatja, hogy milyen ereje van az
emberi szónak!
Végül részletesen az európai kereszténység értékeiről hallhattunk bővebben. Az emberi méltóságról, szabadságról, egyenlőségről, szolidaritásról.
Ezek mind Jézustól kapott hatalmas ajándékaink!
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Mi az európai kereszténység feladata? – tette fel a
kérdést zárásként. Ha elbukunk, fel kell állnunk s
folytatni a munkát, a harcot! Hitünket mélyen beleélni a világba!
András atya mondanivalóját Babits- és Juhász Gyulaidézetekkel tette még nyomatékosabbá. Lendületes
előadásmódjával folyamatosan fenntartotta hallgatósága ﬁgyelmét. Nem tudtam elég gyorsan jegyzetelni, hisz minden szavának súlya volt. Úgy éreztem,
nem hagyhatok ki semmit! Ebben a szokásosnál
nagyobb létszámú hallgatóság is egyetértett.
Köszönet Pártosné Katikának, aki – mint hallottam –
hosszú egyeztetés után tudta meghívni az igen
elfoglalt Törő András atyát.

Hittanos kirándulás
Máriapócsra
Szent László Domokos plébánia
NAGY LILI ÉS ZOLI

L

L egnagyobb szerencsénkre nyárias idő volt
az október közepi plébániai kiránduláson, amely Máriapócsra vezetett.

Míg a péntek javarészt játékkal és esti zenés
imádsággal, úgy a szombat ismeretszerzéssel
telt.
A szombati túra csodálatos élmény volt számunkra, mert Máriapócs környékét úgy ismerhettük meg, hogy közben rózsafüzért imádkozva haladtunk végig a Boldogság Útján (ez
egy Máriapócs körül vezető ösvény).
A rózsafüzért a hivatásokért ajánlottuk fel. Az
út végén kéréseinket, hálaadásainkat a könnyező Szűz oltára elé helyezhettük.
Mindkét nap vidáman telt el, teljes lelki felszabadulást nyújtva.
Hálásak vagyunk a minket kísérő szülőknek és a
program szervezőinek, Jacek atyának és Péter
testvérnek, hogy megvalósulhatott ez a szép
kirándulás.
Köszönjük szépen!
Izgatottan várjuk a következőt…
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Az Árpád-házi
Szent Margitról Nevezett
Szent Domonkos Rendi Nővérek

A

Nővérek Apostoli Kongregációját 1868-ban
alapították. A Domonkos Rend akkori generálisa,
Vincent Jandel, egy olasz domonkos atyát, Tommaso
Anselmit (1830-1890) küldte Rómából, hogy megreformálja a Habsburg Birodalom domonkos férﬁ
kolostorait.
Anselmi tágabb perspektívában gondolkodva
szerette volna újjáéleszteni a Rend női ágát is. Ehhez
akkor az ún. reguláris harmadrendet látta a legkorszerűbbnek, élete folyamán több ilyen közösséget is
alapított. Köztük az első volt a mi Kongregációnk.
Az első 10 - osztrák és olasz származású - jelentkező 1868. október 15-én öltözött be Szombathelyen, a Szent Márton (domonkos) templomban és
kezdet meg a domonkos szerzetesi életet Kőszegen.
Az első elöljáró Margarita Azula volt. A kőszegi
konventet a Domonkos Rend helyettes rendfőnöke
1878-ban vette fel (approbatio) a Rendbe. Anselmi a
magyar domonkos apáca, Árpád-házi Szent Margit
életeszményét állította követendő példaként a
nővérek elé, akik Szent Ágoston Regulája és a Rend
által adott konstitúciók szerint élték apostoli életüket.
A századfordulóra a közösség egészen elmagyarosodott. Ez volt Anselmi eredeti szándéka: az első
nővérek egyfajta magyarországi missziónak tekintették letelepedésüket. Szintén Anselmi eredeti
elgondolásnak megfelelően a domonkos hithirdetést
azóta is az apostoli szolgálatnak egy konkrét formájában, a nevelés-oktatásban, illetve pasztorációs
munkában valósítjuk meg.
Az első nővérek – a magyar nyelvet még törve, de
buzgón tanulva – lányokat tanítottak, igen szegény
körülmények között. A kőszegi közösség 1882- ben
Gleisdor an alapított új konventet, melyet 1889-ben
Vasváron egy harmadik konvent követett. Ezek a
házak 1895-ben Kongregációvá egyesültek, egy
általános főnöknő, Zündt M. Henrika vezetése alatt.
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1903-ban a Kongregáció újabb konventeket alapított
Kassán és Hódmezővásárhelyen, majd 1905-ben
Szombathelyen. 1906-ban azonban előbb a gleisdorﬁ, 1920-ban pedig (a trianoni béke miatt az
országtól elszakadt) kassai konvent is kivált a
Kongregációból.
A közösség gyorsan növekedett, így a nővérek
újabb konventeket és házakat tudtak létrehozni az
ország több pontján, különböző típusú oktatási
intézményekkel. Kőszegen, ahol az anyaház is volt,
működött az ország egyik legnagyobb tanítónőképző intézete a nővérek irányítása alatt.
1950-ben, a szerzetesrendek működésének betiltása előtt Kőszegen, Szombathelyen, Vasváron,
Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Budapesten,
Szarvaskenden (noviciátus), Velemben és Kondorfán
(rezidencia) voltak közösségek, összesen mintegy
210 domonkos nővérrel. Közülük néhányan voltak
annyira bátrak, és még eléggé aktívak ahhoz, hogy az
illegalitás éveiben is tartották egymással a kapcsolatot, és maguk köré gyűjtötték, segítették azokat a
lányokat, akikben a szerzetesi hivatást felfedezni
vélték. Így titokban többen is beléptek a Kongregációba és letették a fogadalmakat. Ők voltak azok,
akik az újrainduláskor a közös életre ismét vállalkozó
néhány idős nővérrel együtt összesen tízen létrehozták az első új közösséget a Szombathelyen
visszakapott rendházban 1991 januárjában. (A közös
élet már 1989-ben, az első noviciátus elindulásával
elkezdődött Hódmezővásárhelyen.)
A szombathelyi közösség létszáma örvendetesen
növekedett, így néhány év elteltével a szombathelyi
ház már szűknek bizonyult. Ezért 1998-ban a Budakeszi Egyházközség meghívására 5 nővér és 6 jelölt
Budakeszire költözött az egyházközség tulajdonában lévő épületbe.

Időközben gondoskodni kellett a Kőszegen 1994 óta
újra a Kongregáció fenntartásában működő Árpádházi Szent Margit Római Katolikus Általános Iskolában tanító nővérek elhelyezéséről is, ezért 2000ben Szombathelyről 4 nővér régi-új alapításra
Kőszegre költözött, egy ott vásárolt családi házba.
2001-ben Majnek Antal kárpátaljai püspök atya
meghívására 3 nővér Beregszászon alapította meg
első ottani missziós házunkat.
2002-ben a közösség elhatározta, hogy mivel a
szombathelyi ház rendkívül egészségtelen, azt
eladja, és helyette Budakeszin épít új anyaházat. A
kőszegi házat tetőtér- és alagsorbeépítéssel kibővítették, így ott 14 nővér elhelyezése vált lehetővé.
3 újabb nővér költözött Kárpátaljára, Ungvárra, az
egyházmegye által alapított egyetemi kollégium
vezetésére. (2004-ben viszont a beregszászi alapítást
elegendő nővér hiányában fel kellett adni.) 2004.
október 6-án került sor az új budakeszi ház ünnepélyes felszentelésére. (A korábbi kolostorépület
2004-2017 között egyetemi lánykollégiumként
működött.)
2005 augusztusában, Seidl Ambrus plébános és
Lázár János polgármester meghívására, 5 nővér
költözött Hódmezővásárhelyre, a Károlyi-házban
számukra kialakított kolostor-részbe, hogy ott a
pasztorációs munkába, hitoktatásba bekapcsolódjanak.

A Kongregáció 2005-től átvette a Mária Valéria óvoda
fenntartását is. A hódmezővásárhelyi közösség 2013tól konvent lett, és a Szent István plébánia melletti,
2013-ban felújított hajdani jezsuita rendházba
költözött. Veres András szombathelyi megyéspüspök
hívására 3 nővér költözött Szombathelyre 2015.
augusztus 1-től, a Hollán Ernő utca 4. szám alatti ház
emeletén kialakított rendházba. A nővérek fő
apostoli feladata a lelki élet szervezése a Brenner
János Katolikus Iskolaközpontban.
Kongregációnknak jelenleg 52 tagja van. Ebből
négyen jelöltek, négyen novíciák, hatan juniorok
(ideiglenes fogadalmasok) és harmincegyen örökfogadalmasok. Heten élnek közösségen kívül idős
koruk, betegségük vagy egyéb ok miatt.
Kőszegen, a Boldog Jordán Konventben 10 fogadalmas nővér teljesít szolgálatot (főleg az iskolában),
ebből kettő junior. Hódmezővásárhelyen, a Rózsafüzér Királynője Konventben 6, Szombathelyen, a
Jézus Szíve Házban 4 örökfogadalmas nővér él.
Az idősebb nővérek és a növendékek magisztráikkal, valamint más fogadalmas nővérekkel a
budakeszi Sienai Szent Katalin Konventet népesítik
be, összesen 25-en, de ebből a négy másodéves
novícia időszakonként más-más rendházunkban
tartózkodik, hogy belekóstoljon a nővérek apostoli
életébe.
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Beöltözés
Sopronban

Október 12-én Sopronban tartották a Világi Domonkosok (régi nevén domonkos harmadrend) őszi
országos találkozóját, amelyre az ország számos
pontjáról érkeztek testvérek
A negyedévente megrendezett esemény házigazdája a soproni Szent Domonkosról nevezett Közösség volt.

WARD HENRIETTA

A

z egész napos találkozó a soproni domonkos
rendházban és templomban zajlott. Délelőtt a rendház oratóriumában Szabó Bertalan OP házfőnök atya
elmélkedett az Úr imájáról, a Miatyánkról Aquinói
Szent Tamás tanítása alapján.
A program a domonkos templomban folytatódott, ahol a testvérek a rendházban élő atyákkal
együtt imádkozták el a napközi imaórát.
A fél tizenkettes szentmisét megelőzően két jelölt
testvért, Kiss Jenő és Kiss Rozália beöltöztek Világi
Domonkosok ruhájába, amelyet a domonkos skapuláré felvétele jelképez, és ezzel megkezdték újoncidejüket.

A soproni közösség rendi asszisztense, Jean-Yves
Brachet OP atya volt a szentmise főcelebránsa.
Szabó Bertalan OP atya koncelebrált, szentbeszédében Szent Domonkos, a Szűzanya és a rózsafüzér
kapcsolatáról tanította a híveket.
A szentmise után Bejczi Tibor OP atya mutatta be
a közel háromszáz éves barokk Szent Júdás Tádétemplomot, színes történetekkel ízesítve az ott
ábrázolt domonkos szentek életét.
A refektóriumban közösen elfogyasztott ebéd
után a közösségek vezetői megosztották a jelenlévő
testvérekkel a közösségi életük eseményeit.
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A magyarországi világi domonkos közösségek országos elnöke, Kőrösiné dr. Merkl Hilda beszámolt az
elvégzett feladatokról, a magyar domonkos káptalanról, ahol képviselte a 110 taggal rendelkező 13
világi domonkos közösséget, és a jövő időszak fontos
teendőire hívta fel a ﬁgyelmet.
A testvérek a nyári lelkigyakorlatukon már megbeszélték, hogy az éves képzési témájuk az Eucharisztia lesz, ezzel is készülve a 2020-as Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra. Megkezdték az előkészületeket a 2021-es kettős dupla jubileumra is,
ami a rendalapító Szent Domonkos halálának 800.
évfordulója, valamint a magyarországi rendtartomány alapításának 800 éves évfordulója is egyben.
A program zárásaként a testvérek felkeresték a Szent
Mihály temető domonkos kriptájában nyugvó Barna
Máté OP atyát, aki hosszú ideig volt a magyarországi
Domonkos Rend elöljárója, és 1 évvel korábbi korai
halála előtt a világi domonkos közösségek promotora. Imádságukkal és a Salve Regina eléneklésével tisztelegtek volt elöljárójuk sírjánál.
A világi domonkosok következő országos találkozója
2020. január 18-án Budapesten lesz, Árpád-házi
Szent Margit ünnepéhez kapcsolódóan.

Aquinói Szent Tamásról
nevezett Világi Domonkos
Közösség, Emőd
PATOCSKAI GERGELYNÉ KATALIN

A

közösséget még a rendszerváltás előtt, 1988ban alapították Mészáros Domonkos OP atya segítségével, Tőke István esperes úr közbenjárásával és
egyben védőszárnyai alatt. Az akkori 25 fős közösségi
létszám jelenleg 8 örökfogadalmas testvérből áll,
akiknek az átlag életkora 81 év.
2019. szeptember 20-án új közösségvezetőt választottak. Erre az alkalomra Szabó Bertalan OP
rendi asszisztensük mellett meghívtak bennünket,
világi domonkos vezetőket is. Elnökünk hivatalos
elfoglaltsága miatt Szabó Mihállyal képviseltük a
vezetőséget.
Kalóczkai Gábor plébános atya fogadott bennünket, aki nagyszerű példát adott és ad az idős emberek
vallásgyakorlatának megéléséhez. A katolikus templom a dombtetőn áll, ezért Gábor atya vasárnaponként mikrobusszal az otthonukból hozza és viszi a
szentmisére az idős testvéreket. Hétközben ugyanígy tesz domonkos testvéreinkkel is, amikor közösségi találkozójuk van és rendelkezésükre bocsátja a
plébánia egyik szobáját is. Gábor atya befogadó
vendégszeretetét odaérkezésünk első pillanatától
fogva mi is megtapasztalhattuk.
12 órakor kezdődött a szentmise, előtte rózsafüzért imádkoztunk a templomban, Bertalan atya
gyóntatott. A szentmisén Gábor atya koncelebrált.

Szentmise után a Plébánia csodálatosan felújított és
igényesen berendezett ebédlőjében ebédeltünk a
közösségi tagokkal együtt, Gábor atya maga szolgálta fel nekünk a ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételeket.
Megható volt a plébános atya alázata, gondoskodása és szolgáló szeretete.
Ebéd után magunkra maradva 6 örökfogadalmas
testvérünk és a mi jelenlétünkben megtartotta a
közösségi alkalmat. Imádság és bevezető, ráhangoló
gondolatok után Bertalan atya segítségével hivatalosan lezajlott a szavazás. Az eddigi vezető Takács
Andrásné Terike helyébe Szakács Lászlóné Ilonka
lépett.
A legnagyobb gondot a közösség életében az idős
korban látják, illetve abban, hogy nincsenek ﬁatalok,
akik átvennék a stafétát. A sikeresen lezajlott választások után még volt időnk kisétálni a temetőbe és
együtt imádkozni az ott eltemetett testvéreink lelki
üdvéért.
Az emődi közösség rendünkhöz való hűsége,
állhatatossága, kitartása idős koruk ellenére mindannyiunk számára példaértékű. Kérjünk az Úrtól a
világi domonkos lelkiség iránt elkötelezett ﬁatalokat.
Isten áldja a közösség minden tagját, és az őket
segítő, támogató Gábor atyát!
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Magyarországi Boldog Pál
Világi Domonkos Közösség,
Székesfehérvár
KŐRÖSINÉ MERKL HILDA

2019.

november 23-án délután ünnepélyes fogadalomtételen vettem részt Székesfehérváron. Korábban két világi domonkos közösség
működött a városban, melyek egyesültek. Jelenlegi
vezetőjük Párkányi Ferencné örökfogadalmas testvérünk. A közösség aszisztense, Szabó Bertalan
domonkos atya celebrálta a szentmisét a Jézus Szíve
templomban. Öt testvérünk tett egy éves fogadalmat Bertalan atya előtt.
A szentmise után szeretetvendégséget rendezett
a közösség. Baráti beszélgetésben számoltak be
közösségi életükről, gondjaikról és közösen kutattuk
a lehetőségeket, hogyan ünnepelhetnék a 800. éves
jubileumot a királyi városban. Reméljük sikerül adatokat szerezniük az egykori domonkos kolostorról,
melynek romjai ma egy magánház kertjében rejtőznek.

Köszönjük a szép ünnepet és a közösségi élményt a
fehérvári testvéreknek és Bertalan atyának.

Halottak napja
A budapesti közösségek néhány tagja, Takács Edit
Dominika, Forstnerné Bauer Rita és Hermány Miklós
testvéreink Mindenszentek ünnepe előtt az idén is,
mint minden évben, rendbe tették a budapesti
temetőkben nyugvó domonkos szerzetesek és világiak sírjait. Egyben feltérképezték a sírokat és segítségükkel nyilvántartást állíthatunk össze az utókor
számára. A munkával 2020 október végéig szeretnénk elkészülni.
Köszönjük az említett testvérek áldozatos munkáját és kérjük néhány testvérünk csatlakozását,
hogy megismerjük a sírokat és a jövőben többen
segíthessünk a sírok gondozásában.
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Búcsúzunk
Kele Pál
atyától
HIDVÉGI PÉTER

P

écsett a Szent Lőrinc otthonban 2019. október 15én visszaadta lelkét teremtőjének. Életének kilencvenedik évében a vasmiséje után nem sokkal
távozott.

Eredetileg domonkos szerzetes szeretett volna lenni,
de a rendek feloszlatásakor erre nem volt lehetősége.
Kitartásának, szilárd elkötelezettségének köszönhető, hogy mégis sikerült az akkor még működő pécsi
majd a győri szemináriumban kispapként befejezni
tanulmányait.
Virág Ferenc megyéspüspök 1954-ben szentelte
pappá a Pécsi Székesegyházban. Lelkészi szolgálatait többek között Ibafán, Pécs-Gyárváros plébániáján és húsz évig a Pécs Belvárosi plébánián plébánosként végezte. A Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola újjáalakulását követően annak tanára is volt.
Homiletikát, beszédtant tanított a papnövendékeknek, teológus hallgatóknak. Mint címzetes apát
és püspöki tanácsos is segítette a Pécsi Egyházmegyét.
Pécs város társadalmi életében is aktívan részt
vett, a nevéhez fűződik a Pécsi Kálvária rendbetétele,
a belvárosi templom liftező harangtornyának megépítése és a török kori belvárosi templom felújítása is.
A városban kifejtett tevékenysége elismeréseként
2008-ban „TÜKE” díjban részesült. Lelki vezetője,
segítője volt a még 2015-ben Barna Máté által
alapított Veronai Szent Péter Világi Domonkos közösségnek is, melyben korábbi domonkos gyökereit
látta újraépülni. Viszontagságos és hosszú úton lett
áldozópap.
2019. október 26-án 11.30 órakor búcsúztunk tőle a
Pécs Belvárosi templomban szentmise keretében,
majd az altemplomban helyeztük örök nyugalomra.
Emlékét, kedves humorát és példamutató papi
életét, domonkos lelkületét, melyet egész életében
megőrzött, szívünkbe zártuk.

