"Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad
nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad."(Jn.14.15-16)
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Szeretettel és tisztelettel köszöntjük
Dr Dr Zakar Polikárp Főapát urat 80. születésnapján!
Zakar Ferenc Polikárp
Ókéren (Újvidék mellett) született és nyolc
esztendős korában már
három nyelven kellett
beszélnie. Tanulmányait
a ciszterci rend III. Béláról nevezett gimnáziumában, Baján végezte,
itt érettségizett 1948ban. Ezt követően ciszterci növendék lett. Filozófiai és teológiai tanulmányait itt kezdte meg,
majd elöljárói Rómába küldték, hogy doktorátust szerezzen. 1950 szeptemberében illegálisan hagyta el az országot.

élet helyreállítása is óriási feladatnak bizonyult: negyven év után össze kellett gyűjteni a
rendtagokat. Irányítása alatt a rend jelentős
részt vállalt a katolikus oktatásból, iskolát tart
fenn Budán, Egerben, Pécsett és Székesfehérvárott. Főapát úr hozzájárult a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális
Intézetének megújulásához is. Ebben az 1996ban szentszéki alapítást nyert fakultási jogú intézetben kezdettől fogva rendes professzor.
Bölcsességével és tudományos hozzáértésével,
valamint az Apostoli Szentszéknél és a szerzetes intézmények kormányzásában szerzett értékes tapasztalataival segítette elő a magyar
nyelvterület új kánonjogászainak képzését.

A Szent Anzelm Pápai Egyetemen folytatta tanulmányait Rómában, ahol 1955-ben szentelték pappá; 1956-tól a rend Rómában tanuló növendékeinek magisztere. Ugyanettől az évtől
egyháztörténelmet tanult a Pápai Gergely
Egyetemen, 1960 őszétől pedig már a Pápai
Szent Anzelm Egyetemen tanított. 1966-ban
rendes tanárrá nyilvánították. 1969 és 1972 között kánonjogot tanult a Pápai Lateráni Egyetemen, majd doktorátust szerzett. 1971-től a Pápai Szent Anzelm Egyetemen egyházjogot is
oktatott, 1978 és 1985 között a teológiai kar
dékáni posztját töltötte be. 1985 szeptemberétől tíz éven át volt a ciszterci rend generális
apátja.

2009-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Paedagogia Christiana díjat adományozott Főapát úrnak. A kitüntetéssel a testület
nagyrabecsülését fejezte ki a több évtizedes áldozatos munkájáért, oktatói, tudományos és
szervezői tevékenységéért.

1996-ban a Zirci Apátság élére választották
meg, hazatérve nagy szerepet vállalt a hazai
egyházi élet megújulásában. Vissza kellett szerezni rendjének épületeit – mindenekelőtt a
Zirci Apátságot – és az iskolákat. A szerzetesi

Intézményünk 2007-óta tartozik a Ciszterci
Apátság irányítása alá. Mi is hálás szívvel
mondunk köszönetet Főapát úrnak a nekünk
nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásáért, melylyel kiszámítható és egyenletes előrehaladást
biztosít intézményünk valamennyi részének
külső és belső megújulásához. A Ciszterci Nevelési Központ valamennyi gyermeke és dolgozója nevében az Úr áldását kérem életére,
egészségére és szolgálataira!
Késmárki Tiborné
(forrás: Magyar Kurír)

