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A Szent Pál évben előttünk áll a „Népek apostola”, akit Krisztus szeretete sürgetett, hogy 
elvigye az örömhírt a világ minden népének. Három nagy apostoli utat ismerünk az Apostolok 
Cselekedeteinek könyve alapján. Szent Pál általában a nagy városokat kereste fel, mert tudta, 
hogy innen fog majd kisugározni az evangélium a környező vidékekre. „Így jártam be az egész 
vidéket Jeruzsálemtől Illíriáig… De mivel ezen a tájon már nem akad tennivalóm, s már több 
éve készülök hozzátok, remélem, hogy amikor átkelek Hispániába, átutazóban láthatlak ben-
neteket…” (Róm 15, 19-24). Nem egyedül evangelizált, csaknem 72 munkatársát tartják szá-
mon, akiket kiképzett és a környező városokba küldött. Munkatársakként igénybe vette a nők 
szolgálatát is. Európa földjén az első hívei is nők voltak. Szent Pál nyomába lépve feltárul 
előttünk Jézus jelenléte a világban, és az egyház által a történelemben. A keresztények 
bizonyos szempontból ma hasonló helyzetben vannak a kisebbségben élő első keresztényekkel. 
Ez arra is kötelezi őket, hogy Szent Pál évében, a változó kulturális valóság mindennapjaiban, 
az apostol leveleinek olvasásával vagy missziós munkaterületének felkeresésével még tudato-
sabban éljék meg keresztény hivatásukat. 
 
DR. GYÜRKI LÁSZLÓ (Körmend) teológiai tanulmányait Győrben és Budapesten végezte, 1957-
ben szentelték pappá. Plébánosként Szőcén (1963-1969), Olaszfán (1969-1986), majd nyugdí-
jazásáig Körmenden (1986-2007) dolgozott. 1959-es teológiai doktorátusát követően biblikus 
tanulmányait 1972-1974 között a római Pápai Magyar Intézet növendékeként egészítette ki. 
1975-től a Hittudományi Akadémia magántanára. Az 1972-ben megjelent új biblia-fordításban 
hét könyvet fordított magyarra. 1973-2007 között kilenc alkalommal járt a Szentföldön, 
ugyancsak 1974 óta járja Szent Pál apostol útjait (Görögország, Törökország, Málta, Szicília, 
Kréta). Hittudományi, közéleti-kulturális és szentírástudományi folyóiratokban folyamatosan 
publikál. Legújabb könyvei: „Szent Pál útjain” (Bp.: Jel kiadó 2007), és „Magyar zarándokok és 
emlékek a Szentföldön (Bp.: Szent István Társulat 2008). 

 
 

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét. 
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat! 

 


