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Ragaszkodni a gyökereinkhez
Nagy örömmel látogatott Budapestre a magyar népért imádkozó Ferenc pápa

A Jézussal való találkozás 
példaképeiként említette 
az államalapító Szent Ist-

vánt és Árpád-házi Szent Erzsébe-
tet Ferenc pápa az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) 
tegnapi zárómiséjén mondott be-
szédében a budapesti Hősök terén. 
A szentatya a hívőkhöz fordulva azt 
mondta, engedni kell, hogy „a talál-
kozás Jézussal az eucharisztiában 
átalakítson bennünket, ahogyan 
átalakította a nagy és bátor szen-
teket, akiket tiszteltek, mint Szent 
István és Szent Erzsébet is”. „Csak-

úgy mint ők, mi se eléged-
jünk meg kevéssel: ne érjük 
be egy olyan hittel, amely 
csak a szertartásokból és 
az ismétlésekből él” – tette 
hozzá. Az egyházfő megje-
gyezte, a NEK egy út végét 
jelenti, de „legyen még in-

kább egy kiindulópont”. Fe-
renc pápa a mise végén elmondta 
a vasárnap déli Úrangyala-imádsá-
got, amelyben azt kívánta, hogy le-
gyen a kereszt a híd a múlt és a jövő 
között. A katolikus egyházfő úgy fo-
galmazott, a vallásos érzés az éltető 
nedve a gyökereihez olyannyira kö-
tődő magyar nemzetnek. „De a föld-
be szúrt kereszt nemcsak arra indít 
bennünket, hogy jól gyökerezzünk 
meg, hanem a magasba is nyúlik, 
és kitárja karjait mindenki felé” – 
mondta. Ferenc pápa hangsúlyozta, 
a kereszt „arra hív, hogy ragaszkod-
junk gyökereinkhez, de ne eléged-
jünk meg ezzel; hogy merítsünk a 

forrásból, és adjunk inni mindazok-
nak, akik szomjaznak a mi korunk-
ban”. Az egyházfő azt kívánta a hí-
veknek, legyenek „megalapozottak 
és nyitottak, mélyen gyökerezők és 
másokat tisztelők”. Ferenc pápa – 
az utolsó szavakat magyarul mond-
va – úgy zárta imádságát: „veletek 
és értetek mondom: Isten, áldd meg 
a magyart!”. A szentatya a zárómise 
és az Úrangyala elimádkozása után 
továbbutazott Szlovákiába. 

Európa szívében

A szentatya egyébként vasárnap 
reggel érkezett meg Budapestre, és 
repülőútján Európa szívében tett lá-
togatásnak nevezte magyarországi 
útját. A pápa a vele utazó újságírók-
nak azt mondta, nagy örömére szol-
gál, hogy Budapestre és Szlovákiába 
utazhat, hiszen tudja, hogy sokan 
várják. Az egyházfő a pápamobilon 
érkezett meg a Hősök terére, innen 

köszöntötte a több tízezer hívőt, 
akik hangos éljenzéssel, integetés-
sel köszöntötték, a tömegben a többi 
között magyar, székely, lengyel, spa-
nyol, portugál és vatikáni zászlókat 
lengettek. Az Andrássy úton egy cse-
csemőt adtak Ferenc pápa kezébe, 
aki a kereszt jelét rajzolta a kisgyer-
mek homlokára. Ezt megelőzően a 
szentatya részt vett a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a 
zsidó közösségek képviselőivel tar-
tott találkozón, amelyen a Budapest 
két partját összekötő Lánchídhoz 
hasonlította a keresztény és a zsi-

dó közösségek testvéri kapcsolatát, 
egységet szorgalmazva az antisze-
mitizmus ellen. „Zsidók és keresz-
tények már nem az idegent, hanem 
a barátot akarjuk látni egymásban, 
nem az ellenfelet, hanem a testvért” 
– mondta a katolikus egyházfő, aki 
a Szépművészeti Múzeum Márvány-
csarnokában olvasta fel olasz nyelvű 
beszédét, amelyben többek között 
Radnóti Miklóst és a költő Bori note-
szében írt sorait idézte.

„Ne hagyja elveszni 
a keresztény Magyarországot”

Ferenc pápa a Szépművészeti Múze-
umban találkozott Áder János köz-
társasági elnökkel, Orbán Viktor 
miniszterelnökkel, majd a magyar 
püspöki kar tagjaival is. A Vatikán 
közlése szerint a „szívélyes légkörű” 
találkozó mintegy 40 percig tartott. 
A katolikus egyházfő és Magyar-
ország vezetői az egyház magyar-
országi szerepéről, a környezet-
védelem iránti elkötelezettségről, 
valamint a családok védelméről és 
támogatásáról beszélgettek. A pápa 
megajándékozta a köztársasági el-
nököt Ippolito Caffi   olasz festőnek 
az 1800-as évek közepén készült, 
jelenleg a Római Múzeumban őr-
zött egyik festményének mozaikból 
készült másolatával. „Orbán Viktor 
miniszterelnök arra kérte Ferenc 
pápát vasárnapi budapesti talál-
kozójukon, hogy ne hagyja elvesz-
ni a keresztény Magyarországot” 
– mondta az MTI érdeklődésére 
Havasi Bertalan, a miniszterelnök 
sajtófőnöke. A közlés szerint Orbán 
Viktor átadta Ferenc pápának an-
nak a levélnek a másolatát, amelyet 
IV. Béla magyar király IV. Ince pá-
pához intézett.

Ferenc pápát a Hősök terén 
több tízezer hívő köszöntötte

▾  FORRÁS: MTI

Gaál András-emlékest

A Csíki Székely Múzeumban 
kedden, szeptember 14-én 17 
órától Gaál András-emlékestet 
tartanak. A rendezvényen csa-
ládja, barátai, ismerősei osztják 
meg a nemrég elhunyt neves 
festőművész, a csíki művészeti 
oktatás és a szárhegyi alkotó-
tábor egyik megalapítójának 
életével, munkásságával kap-
csolatos gondolataikat. Balási 
Csaba fotóművész felvételeiből 
készült válogatást mutat be, 
és a szárhegyi alkotótáborból 
elhozzák a művész több jelentős 
alkotását. A bárki számára 
nyitott megemlékezést Székedi 
Ferenc vezeti.
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A megemlékezésen elsőként Gyer-
gyó szentmiklós polgármestere 

köszöntötte az egybegyűlteket. „A 
hegyoldal őrzi titkát annak a bor-
zalomnak, ami 1944. szeptember 
7-e hajnalán történt. Az évek múlása 
nem mosta el az emlékezetet, mert 
az évfordulók a fi gyelmeztetés ere-
jével hatottak, hogy soha ne felejt-
sünk. A 90-es évektől már szabadon 
emlékezhetünk, de 30 év elteltével 
szükséges a továbblépésben gon-
dolkozni, az emlékhely gondozását, 
rendezését tekintve. A jövőben ez a 

megemlékező hely egy hősi temető-
vé kell váljon, ebben kérem a székes-
fehérváriak partnerségét, ha lehet, 
közösen vállaljuk fel és próbáljuk 
meg hősi temető státuszba helyezni 
és ahhoz méltóvá tenni itt a Gac-ol-
dalt” – fogalmazott Csergő Tibor 
András. A polgármester kihangsú-
lyozta, tíz éve annak, hogy Gyergyó-
szentmiklós a székesfehérváriaktól 
megkapta az egykoron itt állomáso-
zó honvédek csapatzászlójának má-
solatát, amelyet azóta is őriz a város. 

„Mindannyian szerencsések va-
gyunk, hiszen nem ismerjük a hábo-
rút, és a kommunizmus sötét  ideje 
is már a múlté. Ugyanakkor a múlt-
nak tovább kell élnie bennünk, mint 

ahogy a hősi halált halt honvédek 
emléke is tovább él szeretteikben. A 
mai nap nemcsak az lemészárolt szé-
kesfehérvári honvédekről, hanem 
az ismeretlen gyergyószentmiklósi 
nők hazafi ságáról is szól. Mint oly 
sokszor a nagy történelmi pillana-
tokban, de a szürkének tűnő hét-

köznapokban is, a nők helytállása, 
bátorsága, érzelmi támasza döntő 
szerepet játszott és játszik ma is” – 
hangsúlyozta ünnepi beszédében 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának képviseletében Lőrincz 
Aranka konzul. Székes-
fehérvár Önkormányza-
ta részéről Deák Lajosné 
Zsuzsanna, a határon túli 
kapcsolatokért felelős kép-
viselő tolmácsolta a város 
üzenetét, majd Karsai Béla, 
a Honvédség és Társadalmi 
Kör székesfehérvári elnöke  
tartott ünnepi beszédet. A megem-
lékezést rövid műsor színesítette, 
az egyházi áldást követően pedig a 
megemlékezők elhelyezték a kegye-
let koszorúit. 

• A vallásos érzés az éltető nedve a gyökereihez olyannyira kötődő magyar nem-
zetnek – jelentette ki Ferenc pápa tegnap a budapesti Hősök terén, a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus végén elmondott Úrangyala-imádságában. Néhány 
órás budapesti látogatása során az egyházfő állami vezetőkkel is találkozott.

Újabb megemlékezés a Gac-oldalban
• Szeptember 11-én újra főhajtásra gyűltek össze a 
gyergyószentmiklósi Gac-oldalban mindazok, akik a 
hetvenhét évvel ezelőtti kegyetlen mészárlás áldozata-
ira, a 159 székesfehérvári katonára és a vérengzés civil 
áldozataira emlékeztek. Az eseményt Gyergyószentmik-
lós önkormányzata szervezte.

A megemlékezők elhelyezték 
a kegyelet koszorúit
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