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Oblátusrektori beszámoló  

2019 lelkigyakorlat 

 

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a nyári lelkigyakorlatra. 

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek működjön bennünk, hogy közelebb 

kerüljünk az élő Istenhez és egymáshoz.  

Ősszel a Pannonhalmi dékánia győri Szent László-csoportjával találkoztam. 

A csoportnak többféle gonddal kell szembenéznie. Abban állapodtunk meg, 

hogy két hónaponként csatlakoznak a Pannonhalmán összegyűlő 

testvérekhez, így egyszer a győri Szent Mór Perjelségben, máskor pedig 

Pannonhalmán jönnek össze.  Meglátogattam a Szent Kereszt-dékániát is. 

Krisztina testvér elvitt Margit testvér házába, Solymárra, ahol 

találkozhattam a testvérek mellett a már nehezen mozgó, de örök mosolyát 

megtartó Béla bátyámmal is, aki sok éven át a monostor fejlesztésein 

dolgozott. Margit testvér betegen sütött nekünk süteményeket. Köszönet 

érte. Ilyenkor alkalmam van a testvérekre rákérdezni, és megtudhatom, 

mennyien küzdenek saját betegségükkel vagy beteg szeretteiket ápolják.     

Október 26–28 között, vasárnap kora délutánig tartottuk Tarjánpusztán a 

kezdőknek szóló rekollekciót. Megköszönöm a figyelmet mindannak, aki 

eljött, és a liturgiát gondozóknak is. Illés próféta és a Szentlélek állt az 

elmélkedés központjában. Megnéztünk egy filmet is a világ igaza címmel 
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kitüntetett Eduard Benedek Brunschweiler oblátus testvérről, aki a II. 

világháború végén itt Pannonhalmán képviselte a Vöröskeresztet, és nagy 

érdeme volt abban, hogy a németek megkímélték a monostort. A film a 

világ igaza kitüntetéshez vezető út dokumentálásán alapul. Svájci oblátus 

testvérünk emléktábláját a főkaputól jobbra láthatjuk, amikor belépünk a 

monostorba.  

Tarjánpusztára idén is várom az érdeklődőket, jelölteket, novíciusokat, a 

preceptorokat és a liturgiákon segítőket. A honlapon már olvasható: A 

rekollekció 2019-ben október 25-én péntek délután kezdődik, és 27-én 

vasárnap az ebéddel fejeződik be. 

November 24-én, még advent előtt találkoztunk a ciszterci oblátusokkal 

Budán a rendházukban. A ciszterci Előd atya mondta a szentmisét, 

prédikációt, én pedig a szünet utáni elmélkedést tartottam. A szentmisében 

idén is megújítottuk az oblációnkat. Mindig tartalmas időtöltésként élem át 

a ciszterci testvérekkel való együttlétet.  

Január 12-én temette el a veszprémi érsek Magdolna testvérünket. A 

szentbeszédből tudtam meg, hogy édesanyja Horthy Miklós kormányzó 

testvére volt. A kitelepítés után rendelték el Keszthelyre való költözésüket. 

Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy Magdolna testvért megismerhettem, 

és azt hiszem, sokan vannak közülünk így. Legyen áldott az emléke. Még 

két testvérünk költözött át Isten Országába: 2019. március 10-én, vasárnap 
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Gizella testvérünk éjszaka eltávozott a mennyei hazába. 

Szabó Ilona, Natália testvérünk életének 91. évében visszaadta lelkét 

Teremtőjének. Az Úr adjon nekik örök békét, boldogságot. 

Február 9-én, szombaton látogattam meg a Szentlélek és Szentháromság- 

dékániát. Marcaliban találkoztunk, a szentmise keretében megújítottuk 

oblációnkat. Maradandó élmény volt. Április 11-én a Pannonhalmi dékánia 

újította meg az oblációját. Az esti vesperás és szentmise után a keresztkút 

körül gyűltünk össze.  

Az ószövetségi olvasmányunk 1Sámuel könyve értelmezésekor többször 

előkerült, hogy más istenképe van, mint Jézusnak. A különbségek is nagyon 

fontosak, hogy az Istenről alkotott képünknek történeti, történelmi 

fejlődése van.  

Szerettem volna eljutni Pilisvörösvárra a dékánia gyűlésére, de édesanyám 

betegsége miatt le kellett mondanom. Május 25-én viszont sikerült eljutnom 

a Szent Adalbert-dékániához. Budapesten, a felújított Tanulmányi Házban 

jöttünk össze. Köszönöm az aktív közreműködést, kedvességet.  

Emlékezetes élményem volt az erdélyi út, amelyen diákokkal együtt voltam. 

Először járt pápa Erdély földjén. Szintén szívesen emlékszem vissza a St. 

Ottilienben töltött napokra, június 11–14 között, ahol oblátusrektorok, 

oblátusok találkoztak egymással.  
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A megérkezésem utáni napon pedig Bakonybélbe indultam, ahol év végi 

zarándokkiránduláson vettünk részt. A felújított templomban szentmisén 

mutattunk be. Utána az arborétumban sétáltunk, majd egy közeli 

ebédlőben, a Vadszőlőben ebédeltünk. 14.00-kor Anzelm testvér mutatta be 

a felújított templomot és az új múzeumot.  A monostori boltban fejeződött 

be az utunk. Sokaktól hallottam, hogy mennyire jól érezték magukat.  

A honlapunk (osboblatus.hu) gondozását Tátrai Józsefnek, volt diákomnak 

köszönöm. A honlap minden regisztráltnak küld egy e-mailt, ha új tartalom 

kerül fel rá. Ha valaki nem kapja ezt meg, akkor minél előbb küldje el Zénó 

testvérnek az érvényes e-mail címét.  

A jövő évben az olvasmányunk az Oblátusszabályzat és Az oblátus 

közösségünkbe való felvétel szabályai lesznek. A honlapunkon az 

Oblátusságról című fül alatt az Alapvető szövegek oblátusoknak címre kell 

kattintanunk. A harmadik része ennek a Szabályzatok című, innen érdemes 

kinyomtatni az első két szöveget. Az Oblátusszabályzatra legalább három 

alkalmat szánjunk. Az oblátus közösségünkbe való felvétel megtárgyalására 

legalább két alkalmat. Ennek a szabályzatnak a szkennelése nem sikerült 

tökéletesen, érdemesebb az ugyanezen fülnél található Obláció folyóirat 

című arhcívumból kikeresni a 2010/1. számot és onnan kinyomtatni a 

befogadásról szóló szabályzatot. Vagy az Obláció 2010/1. számát elővenni és 

azt használni. Ezt esetleg lefénymásoltathatjuk másoknak. Azok a 
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dékániák, amelyeknek még van idejük, a II. Vatikáni Zsinat Lumen 

Gentium (Népek világossága) című konstitúciójának első két fejezetét 

olvassák.  

Július 11-én Zvezdovics Ildikó testvérünk beöltözik, aki a Pannonhalmi 

dékánia tagja, Győrszentivánban lakik. Bécsből a testvérek nem tudnak 

idén jönni, így nem lesz obláció. Imádkozzunk a beöltözőért és új testvérek 

hivatásáért.  

*** 

Kéréseim:  

A délelőtti szilenciumot nem sokan tartották meg. A csoportmunka miatt is 

ezt feloldom, de legalább a csendes beszédre ügyelhetnénk. A 

mobiltelefonokat kikapcsolva tartsuk, és ne hozzuk el a liturgiákra és a 

levéltári terembe. Csak az ebéd utáni pihenőben telefonáljunk, és utána 

újra kapcsoljuk ki! A lelkigyakorlathoz és a monostorhoz illő módon 

öltözzünk. A szállásdíjat 50%-kal tudjuk csökkenteni, aki ezt kéri. A 

rászorulók merjék kérni Katalin testvértől.  

Július 11-én, az ünnepi ebéd előtt különösen, de más étkezésnél se menjünk 

előbb az ebédlőbe a megadott időnél!  A vacsorára a megadott időre már 

legyünk ott.  Kávét a kiírt áron tudjuk adni, kérem, figyeljünk erre a 

változásra, és hozzuk magunkkal a kért összeget. 
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 A szobák kulcsaira vigyázzunk, legyünk figyelmesek a szobában lakó 

testvérünk iránt.  Külön kérem, hogy figyeljetek arra, hogy akik kértek 

diétát, csak azok jelentkezzenek a diétáért, de azok viszont szóljanak a 

kiszolgálónak! A jelentkezési lapon lehetett igényelni diétát, ennek 

összesítése ott lesz a kiszolgáló személyzetnél. Aki kért diétát, az kérje a 

pultnál, ne egye meg a nem diétás adagot de fordítva se legyen. 

Nagyon köszönöm a segítőknek az előzetes munkát és a dékánoknak az 

elvégzett teendőket. Ha tudnak időt szánni rá, a dékánok tarthatnak a 

dékániáiknak egy összejövetelt.  

Kérem, hogy halkan énekeljünk, és figyeljünk a kántorokra, tartsuk a 

ritmust. A liturgiák időpontja előtt tíz perccel hamarabb induljunk el.  

A zsolozsmásköteteket eddig Günter testvértől lehetett megkapni. Idén nem 

tud jönni édesanyja betegsége miatt. Polikárp testvér fogja osztani a 

zsolozsmáskönyveinket. 39 van felcímkézve „oblátus” névvel. Ezeket neki 

adjuk vissza. A többiek pedig a padok hátulján levő zsolozsmáskönyveket 

használhatják, oda is tegyék vissza.  

A levéltári terembe jövetelnél kérem, hogy az udvarra nyíló ajtót 

használjuk, csak a nehezen járók vagy a főmonostori vendégszobában lakók 

használják a liftet vagy a főmonostori lépcsőt.  

*** 
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Lelkigyakorlatunk sajátossága lesz a csoportmunka. A mai pedagógia 

hangsúlyozza az aktivitásra való ösztönzést, az együtt-munkálkodás 

fontosságát. A csoportokat egyszerű módszerrel, véletlenre bízva alakítjuk 

ki. Három csoport lesz, előre felkért vezetőkkel. Megköszönöm, akik 

kinyomtatva elhozták a zsinati kijelölt szövegeket, a többieknek a 

csoportvezetők osztják ki a lapokat.  

A csoportmunka elején a vezetők által felkértek vagy önként jelentkezők 

felolvassák a kiosztott szövegeket. Utána a megadott kérdések alapján 

szóljunk hozzá. Legyen bátorságunk a hozzászóláshoz, és alázatunk ahhoz, 

hogy mindenki, köztük én is rész-igazságot képvisel. Mindenki csak a maga 

nevében beszéljen, ne használjunk többes számot. Helyesen így kezdjük: 

Nekem az a kulcsmondat ebben a részben… Véleményem szerint… stb. Ne 

helyezkedjünk olyan képzelt szituációban, hogy ellenfelet képzelünk 

magunk elé, és annak véleményt kezdjük el szidni. Egy testvér nem szóljon 

hozzá három percnél tovább, mert akkor a többinek nem lesz ideje. A 

csoportvezető ne értelmezze a hozzászólást, jegyzetelje le a lényeget, hogy a 

megosztásban vissza tudja mondani. Udvariasan fejeztesse be azzal a 

hozzászólást, aki hosszabban beszélne. Megosztáskor ne mondjon nevet, 

nem kell ismernünk, hogy kihez tartozik a gondolat. Kérem a 

csoportvezetőket, hogy otthon írják be számítógépbe a hozzászólások 
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lényegét, és küldjék el nekem, hogy fel tudjuk tenni a honlapra. Új 

módszert próbálunk ki, kérem legyünk türelmesek, halló szívűek.  

        Elréd atya 

 


