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M Á R C I U S  
 

2021.03.28. vasárnap Szenvedés 2. vasárnapja - Virágvasárnap (I. oszt.) 
9:30 / 16:30 Rózsafüzér  

 10:00 és 17:00 ünnepi szentmise  
2021.03.29. hétfő Nagyhétfő (I. oszt.)  

6:00 szentmise 
2021.03.30. kedd Nagykedd (I. oszt.)  

6:00 szentmise 
2021.03.31. szerda Nagyszerda (I. oszt.)  

6:00 szentmise 
 

Á P R I L I S  
 

2021.04.01. csütörtök Nagycsütörtök (I. oszt.)  
17:00 Nagycsütörtök liturgia 

2021.04.02. péntek Nagypéntek (I. oszt.)  
17:00 Nagypénteki liturgia 

2021.04.03. szombat Nagyszombat (I. oszt.)  
17:00 Húsvéti virrasztás 

 

2021.04.04. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP (I. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise (vendéglátás a kápolna előterében);  
       16.00 Miskolc 

17:00 ünnepi szentmise (este: Simon Gábor atya) 
2021.04.05. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ (I. oszt.)     10.00 Debrecen 

csak 18:00 (!!) ünnepi szentmise  
2021.04.06. kedd Húsvétkedd (I. oszt.) 

6:00 szentmise 
 

2021.04.10. szombat Húsvét utáni szombat 
16:30 Rózsafüzér 

17:00 (!!) szentmise; majd 10 perces katekézis 
2021.04.11. vasárnap Fehérvasárnap (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise szentségi áldással 

2021.04.12. hétfő hétköznap (IV. oszt.)  
6:00 szentmise 
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2021.04.17. szombat Szent Anicét pápa és vértanú (III. oszt.) 

16:30 Rózsafüzér 
17:00  szentmise; majd 10 perces katekézis 

2021.04.18. vasárnap Jó Pásztor vasárnapja (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 
2021.04.19. hétfő hétköznap (IV. oszt.)  

6:00 szentmise 
 

2021.04.24. szombat Szent Fidél vértanú (III. oszt.) 
16:30 Rózsafüzér 
17:00  szentmise; majd 10 perces katekézis 

2021.04.25. vasárnap Húsvét utáni III. Vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 
2021.04.26. hétfő Szent Klétus és Marcellinusz pápák és vértanúk 

6:00 szentmise 
 

M Á J U S 
 

2021.05.01. szombat Szent József (I. oszt.); Szűz Mária engesztelő szombatja 
16:00 Rózsafüzér és szentségi áldás 
17:00  szentmise; majd 10 perces katekézis 

2021.05.02. vasárnap Húsvét utáni IV. Vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 
2021.05.03. hétfő hétköznap (IV. oszt.) 

6:00 szentmise 
 

2021.05.07. péntek Szent Szaniszló püspök, vértanú . (III. oszt.); Jézus szíve-péntek 

16:00 Rózsafüzér és szentségi áldás 
17:00  szentmise 

2021.05.08. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.);  
 Szent Mihály arkangyal megjelenése  

16:30 Rózsafüzér 
17:00  szentmise; majd 10 perces katekézis 

2021.05.09. vasárnap Húsvét utáni V. Vasárnap (II. oszt.) 
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9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 

2021.05.10. hétfő Szent Antonius püspök, hitvalló (III. oszt.) 
6:00 szentmise 

 
2021.05.13. csütörtök Áldozócsütörtök - Urunk Mennybemenetele  

csak (!) 17:00 ünnepi szentmise     10.00 Miskolc 
 

2021.05.14. péntek hétköznap (IV. oszt.); Szent Bonifác vértanú 

6:00 szentmise 
2021.05.15. szombat De la Salle Szent János hitvalló (III. oszt.);  

16:30 Rózsafüzér 
17:00  szentmise; majd 10 perces katekézis 

2021.05.16. vasárnap Húsvét utáni V. Vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 
2021.05.17. hétfő Baylon Szent Paszkál hitvalló (III. oszt.) 

6:00 szentmise 
 

2021.05.22. szombat Pünkösd vigíliája (I. oszt.) 

2021.05.23. vasárnap PÜNKÖSDVASÁRNAP (I. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 
2021.05.24. hétfő Pünkösdhétfő (I. oszt.) 

6:00 szentmise 
 

2021.05.29. szombat Pünkösd utáni szombat (I. oszt.) 
16:30 Rózsafüzér 
17:00  szentmise; majd 10 perces katekézis 

2021.05.30. vasárnap Szentháromság Vasárnapja (I. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise 
2021.05.31. hétfő Mária királynő ünnepe (I. oszt.) 

6:00 szentmise 
 
 

Nincs Szentmise!!!
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Interjú a Szent X. Piusz Papi Testvériség általános elöljárójával 

Ferenc pápa egyházfőségéről 

 
Nem szabad megadnunk magunkat a világ előtt, 

hanem összefoglalni életünket Krisztusban 

 

 

 

DICI: Tisztelendő atya, nyolc éve hogy Ferenc pápa Szent Péter trónjára került, és ez 
évforduló alkalmán ön kedvesen megengedte nekünk ez interjút, melyért igazán hálásak 
vagyunk. 

Ferenc pápa egyházfősége, pontifikátusa egyes megfigyelőknek olybá tűnik, – különösen akik 
a hagyományhoz, tradícióhoz kötődnek – hogy az eszmék harca véget ért. Szerintük most a 
gyakorlat, praxis uralkodik, jelesül konkrét tettek, egy széleskörű pragmatizmusból 
fakadóan. Mi az ön véleménye erről? 

Pagliarani atya: Nem vagyok igazán biztos, hogy  tetteket és eszméket ily módon kéne 
ellenezni. Ferenc pápa mindenképpen nagyon gyakorlatias. De mint a kormányzás embere, 
pontosan tudja, merre tart. Egy széleskörű akciót mindig elméleti elvek, eszmei irányzatok 
előznek meg, melyeket gyakran egy központi eszme ural, és melyhez minden praxisnak 
viszonyulnia lehet és kell. 
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Azt kell felismerni, hogy a Ferenc pápa pragmatizmusa mögötti elveket megérteni nem 
mindig hiba nélkül való. Pl. néhányan azt gondolják, hogy a tettei mögött álló elvek a 
teologia del pueblo tükröződései, mely a felszabadítás-teológia argentin változata és annál 
lényegesen visszafogottabb. Azonban nekem éppenséggel úgy tűnik, hogy Ferenc pápa túl 
van ezen a rendszeren, sőt bármely ismert rendszeren. Úgy vélem, hogy a tetteit irányító 
eszméket nem lehet ily módon kielégítőleg elemezni és értelmezni, ha magunkat a 
hagyományos teológiai ismertetőjelek közé szorítjuk. Ő nem csak túl van minden ismert 
rendszeren, hanem fölöttük is áll! 

Mit ért ön ez alatt? 

Pl. II. János Pál alatt, mindennek ellenére ami helyteleníthető volt, ami az egyházfőségét 
illeti, a katolikus tanítás bizonyos pontjai érintetlenek maradtak. Azután XVI. Benedek 
papánál egy, az Egyház gyökereihez kapcsolódó szellemmel volt dolgunk. A 
figyelemreméltó erőfeszítése, hogy a kört négyszögesítse, a hagyományos  és a zsinatutáni 
tanítás összebékítésével, habár kudarcra volt ítélve, mindazonáltal megmutatta a törődését a 
hagyományhoz való hűség iránt. De Ferenc pápának nem ez a fő gondja. A pontifikátus, 
amely alatt élünk, egy történelmi fordulópont a Katolikus Egyháznak: bástyák amik még 
megmaradtak, örökre leromboltattak – emberi szemmel nézve; és ugyanakkor, az Egyház 
újradefiniálta, forradalmizálta a lelkeket és a világot illető küldetését. Az még túl korai, hogy 
e fölfordulás kiterjedését megfelelően értékeljük, de már most megkísérelhetjük ezt 
elemezni. 

Bűn és kegyelem 

Azt mondja, hogy még mindig álló bástyák romboltattak le. Miről beszél? 

Különösen az utolsó erkölcsi alapokra gondolok, melyeken nemcsak a keresztény 
társadalom, hanem bármely természetes társadalom is nyugszik. Csak idő kérdése volt, 
előbb-utóbb meg kellett történnie. Mostanáig, habár néha homályos volt, az Egyház eléggé 
szilárdan képviselte az erkölcsi követeléseit, pl. a katolikus házasságot illetően, és elítélte a 
szexuális perverziókat. De e követelések sajnos egy céljuktól eltérített, hibás 
dogmateológiára épültek, és így ingataggá váltak. Elkerülhetetlen volt, hogy egy nap 
megrendüljenek. Szilárd elvek nem tudnak szilárdul állani, amikor isteni szerzőjük eszméje 
meggyengül vagy eltorzul. Ezen erkölcsi elvek túlélhetnek egy darabig, még évtizedekig is, 
de gerincüktől megfosztva arra ítéltettek, hogy egy nap „lejárt”-nak bélyegezzék és 
gyakorlatilag megtagadják őket. Ennek vagyunk tanúi Ferenc pápa alatt, különösen ami a 
2016 márc. 19-edikei Amoris Laetitia apostoli körlevelet illeti. Ez a dokumentum nemcsak 
komoly tévedéseket tartalmaz, de egy teljesen új, historicista megközelítést alkalmaz. 

Mi ezen új megközelítés? Mi befolyásolhatta döntését? 

Ferenc pápának egy nagyon pontos általános elképzelése van a jelenlegi társadalomról és a 
ma Egyházáról. Nekem úgy tűnik, hogy egyfajta hiperrealizmustól szenved, egyfajta 
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pasztorális hiperrealizmustól. Szerinte az Egyháznak szembe kell néznie a tényekkel: többé 
már lehetetlen az erkölcsteológiát úgy tanítani, mint eddig. Ezért az Egyháznak meg kell 
adnia magát a modern ember igényei előtt, és az anya szerepét kell fölvennie. 

Természetesen, az Egyháznak mindig anyának kell lennie. De ahelyett hogy az élet 
továbbadásával és a gyermekei nevelésével lenne anya, itt úgy lesz anya, amennyire képes 
odafigyelnie, megérteni és gyerekeit elkísérni… Ezek a megfontolások önmagukban nem 
rosszak, de itt egy új és nagyon különleges értelemben kell megérteni őket: az Egyház már 
nem tud előírni, és ennek folytán nem szabad előírnia többé. Passzívnak kell lennie és 
alkalmazkodnia. A ma megélt egyházi élet az, mely befolyásolja és meghatározza az Egyház 
misszióstevékenységét, sőt, annak létoka. Például, mivel az Egyház már nem tudja 
megszabni ugyanazon feltételeket a szentáldozás elé, mint korábban, mert a modern ember 
ezeket elviselhetetlen intoleranciának érzi, az egyedüli keresztény és valószerű reakció, e 
logikát követve, hogy alkalmazkodunk a helyzethez és újradefiniáljuk a követelményeket. 
Ezért, a dolgok erejénél fogva az erkölcsiség megváltozik: az örök törvények fejlődésen 
mennek által, amit a történelmi fejlődés tesz szükségessé, és a hamis és félreértett szeretet 
parancsai. 

Az ön véleménye szerint a pápát nyugtalanítja e fejlemény? Érzi a pápa annak szükségét, 
hogy igazolja ezt? 

Kétségkívül a pápának tisztában kellett lennie kezdettől fogva, a reakcióra, melyet egy ilyen 
folyamat előhívna az Egyházon belül. Valószínűleg azzal is tisztában volt, hogy olyan ajtókat 
nyitogat, melyek több mint kétezer éve erős lakat alatt voltak. De számára a történelmi 
követelések felülírtak minden más megfontolást. 

Eben az összefüggésben nyeri el a „kegyelem” fogalma a teljes jelentését és mélységét. E 
„kegyelem”-eszme mindenhol jelenlévő a beszédeiben. Ez már nem a szeretet Istenének 
válasza mely a megtért bűnöst tárt karokkal fogadja, hogy őt megújítsa, és neki a kegyelmi 
életet visszaadja. Ez most egy végzetes kegyelem, amely arra kell, hogy az emberiség sürgős 
szükségleteit kielégítse. Mivel innentől az ember már képtelen még a természeti törvényt is 
tisztelni, ezért az embernek szigorú joga van megkapni e kegyelmet, egyfajta leereszkedő 
amnesztiát Istentől, aki szintén alkalmazkodik a történelemhez, anélkül hogy uralná azt.  

Ezáltal nemcsak a hitet és a természetfeletti rendet tagadják meg, hanem az erkölcsi elveket 
is, amelyek elengedhetetlenek egy őszinte és becsületes élethez. Ez ijesztő, mert az erkölcsök 
kereszténnyé tevésének határozott tagadását jelenti: ellenkezőleg, a katolikusoknak a világ 
erkölcseit kell átvenniük, vagy legalábbis, az adott esetben a jelenlegi erkölcsi törvényt, 
beleértve az „újraházasodást” és az egynemű „házasságot”. 

Ilyetén a kegyelem lett a gyógyszer mindenre, az új evangelizáció alapja egy olyan 
évszázadnak melyet nem lehet már megtéríteni, és a keresztényeknek akikre a parancsolatok 
igáját nem lehet rárakni. Ily módon a veszélyben lévő lelkek ahelyett hogy bátorítást és 
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erősítést nyernének a hitben, megnyugtatást és igazolást kapnak a bűnös helyzetükben. Ezt 
csinálva a hit őrzője még a természeti rendet is eltörli: vagyis semmi sem marad. 

Ami e hibák mögött van, az anyagi világon túlmutató (transzcendens) és a függőleges 
(vertikális) minőség hiánya. Nincsen már utalás, még rejtetten sem, a természetfelettire, a 
földi világ utáni életre, mindenekfölött a Megváltás munkájára a Mi Urunk által, aki 
egyértelműen minden embernek megadta az üdvözülés szükséges eszközeit. Ezen eszközök 
időtlen hatékonyságát már nem hirdetik és nem ismerik fel. Már nem hisznek bennük! 
Következésképpen, minden lecsökken egy tisztán vízszintes (horizontális) és historicista 
látomásra, melyben az esetlegesség uralkodik az elvek felett, és ahol csakis a földi jólét 
számít. 

Ez a fordulópont, mint említette, beilleszthető a II. Vatikáni zsinat tanításába, vagy már egy 
III. Vatikáni zsinathoz tartozik, mely még nem zajlott le? 

A folyamatosság a zsinat lefektette alapelvekkel és a meghaladásuk egyaránt megfigyelhető. 
Nagyon egyszerű az ok: a II. Vatikáni zsinat korszerűsíteni akarta az Egyházat a XIII. János 
és VI. Pál hirdette aggiornamento-val. Namármost Ferenc pápa folytatja a világ bűneihez 
való alkalmazkodást – legalábbis amikor a bűn politikailag korrekt. Ezt egy igazi 
szeretetkifejeződésnek mutatják be – minden, a mai társadalomban engedélyezett formában – 
és amelyet az irgalmas Isten megenged.  Mindig egy eseti alapon, de ezek a kivételes esetek 
előbb-utóbb szabállyá válnak, amint ezt már Németországban látjuk. 

Ferenc pápa utópiája 

A hagyományos erkölcsiség progresszivista kiirtásán kívül Ferenc pápa képvisel bármiféle 
értéket? Vagy, másképpen mondva, milyen alapra akar építeni? 

Nagyon találó kérdés, melyre a pápa maga adta meg a választ, 2020 okt 3-án, a legújabb 
enciklikájában, a Fratelli tuttiban, ahol megerősítette, hogy „mindez egy új gondolkodásmód 
után kiált” és folytatván: „megfelelni a kihívásnak hogy egy új emberiséget képzeljünk el. 
[…] ez a béke igazi ösvénye.”1 

Ezt hívják úgy, hogy utópia, és ez történik mindenkivel, aki elvágja magát a gyökerektől. A 
szentatya, szakítva az isteni hagyománnyal, egy ideális és elvont tökéletességre törekszik, 
mely a valóságtól teljesen idegen. Ugyanazon szakaszban megvédi az álláspontját, 
beismerve, hogy „ a szavai fantáziaként hangzanak”, és megnevezi az alapot, amire 
hivatkozva igazolni véli álláspontját: „a nagy elv, hogy vannak jogok, melyek az 
elidegeníthetetlen emberi méltóságból születtek”. De pontosan az isteni kinyilatkoztatás és a 
katolikus hagyomány tanítja, hogy az emberi természet és -méltóság önmagukban nem 
elegendőek. Miként Chesterton mondja: vedd el a természetfelettit, és ami marad, a 
természetellenes.2 Egyedül a természet Isten nélkül a gyakorlatban természetellenessé 

                                                 
1 Nr 127. 
2 Chesterton: Eretnekek, VI. Fejezet. 
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hajlamos válni. A természetfeletti rendre hivatva és abba fölemelve Isten az emberi 
természetet kegyelemre rendelte. Ezért a természet nem tudja eltávolítani a természetfölöttit 
anélkül, hogy magában mély rendetlenséget ne idézne elő. Ferenc álma, az ő „alternatív 
gondolkodásmódja” mélyen naturalisztikus. 

Egy másik jele az utópisztikus karakterének, hogy egyetemes kiterjedésű: ennek 
következtében mindenkire rá kell erőltetni, autoriter és abszolút módon. Mivel az ilyen 
álmokat mesterségesen gondolják ki, ezért mesterségesen kell őket keresztülvinni is. 

De miben áll Ferenc pápa utópiája? 

Tökéletes összhangban a modern ember törekvéseivel, a gyökereitől elszakított, általa 
képviselt jogokkal megerősítve, két eszmében foglalható össze: az integrális ökológiában és 
az egyetemes testvériségben. Nem véletlen, hogy a pápa két kulcsenciklikát szentelt e két 
tárgynak, melyek, mint ő maga állítja, a pontifikátusa két fő részét képezik. 

A Laudato sì (2015 máj 24.) integrális ökológiája tulajdonképpen egy új erkölcsiség ajánlata 
az egész emberiségnek, az isteni kinyilatkoztatást és ezért az evangéliumot figyelmen kívül 
hagyva. Az elvei tisztán önkényesek és naturalisztikusak. Probléma nélkül egy húron 
pendülnek az emberiség ateista törekvéseivel, szenvedélyesen foglalkozva a Földdel és 
tisztán az anyagi dolgokba merülve. 

A Fratelli tutti egyetemes testvérisége, melyet a pápa nagyon ünnepélyesen képviselt az Abu 
Dhabi nyilatkozat kapcsán, melyet az Al-Azhar nagyimámja is aláírt, nem más, mint egy 
naturalista karikatúrája a keresztény testvériségnek, melyet a katolikus hagyományban az 
istentől származás köt össze, mely közös a Mi Urunk Jézus Krisztus által megváltott összes 
emberben. A Ferenc-féle testvériség tartalmában megegyezik a szabadkőművességével, 
amely az elmúlt két évszázadban mást sem tett, csak gyűlöletet vetett, különösen az Egyház 
ellen, ama a szenvedélyes vágytól vezérelve, hogy elfoglalja az egyetlen valóban lehetséges 
testvériség helyét az emberek között. Ez nemcsak a természetfeletti rend tagadása, amely az 
Egyházat egy emberbarát civil szervezetté fokozza le, de szemlélteti az eredendő bűn meg 
nem értését és a kegyelem szükségességének elfeledését is, mely kettő a katolikus 
hagyományban az elesett természet helyreállításának megértéséhez és előmozdításához 
szükséges. 

Ezesetben miként lehet mégis megkülönböztetni az Egyház és a civil társadalom szerepét? 

Ma a Katolikus Egyház a papi hatalom képét, mint a kortárs világ és annak társadalmi-
politikai szükségleteinek szolgálatát kínálja… De ez a papság már nem az intézmények 
keresztényesítésére vagy az erkölcs reformjára irányul, amely ismét pogány lett; tragikusan 
emberi papság, minden természetfeletti dimenzió nélkül. Paradox módon, akárcsak a 
keresztény korszakban, a civil társadalom és az Egyház is egységben találja egymást, hogy 
egymás mellett harcolhassanak a közös célokért ... de ezúttal egy szekularizált társadalomról 
van szó, amely saját nézeteit és eszméit ajánlja fel az Egyháznak és kényszeríti rá. Ez 
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valóban ijesztő: a világi humanizmus lett az Egyház világossága, a só, mely ízét adja neki. 
Az elmúlt évek doktrinális és erkölcsi vihara jól szemlélteti a kisebbrendűségi komplexust, 
amelyet az egyház emberei a modern világgal szemben fenntartanak. 

És mégis - ez a hit titka, ez a reményünk - az Egyház szent, isteni, örök: a jelen óra 
szomorúságai ellenére, belső élete - minden, ami a legmagasztosabb benne - bizonyosan az 
Istent és az angyalokat gyönyörködteti szépségben. Ma, mint mindig, az Egyház rendelkezik 
minden szükséges erőforrással a vezetéshez és a megszenteléshez! 

Krisztus királyságának szükségessége 

Mit gondol, milyen eszközökkel tud az Egyház e hibáktól megszabadulni és megújulni? 

Először is le kell mondani az utópiákról és vissza kell térni a valóságba, vissza az Egyház 
gyökereihez. Három kulcsfontosságú pontra lehet mutatni, amelyeket az Egyháznak vissza 
kell szereznie, hogy engedmények és komplexusok nélkül újra kezdhesse az igehirdetést: 
egyrészt az eredendő bűn léte és annak hatásai (a háromszoros mohóság, amelyről Szent 
János első levelében beszél), és ez ellentétes a naturalista naivitás bármely formájával; akkor 
a kegyelem, a megváltás gyümölcse, az egyedüli - de a mindenható - gyógymód szüksége, 
hogy diadalmaskodjon ezeken a pusztító hatásokon; és végül egy olyan végső 
transzcendens cél, amely nem ezen a földön, hanem a Mennyben van. 

Ennek felidézése azt jelentené, hogy újra meg kellene kezdeni "a testvérek megerősítését".3 
Újra hirdetnék az igaz hitet: ez minden természetfölötti élet szükséges feltétele; emellett (az 
igaz hit) a természeti törvény nélkülözhetetlen őre, amely eredetében ugyanúgy isteni, örök 
és megváltoztathatatlan, szükséges alap ahhoz, hogy az embert a tökéletességére vezesse. 

E három fogalom egyetlen ideálban foglalható össze: Krisztus királyban. Ő a hitünk 
tárgya. Ő a kegyelem szerzője. Ő ennek a természeti törvénynek a szerzője, amelyet az 
ember szívébe írt fel, amikor megalkotta. Az isteni törvényalkotó nem változik. Nem mond 
le tekintélyéről. Amint ez a törvény nem változtatható meg anélkül, hogy megváltoztatná 
magát a hitet, úgy nem állítható vissza anélkül, hogy újra megadná Isteni 
Törvényalkotójának a megérdemelt becsületet. 

Világos nyelven: Nem szabad megadnunk magunkat e világnak, hanem inkább „mindent 
helyreállítani Krisztusban.”4 Krisztus királyban és Krisztus király révén az Egyháznak 
minden eszköze megvan a világ legyőzésére, amelynek hercege a hazugság atyja.5 A kereszt 
által ezt már egyszer és mindenkorra megtette: "Legyőztem a világot".6 

Vajon a Boldogságos Szűz Máriának különleges szerepe lesz e győzelemben? 

                                                 
3 Vö. Luk 22,32 
4 Ef 1,10 
5 Jn 14,30 és Jn 8,44 
6 Jn 16,33 
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Mivel ez a győzelem Krisztus királyé, szükségszerűen a Boldogságos Anyjáé is. A 
Boldogságos Szűz Mária mindig társul Fiának minden csatájával és győzelmével. E mostani 
helyzetben nagyon különleges szerepe lesz: még soha nem ültek diadalt oly veszedelmes és 
alattomos hibák, mint manapság, melyek ily széles körű és mély pusztításokat okoztak a 
keresztények mindennapi életében. Nos, a legszebb a címek közül, amelyeket az egyház a 
Boldogságos Istenszülőnek tulajdonít, a "minden eretnekség eltiprója"(Cunctarum Haeresum 
Interemptrix) – széttapossa a fejét az eretnekségeket kiagyalóknak – és a "keresztények 
segítsége" (Auxilium Christianorum). Minél véglegesebbnek tűnik a tévedés győzelme, annál 
dicsőségesebb lesz a Boldogságos Szűz Mária győzelme. 

 

Interjú Menzingenben, 2021. március 12-én, 
Nagy Szent Gergely pápa ünnepén 

 

Az Szent X. Piusz Papi Testvériség története, II. rész 

 
3. A terjeszkedés évei 

 
Pár ember fájdalmas távozása után Lefebvre érsek magára vállalta az Econe-i 
szeminárium rektori tisztségét. A tanári kart megújította, 1977-re már az SSPX 
tagjaiból állott egészen. 
 
1975-ben Weissbadban. Appenzell kantonban egy német nyelvű szeminárium nyílt meg, p. 
Schmidbergerrel, mint rektorral. 1977 októberében az SSPX 40 papot, 150 szeminaristát 20 
házat és három szemináriumot számlált (Econe, Weissbad, Armada). 
1978-ban a weissbadi szeinárium Zaitzkofenbe költözött (Németo.). 
 
1979-ben megalakult a Buenos Aires-i Szeminárium 12 elsőéves szeminaristával. Az 
armada-i szeminárium Ridgefieldbe költözött (Connecticut), 100 mérföldnyire New Yorktól. 
Ekkor Lefebvre érsek megvált rektori tisztségétől, és Tissier de Mallerais váltota őt. Az érsek 
Rickenbachba ment (Soleure kanton). A suspensio á divinis nem jelentette a kapcsolatok 
végét Rómával. II János Pál pápával találkozván Lefebvre érsek a következő formulát 
javasolta: “a zsinat a hagyomány fényében”. A pápa úgy tűnt elégedett ezzel, ha nem lett 
volna egy bíboros sajnálatos közbelépése. 
 

Új általános elöljáró 
 
1983 júniusában a papszentelések alkalmából elmondott szentbeszédében az érsek kihirdette, 
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hogy p. Schmidberger fogja őt váltani, mint az SSPX általános rendi elöljárója. 
 
 

4. Püspökszentelések  

 
1983-től új időszak következett: a pápa botrányos tetteivel szembesülve Lefebvre érsek és de 
Castro Mayer püspök levelet tettek közzé, 1983 nov. 21-én. Ezt Szent Pálnak a Szent Péterrel 
szembeni ellenállásának szellemében tették. 
 
1985-ben megjelent a Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz. Tiszta nyelvezettel, mindenki 
számára közérthetően Lefebvre érsek elmagyarázta a reformok iránti ellenállását. 
 
Az 1986-os esztendőben volt az assisi-i vallásközi találkozó, II. János Pál több súlyos 
akciójával együtt. December 2-án, Lefebre érsek és de Castro Mayer püspök reagált. 

 
Egy szeminárium nyílt Flavigny-ban 
(Fro.) hogy befogadja azon 
szeminaristákat, akiknek Econe-ban 
már nem jutott hely. 
 
Ezen esztendő tanúja volt szintén egy 
nagyszerű földrajzi terjeszkedésnek, 
alapításokkal Gabonban, Chilében, 
Új-Zélandon, a Francia-Antillákon, 
Zimbawéban és Indiában. 

 
1987 márciusára az SSPX minden kontinensen jelen volt. 
 

 
A püspökszentelések 

 
A zsinatos Róma hitehagyása teljes mértékű lévén, az 1987-es papszentelések alkalmával 
Lefebvre érsek bejelentette, hogy ha Isten úgy akarja, ő nem habozik püspököket szentelni 
átvenni az ő helyét, hogy az SSPX munkáját folytatni lehessen. 
 

Kanonikus látogatás 
 
Róma válasza az volt, hogy Gagnon érseket és Perl püspököt küldötték, az SSPX házait és 
létesítményeit meglátogatni, ílymódon elismerve hogy a szankciók és az elnyomás illegitim 
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volt. Az érsek még a “felfüggesztett” 
Lefebvre érsek miséjén is részt vett 1987 
dec. 8-án. Ennek nyomán Lefebvre érsek 
elhalasztotta a püspökszentelést, a 
megegyezés reményében bízva. De az 
érsek jelentése, habár kedvező volt, a 
fiók mélyére került. Mindezidáig nem 
került kiadásra. 
 
Ennek ellenére Lefebvre érsek aláírt egy 
nem túl kielégítő doktrinális formulát 
egy új megbeszélés után 1988 május 5-
én. De már  másnap biztosítékokat kért a 
szentelésekre és a hagyományra 
vonatkozó római titkárságra 
vonatkozólag. 
 

Túlélési hadművelet 
 
Az elengedhetetlen feltételek 
visszautasítása arra a döntésre indította 
az érseket, hogy az SSPX négy tagját 
püspökké szentelje 1988 júniusában. A 

püspökszentelést az Egyház helyzete igazolta és tette szükségessé. 
 
1988 márciusában a hatodik szeminárium, a Szent Kereszt Szeminárium megnyitotta kapuit 
Ausztráliában. Ugyanezen év szeptemberében az észak-amerikai szeminárium Winonába 
költözött, a régi domonkos noviciátus szépen helyreállított épületeibe. 
 

5. A század vége 

 
1994-99 között a Testvériség békés fejlődést tapasztalt. A hagyomány mint olyan 
növekvőben volt, a túlélési hadműveletnek köszönhetően, melyet Lefebvre érsek 
tervezett és hajtott végre. A papok, szerzetesek és szerzetesnők valamint hívek 
növekedése ékesen bizonyították a “lázadó” püspök döntésének helyességét. 
 

Jubileumok 
 
1989 nov. 19-én Le Bourget-ban, Párizs külvárosában Lefebvre érsek papságának 60. 
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évfordulóját ünnepelte 23000 hívő körében. 
 
1990-ben az SSPX 20 éves fennállását ünnepelte.  
 

Lefebvre érsek és de Castro Mayer püspök halála 
 
1991 márc. 25-én Lefebvre érsek álomra hunyta szemét az Úrban. Egy kardinális, midőn 
meglátogatá Econe-t és az érsek sírja előtt elmélkedék, így suttogott: “Köszönjük, kegyelmes 
uram!” 
 
1992-ben Tissier de Mallerais püspök Williamson püspökkel és de Galarreta püspökkel 
fölszentelte Rangel püspököt a Vianney Szt János testvériség számára a brazil Camposban. E 
Testvériséget a hit bátor védelmezője, de Castro Mayer püspök alapította, hogy a hívek az 
Egyház 2000 éves hagyománya szerint élhessenek tovább. 
 
1992-ben az SSPX házat nyitott a Fülöp-szigeteken. Ugyanekkor ért el eredményeket az 
aposztolátus Kelet-Európában, mely a vasfüggöny lehullása után kezdődött el. 
 
1993 márc. 25-én bemutatták az első misét a Schwandegg-kastélyban, amely a rendi 
elöljáróság otthona lett, valamint az oblátus nővéreké, míg végül a hivatások emelkedő 
száma miatt a noviciátust Salvanba (Valais kanton) vitték. 
 

Választások 
 
1994-ben Fellay püspök lett az általános elöljáró p. Schmidberger helyett, aki első általános 
asszisztens lett. 
 
A jubileumi évben Fellay püspök elhatározta hogy Rómába viszi az SSPX-et, az apostolokat 
tisztelni és ily módon megmutatni a Katolikusság központja és a pápaság iránti kötődést. 
 
Ilyetén több mint 5000 ember – ami szentévi rekord – jött Augusztus közepén Rómába, hogy 
elzarándokoljon a nagy bazilikákba. Egy újság im-ígyen tudósított a címlapon: „5000 
kiközösített ember a Szent Péter-bazilikában!” ami kihangsúlyozta a helyzet ironikus voltát: 
azok, akik próbálják a hitet megtartani és akik harcolnak a Katolikus hit ellenségei ellen, 
száműzve vannak az Egyházból. 

“Kapcsolatok” Rómával 

Castrillon-Hoyos kardinális kinevezése az Ecclesia Dei bizottság fejévé aki előtte a Klérus-
kongregáció prefektusa volt, volt a közelebbi „kapcsolatok” kezdete. Megoldási javaslat 
született, de bármiféle konkrét doktrinális formula  (=tanbéli nyilatkozat vagy hitvallás) 
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nélkül. De az akkori egyházi hierarchia tagjainak felfogása a „Hagyományt” illetően 
egyértelműen korlátozott volt. Sajnos, a szemek még nem nyíltak ki a hatalmas válság 
mélységét és eredetét illetően, mely akkorra már 40 éve rázkódtatta és rengette az Egyházat. 
Lefebvre érsekhez hasonlóan meg kell ismételnünk, hogy az idő, úgy tűnik, nem hozott teljes 
együttműködést. 

A hitbéli harc – a  liturgikus reform problémája 

Hitbéli küzdelmének kezdetétől fogva Lefebvre érsek igazolta és elmagyarázta az 
álláspontjának okait konferenciákon, cikkekben és könyvekben. Az idő múlásával sohasem 
habozott a gonoszt elítélni és gyógymódokat javallani a zsinat okozta sebek begyógyítására. 
Sok más szerző, egyházi és világi egyaránt, értelmüket és tollukat a hit szolgálatába 
állították, amint a jelen katasztrófa első jelei feltűntek. 

Túl hosszú lenne mindegyiküket felsorolni. Hogy a szükséges tevékenységet folytatni 
lehessen, az SSPX sajtóügynökségeket hozott létre, konferenciákat, szimpóziumokat 
szervezett, ismertetéseket jelentetett meg, hogy ne is beszéljünk a fiatalság hittani és tanbeli 
(doktrinális) képzését megcélzó kiadványokról. 

Már egy ideje a megjelent művek és kiadványok egyre mélyebbre hatolnak a zsinat 
szellemének és betűjének az okainak és következményeinek elemzésébe. Az SSPX 
különösen erős  tevékenységet fejtett ki a liturgikus reformot illető munkák terén, még 
konkrétabban a novus ordo mise terén, és erős bírálatban részesíti ezt a neo-protestáns rítust. 
Ezeket a munkákat elküldötték a szentatyának, bíborosoknak és számos püspöknek, és e 
munkák a mai napig nem lettek érdemben megcáfolva. 

Az ökumenizmustól a csendes hitehagyásig 

2004 január közepén Fellay püspök  és két asszisztense (p. Schmidberger és Galarreta 
püspök), a két másik püspökkel együtt (Tissier de Mallerais, és Williamson püspökök) az 
összes bíborosnak egy levelet küldének az ökumenikus katasztrófáról, egy dokumentumot 
kíséretében, melynek címe:  “Az ökumenizmustól a csendes hitehagyásig—25 év 
pontifikátusa.” Eredetileg e dokumentumot a pápának szánták a jubileum alkalmából. De az 
egészségi állapota miatt inkább az összes bíborosnak küldötték el. Fellay püspök a 
dokumentumot egy sajtókonferencián mutatta be Rómában 2004 febr. 2-án, melyen mintegy 
40 vatikáni megfigyelő is jelen volt, akik nagy figyelemmel követték, amit mondott. 

Ezen alapos szemléltetés szintén érdemi válasz nélkül maradt, és cáfolatot sem kapott. És 
mégis, a tárgy életbe vágó; ha a pápa saját szavaival egy „csendes hitehagyás” történik, 
különösen Európában, akkor ennek oka kell hogy legyen. Bizonyos, hogy nem csak egy oka 
van,  de azt nem nehéz észrevenni, hogy az ökumenizmus, ahogy kitalálták és amiképpen 
gyakorolják manapság, elkerülhetetlenül indifferentizmushoz vezet, amely pontosan e 
hitehagyást idézi elő.  
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