Piękne życie

Paulinów

Historia Zakonu Paulinów - Wystawa objazdowa • Polski

Prosimy

nie zabierać informatora

po obejrzeniu wystawy, by również inni mogli
z niego skorzystać.

„Składaj dzięki nie za to,
że jesteś paulinem,
lecz za to, że możesz
być paulinem.”

Koncepcję naszej wystawy, którą wyraża przedstawiony materiał tematyczny, przenika myśl, że będąc paulinem, a szerzej: zakonnikiem również
można przeżyć całe bogactwo życia, wybór życia zakonnego nie oznacza
odwrócenia się od świata, lecz drogę pełnej samorealizacji, i jest nowoczesną formą życia prowadzącą do szczęścia zarówno w codziennym, jak i
teologicznym sensie tego słowa.
Wystawa objazdowa przedstawia kolejne elementy życia węgierskich paulinów jako wspólne, dostępne każdemu węgierskie dziedzictwo. Pragnie zainteresować nie tylko katolików, nie tylko ludzi wierzących, ale wszystkich,
których interesuje węgierska przeszłość, minione dzieje. Elementem tego
celu pragnącego połączyć wszystkich odwiedzających jest ustanowiony w
autobusie punkt pojednania, który wzywa wszystkich do pogodzenia się ze
sobą samym, z Bogiem i z bliźnimi.
“Jestem szczęśliwym paulinem” – powiedział w 2019 roku, w dzień dwudziestej piątej rocznicy swoich święceń Botond Bátor, wcześniejszy prowincjał węgierskich paulinów. Ta myśl harmonizuje z często powtarzaną
w zakonie sentencją żyjącego w ukryciu ojca Ákosa Bolyósa (1914–1994),
którą sformułował on w okresie komunizmu, nazywanego przez prymasa
karnynała László Paskaiego (1927–1915) czasem życia niejawnego: “Składaj dzięki nie za to, że jesteś paulinem, lecz za to, że możesz być paulinem.” Te myśli sformułowane przez obu ojców paulinów zainspirowały
tematykę wystawy.
Ekspozycję składającą się z ośmiu części, ośmiu odrębnych etapów łączą
zdania ośmiu ewangelicznych błogosławieństw. Tematy związane z każdym
z nich nie układają się zgodnie z chronologią zakonu, lecz ukazują poszczególne aspekty jego dziejów.
Wystawa dostępna jest w języku węgierskim, ale nie znajdziemy większych
tekstów na powierzchniach wystawienniczych. Osoby nie znające węgierskiego dzięki kodom QR, przez telefon, lub w razie braku połączenia z internetem, sięgając do informatora mogą je poznać po angielsku i po polsku.
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Dzięki kodom QR, jak również informatorowi, węgierscy goście mogą się też
zapoznać z szerszą wersją tekstów.
Odwiedzający mogą skorzystać ze wzbogacających wrażenia interaktywnych
środków wystawienniczych. Osoby nie znające węgierskiego mogą wysłuchać pieśni w wykonaniu zespołu Misztrál; jej tekst składa się wyłącznie z
nazw miejscowości, w których niegdyś (przed 1526, a potem przed 1786 rokiem), na terenie historycznych Węgier znajdowały się klasztory paulińskie.
Odwiedzający mogą również wirtuanie przekartkować najbardziej kunsztownie ozdobiony węgierski kodeks, czyli znajdujący się w Krajowej Bibliotece
imienia Széchényiego kodeks Festeticsa, który został wykonany pod koniec
XV wieku w jednym z klasztorów w Nagyvázsony.
Dzięki aparaturze informatycznej można obejrzeć liczne ujęcia postaci Błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia, jak również siedząc wygodnie
obejrzeć fotografie prezentujące obrazki z życia paulinów przed 1950 i po
1989 roku.
Szczególną uwagę poświęca wystawa polskiej Częstochowie, utworzonemu
w 1382 roku dzisiejszemu centrum zakonu paulinów, jak również znajdującej się tam ikonie Czarnej Madonny i jej licznych węgierskich kopii, a także
kluczowej roli polskiej prowincji w odrodzeniu życia paulinów na Węgrzech
po 1786 i po 1934 roku.
Na obrotowej “ścianie” pojedyńcze zdania i ilustracje ukazują paulińskich
twórców – między innymi Gergelya Gyöngyösiego, autora księgi Vitae
fratrum, a także jednego z inspiratorów reaktywacji w 1943 roku, wydawcę
biuletynu zakonnego “Biały brat”, Bélę Ágostona Gyéressyego, który w okresie życia niejawnego zakonu dzięki wykształceniu z zakresu historii sztuki
położył wielkie zasługi w odkrywaniu i rejestrowaniu architektonicznego
dziedzictwa paulinów.
Wierzymy, że wystawa “Piękne życie paulinów” przyczyni się do lepszego
poznania zarówno jedynego założonego na Węgrzech zakonu męskiego, jak
też naszego wspólnego dziedzictwa kulturalnego.
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Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi.

B1

B1/1

„Składaj dzięki nie za to, że jesteś paulinem, lecz za to, że MOŻESZ
BYĆ PAULINEM.”
P. Ákos Bólyos OSPPE (1914–1994)

B1/2

„Częścią duchowości paulińskiej jest cześć dla Matki Bożej, dlatego
nosimy białe habity i różańce. Obowiązkiem naszych kaznodziejów
jest szerzenie i pogłębienie kultu Maryi Panny.”
P. Péter Máthé OSPPE (1926–2008)
B1/3 • O

HABICIE

Pustelnicy, którzy w XIII wieku porzucili życie w społeczności, nosili albo
zwyczajowe ubrania swojej epoki, albo ubierali się jak ówcześni duchowni.
Początkowo, w czasach powstania zakonu paulinów, w drugiej połowie XIII
wieku ich stroje były prawdopodobnie ciemne. W 1341 roku generał zakonu,
Miklós II zarządził zmianę ciemnego stoju na jasny, biały. W ten sposób
paulini odróżniali się od noszących ciemne habity benedyktynów i rozmaitych wędrownych zakonników, prowadzących żywot poza regułą klasztorną.
Zgodnie z regułą augustiańską i przepisami kościelnymi habit zakonny musiał być prosty, a ilość habitów dla poszczególnych członków zakonu nie
mogła przekroczyć liczby podanej w zakonnej konstytucji (constitutiones).
Odzieżą zakonników zajmował się brat wyznaczony do tego zadania, a
dary odzieży bracia mogli przyjmować jedynie po uzyskaniu zgody przeora zakonu. Zalecenia dotyczące skromności i prostoty habitu znajdują się w
przepisach kościelnych po dziś dzień. Stałym elementem dzisiejszego stroju
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paulina jest różaniec, który wyraża odwieczną cześć zakonu dla Najświętszej
Maryi Panny.
Zakładając habit zakonnik każdego dnia odmawia następującą modlitwę: „Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To
właśnie Ty mój los zabezpieczasz.” (Psalm 16,5).
Podczas zakładania pasa i przypinania różańca:
„Przepasz mnie, Panie, pasem czystości i zgaś we
mnie ogień pożądliwości, aby królowała we mnie
cnota wstrzemięźliwości i czystości.”
Podczas zakładania szkaplerza: „Matko Najświętsza!
Jestem Twój i wszystko, co mam, jest Twoje.”
Podczas zakładania kaptura: „Włóż, Panie, na głowę moją
przyłbicę zbawienia dla odparcia napaści szatańskich.”
B1/4

Kawałek habitu paulińskiego. Takie kawałki
przechowali u siebie paulini żyjący w ukryciu w
latach 1950–1989. (Własność László Arató)
B1/5 •

OBRAZKI Z ŻYCIA ZAKONNEGO
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Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.

B2

B2/1 •

KRÓTKA HISTORIA ZAKONU

około 1250 roku
„ich ojciec, Błogosławiony Euzebiusz” (Attila Szepesi)
Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia zbiera wokół siebie pustelników z
gór Pilis.
1308
„Najpierw kochajcie Boga, a potem bliźniego.” (Święty Augustyn)
Bulla przekazana w Budzie przez legata papieskiego Gentilisa nadaje pustelnikom z gór Pilis regułę Świętego Augustyna.
Druga połowa XIV wieku
„Podobnie jak sierść zwierząt leśnych piękniejsza jest od sierści zwierząt
domowych, tak czystsze są dusze ludzi żyjących z dala od zamętu świata.”
(Król Ludwik Węgierski, 1342–1382)

Król wspierał zakon, jego spowiednikami byli paulini.
Druga połowa XV wieku
„Święci mężowie, w których sercach nie masz zdradliwości, tylko świętość.”
(Król Mátyás Hunyady, 1458–1490)

Król Mátyás często przyjeżdżał do klasztoru paulińskiego w Budaszentlőrinc
na rozmowy z Gergelyem, generałem zakonu paulinów.

1526

1526, po bitwie pod Mohaczem
„… do końca świata nie zostanie ten klasztor [w
Budaszentlőrinc] odbudowany w swej pierwotnej świetności” (Gergely Gyöngyösi)
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Po zdobyciu Budy (1541) na terenach zajętych przez Turków z końcem lat
sześćdziesiątych XVI wieku w klasztorach paulińskich zamarło życie zakonne.
Zakonnicy uszli do klasztorów znajdujących się na terenie Górnych Węgier.
Wiek XVIII
„[Paulin Benedek Virág, poeta i historyk] płomienny wskrzesiciel narodowego ducha” (Ferenc Kazinczy)
Biblioteka w klasztorze paulińskim w Peszcie była jednym z centrów tworzącego się życia umysłowego.

1786

„Życzymy szczęścia polskiej prowincji... oby Bóg
zachował ją niczym ziarno na przyszłe wieki...”
(napisany po łacinie list sekretarza ostatniego przełożonego
węgierskiego do przełożonego prowincji polskiej)

Cesarz Józef II nakazuje kasatę zakonu paulinów.
W tym czasie zakon liczył na Węgrzech 312 braci.

1934
„W obecności blisko pięćdziesięciu tysięcy wiernych kardynał Jusztinián Serédi konsekruje Kościół Skalny i klasztor [w Budapeszcie].” (informacja prasowa)
Polscy i węgierscy paulini po 145 latach mogą wrócić na Węgry.

1950
Historia Zakonu Paulinów Wystawa objazdowa

„Magnificat anima mea Dominum (Uwielbia dusza moja Pana...)”
Kilkudziesięciu paulinów padło ofiarą prześladowań komunistycznych. W chwili internowania
bracia modlili się słowami modlitwy Magnificat.
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1989
„Jesteśmy wdzięczni za cierpienia, prześladowania i bezimienne ofiary minionych wieków...” (codzienna modlitwa paulinów, fragment)
Reaktywacja zakonu paulinów w Pécsu, Budapeszcie, Márianosztra i
Pálosszentkút. Od 2014 r. istnieje rówież klasztor pauliński w Hargitafürdő
(Siedmiogród).
B2/2 •

LISTA KLASZTORÓW PAULIŃSKICH

Na liście znajduje się wiele klasztorów położonych za Drawą i Sawą, a także
fundacje niezakończone, niezależnie od tego, ile czasu biali bracia zamieszkiwali dany klasztor. Nie podajemy domów zakonnych znajdujących się w
innych prowincjach (Szwabsko-Reńskiej, Austriackiej, Polskiej).
Inne wyrażenia występujące w spisie nazw miejscowości.
ismeretlen helyen • w nieznanym miejscu
ismeretlen helyen a Temesközben • w nieznanym miejscu w regionie Temesköz
Háros-sziget • wyspa Háros
Budapest, III. ker. • Budapeszt, III dzielnica
Boldogasszony-kolostor • Klasztor Najświętszej Marii Panny
Szent Katalin-kolostor • Klasztor Świętej Katarzyny
Gvozd Modrus mellett • Gvozd w okolicach Modrus
Monostorapáti környékén, ismeretlen helyen • okolice Monostorapáti w nieznanym miejscu
Cécke körül, ismeretlen helyen • niedaleko Cécke w nieznanym miejscu
Técső felett, a Tisza bal partján, Máramaros • okolice Técső, na lewym brzegu Cisy, Máramaros
Regéc körül, ismeretlen helyen • niedaleko Regéc w nieznanym miejscu
Gálosfa határában, ismeretlen helyen • przy Gálosfa w nieznanym miejscu
Tarpa környékén, ismeretlen helyen • okolice Tarpa w nieznanym miejscu
Kóspallag közelében • w pobliżu Kóspallag
Kisoroszi határában • przy Kisoroszi
Senj, két kolostor a város két végén • Senj, dwa klasztory za miastem
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B3

B3/1 •

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA
Częstochowska Czarna Madonna
– Matka Boża z małym Jezusem
na lewym ramieniu, Jezus prawą
ręką udziela błogosławieństwa, w
lewej zaś trzyma ewangelię; tablica drewniana, olej, 121,8x81,3x3,5
(Klasztor Jasnogórski, Częstochowa, Kaplica Matki Bożej)

Wspólnota zakonna, która powstała w okresie Średniowiecza na Węgrzech, pod koniec
XIV wieku przybyła do Polski. W
1382 roku w Klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie, dzisiejszym głównym sanktuarium
paulińskim, osiedlili się zakonnicy przybyli z Márianosztra i Budaszentlőrinc. Klasztor został ufundowany przez księcia Władysława
Opolczyka, krewnego króla Polski i Węgier, Ludwika Węgierskiego. Dziś
klasztor jasnogórski jest nie tylko głównym sanktuarium narodu polskiego, lecz również – obok Lourdes i Fatimy – jednym z najczęstszych celów
pielgrzymek.

Historia Zakonu Paulinów Wystawa objazdowa
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Wykonana przez Cipriána Laskivi na Jasnej Górze kopia obrazu
Najświętszej Marii Panny z Márianosztra (Bazylika Najświętszej Marii Panny w Márianosztra)

Kopia ikony częstochowskiej Czarnej Madonny znajduje się w niemal
każdym kościele paulińskim na
Węgrzech. Najsławniejszą z nich
jest ta z sanktuarium w Márianosztra, zaś najstarsza (z XVI wieku) znajduje się w Sopronbánfalva.
Kopia tej ikony widnieje w ołtarzu
głównym w budapeszteńskim Kościele Akademickim (dawniej paulińskim).
B3/2

• SYMBOLIKA HERBU PAULIŃSKIEGO

W herbie zakonu paulinów znajduje się drzewo palmy daktylowej, dwa lwy
i kruk.
•

Drzewo palmy daktylowej dawało cień, zaś z jej liści można było sporządzić proste ubranie.

•

Kruk codziennie przynosił połowę chleba Świętemu Pawłowi Pustelnikowi. Kiedy Święty Antoni Pustelnik odwiedził Świętego Pawła, kruk
przyniósł cały chleb.

•

Dwa lwy wykopały grób dla św. Pawła, w którym pochował go św.
Antoni.
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Elementy herbu paulińskiego są widoczne na obrazach i rzeźbach znajdujących się w kościołach i klasztorach paulińskich.
Elementy herbu pochodzą z życiorysu Świętego Pawła Pustelnika napisanego przez Świętego Hieronima.
B3/3 •

CEGŁA

Oryginalny kamień posadzkowy z miejsca powstania zakonu Paulinów z XIV
wieku, klasztor pauliński w Kesztölc-Klastrompuszta
B3/4 •

BUDASZENTLŐRIC

W Średniowieczu centrum zakonu znajdowało się w Budaszentlőrinc (dziś
część II dzielnicy Budapesztu).
ilustracja: Przedstawiający Boga Ojca fragment nagrobka Świętego
Pawła Pustelnika. Nagrobek został wykonany z czerwonego marmuru
w latach 1484–1488. (Budapeszteńskie Muzeum Historyczne)

B3/h

• MATERIAŁ DŹWIĘKOWY

DO WYSŁUCHANIA
Salve regina
pieśń gregoriańska, wersja paulińska
w wykonaniu zakonników paulińskich
i członków zespołu MISZTRÁL
P. Botond Bátor OSPPE
P. János Csóka OSPPE
P. Szabolcs Györfi OSPPE
P. Antal Puskás OSPPE
Mika Heinczinger
Tamás Tóbisz Tinelli
Máté Török
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– 12 –

B4

B4/1

Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię.

• MAPA

Na terenie historycznych Węgier, włączając w to tereny leżące za Drawą,
znajdowało się ponad sto klasztorów paulińskich. W minionych dziesięcioleciach prowadzono prace archeologiczne w ponad czterdziestu miejscach,
obecnie zaś archeologowie badają kilkanaście pozostałości murów poklasztornych.
Na ekranie widoczne są miejscowości, w których znajdują się ruiny po niegdysiejszych klaszorach, a także istniejące klasztory
B4/h

• MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO WYSŁUCHANIA

Dystychy klasztorne
(Annamária Sudár – Mihály Hoppál Basspoetry)

Wykonanie: zespół MISZTRÁL. W wierszach
metrycznych pulsuje ponad siedemdziesiąt
nazw miejscowości, w których niegdyś
znajdowały się klasztory paulińskie.
B4/f

• FESTETICS-CODEX

Przekartkuj najpiękniej ozdobiony

średniowieczny

rę-

kopis spisany w języku
węgierskim! Został on wykonany w klasztorze paulińskim w Nagyvázsony około
1493 roku.
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B5

Błogosławieni, którzy

łakną i pragną

sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni.

Twórcy paulińscy
B5/1

• BŁOGOSŁAWIONY LÁSZLÓ BÁTORI (druga połowa XV wieku), legen-

darny tłumacz Biblii
Na jakiś czas wyprowadził się z klasztoru w Budaszentlőrinc do jaskinii w
Lipowej Górze (Hárshegy), jednej z gór budańskich. Tu skopiował – a według
wcześniejszych przypuszczeń przełożył – dla swoich braci zakonnych Biblię
i legendarium, zestawił również zbiór komentarzy Pisma Świętego. Jego
prace nie zachowały się.
B5/2

• ALBERT CSANÁDI (przełom XV i XVI wieku) – kaznodzieja, magister

nowicjatu, przeor
Zachowały się dwa jego hymny łacińskie (o Dziewicy Maryi i o aniołach)
zawarte w pracy Vitae fratrum pióra Gergelya Gyöngyössiego.
B5/3

• BÁLINT HADNAGY (ur. w latach 1460-tych – 1537), autor zapisków

dotyczących cudownych uzdrowień (mirakulów), które nastąpiły przy grobie
Świętego Pawła Pustelnika w Budaszentlőrinc.
Centralną postacią jego książki jest postać świętego pustelnika, patrona zakonu paulinów. Książka ukazała się w 1511 roku w Wenecji.
B5/4 •

GERGELY GYÖNGYÖSI (1472–1531), generał, przeor, historyk zakonu

Odwiedzał klasztory i badał przechowywane w nich dokumenty, poznawał
ich przeszłość. Jego łacińska praca stanowi najważniejsze źródło wiedzy na
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temat klasztorów węgierskich w czasach przed najazdem tureckim (w latach
1541–1686, jak również później, do 1711 roku).
B5/5 •

ZSIGMOND CSÚZY (ok 1660–1729), kaznodzieja, wielka postać późno-

barokowej retoryki ludowej, jego kazania charakteryzował silny kult króla
Mátyása.
„Czyż każde kazanie nie powinno zawierać zachęty, żeby słuchający odwrócili się od złego i czynili dobro?” (fragment kazania)
B5/6 •

ANTAL RUTSCHMANN (1739–1791), rzeźbiarz, snycerz

Pod kierunkiem brata Antala kilku zakonników wyrzeźbiło wyposażenie
sławnej peszteńskiej biblioteki paulińskiej.
B5/7 •

VAZUL ALEXOVICS (1742–1796), największy pauliński kaznodzieja

„O, ty kapryśna, nieodporna duszo, której ciało wzbrania się przed najmniejszą niedogodą! Zbliżże się do żłóbka!” (fragment kazania)
B5/8

• MÁTÉ SIMON (1743–1818), doktor teologii, po 1786 roku proboszcz

w Kárász
„Szczęście, co do którego wiecznej natury nie mamy dość wiary ani ufności,
nie jest prawdziwym szczęściem.” (fragment kazania)
B5/9

• BENEDEK VIRÁG (1754–1830), „święty starzec”, pustelnik z Tabán,

nauczyciel, poeta, pisarz historiograf, tłumacz
„Urodziłem się. Kochałem moją ojczyznę i pracowałem dla niej. Oto cała historia mojego życia. Wy też tak czyńcie. Uczcie swoich potomków, a jeśli oni
też tak czynić będą, Węgry będą szczęśliwe.” (Inskrypcja nagrobna Benedeka Virága)
B5/10 •

PÁL ÁNYOS (1756–1784), poeta, jeden z jego wierszy zapoczątkował

zwyczaj nazywania cesarza Józefa II „królem w kapeluszu”
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To niezwykle popularne na Węgrzech określenie cesarza wynikało stąd, że
Józef II nie koronował się na króla Węgier i nie złożył ślubowania na węgierską konstytucję stanową.
B5/11

• FERENC VERSEGHY (1757–1822), poeta, tłumacz, organizator życia

literackiego, językoznawca, śpiewak, pierwszy znany z nazwiska harfista
węgierski
Był pierwszym węgierskim tłumaczem tekstu Marsylianki.
B5/12

• BÉLA ÁGOSTON GYÉRESSY (1908–1986), historyk sztuki

po prawej stronie).

(na ilustracji

Autor licznych publikacji w okresie międzywojennym, re-

daktor zakonnego biuletynu „Biały brat”

(https://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.

phtml?id=1890).

Po 1956 roku na zlecenie grupy badawczej Węgierskiej Akademii Nauk zajmował się zbiorem historycznych pamiątek sztuki paulinów.

B5/h

• MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO WYSŁUCHANIA

Hymn na dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
(muzyka: Mika Heinczinger)

w wykonaniu zespołu MISZTRÁL. Łaciński wiersz paulina Alberta Csanádiego rzełożył Ferenc Csonka.
Pragnienie pokoju
(muzyka: Máté Török)

wiersz Benedeka Virága w wykonaniu zespołu MISZTRÁL.
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którzy cierpią
prześladowania dla
sprawiedliwości, albowiem do

Błogosławieni,

B6

nich należy królestwo niebieskie.

„stać się ofiarą za lud, z którego jesteśmy”
B6/1 •

FRATER GYÖRGY MARTINUZZI (1482–1551)

ilustracja: Zabójstwo Brata Jerzego, fresk (klasztor na Jasnej Górze, Częstochowa, przedsionek
klasztorny)

Po trwającym dziesięć lat życiu w zakonie Frater György został najpierw
przeorem w Sajólád, potem biskupem w Nagyvárad, a jeszcze później w
Ostrzyhomiu (Esztergom). Zakonnik w białym habicie miał naturę polityka,
jak prawdziwy mąż stanu starał się o zachowanie samodzielności Siedmiogrodu, lawirując pomiędzy dworem Habsburgów, a turecką Portą, w końcu
jednak utracił zaufanie ich obu. W adwencie 1551 roku Ferdynand Habsburg nakazał swoim najemnikom zamordować kapłana, który niedługo przed
śmiercią otrzymał kapelusz kardynalski. Zakonnika noszącego do śmierci
biały habit zamordowano nocą, podczas modlitwy.
B6/2

• GYÖRGY CSEPELLÉNYI (1626–1674)

ilustracja: György Csepellényi, rycina. Gábor Hevenesi SJ: Ungaricae Santcitatis Indicia. Nagyszombat, 1737 (Zbiory Zoltána Szilárdfyego, Muzeum Diecezjalne w Székesfehérvár)

Jedna z ofiar walk międzyreligijnych. Jako mieszkaniec klasztoru paulińskiego w Sátoraljaújhely z polecenia papieża Klemensa IX od 1672 roku
prowadził misje na terenie północno-wschodnich Węgier. Nawrócił na wiarę
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katolicką mieszkańców wielu wsi. W marcu 1674 roku rozwścieczeni protestanci porwali go z plebanii w Füzér, po dwóch miesiącach nieustannych
tortur został ścięty.
B6/3

• FERENC VEZÉR (1914–1951)

ilustracja: Ferenc Vezér, lata 1940-te – Nagrobek w Pálosszentkút, 2019

Aresztowany przez władze komunistyczne, był jednym z oskarżonych w
procesie pokazowym arcybiskupa Grősza. Skazany na śmierć. W celi skazańców do końca wspierał współtowarzyszy. Jego ciało, podobnie jak ciała
pozostałych skazańców, pogrzebano ze skrępowanymi rękami i twarzą do
ziemi. Godnego pochówku doczekał w 2012 roku w Pálosszentkút, miejscu,
gdzie niegdyś służył.

B6/4

• PAULINI CIERPIĄCY PRZEŚLADOWANIA W XX WIEKU

•

P. Ferenc István ÁCS (1912–1951). Internowany. Znaleziono go pod pociągiem z ranami od postrzału na ciele.

•

P. László Botond ARATÓ (1927–?). Internowany, skazany na 3 lata więzienia.

•

Fr. Béla Lehel BALOGH (1929–1988). Kleryk. Internowany. Został oficerem
marynarki, znaleziono go martwym.

•

Fr. László Kerény BENSE

(1929–?).

Nowicjusz, podczas internowania w

Vácu złożył śluby zakonne.
•

P. Árpád Tádé BIHAR (1906–1993). Podprzeor. Internowany, skazany na 8
lat więzienia.

•

P. Rezső Ákos BOLYÓS (1914–1994). Internowany, skazany na 10 lat więzienia. Od 1961 roku Delegat Ojca Generała.

•

P. László Pál BOLVÁRY (1924–2001). Za próbę nielegalnego przekroczenia
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granicy skazany najpierw na 3 lata, a w 1961 na dalszych 6 lat więzienia.
Od 1961 roku Delegat Ojca Generała.
•

P. István Jenő CSELLÁR (1911–1959). Od 1950 roku Delegat Ojca Generała.
Skazany na 10 lat więzienia. W 1956 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zginął w wypadku samochodowym.

•

P. Kálmán GALAMBOS (1885–1950). Przeor. Z powodu choroby w 1950 roku
zamiast do miejsca internowania został zawieziony do szpitala w Pécs,
gdzie zmarł.

•

P. dr Béla Ágoston GYÉRESSY

(1908–1986).

Historyk sztuki. Skazany na 7

lat więzienia.
•

P. Sándor Miklós HOMONNAY (1915–1998). Przeor. Skazany na 6 lat więzienia.

•

Fr. Jenő Márton JUHÁSZ (1920–?). Brat zakonny. Internowany w kwietniu
1951 r.

•

P. Ferenc Imre KOVÁTS (1932–1958). Śluby zakonne złożył w tajemnicy w
1956 roku. Zmarł wskutek obrażeń zadanych mu przez służby bezpieczeństwa ÁVH.

•

P. Lajos Vendel KOZÁRI

(1919–1997).

Proboszcz w diecezji Vác, a później

Győr. Zmarł jako ksiądz węgierski w Częstochowie.
•

Fr. Imre Lajos KÖNYVES (1910–1985). Brat zakonny. Skazany na 7 lat więzienia. Zmarł w Pannonhalmie.

•

Fr. József Pászkál LELKES (1914–1981). Brat zakonny. Skazany na 5 lat i 6
miesięcy więzienia.

•

P. Tibor Péter MÁTHÉ (1926–2006). Internowany. Od 1989 r. Delegat Ojca
Generała.

•

Fr. Lajos Zoltán MINDÁK (1925–2003). Nowicjusz. Internowany.

•

Fr. Márk MITURA (1912–1984). Brat zakonny, zakrystianin. Internowany.

•

Fr. Ferenc Julián OLÁH (1912–1989). Brat zakonny. Internowany. W więzieniu spędził 5 lat i 5 miesięcy. Zmarł w Częstochowie.

•

P. Márk Lukács RÁBA (1919–1996). Przeor. Skazany na 7 lat więzienia. Wyjechał do Ameryki, później służył jako duchowny w Szwajcarii.
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•

P. László Attila RAUCH

(1926–?).

W 1950 r. za próbę nielegalnego prze-

kroczenia granicy skazany na 3 lata więzienia. W 1957 roku wyjechał na
Zachód.
•

Fr. József Alfonz ROSTÁS (?–?). Nowicjusz. Internowany.

•

P. Sándor Béla SCHMIDT (1902-1961). Internowany. Pracował w diecezji Pécs.

•

P. Sándor LÁszló SZABÓ

(1900–1978).

Skazany na 3 lata 6 miesięcy wię-

•

Fr. Imre József TAMÁS (19125–?). Nowicjusz. Internowany.

•

P. Ferenc Szabolcs TÓTH

Pseudonim literacki Szabolcs

(1901–1952).

Bodroghy. Od 1950 roku wikariusz w diecezji Pécs. Zginął w wypadku
samochodowym.
•

Fr. János Didák TÚRI (1920–2007). Brat zakonny. Skazany na 5 lat więzienia. Wyjechał do Ameryki, zmarł w Doylestown.

•

Fr. J. Sebestyén VARGA (1927–?). Brat zakonny, kucharz. Internowany.

•

P. György Ferenc VEZÉR (1914–1951). Przeor. Skazany na śmierć w procesie pokazowym arcybiskupa Grősza.

•

P. László Tihamér VINCZE (1917–1959). Internowany. Za próbę nielegalnego przekroczenia granicy skazany na 3 lata więzienia. W 1956 roku wyjechał na Zachód. Zginął w Bernie, w niewyjaśnionych okolicznościach.

•

P. Michał ZEMBRZUSKI (1908–2003). Od 1940 r. Delegat Ojca Generała. Od
1944 r., a także po zakończeniu wojny działał nielegalnie. W 1948 roku
wydalony z Węgier.

PAULINI, KTÓRZY ZŁOŻYLI ŚLUBY ZAKONNE W TAJEMNICY
Pierwsze śluby zakonne:
•

P. István György ÁCS • 1960

•

P. Vince ÁRVA • 1959

•

P. József Levente BOTFAI • 1959

•

P. TAMÁS • 1959

•

P. dr. László Zsongor ACZÉL • 1960
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ilustracja: György Csepellényi, rycina. Gábor Hevenesi SJ: Ungaricae Santcitatis Indicia. Nagyszombat, 1737
(Zbiory Zoltána Szilárdfyego, Muzeum Diecezjalne w Székesfehérvár)

zienia.

•

P. János József BORSOS • 1961

•

P. János Gyula GYÖRKÖS • 1961

•

P. János Csanád IMRE • 1961

•

P. László István UDVARNOKY • 1961

•

P. Imre András SZIEBERT • 1964

•

P. Károly Benedek TEMESVÁRI • 1964

•

P. Tibor Kálmán TÖLGYES • 1965

NAPISY NA PODŁODZE:
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat. (Jn 14,27)

(Zbiory Zoltána Szilárdfyego, Muzeum Diecezjalne w Székesfehérvár)

Wyślij pocztówkę do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś!
Módl się za jedno poczęte życie!
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B7

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
DUCHOWA ADOPCJA

Zaadoptuj poczęte dziecko!
Módl się za poczęte życie, któremu zagraża aborcja!
www.duchowa-adopcja.pl

BŁOGOSŁAWIONY EUZEBIUSZ EKRAN DOTYKOWY
B7/1.

Nie zachowały się pamiątki
piśmiennictwa ani dokumenty dotyczące Błogosławionego
Euzebiusza z Ostrzyhomia, założyciela jedynego węgierskiego, do dziś istniejącego zakonu
męskiego.
ilustracja: Widzenie Błogosławionego
Euzebiusza z Ostrzyhomia, fragment
fresku sufitowego w niegdysiejszym
klasztorze paulińskim w Tőketerebes
[Słowacja] >>

B7/2.

Historia zakonu spisana przez
paulina Gergelya Gyöngyösiego na początku XVI wieku (Vi-
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tae fratrum/Żywot braci pustelników) przedstawia postać Euzebiusza; w
jego opisie elementy historii łączą się z tradycją. Od tego czasu Euzebiusz
(Özséb) stanowi przykład ucieleśnienia cnót paulina.
ilustracja: Euzebiusz, fresk w kościele paulińskiego Lyceum, Pécs, dzieło Ernő Gebauera, XX wiek

B7/3.

Według legendy prawdopodobnie zamożny i doskonale wykształcony kanonik ostrzyhomski po najeździe tatarskim – przyżywszy oblężenie Ostrzyhomia – rozdał cały swoj majątek, i z sześcioma współbraćmi zamieszkał w
puszczy w górach Pilis; tam w potrójnej grocie znajdującej się w pobliżu
Pilisszántó rozpoczęli proste i trudne życie pustelników.
ilustracja: Błogosławiony Euzebiusz, kanonik ostrzyhomski. Fragment ryciny z książki Gábora
Hevenesiego Świętość Dawnych Węgier (Ungaricae Sanctitatis Indicia), wiek XVIII

B7/4.

Drogę wyjścia z kryzysu widział Euzebiusz w jednostkowym przykładnym
życiu, w modlitwie przebłagalnej, miłości bliźniego i szczególnej czci dla
krzyża Chrystusowego. W pobliżu potrójnej groty Euzebiusz postawił nad
źródłem święty krzyż.
ilustracja: Fragment malowidła ołtarzowego przedstawiającego Błogosławionego Euzebiusza,
Bazylika Wielkiej Pani Węgier, Márianosztra

B7/5.

Powstanie zakonu wyjaśniano wpływem wizji przypisanej Euzebiuszowi w
okresie późnego baroku. Pewnej nocy podczas modlitwy Euzebiusz ujrzał w
głębi lasu mnóstwo małych płomyków, które zbliżały się ku sobie i w końcu
połączyły się w jeden wielki płomień. Widzenie zrobiło na nim wielkie wrażenie, pod jego wpływem zjednoczył żyjących samotnie pustelników.
ilustracja: Widzenie Błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia, fragment fresku znajdującego
się w niegdysiejszym klasztorze w Sopronbánfalva (dziś część Sopron)
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B7/6.

Zbudowany później kościoł Euzebiusz poświęcił czci Świętego Krzyża. Średniowieczne dokumenty przez wieki, również w czasach króla Mátyása, nazywały paulinów „braćmi Świętego Krzyża”.
ilustracja: Postać Błogosławionego Euzebiusza przy paulińskich ruinach w Klastrompuszta,
fragment, dzieło Botonda Végha

B7/7.

Współczesna tradycja zakonna wspomina o tym, że w 1262 roku Euzebiusz jako
przełożony wspólnoty wraz z kilkoma współbraćmi udał się do papieża Urbana
IV, prosząc go o zatwierdzenie reguły augustiańskiej i uznanie zakonu, ale nie
uzyskał wówczas jego zgody.
ilustracja: Błogosławiony Euzebiusz ze Świętym Tomaszem z Akwinu przed papieżem Urbanem
IV, malowidło, fragment, Częstochowa [Polska], Galeria obrazów

B7/8.

Według datowanego na 1263 rok, wiarygodnego dokumentu Pál, biskup Veszprém na zlecenie papieża zbadał wspólnoty pustelnicze, ale z powodu braku uposażenia nie zezwolił im na życie według reguły Świętego Augustyna;
we własnej diecezji sam nadał im regułę życia zakonnego.
ilustracja: Witraż przedstawiający Błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia, Bazylika Wielkiej Pani Węgier, Márianosztra

B7/9.

Według zachowanych świadectw Euzebiusz zmarł 20 stycznia 1270 roku w dzisiejszym Pilisszentkereszt. Na łożu śmierci zachęcał współbraci do ścisłego zachowania reguł życia zakonnego, miłości braterskiej i świecenia przykładem.
Jego ciało spoczęło w grobowcu założonego przez niego kościoła. Później znaleźli się tam również jego uczniowie i następcy.
ilustracja: Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia, malowidło, klasztor pauliński, Pécs
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B7/10.

Ostateczne zatwierdzenie reguły Węgierskiego Zakonu Paulinów nastąpiło
w 1308 roku, od tej pory zakonnicy żyją według reguły Świętego Augustyna.
ilustracja: Witraż przedstawiający Błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia, fragment, dzieło Attili Mohayego, Kościół Skalny, Budapeszt

B7/11.

Przebywający w Budzie w 1308 i 1309 r. legat papieski Gentilis zezwolił
przedkładającym mu prośbę pustelnikom na życie zakonne według reguły
Świętego Augustyna i utworzenie samodzielnej konstytucji zakonnej. Tak powstał zakon paulinów.
ilustracja: Widzenie Błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia, fragment. Dzieło Márii Petrás,
ceramika, Kościół Skalny, Budapeszt. Dzieło zostało wykonane w 2014 roku na zamówienie
Węgierskiego Zakonu Paulinów.

B7/h •

MATERIAŁ DŹWIĘKOWY DO WYSŁUCHANIA

Pieśń o Błogosławionym Euzebiuszu
(Fr. Ágoston Gyéressy OSPPE – László Arató – Mátyás Ivasivka)

wykonanie P. Botond Bátor i Zespół Muzyki Dawnej Hirës Pannonia
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B8

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
PIELGRZYMKI

„... we wszystkim uważajcie się
za przybyszów na tej ziemi...”
(Błogosławiony László Bátori)

B8/1

• PAULINI 70

Od 2011 corocznie organizowana trzydniowa pielgrzymka, wycieczka i
trasa kondycyjna, związana ze świętem Wielkiej Pani Węgier
(8 października), z Budapesztu do Márianosztra. (palos70.hu)

•
B8/2 •

PIELGRZYMKA DO CZARNEJ MADONNY

organizowana corocznie w lipcu do Częstochowy,
głównego ośrodka Paulinów

•
B8/3 •

„PAULIŃSCY MOTOCYKLIŚCI”

wspólnota motocyklistów powstała w duchowym i intelektualnym kręgu
oddziaływania Węgierskiego Zakonu Paulinów, działa od 2008 roku
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Film o paulinach
Fragmenty obszernych wywiadów przeprowadzonych ze starszymi członkami zakonu paulinów w 2019 roku oraz z pierwszym zakonnikiem wyświęconym po transformacji, w 1994 r
P. József Levente Botfai OSPPE • P. János József Borsos OSPPE
P. János Csanád Imre OSPPE • P. Károly Benedek Temesvári OSPPE
P. Tibor Kálmán Tölgyes OSPPE • P. László István Udvarnoky OSPPE
P. Péter Botond Bátor OSPPE

tłumaczenie: Teresa

Worowska

Prosimy

nie zabierać informatora

po obejrzeniu wystawy, by również inni mogli
z niego skorzystać.

palosbusz.hu • palosrend.hu

