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2022 DECEMBER 

 

2022. 12. 04. vasárnap Advent 2. Vasárnapja (I. oszt.) 

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

11:45  Szent Miklós ünnepe: énekek / versek, Mikulás-csomagok 

 

2022. 12. 05. hétfő 

 

Nincs szentmise  

 

2022. 12. 08. csütörtök Szeplőtelen Fogantatás ünnepe (I. oszt.) 

18:00  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:30 Ünnepi szentmise szentségi áldással és MI felvételek 

 

2022. 12. 09. péntek Köznap Adventben (III. oszt.) 

18:00  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:30 „Rorate” szentmise 

 

2022. 12. 10. szombat Szent I. Damazusz pápa és hitvalló 

16:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

17:00 (!) „Rorate” szentmise 

 

2022. 12. 11. vasárnap Advent 3. Vasárnapja (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 

2022. 12. 12. hétfő Köznap Adventben (III. oszt.)        Guadalupei Szűzanya ünnepe 

6:30 „Rorate” szentmise (csendes) 

 

2022. 12. 17. szombat Kántorböjt szombatja (II. oszt.) 

16:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

17:00 Szentmise 

 

2022. 12. 18. vasárnap Advent 4. Vasárnapja (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 

2022.12.19. hétfő Köznap Adventben (II. oszt.) 

6:30 „Rorate” szentmise (csendes) 

 

2022. 12. 23. péntek Köznap Adventben (II. oszt.) 

18:00 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:30 „Rorate” szentmise 
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2022. 12. 24. szombat KARÁCSONY VIGÍLIÁJA (I. oszt.)  

  Debrecen 10:00     Miskolc 16:00 

24:00 Éjféli szentmise 

 

2022. 12. 25. vasárnap NAGYKARÁCSONY,  

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 Utána szeretetvendégséga kápolna előterében 

 

2022. 12. 26. hétfő Szent István diakónus elsővértanú (II. oszt.) 

                                             9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise 

 

2022. 12. 27. kedd  Nincs szentmise 

  

 

2022. 12. 31. szombat Szent Szilveszter pápa és hitvalló (IV. oszt.) 

16:00 (!) Hálaadó szentmise a polgári év végén 

16:45 Rózsafüzér, majd azt követően szentségi áldás 

 

2023 JANUÁR 

 

2023. 01. 01. vasárnap KISKARÁCSONY (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise szentségi áldással 

 

2023. 01. 02. hetfő Jésus Szent Nevének ünnepe (II. oszt.)  

6:30  Szentmise 

2023. 01. 03. kedd Köznap (IV. oszt.)  

6:30 Szentmise 

 

2023. 01. 04. szerda Köznap (IV. oszt.)  

6:30 Szentmise 

 

2023. 01. 05. csütörtök Vízkereszt vigíliája (II. oszt.)  

6:30 Szentmise, majd azt követően vízszentelés 

 

2023. 01. 06. péntek VÍZKERESZT (I. oszt.) 

                                               Jézus Szentséges Szívének péntekje 

7:00 (!) Ünnepi szentmise  
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2023. 01. 07. szombat Nincs szentmise            Szűz Mária engesztelő szombatja 

   

2023. 01. 08. vasárnap Szent Család ünnepe (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 

2022. 01. 09. hétfő 

 

Köznap (IV. oszt.)  

6:30 Szentmise  

 

2023. 01. 14. szombat Szent Hiláriusz püspök és hitvalló, egyházdoktor (III. oszt.) 

16:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

17:00 Szentmise  

 

2023. 01. 15. vasárnap Vízkereszt utáni 2. vasárnap ((II. oszt.) 

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség    

10:00 Ünnepi szentmise                   Miskolc 16:00 

 

2023. 01. 16. hétfő 

 

Szent I. Marcell pápa és vértanú (III. oszt.) 

6:30 Szentmise  

 

 

2022. 01. 21. szombat Szent Ágnes szűz és vértanú (III. oszt.) 

16:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

17:00 Szentmise  

 

2023. 01. 22. vasárnap Vízkereszt utáni 3. vasárnap ((II. oszt.) 

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise                Debrecen 17:00 

 

2023. 01. 23. hétfő 

 

Pennaforti Szent Rajmund hitvalló (III. oszt.) 

6:30 Szentmise  

 

2023. 01. 28. szombat Nolaszkó Szent Péter (III. oszt.) 

16:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

17:00 Szentmise  

 

2023. 01. 29. vasárnap Vízkereszt utáni 4. vasárnap ((II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 

2023. 01. 30. hétfő 

 

Szent Martina szűz és vértanú (III. oszt.) 

6:30 Szentmise  
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FEBRUÁR 

 

2023. 02. 03. péntek Szent Balázs püspök és vértanú (III. oszt.)  

 Jézus Szentséges Szívének péntekje 

18:00 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:30 Szentmise szentségi áldással                  harmadrendi találkozó 

 

2023. 02. 04. szombat 

 

Corsini Szent András püspök és hitvalló (III. oszt.)  

 Szűz Mária engesztelő szombatja 

16:30 Rózsafüzér  

17:00 Szentmise szentségi áldással 

 

2023. 02. 05. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony egyedi ünnepe ((II. oszt.) 

 (Hetvenedvasárnap) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel 

 

2023. 02. 06. hétfő 

 

Szent Titusz püspök és hitvalló (III. oszt.) 

6:30 Szentmise 

 

 

2023. 02. 11. szombat A Szeplőtelen Szűz lourdes-i megjelenése (III. oszt.)  

16:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

17:00 Szentmise 

 

2023. 02. 12. vasárnap Hatvanadvasarnap ((II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 

2023. 02. 13. hétfő 

 

Köznap (IV. oszt.)      fatimai engesztelőnap 

6:30 Szentmise  

 

2023. 02. 18. szombat Szent Simeon püspök és vértanú (IV. oszt.) 

16:30 

17:00 

Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

Szentmise 

 

2023. 02. 19. vasárnap Ötvenedvasárnap (II. oszt.) 

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise  

 

2023. 02. 20. hétfő 

 

Köznap (IV. oszt.) 

6:30 Szentmise  
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Vidéki kápolnáink címei: 

 

o Jézus Szentséges Szíve Kápolna,  

3533 Miskolc, Kórház utca 1. (Vasgyári kórház kápolnája),  

 

o Gyermekklinika kápolnája, 

  4032 Debrecen, Pallagi út 9-10. 

 

 

Az általános elöljáró levele 

a barátokhoz és jótevőkhöz  

 
„HA ISTEN MEGENGEDI, MINT SOHA AZELŐTT, A GONOSZNAK EZT AZ 

EGYETEMESSÉGÉT, EZT AZ ÚJPOGÁNY BIRODALMAT, AKKOR BIZONNYAL 

AZON CÉLLAL, HOGY VILÁGSZERTE KERESZTÉNY HŐSIESSÉGRE INDÍTSON.” 
 

Kedves hívek, barátok és jótevők! 

 

A történelemben gyakran előfordult, hogy a világnak olyan érzete támadt, mintha másképp 

ébredne magára. A keresztény ókorban például, egyszer csak a világ „megdöbbenve ébredt 

arra, hogy ariánus lett”, hogy Szent Jeromos híres kifejezésével éljünk. Hasonlóképp, a XVI. 

században, Európa egyharmada protestánsként ébredt magára. A valóságban ez események 

nem egy éjszaka leforgása alatt történtek, hanem fokozatosan készítették őket elő. 

Mindazonáltal meglepetésként hatottak, mert a kortársak nem fogták fel a különféle 

események fontosságát amelyek előkészítették e katasztrófákat, nem vették észre a 

következményeiket. Ilyen értelemben egész népek ébredtek arra, hogy ariánusok vagy 

protestánsok lettek, és amikor észrevették, már túl késő volt. 

 

Sajnos ma hasonló helyzetben vagyunk. Látunk magunk körül dolgokat, véleményeket, 

kezdeményezéséket melyek megdöbbentenek, de nem fogjuk fel teljes jelentőségüket. 

Gyakran azt hisszük, hogy hogy e dolgok másokra hatással lehetnek, de ránk sohasem. 

Ismerjük őket, utáljuk őket, de valahogy figyelmen kívül hagyjuk őket a mindennapi életben. 

Ez azt jelenti, hogy szemeink nem mindig vannak teljesen nyitva, hogy észrevegyék e 

valóságok befolyását és veszélyességét magunkon és különösen a gyermekeinken. 

https://browse.dict.cc/ungarisch-deutsch/c%C3%ADm.html
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Egyértelműen le kell szögeznünk: a világ 

egyetemes Szodomává és Gomorrává válik. Nem 

leszünk képesek elmenekülni előle azáltal hogy 

máshová költözünk, mert ez az átváltozás 

univerzális. Meg kell őriznünk nyugalmunkat, de 

magunkat felkészíteni most, minden rendelkezésre 

álló eszközzel, hogy ne legyünk meglepődve, 

amikor felébredünk. 

 

Egyetemes Szodoma és Gomorra 

 

Nehéz a végzet prófétájaként megjelenni, de néha nem lehet elkerülni. Egy ördögi kultúra 

ver gyökeret egyre inkább és inkább, napról napra. Miután elutasította Istent az ateizmus és 

hitehagyás által, a kortárs világ le akarja Őt cserélni. És a gyümölcsök sátániak. Az ember az, 

aki igényt támaszt eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Jogot formál arra, hogy az életet vagy 

halált válassza, hogy ez legyen vagy az, hogy életet adjon vagy visszatartson… röviden, 

hogy eldöntse, amit Isten hivatott eldönteni. És mindezt az egész világra vonatkozólag. 

 

De a legrosszabb mindezek közül kitenni az ártatlanokat ezen utálatos eszméknek. Különös 

figyelem van fordítva a gyerekekre és a fiatalokra, annak céljával, hogy kiskoruktól fogva 

kitegyék őket az új valóságnak, megrontva őket, és azt tanítva nekik, amit csak felnőtteknek 

szabadna tudni, és azt, amit még felnőtteknek sem szabadna tudni egy egészséges és emberi 

társadalomban. Erkölcsileg szólva, tényleges gonosz akarat van a természetes ártatlanság 

megrontására. Itt állunk most. A gond nem csak a bűn, ami megtámadja a világot és mindent 

beszennyez az útjában, hanem hogy mindez elfogadva és kényszerítve van. Ez annak a jele, 

hogy Isten, az embertől elhagyatva, az embert magára hagyta. 

 

Isten elutasításának következményei 

 

Az új Szodomában a hit és szeretet utat engedett a hazugságoknak és önzésnek. 

Szent Pál már leírta részletesen a hitehagyás végeredményét, egyértelmű szavakkal: „mivel 

ők, bár megismerték Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, és nem adtak hálát neki, hanem 

üressé váltak gondolataikban, és sötétség borult oktalan szívükre. (…) Ezért Isten átadta őket 

szívük vágya szerint a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, mint 

olyanok, akik felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a 

teremtményt, mint a Teremtőt, (…) Ezért Isten átadta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. (…) 

Ahogy ők nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, úgy Isten is ráhagyta 

őket romlott értelmükre, hadd tegyék azt, ami nem való; hiszen telve vannak mindenféle 

igazságtalansággal, rosszasággal, kapzsisággal, romlottsággal, telve irigységgel, 

gyilkossággal, viszálykodással, csalással, gonoszlelkűséggel; árulkodók ők, és rágalmazók, 

Isten előtt gyűlöletesek, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, a szülőkkel 
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szemben engedetlenek, ostobák, megbízhatatlanok, szívtelenek, könyörtelenek. Jóllehet 

megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket tesznek, méltók a halálra, 

mégis, nemcsak megteszik, hanem az így cselekvőkkel egyet is értenek.” (Róm 1:21 ff) 

 

Az Egyház embereinek gyengesége 

 

A dolgok állásával szembesülve a zsinatos egyház patthelyzetben találja magát. Ez csak idő 

kérdése volt ama naptól kezdve, amikor az igazság hirdetését a dialógusra cserélték le. A 

világhoz való alkalmazkodás szándéka, hogy úgy fogadjuk el, ahogy van, az elfajzásainak 

elítélése nélkül, anélkül hogy szembenéznék vele, végső gyümölcseit hozza. Az Egyház 

tagjai jelentős részben már nyíltan követelik ezen ocsmányságok elfogadását. Az Egyház 

más részei meg úgy tűnik, többé már nem tudják miként kell szembeszállni velük. Röviden, 

minden készen áll az új Szodoma és Gomorra számára. 

 

A megfelelő gyógymód szükségessége 

 

Az első feltétele bármi lehetséges megoldásnak, hogy kinyissuk szemünket és megértsük, az 

új világnézet mindannyiunkat érinti. Mivel ez a domináns kultúra, mindenhol jelen van: a 

nyelvben, a divatban, a művészetben, a show-műsorokban, az utcán. Állandóan ott van az 

üzenetekben, mert minden a korszellemen átszűrve ér minket. Jobban eszünkbe kell ezt 

vésni: az általunk lélegzett levegő méreggel teli, az internet, melynek egyre jobban 

rákényszerülünk a fogyasztására és használatára, mérgezett és pestissel teli, még a 

legeldugottabb sarkaiban is. Ez mind szükségszerűleg befolyással van ránk. És még egyszer, 

a legsebezhetőbbek e szörnyű méreg iránt a gyermekek és fiatalok, a saját családunkkal 

kezdve. 

 

Keresztény hősiesség: két jellegzetes vonás 

 

De mi van akkor, miután kinyitottuk szemünket? Ha Isten megengedi, mint soha azelőtt, a 

gonosznak ezt az egyetemességét, ezt az újpogány birodalmat, akkor bizonnyal azon céllal, 

hogy világszerte keresztény hősiességre indítson. Nem élhetünk e birodalmon kívül, de 

élhetünk benne, anélkül hogy összezúzna minket. Túlélhetünk benne olyan mértekben, hogy 

külön állunk tőle. 

 

E hősiességnek, melyet a keresztények már tanúsítottak a pogány birodalmakban, két vonása 

van. 

 

Először is, a rejtekben táplálkozik és fejlődik. Távolságra van szükség a növekedéséhez. 

Szüksége van az imádságra az istenszeretetben való növekedésre és a bűn leggyökeresebb 

gyűlöletére. Egy nap alatt ez nem megy. A nagy külső cselekedetek, a hősiesség eme 

kifejezései, mindig az éveken át tartó rejtett szilárdság és szakadatlan kitartás gyümölcsei. A 
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kereszt hősiessége előre feltételezi a bölcső homályát és a názáreti házat. Az állhatatosság, 

végsőkig való kitartás, csak azoknak adatik meg, akik a mindennapi életben, a 

legközönségesebb dolgaikban is képesek voltak megvédeni magukat a gonosztól és 

megtartóztatni magukat a bűntől egy olyan hősiességgel, amit csak Isten – aki a vesékbe és a 

szívekbe lát – fog látni és megjutalmazni. Külső megnyilatkozások és tettek, tiszta szív 

nélkül, igazi belső megtérés nélkül, az illúzió és a képmutatás veszélyét hordozzák 

magukban. Ábrahámnak tiszta szíve volt, Istenre szegezve és ez lehetővé tette hogy 

távolmaradjon mindattól, amit Szodoma képviselt. Lót, habár igaz ember volt (2 Pét 2:7-8), 

mindazonáltal azt választotta, hogy letelepedjék Szodomában és ott maradjon: a környezet, 

minden figyelmeztető jel dacára, örömmel töltötte el és a gyerekei sajnos nem menekültek 

meg e rossz befolyástól.  

Don Davide Pagliarani a papok találkozóján 2022. november 16-án Jaidhofban 

 

A második jellemzője e hősiességnek, melynek az évek során kell kialakulnia, az én 

gyökeres ön-odaadása. Ez a szeretet egyértelmű jele. A hit megvallása csak akkor hathatós, 

ha az önátadás igaz nagylelkűségével társul, aki által úgy szeretünk mindet amiként Ő, és 

úgy gyűlölünk mindent, amiként Ő. E szeretet nélkül nem lehet meg e gyűlölet, és e gyűlölet 

nélkül nem tudunk ellenállni a csábításnak, amely mindig csak alattomosabb, mélyebb és 

egyetemesebb lesz, és amely elől Lót és családja sem tudta teljesen kivonni magát. 
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Credidimus caritati: három kiváltságos fegyver 

 

Nyissuk hát ki most a szemünket és nyissuk fel a gyermekeink szemét, még mielőtt 

mindannyian az új Szodomára ébrednénk. Tanítsuk gyerekeinket elsősorban jó példával, a 

szeretetünkkel és gyűlöletünkkel. Ne várjunk ezzel. Távolítsunk el otthonunkból mindent, 

ami a világ szellemének terjedését segíti elő, kompromisszum nélkül, egy gyengéd és 

egészséges hajthatatlansággal. Ne legyünk naivak, ne legyünk gyengék: senki sem hiheti, 

család vagy egyén, hogy biztonságban marad. A romlás már mélyebbre gyökerezett mint 

gondolnánk, és haladása megállíthatatlan. 

 

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy e csata alapvetően természetfölötti. Az ember nem képes a 

sátáni megtévesztéssel csakis természetes eszközökkel szembeszállani. Három 

természetfölötti eszközünk van, és ezeket folyton-folyvást újra meg kell találnunk. 

 

Az első a szentmise: ez által győzi le a Mi Urunk folyamatosan az ördögöt és a bűnt. Soha 

nem fogjuk ezt valós értékén megbecsülni és soha nem leszünk képesek túlságosan rábízni 

magunkat. Az oltárainkon fölajánlott Drágalátos Vér az, melynek megvan a hatalma, az idők 

végezetéig, hogy tisztaságot és szüzességet hozzon létre, még e Szodoma közepette is. A 

szentmise Isten lelkek iránti szeretetének mesterműve, és ugyanazt a szeretetet táplálja a 

lélekben, ami az önátadásra serkenti őt. 

 

A második eszköz a Szentolvasó. Ezt az annyira természetes eszközt újra meg kell találnunk 

a családjainkban. Úgy kell látnunk, mint annak eszközét, hogy minél jobban elmélyedjünk a 

Mi Urunk és a Boldogasszony életének titkaiban. Ez által, a Miasszonyunktól vezetve 

képesek leszünk rá hogy utánozzuk őket, az Istennek való felajánlásban, az önfeláldozás 

áldozatában és a tisztaságban. Sajnos, néhány esetben képtelenek vagyunk megfelelő időt 

találni az együtt imádkozásra. A Rózsafüzérnek mindenekelőtt meg kell maradnia napi 

családi tevékenységnek. E köré kell szerveznünk napunkat. A családoknál ahol ez a szabály, 

a kitartás kegyelme nem fogja elhagyni a gyerekeket. 

 

A harmadik eszköz bizonnyal a jelen helyzetre legjobban illő az állhatatosság kitartás 

megszerzésében: ez pedig Mária Szeplőtelen Szíve. A Mi Urunk, gondviselése révén, egy 

menedéket szándékozik nekünk biztosítani a Szodoma és Gomorra közepette, és ezen 

óvóhelyre kell menekülnünk. Vagyis, a Szűz Mária és mi szívünk között egy olyan 

belsőséges kapcsolatot kell létrehoznunk, hogy képesek legyünk megismerni és csodálni a 

Szűz belső életét, osztozni vágyaiban, örömeiben, bánatában és aggodalmában. Szintén 

osztoznunk kell mindenekfelett az ő Megváltásban való közreműködésére való 

hajlandóságában. 

 

Mit fogunk ilyetén felfedezni e szívben, amit nem találunk máshol? Mindenekfölött 
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megtaláljuk majd az ellenállhatatlan szeretetet mely a lelket legyőzhetetlenné teszi. Ebben 

rejlik a győzelem titka és itt is kell keresni. Amikor a lélek igazán szeret, képes szembenézni 

bármilyen nehézséggel. A mégoly érthető és legitim félelmek is egytől-egyig eltűnnek, a 

gyengeség megszűnik és a hősiesség lehetővé válik. Valóban, mindaz amit említettünk a 

megelőző elmélkedésekben, a radikális szeretet kérdése. Az igaz szeretet, amit Isten önt a 

szívünkbe, mindig győzedelmeskedik. Amikor a szeretet uralkodik, akkor alávet. A szeretet 

amiről beszélünk, nem a gyengeséggel hanem az erővel azonos. Csakis a vértanúságra kész 

lelkek szeretete tud az önzés és tisztátalanság birodalmán győzedelmet aratni. És ezt a 

példaképet, a szeretetnek ezen forrását amely már nem létezik a világban, de bennünk ott kell 

legyen, a Boldogságos Szűz szívében találjuk meg. 

Credidimus Caritati. 

 

Isten áldja mindnyájukat! 

Menzingen, 2022. Szept. 3. 

Szent X. Piusz pápa ünnepén 

Don Davide Pagliarani, Általános Elöljáró 

 

 

Vitus Huonder püspök a hagyományokhoz hűségeseket bátorítja 
 

Huonder püspök 2007 és 2019 között a svájci Chur egyházmegye püspöke volt. 2019 óta 

nyugdíjasként él a Papi Testvérület egyik svájci házában, mégpedig Wangsban, ahol a 

Testvérület egyik iskolája található. Idén, 2022 áprilisában ünnepelte 80. születésnapját. 

 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében! Ámen. 

 

Kedves Oltártestvéreim, kedves Fivéreim és Nővéreim az Úrban! 

 

2022. szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a következő levelet 

küldtem a helyi püspöknek, Msgr. Dr. Gebhard Fürstnek: 

 

„Excellenciás Úr, kedves Testvérem! 

 

Személyesen szeretném tájékoztatni, hogy október 16-án meglátogatom a Szent X. Piusz 

Papi Testvérületet és a hozzájuk tartozó híveket Stuttgartban: Caritas enim Christi urget nos. 

(2 Kor 5,14) Úgy vélem, ez a látogatás lelkipásztori szükségszerűség, a megbecsülés jele az 

Egyház elutasított gyermekei számára, a bocsánatkérés és a jóvátétel cselekedete – legalábbis 

kísérlet rá – a súlyos igazságtalanságért, melyet mindezen hívőkkel szemben elkövettek. 

Ezen igazságtalanság 1975. május 6-án kezdődött, és immár közel ötven éve terheli az 

Egyházat. Egy olyan időszakban, amikor a sokszínűségről annyi szó esik, egy kis jóakarattal 

egyházjogilag már régen megoldhatták volna a kérdést.“ Eddig a levelem. 
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Caritas enim Christi urget nos, egy idézet 

Szent Pálnak a korintusiakhoz írott második 

leveléből: Mert Krisztus szeretete sürget 

minket. Ez az oka a jelenlétemnek. – Ebben 

a levélben megemlítem az 1975. május 6-i 

dátumot. Ezen a napon vonta vissza a svájci 

Freiburg helyi püspöke, Dr. Pierre Mamie a 

Testvériség egyházi elismerését. 

 

Ez a cselekedet nem a Testvériségen belüli 

visszás helyzetek miatt történt, hanem az 

Egyház korábbi rendjének folytatása, 

különösen az Egyház hagyományos 

tanításaihoz, valamint különösen az eredeti 

római szentmiséhez való ragaszkodása miatt. 

Tehát nem a hitehagyás volt az oka ennek az 

intézkedésnek, hanem az alapító hűsége és – 

utólag elmondható – prófétai előrelátása. Ezt 

a hűséget az egyházi hatóságok 

engedetlenségként értelmezték. Utólag azt kell mondanunk: ez egy szörnyűség volt. Ezt mai 

szemszögből érthetetlennek tűnik. Ennek a szörnyűségnek megszülettek a súlyos 

következménye: ma már nincs egyházmegyei szeminárium Freiburgban. Be kellett zárni és 

át kellett helyezni egy másik egyházmegye szemináriumába. 

 

Freiburg városa számos szerzetesrend és kongregáció központja volt, a novíciusok és a 

papjelöltek számára megfelelő létesítményekkel. Ebből alig maradt valami. A lelki hivatások 

nagy termékenységű kertje sivataggá vált, kevés oázissal. Nem ez-e a következménye, – 

hogy mást ne mondjak – a büntetése egy felháborító igazságtalanságnak? 

 

Ennek az igazságtalanságnak a gyökere különösen a francia püspökök felfogásában. „Ha az 

akkori francia püspöki kar egy kicsit is több keresztényi szeretetet és testvériséget tanúsított 

volna Lefebvre érsek iránt, a dolgok talán másképp alakultak volna” – írta Ratzinger bíboros 

2003 nyarán. (V.ö. a Kirchliche Umschau 24. évfolyama 12. számában, 2021 decemberében 

megjelent tárcával!) 

 

Hadd mutassak rá egy második dátumra is, egy olyan dátumra, amely katasztrofális hatással 

volt az Egyház egész életére. Ez a dátum 1962. október 13.  Ezen a napon került sor a II. 

Vatikáni Zsinat első munkaértekezletére, „Általános Gyűlés” néven. Egy liberális bíboros 

(Achille Liénart, Lille püspöke) közbelépésére kihagyták a napirendet. Ennek legsúlyosabb 

következménye, hogy az egyházi tanítással összhangban írt, előkészített dokumentumokat 

egy kivételtől eltekintve elvetették. A Zsinat lefolyását jól ismerő történészprofesszor, 
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Roberto de Mattei a következő 

megjegyzést teszi ezzel kapcsolatban: "A 

Zsinat tehát egy erőszakos cselekménnyel 

kezdődött." Így lett 1962. október 13-a a 

Zsinat bűnbeesésének napja, amely a mai 

napig végzetes hatással van az Egyházra. 

Az Egyházat máig ez az esemény jellemzi 

minden cselekedetében és kijelentésében. 

Ezen a Zsinat új napirendjének 1963. 

szeptember 13-i, VI. Pál általi 

megerősítése semmit sem tudott 

változtatni. A pápának legalább ahhoz 

kellett volna ragaszkodnia, hogy az előkészítő bizottság dokumentumait átdolgozzák. 

Tiltakoznia kellett volna ezen erőszakos cselekmény ellen. Talán megúszta volna az 1972-es 

felkiáltását, mikor is megállapította, hogy az Egyházban is ugyanennek a bizonytalanságnak 

az állapota uralkodik. Az ember azt hitte volna, hogy a Zsinat után az Egyház történelmére új 

nap virrad. Ezzel szemben azonban sötét felhők, vihar, sötétség, az intrika, és az 

elbizonytalanodás napja köszöntött be. Így az első ülésszak ’bűnbeesésének’ következményei 

még ma is pusztítóan hatnak. 

 

Miért említem ezeket a dátumokat? 

 

Nos, egy olyan nemzedék jön – vagy már itt is van –, mely a legkevésbé sem tapasztalta meg 

ezt az időszakot. Tudniuk kell erről ahhoz, hogy értelmezni tudják a mai kort és különösen 

ahhoz, hogy szilárdak maradjanak a hitben és ne tévesszék meg őket napjaink eseményei. 

Ebben az értelemben a jövőre való tekintettel csak azt tudom tanácsolni: Álljatok szilárdan a 

hitben, ne adjátok fel a Testvériséghez való hűséget a kedvezőtlen körülmények ellenére 

sem, és ne hagyjátok magatokat megtéveszteni olyan kijelentésekkel, mint például, hogy a 

Testvérület nincs összhangban Rómával, a Testvériség szakadár (skizmatikus), a Testvériség 

engedetlen. Aki szilárdan kitart az Egyház hitében, az nem lehet skizmatikus, nem lehet 

engedetlen, nem lehet eretnek. 

 

Mi lehet tenni még ebben a helyzetben? Imádkozzatok az Egyház megújulásáért, mert az 

elkövetett rossz úgy nehezedik az Egyházra, mint az eredendő bűn az emberiségre, így új 

kegyelemre van szükség ahhoz, hogy az Egyház felgyógyuljon, és az igazság, az 

igazságosság, a szentség és az isteni szeretet menedékévé váljék. Ezt akarta a mi Urunk, 

amikor azt mondta: „Erre a sziklára építem Egyházamat”. (Mt 16,18) 

 

Bízzunk Isten gondviselésében és segítségében. Jézus és az Ő Boldogságos Anyja nem hagy 

el minket. Az Úr szava mindig igaz: „Íme, én veletek vagyok mindenkor, a világ végezetéig” 

(Mt 28,20). Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében! Ámen. 

Huonder püspök látogatást tesz Jaidhofban Corpus Christi ünnepén 
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A Papi Testvériség kerületi központja Jaidhofban télen 
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MILITIA IMMACULATAE  

 

Szeplőtelen Szűzanyának való szentelése: 
 

Ó, Szeplőtelen Szűz, mennynek és földnek Királynője, bűnösök 

menedéke és Édesanyánk, aki bennünket oly nagyon szeretsz, és akire 

Isten rábízta az irgalmasság egész rendjét! 

 

Én, N. N., méltatlan bűnös, ím, lábaid elé borulok, és teljes szívemből 

könyörgök Tehozzád: méltóztassál engemet mindenestül birtokodba 

venni és tulajdonodként elfogadni! Tégy velem, ahogy Neked kedves: 

lelkem és testem minden képességével, egész földi életem, halálom és 

örök életem a tiéd legyen! 

 

Rendelkezz velem mindenben tetszésed szerint, hogy beteljesedjék, ami 

megírattatott Rólad: «Széttapossa majd a kígyó fejét» — és továbbá, 

hogy «Csak Te győzted le a világon mindenütt az összes eretnekséget». 

Tedd, hogy a Te szeplőtelen és irgalomteljes kezedben Téged szolgáló eszköz legyek, hogy 

amennyire lehetséges, növeljem a Te tiszteletedet a sok elpártolt és langyos lélekben! Így terjed 

majd egyre szélesebbre Jézus legszentebb Szívének szelíd királysága. Mert ahova Te belépsz, ott 

kikönyörgöd a megtérés és a megszentelődés kegyelmét, hiszen Jézus legszentebb Szívéből csak a 

Te kezed által jut el hozzánk az összes kegyelem. 

 

Engedd meg nekem, hogy dicsérjelek Téged, a legszentebb Szüzet, adj nekem hatalmat 

ellenségeiddel szemben! 

 

Az MI röpimája: 
 

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj értünk, akik Nálad keresünk menedéket, és 

mindazokért, akik nem Nálad keresik menedéküket, különösen is a szabadkőművesekért és minden 

reádbízottért! 

 

Kolbe Szent Miksa Szűz Máriát dicsőítő imája 
 

Engedd meg, kérlek, hogy áldhassalak Téged, ó, Boldogságos Szűz Mária! Engedd meg, kérlek, 

hogy minden erőmmel dicsőíthesselek Téged! Engedd meg, kérlek, hogy Érted, csakis Érted éljek, 

dolgozzam, szenvedjek, lemondjak önmagamról, és Érted haljak meg! Engedd meg, kérlek, hogy 

hozzájárulhassak a Te még nagyobb és felfokozottabb tiszteletedhez! Engedd meg, kérlek, hogy 

olyan dicsőséget szerezzek Néked, amit korábban még senki se szerzett Néked! Engedd meg, 

kérlek, hogy a Te felmagasztalásod igyekezetében engem mások felülmúljanak, utána én őket, hogy 

így – e nemes versengésben – a Te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé és 

buzgóbbá váljak úgy, ahogy elvárja tőlem Az, aki Téged oly kimondhatatlan módon mindenek fölé 

rendelt Téged! Ámen. 
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P. Stefan Frey 
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