
Végső búcsú Danilo budai püspöktó

A magyarországi szerbek április 25-én a szentendrei
székesegyházban Vettek Végső búcsút Danil| Krsti1 fő-
tisztelendőtől, budai püspöktől, A nagy számú egyhá-
zi főméJtóság és a Magyar Köztársaság magas rangú
állami tisztviselőinek jelenlétében az eIhunyt beszen-
telését, a bánáti püspök, Hrizosztom főtiszteiendő vé-
gezte el a budai püspökség összes papja és a ,,|avo/'
templomi kórus közreműködésével.

Dani]o Krsticet l988-ban nevezték ki a budai püspök-
ség főpapiának, amely tiSztséget haláiáig ellátta, Hittu-
dományi és irodalmi tevékenysége, publikációk formá-
jában nyomon követhető a kü]önböző folyóiratokban és
könyvekben, melyeket nagyrészt a Szerb Ortodox Egy-
ház, részben más va]lási közösségek adtak ki,

A párizsi Sorbonon
kezdte meg tanulmányait
éS a hittudományi egye-
temen fejezte be ugyan-
ott, Megihlette az Isten
házában az Istenhez szó-
ló ima s az Evangélium
prédikáció|a, Franciaor-
szág után az Egyesült Á]-
lamokba utazott, ahol ta-
nulmányait az ismert
pravoszláv teoiógusnál,
GeorgiI Florovsfrinál foIy-
tatta,

Gyászbeszédében Hri-
zosztom püspök, az el-
hunyt egyetemi tanuló-
társa és közeli barátla íey
emlékezett: ,.Abban a
szerencsében részesül-
hettem, hogy tanulmá-
nyai alatt l9óó-ban talál-
koztam vele Bostonban,
Már az első alkalomma]
éreztem, hogy nagyon
különleges ember, Hittu-
dományi nézeteit sa|á-
tos, de mindig eredeti
módon ismertette. Ezért
egyházunkban őszintén
tiSztelt és szeretett egyé-
niség volt, de más egyházi, vallási közösségekben is
elismerték, kedve]ték. Nagyon szeíették őt a gyerekek
és a fiatalok, mert bárhol járt is, találkozott az lflúság-
gal és tanácsokkal látta el óket,

Halála nagy veszteség a püspökség, a hívők és
egész egyházunk számára. Emléke örökre megmarad
emlékezetünkben, , , "

Búcsúbeszédet mondott a Budai Püspökség titká-
ra, főpapi helyettese GáIlq Yojiszláv is. ,,Az első pil-
lanatban, amikor tudatosujt bennem, hogy a főtisz-
telendő Danilo püspök úr meghalt, hogy nincs töb,
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Mindenkor hangsúlyozta
szentségét, lelkesen á]dotta

a szerb alapítványok
meg a kezdeményezést,

hogy legnagyobb alapít-
Ványi intézményünk, a
Thökölyanum ú jra ifiúsá-
gunk iskoIáZtatását, ne-
velését és szellemi fel-
emelkedését szolgálja,
Bár olyan egyházmegyét
örökölt, ahol kevés volt a
hívő, sohasem akart
megbékélni - Danilo
püspök úr szavaival élve

- az utoisó mohikán pszi-
hológiálával, Szellemileg
táplálta mindazokat, akik
nyitott füllel és szíwel,
készek vo]tak arra, hogy
meghall|ák és befogadiák
tanításait,

Emlékeztetett arra,
hogy a pravoszláv hit és a
szerbség elválaszthatat-
lan elemei létezésünk-
nek, de arra is, hogy a
szerbség csak a plavosz,
láv hitben nyeri el végle-
ges identitáSát, Arra tani
tott minket, hogy papi
hagyományainkban felis-
merjük az isteni érteimet
és evangéliumi igét, Arra
tanított minket, hogy hi-

tünkben legyünk megingathatatlanok, de arra is, hogy
a dogmabeli különbségek nem akadályai a testvéri
szeretetnek, . , "

A halott beszentelését és a szentendrei székesegy-
ház körüli körmenetet követően. Dani]o főtisztelendő
úr földi maradványait Belgrádba kísérték, Április 2ó-
án a Topcsideri Vavedenye apátságban a halott be-
szentelését a szerb pátriárka, Paule főtiszte]endő úr
tartotta- Danilo püspök úr kívánsága volt, hogy ebben
az apátságban helyezzék örök nyugalomra,

Lisztlty |ovanka fordítása

bé közöttünk itt Szentendrén, és ezen a Földön, úgy
éreztem magam, mint aki elvesztette életének legiti,
mitását,

Áldott emlékű, Danilo püspók úr a püspökség ne-
héz terhét nagy nyugalomma] viselte, és ugyanígy ve-
zetett minket, az egyházmegye papjait és a hívőket,
Arra tanított mindannyiunkat, hogy az isteni aiándék
csak akkor fog bennünk, á]talunk hatni, ha tjsztelettel
és hálával fogadjuk, és tudatában vagyunk saját mél-
tatJanságunknak, kicsinységünknek ahhoz képest,
hogy mekkora az a rész, amelyet az Úr íánk bízott a
mennybemenetelekor.

Jaksity Iván felvételei


