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Kiadja a Magyarországi Ókatolikus Egyház

A szerzetesek Ökumenikus ciszterciek
Az első nagy remete és szerzetes
atyák,
Cassianus,
Pachom, Evagrios Pontikos,
Remete Szent Pál és Antal
köré gyűltek azok a férfiak,
akik először elhagyták a világi életet. Ugyanezek a szentek írták meg az első regulákat a szerzetesközösségek
számára, és ők dolgozták ki
a pœnitentialékat és lelki
tükröket, melyek a remete
(eremita), a lakott vidéktől
távol (anachoréta), vagy közösségi formában (monachos)
élő szerzetesek életét mind a
mai napig meghatározzák.
„...akik méltók lesznek elnyerni a másik világot és a
halálból való föltámadást,
nem házasodnak, és férjhez
sem mennek, hiszen többé
már meg sem halhatnak. Hasonlók lesznek ugyanis az angyalokhoz, és Isten fiai lesznek, mert a feltámadás fiai.”
(Lk 34b-36)
Az emberi élet örömeiről
való lemondás és a teljes Istennek adottság eszméje vezette azokat, akik már a földön arra vágytak, hogy életük
az angyalokéhoz hasonlítson.

Beszélgetés Michael Maier atyával,
a Port Royal Rend apátjával
Sz.T. – Apát Úr, hogyan lett
szerzetesből ókatolikus pap,
majd apát? Mi vonzotta a
monasztikus életformában?

beszélgetés, vita és személyes eszmecsere (magammal
is) hatására aztán erre az útra léptem. Az apáti hivatalt
betöltő elődöm, az azóta elhunyt Klaus Schlapps OPR
M. M. – Ez egy hosszú út
A
z
révén kerültem a renderedménye,
amely
hez, megismerkedmár fiatal éveimókatolikus
tem a szerzetesi
ben, úgy 16 éves
egyházban
is
élettel, amely
korom
távannak szerzetesek,
ahogy
a
római
katolikus
által sok jóján elkezvagy
az
ortodox
egyházban.
A
val gazdődött.
Port Royal Ökumenikus SzerzetesdagodRómai
rend német apátsága, valamint
hattam.
katolikusnéhány svéd testvér tartozik
Különösen a
nak keresza Rendhez.
közös imádság
teltek,
gyervonzott
nagyon
mekkoromat
és
erősen, és a közös
ifjúságom egy régondoskodás azokról,
szét ebben a környezetakiknek nehéz sors jutott.
ben töltöttem. Körülbelül
16 évesen kezdtem sok min- A papi szolgálat és a mádent megkérdőjelezni, ami sokkal törődő apostolkodás
a római egyházban történt. csodálatos egységét találEnnek az évekig tartó folya- tam meg itt.
Apát nem a saját szamatnak az lett a következménye, hogy intenzíven fog- bad elhatározásomból letlalkoztam az egyházzal és a tem – apáttá a rendi közöshittel, és eközben találkoz- ség választja az embert. Az
tam az ókatolicizmussal. Sok én esetemben ez azért tör-
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tént, mert Klaus Schlapps
apát (aki 1959-ben született) 2013-ban, túl korán elhunyt, és a közösség engem
választott az utódjává.

szerzeteseket, illetve azokat a szerzeteseket, akik a
világban élnek, és
világi foglalkozást
űznek. Én az utóbSz. T. – Hány rendtag tarto- biak közé tartozom.
zik az apátsághoz Németor- Lelkipásztorként ez
szágban?
azt az előnyt biztosítja számomra,
M. M. – Az apátsághoz és a hogy a világban élrend német részéhez jelen- ve sokkal jobban
leg hatan tartoznak, és két új megértem az emtagot veszünk fel a közeljö- berek
problémávőben reguláris oblátusaink it, hiszen magam is
közösségébe.
közvetlenül megtapasztalom azokat. A
Sz. T. – Mennyiben más a Port világban élő szerzeRoyal Rendben szerzetesnek tesek is azon igyelenni, mint egy „klasszikus”, keznek, hogy a napi
Michael Maier OPR apát
tradicionális” rendben?
imaidőket, amenynyire lehetséges, integrálM. M. –A Port Royal Rend a ják a mindennapokba. Ez természetesen meg kell keszerzetesi élet két formáját néha jobban sikerül, olykor resnünk a pénzt, hogy kifizethessük a havi állandó
ismeri, a monostorban élő pedig kevésbé jól.
költségeket, a bérleti díjat,
Sz. T. – A áramot, vizet és természes z e r z e t e - tesen az élelmiszert. Mássek művésze- részt ez is egy útja annak,
ti kurzusokat hogy egészen egyszerű és
tartanak, és fesztelen módon kicsit talán
saját kezük közelebb vigyük az embemunkájával reket a valláshoz, a katolik é s z í t e n e k kus hithez, Istenhez. Nagyon
i k o n o k a t , gyakran kerül sor érdekes és
k é z m ű v e s izgalmas beszélgetésekre,
termékeket. vitákra.
Ezek a rend
megélhetését szolgálják
vagy inkább
a
hívekkel
való kapcsolattartás és
pasztorális
munkát segítik?
M. M. – Isis. Egyrészt

Szent Szeverin Apátság, Kaufbeuren
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Sz. T. – A rendet eredetileg
a magyar származású, Kanadába emigrált ókatolikus érsek, Fehérváry Gyula Tamás
alapította. Mennyiben más
ma a rend, mint alapításakor?
M. M. – A rend alapításának
idején egészen más politikai
hatalmak és irányzatok uralkodtak. Ma már egyáltalán

nem kell félnie a rendnek a
politikai üldöztetéstől. Nyíltan képviselhetjük a véleményünket és nézeteinket,
és időközben szilárd elemévé váltunk a világi közösség,
azaz Kaufbeuren város életének is.

sok időt fecsérlünk szükségtelen perlekedésre.
Sz. T. – Ókatolikus szerzetesként hogyan látja az
ókatolicizmus
helyzetét?
Németországban miért választják az emberek az
ókatolikus hitet?

Sz. T. – Mit jelent a rend ökumenikus szolgálata? Pontosan mely felekezetekkel és
milyen módon ápol ökumenikus kapcsolatokat?

metországban azt látjuk,
egyre több ember fordul el
a keresztény egyházaktól
– felekezettől függetlenül.
Az emberek fáradtak, unottak, és gyakran úgy érzik, az
egyház magukra hagyta őket
a problémáikkal, vagy nem
érti meg őket. Az egyháznak komolyan el kell gondolkodnia azon, hogyan tudja
megállítani ezt a hanyatlási folyamatot – hogyan talál ismét utat az emberekhez. De ez nem jelenti azt,
hogy a keresztény egyháznak el kell árulnia az ideálja-

M. M. – Erre a kérdésre nem tudok válaszolni,
mert ha valaki úgy dönt,
hogy az ókatolicizmus felé fordul, akkor a döntése
M. M. – A rend mai irányult- sok személyes tapasztalatságában a felekezetek kö- tal és eseménnyel függ öszzötti „hídépítő”-nek tekinti
magát. Testvéri kapcsolatot
akarunk ápolni a keresztény
felekezetekkel, és így hozzájárulni a felekezetek párbeszédéhez. Különösen fontos
számunkra, hogy a rendbe
belépni szándékozók közül
senkinek nem kell kilépnie a
felekezetéből, amíg nem kíván diakónusi vagy papi szolgálatot vállalni.
Itt Kaufbeurenben a Római Katolikus és az Evangélikus Egyházzal, valamint
Michael apát a gyömrői közösség tagjaival
az Utrechti Unióhoz tartozó
ókatolikus egyházközséggel sze. Néhányan egyszerűen it és céljait, értékeit. Nem.
tiltakozásból váltanak, mi- Csak át kell gondolnia, hogy
vagyunk kapcsolatban.
Megmutatkozott, hogy az vel nem elégedettek az egy- mindezeket egy modern, álökumené helyi szinten job- házukkal. Mások komoly, landóan változó társadalomban működik, mint maga- mélyreható teológiai okok- ban hogyan tudja közel hozsabb szinten, az egyházme- ból teszik… Ez minden egyes ni az emberekhez. Hogyan
tudja megmutatni az embegyei és/vagy egyházi vezetés embernél egyéni döntés.
reknek, milyen szép és tarsíkján. Ez fontos és jó – hiszen végeredményben mind- Sz. T. - Hogyan látja az talmas a keresztény közösannyian egy célért küzdünk: ókatolikusok jövőjét, Ön ség tagjának lenni. És ebben
az Evangélium hirdetéséért szerint mi a legfontosabb te- a gondolkodási folyamatban
mindenkinek feladata van –
és Isten országának építésé- endőnk?
klerikusnak és világi kereszért. Keresztényként nem azt
kellene néznünk, ami elvá- M. M. – Átfogalmaznám a ténynek egyaránt.
laszt bennünket, hanem azt, kérdést: „Hogyan látom a
ami összeköt. Túlságosan kereszténység jövőjét?” Né3

A Ciszterciek
A Ciszterci Rendnek (Ordo
Cisterciensis)
nem
egy
alapítója volt. Molesme-i
Szent Róbert, Szent Alberik
és Szent István hozta létre, majd Clairvaux-i Szent
Bernát misztikája adta a
rend lelkiségét, mely Szent
Benedek regulájának szigorú
megtartására, szemlélődő és
dolgos, munkás életre kötelezte el tagjait. Leginkább
mezőgazdasággal, mocsarak
lecsapolásával, földműveléssel, gyümölcsösök telepítésével foglalatoskodtak a
barátok.

Molesme-i Szent Róbert

Szent Bernát imádsága

Clairvaux-i Szent Bernát

Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel
forduljak, elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé
fordítva; úgy használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre szükségem
van, azoktól, amelyek csak élvezetemre szolgálnak, hogy
így az átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam,
és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor örök vággyal
öleljem át az örök valóságokat.
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A hónap
ünnepei
Magyarok
Nagyasszonya

Főünnep, október 8.

Szent Lukács

Ünnep, október 18.

Szent Simon és Júdás
Ünnep, október 28.

Alkalmaink
GYÖMRŐ

Szentmise minden vasárnap
reggel 9 órakor, a Harmónia
Idősek Falva Szivárvány házának kápolnájában.
Cím: 2230 Gyömrő, Pál Mihály u. 10.

BUDAKESZI

Október 13-án, 14 órakor,
a részletekről érdeklődjön
e-mailben.

SZOMBATHELY

Alkalmi szentmiséinkről érdeklődjön e-mailben.

A hónap szentje
A hónap szentje
Szűz Mária, a Magyarok
Nagyasszonya
(Patrona Hungariæ).
Népünk különleges
viszonya a Szűzanyával Szent István királyunknak köszönhető, aki a legenda
szerint 1038. augusztus 15-én, halála
napján e szavakkal
ajánlotta országunkat Mária védelmébe.
„Mennyek királynője, e világ jeles
újjászerzője, végső
könyörgéseimben
a szentegyházat a
püspökökkel, papokkal, az országot a
néppel s az urakkal
a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe
ajánlom.”
Így lett Magyarország Mária országa,
s e felajánlás még
további négy alkalommal ismétlődött
történelmünk során.

1687-ben és 1693-ban I. Lipót király
a török uralom alóli felszabadulás
alkalmából, 1896-ban Vaszary Kolos
hercegprímás – akinek kérésére Róma
is elismerte Mária-tiszteletünk nemzeti jellegét –, majd 1998-ban Paskai
László bíboros ismételte meg a haza
fölajánlását.

Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya

Kapcsolat
Magyarországi Ókatolikus Egyház
Szombathely

Budapest, Gyömrő

Kováts Péter

Széles Tamás

okatolikusok@gmail.com

okatolikus@gmail.com

www.okatolikus.weebly.com

www.okatolikus.hu
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„Őrizd meg hitedet, többet
ér az minden pénznél. A hit
örökkévaló örökséget jelent,
a pénz ideigvalót.”
Szent Ambrus

