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Pap: Terjesszük kérésünket bizalommal Atyánkhoz, a mindenható
Istenhez, aki meghívott és vezet bennünket üdvösségünk útján. Mindig
készséges szívvel és tudatosan fogadjuk kegyelmét, különösen most,
amikor Fiának, Jézus Krisztusnak áldozatát bemutatjuk mindhalálig
hűséges szolgája, Mindszenty József bíboros emlékkonferenciájának
napján.

1. Mennyei Atyánk! A mai napon megemlékezünk Mindszenty József
bíboros, hitvalló életéről. Amikor 1956-ban, a 8 éves kommunista
rabság után szabadságát visszanyerte, első szavai ezek voltak:
senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben. A megbocsátás
azonban koránt sem jelentette azt, hogy ne küzdött volna
szüntelenül a hazáját és egyházát megnyomorító bármilyen
diktatúra és ellenséges irányzat ellen. Ezt pedig minden
megalkuvás és elvtelen kompromisszum nélkül tette. Add Urunk,
hogy mi is szüntelenül szem előtt tartsuk a Szentírás szavait:
legyünk szelídek, de okosak is a jó elvek megtartása és hitünk
bátor megvallása terén.

2. Istenünk! Te az embert a szabad életre teremtetted, ezért az
emberi lélek szabadságvágyát nem lehet leláncolni. Mindszenty
bíboros a 60 évvel ezelőtt kitört magyarországi szabadságharcról
így tanított: a világtörténelemben páratlan ez a szabadságharcunk.
Hála és imádság az áldozatokért. Minden olyan cselekedet,
amelyet tiszta és helyes szándék eredményez, erkölcsi előnyére
van egy nemzetnek, szemben a legnagyobb olyan sikerrel, amit
gonoszság sugallt és hozott létre. Add Urunk, hogy bátor elődeink
példáját követve ebben az emberileg esélytelen világhelyzetben is
merjük vállalni a kemény szellemi küzdelmeket az igazság oldalán.
A 60 évvel ezelőtti harcokban elhunyt testvéreinknek pedig, akik
akkor a mi szabadságunkért is küzdöttek, add meg hősiességük
jutalmát, az örök dicső életet.

3. Jézusunk! Minden ember hivatása az örök életre szól. Feltártad
előttünk azt, hogy mi alapján dől el az ember örök sorsa. Te a
segítő szeretet tetteit kéred számon. Caro est salutis cardo, azaz
az emberi testen múlik üdvösségünk, mivel értelmes és szabad
akarati
döntéseink
testünk
segítségével
születnek.
A
jócselekedeteknek – a közvetlen segítségadáson túlmenően –
végső célja az, hogy másokból hálát váltsanak ki Isten iránt, aki
minden jónak elsődleges forrása. Add, hogy Édesanyád
közbenjárásával, Mindszenty bíboros szellemisége nyomában a
segítő szeretet cselekedetein túlmenően bátor, igaz és erkölcsileg
helyes
szavunkkal
és
példánkkal
mutassunk
irányt
embertársainknak az igazság megismerésének és megvallásának
ma különösen nehéz feladatában.

4. Szentlélekisten! Mindszenty bíboros próféta volt: meglátásai az
erkölcsi törvények semmibe vételéről, azok eltipróiról, a
szabadkőművességről, az ateista kommunizmusról szóról-szóra
beteljesedtek. A prófétálás az Isten üzenetének közvetítése. Ez a
lelkület nem hiányozhat a prédikációkból, a hittanórákról, az
emberekkel való beszélgetésekből sem. Hogy figyelmeztető,
buzdító és vigasztaló szavaink sose váljanak üres szószaporítássá,
azért kérjük Tőled mindenkori segítő kegyelmedet! Imádkozunk
Hozzád a világon bárhol üldözést szenvedő keresztény
testvéreinkért is.

5. Urunk, Istenünk! Mindszenty bíboros 1945-ös szilveszteri
rádiószózatában − Jeremiás prófétát idézve − ezeket mondotta: Az
Isten irgalma, hogy még megvagyunk. A mai időkben ez egyre
inkább nem természetes. Hálát adunk Neked a legkisebb örömért
is, de a viszontagságokat megbíró és elbíró kegyelemért is. A Te
léted a tökéletesség és irgalom. Ezért most újra felajánljuk
kegyelmedbe egyházunkat, hazánkat és kérő imáinkkal együtt
egyéni programunkat, a tökéletesebb és irgalmasabb életet.

Pap: Mindenható Istenünk! Te légy a világító fény életünk útján. Értsük
meg és fogadjuk el az üdvösség ajándékát. Add, hogy mindannyian
bejussunk a Te országodba és dicsérhessünk Téged magyar szentjeink
társaságában, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Laudáció
2016.12.3. Mindszenty konferencia
A Hittel a Nemzetért Alapítvány 8. alkalommal jelöl ki olyan személyt, aki méltó
a Mindszenty Díj átvételére. Az eddigi sorrend kiemelkedő neveket tartalmaz:
Regőczy István atya, dr. Jelenits István piarista, Takács Istvánné, a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskola alapító-igazgatója, dr. Kerényi Lajos atya,
Burián László a Felvidéki magyarság lelkipásztora, Bárány József atya a nyugati
emigráció papja és dr. Adriányi Gábor teológus professzor.
Az idei kitüntetett 1947. május 17-én, Budapesten született. Házasságot 1970.
október 10-én kötött Gábor Júliával. 5 gyermekük született: Júlia, Gergely,
Balázs, Benedek és Gábor.
Középiskolás korában kezdett zeneszerzéssel foglalkozni. 1969-ben írta első
dalait. Templomi énekkarban ismerte meg leendő feleségét is. Első zenésztársai
is ebből a közösségből követték Őt.
A ma már elénk táruló életmű 1971-ben indult egy Duna-kanyari kirándulással:
az első kismarosi zenei szolgálattal. Az évek során e templom − az egyre
nagyobb számú Krisztust kereső fiatal miatt − kicsinek bizonyult a folytatáshoz,
ezért Nagymaros lett a következő állomás. A kommunista elnyomás nehéz
éveiben ezen együttlétek sokak számára a krisztusi úton való elindulást vagy
megmaradást jelentették. Hatása, gyümölcse felmérhetetlen egyházunk és
fiataljaink életére!
Az elvetett mag az évek során fává terebélyesedett. S e zöldellő csoda, a
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó mind a mai napig él és növekszik.
1972-ben íródott első nagyobb lélegzetű zenei műve: Értem is meghalt a
kereszten címmel.
1977-ben születik meg a költői szépségű versekre megírt Keresztút, majd a kis
Tarziciusról szóló misztériumjáték.
1982-ben lát napvilágot a feltámadást sodró erővel bemutató Kristályóriás,
melyet zenekari kíséret tesz teljessé. Ebben a darabban a szereplők és
muzsikusok létszáma meghaladja a 40 főt.

Ekkor még az országban dühöngött a kádári diktatúra. Ennek ellenére bátor
papok hívták templomaikba Őt és barátait zenei, evangelizációs szolgálatra.
Mindszenty bíboros úrnak az 1956-os Forradalom és Szabadságharc adta vissza
szabadságát, igaz csupán 4 napra. November 4-e után az USA nagykövetségén
talált menedéket. A 15 évig tartó félfogságot követve az ország elhagyására
kényszerítették.
Ebben az évben, amikor a mártír főpásztort eltávolították Magyarországról, egy
ifjú énekes egy szál gitárral kiállt az emberek elé és Isten Országáról kezdett
énekelni.
1972-őt írtunk.
A dalok és szövegeik búvópatakokként járták be lelkünk kertjeit.
Az ÁEH emberei mindenütt jelen voltak, s nem csak templomainkban.
Papjainkat sűrűn helyezgették ide-oda. Volt, akit kicsomagolni sem engedtek,
máris tovább kellett állnia. Nesze neked közösség-építés!
Idei díjazottunk ezekben az években az Elzett Műveknél dolgozott. Őt magát
nem bántották, igaz útlevelet nem kaphatott. Országjáró útjain a figyelő
szemeket gyakorta magán érezte.
1989 jelentős változást hozott életében.
Templom épülhetett a káposztásmegyeri katolikus hívek számára. Nagyszerű
papokat küldött Marosi Izidor váci püspök úr a formálódó közösség javára,
Tomka Ferenc és Jávorka Lajos személyében.
1995-ben Paskai bíboros úr áldotta meg az új templomot. Három egymást
követő ciklusban volt az egyházközség képviselőtestületének világi elnöke.
Nagy élményt jelentett számára az 1991-es pápalátogatás, amikor a
Népstadionban énekelhetett a Szentatyának.
A 1990-es évek már új korszakot jelentettek. Dalait szabadon terjeszthette. Bár
a nagycsalád minden terhe vállán nyugodott, mégis kiadott lemezeinek
bevételét az épülő káposztásmegyeri templom javára ajánlotta fel. Zenész
társaival bejárta az egész Kárpát-medencét. Hihetetlen találkozások és lelki
megerősítések történtek az elszakított területeken élő magyar testvérekkel.

2007-ben, 60. születésnapján a Magyar Katolikus Püspöki Szinódus a Pro
Ecclesia Hungariae díjban részesítette.
2010-ben az Orbán kormány a Magyar Köztársasági Tiszti Kereszt kitüntetést
adományozta számára.
Kedves Barátaim!
Köszönöm a Hittel a Nemzetért Alapítvány Kuratórium tagjainak, hogy a
laudáció megtisztelő feladatát nekem adta át. Nagy öröm számomra e
köszönetnyilvánítás, hiszen jómagam is életem egyik meghatározó
példaképeként tekintek Rá!
Dalainak hatására, a ’80-as években sorra születő plébániai bázisközösségek
egyre bátrabb találkozásain ismerhettem meg feleségemet is. Később
gyermekeink az Ő énekeinek hatására nyúltak a gitárhoz és váltak Krisztus
örömhírének hirdetőivé. Most pedig már örömmel hallom kis unokáim énekét,
amint a játszótéren hintázás közben zengik: Feltámadt alleluja!
Az ember életében az igazi díj: a másik ember őszinte barátsága.
Ahogyan példaképem vallja: „a legnagyobb kitüntetést az Úr adta azzal, hogy
több mint 45 éve szolgálhatom Őt.”
A 2016-os évben, a Hittel a Nemzetért Alapítvány Kuratóriumának döntése
alapján Mindszenty Díjban részesül Sillye Jenő énekes-dalszerző.
Istennek legyen hála életéért!

Petrovics Sándor kuratóriumi tag
Budapest, 2016. december 3. Rákosszentmihály

