
Veled együtt vagyunk rendben 

Szerzetesek Tere 2015. szeptember 18-19. 

Ugye Te is ott voltál? Képek, videók http://szerzetesek.hu/ter 

 

A Szentatya tavaly meghirdette a Megszentelt élet évét, ennek jegyében indult a „Rendben vagyunk”kampány. 

Kisfilmek, interjúk készültek szerzetesekkel. Az alábbi honlapon találhatóak: http://www.rendbenvagyunk.hu/ 

Egy szép napos hétvégén megtelt a Március 15 tér szerzetesekkel és hívőkkel. Pénteken, amikor odaértem, 

erdélyi fiatalok énekeltek.  Utána beszélgettek a szerzetesekkel, akik részt vettek a kampányban. Kedves, 

szimpatikus embereket ismerhettünk meg bennük. Az este fénypontja egy rockopera volt Don Bosco életéről 

Gyermekek fénye címmel. Színészek játszottak, nem a szerzetesek, és nem hívő fiatalok. Jó volt hallani, ahogy 

a „civilek” olvassák Don Bosco gondolatait. Például „tegyétek a jót, és hagyjátok csiripelni a verebeket” 

Nagyon igazul mutatta be Don Bosco és a fiatalok életét. A rockopera után csángó táncház volt, még a 

szerzetesek is táncra perdültek. Közben végignéztem a szerzetesekről szóló fényképeket, és azokat is, 

amelyeket a szerzetesek készítettek. Közben elsétáltam a Ferenciek terére, ahol a templomban Szentségimádás 

volt. 

Szombat reggel már a sátrak is megteltek. Volt kórházsátor, ahol az irgalmas rendiek vérnyomást mértek, 

szűrővizsgálatokat végzetek egész nap. Volt a gyerekeknek kézműves sátor, sok-sok játék lehetőséggel. A 

szerzetesi piacnál a szerzetesek alkotásait lehetett megvásárolni és könyvárusok is voltak. Volt lehetőség lelki 

beszélgetésre: „kölcsönözz ki egy szerzetest”. Csodapatika is segítette a rászorulókat. A háziasszonyok a 

Látványkonyhánál gyülekeztek. Volt Iskola a szabadban sátor, ahol beültünk az iskolapadba, és hallgattuk a 

szerzetesek előadását. A bencések a gyógynövényekről tanítottak. Zatykó László Adytól kölcsönözte 

előadásának címét: „Ne bántsátok a legendákat, csak azokat tudjuk bizonyosan” ezt a fiatal Ady írta. Az atya 

arról beszélt, hogy a legendák nem a tények igazságáról beszélnek, hiszen sokszor túlzóak, de a valódi 

igazságot mondják, ahogy a gyerekek is a lódításaikban sokszor azt mesélik el, amit valóban megélnek. A 

Fioretti volt a téma, abból is a gubbiói farkas története. Ez a farkas mindannyiunkban ott él. Szent Ferenc 

testvérének hívja, és egyben fejére olvassa a bűneit. Végül a farkas szerződést köt a várossal: Nem bántja az 

embereket, sem a jószágot, a város, viszont táplálni fogja a farkast, aki még két évet élt. Végül házi feladatot is 

kaptunk, szelídítsük meg egymást. Volt rendhagyó kémiaóra egy domonkos nővérrel, és hittanóra a 

szaléziakkal. Varga Kapisztrán ferences szerzetes egy középkori képregény megfejtését tárta a hallgatók elé. 

Giottó freskója Assisiben a Szent Ferenc bazilikában, ami pápai bazilika. Az első freskót elemezte, ami utoljára 

készült el. Egy ifjú leteríti a köpenyét Szent Ferenc elé. Az utolsó előadást Jelenits István tanár úr tartotta. 

Irodalomóra volt, Budapest irodalmi művekben. 

Kerekasztal beszélgetések zajlottak két sátorban is. Szerzetesek beszélgettek hitről, családról, oktatásról, idős- 

és szegénygondozásról, teremtésvédelemről és gazdasági életről. Elmesélték a tapasztalataikat az üldöztetés 

éveiről, és az újrakezdés idejéről is. A színpadon folyamatosan zajlottak az előadások. Délelőtt az egyházi 

iskolába járó diákok léptek fel. Újabb beszélgetések voltak a Rendben vagyunk kampány szerzeteseivel. 

Lehetett operaslágereket hallgatni, illetve a szerzetesi kórus zsoltárokat énekelt. A Benyus család 10 tagja 

szimfonikus „slágereket” adott elő: Barcarola, Carmen Torreádor dal, és a végén a Napfivér Holdnővér híres 

dala, amit együtt énekeltünk. A gyerekeket a Kaláka együttes szórakoztatta. A zongorásnégyes (Hegedűs Endre 

és Katalin, valamint Farkas Zsolt és Várnagy Andrea 2 elektromos zongorán adták elő, Beethoven, Dvorzsák, 

Mendelssohn műveit.  Utoljára a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulóinak előadásában hallgattam 

meg a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt. Gyönyörűen énekeltek és táncoltak a 

gyerekek. Időnként belegondoltam mennyire nehéz kamasznak lenni.  

Gyönyörű volt ez a nap, jó volt látni a sok vidám szerzetest, és hogy a fiatalok szinte szó szerint a nyakukba 

ugranak az örömtől. A találkozás örömétől, hiszen a találkozások napja volt ez. A szerzetesekkel, hozzánk 

hasonló emberekkel találkoztam, akik teljesen elkötelezték magukat. Ők Isten rabjai, de önkéntes és boldog 

rabok, akik Istennel való találkozásukat osztották meg velünk. 

2015. szeptember 21. 
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