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GONDOLATOK A SZENT KORONÁRÓL
Írta: Márfi Gyula veszprémi érsek

XVI. Benedek pápa üzenete a
tömegtájékoztatás 43. világnapjára
A soron következõ tömegtájékoztatási
világnap közeledtével (május 17-én volt –
a szerk. megj.), néhány gondolattal szeretnék hozzátok fordulni az idei témával
kapcsolatban: Új technológiák, új kapcsolatok – a tisztelet, a párbeszéd és a barátság kultúrájáért.
Az új digitális technológiák valóban
alapvetõ változásokat idéznek elõ a kommunikációs modellekben és az emberi
kapcsolatokban. Ezek a változások különösen kézzelfoghatóak a fiatalok között,
akik már ezekkel az új kommunikációs
technológiákkal szoros kapcsolatban
nõttek fel. Jól érzik magukat a digitális
világban, amely viszont gyakran idegennek tûnik sok felnõttnek, akiknek meg
kellett tanulniuk, hogy megértsék és értékeljék azokat a lehetõségeket, melyeket e
világ felkínál a kommunikációhoz. Idei
üzenetem gondolatai különösen azokhoz
szólnak, akik már ehhez az úgynevezett
digitális nemzedékhez tartoznak: velük
szeretnék megosztani néhány elképzelést
az új technológiákban rejlõ rendkívüli
lehetõségekrõl, amennyiben azokat egymás megértésének és a szolidaritásnak
az elõsegítésére használjuk. Ezek a technológiák valódi ajándékot jelentenek az
emberiség számára: arra kell tehát törekednünk, hogy az ezek nyújtotta elõnyöket minden ember és minden közösség,
különösen a szükséget szenvedõk és kiszolgáltatottak szolgálatába állítsuk.
A mobiltelefonokhoz és a számítógépekhez való hozzáférés lehetõsége az
internet globális hatókörével és sûrû elterjedésével együtt olyan szerteágazó
utakat teremtett, amelyeken keresztül
egy pillanat alatt szavakat és képeket lehet küldeni a világ legtávolabbi és legeldugottabb sarkaiba. Ez a lehetõség elképzelhetetlen volt az elõzõ nemzedékek
számára. Különösen a fiatalok ismerték
fel az új médiumokban rejlõ óriási lehetõségeket az egyének és közösségek közötti kapcsolat, kommunikáció és megértés elõsegítésére. Ezeket az eszközöket a
barátaikkal való kapcsolattartásra, illetve arra használják, hogy új barátokat találjanak, közösségeket és ismeretségi
hálózatokat építsenek, hogy információkat és híreket keressenek, hogy megosszák másokkal gondolataikat és véleményüket. Nagyon sok jó származik ebbõl az új kommunikációs kultúrából: a
családtagok kapcsolatban maradhatnak
egymással akkor is, ha nagyon távol
vannak egymástól, a diákok és a kutatók
könnyebben és hamarabb hozzáférnek
dokumentumokhoz, forrásokhoz, tudományos felfedezésekhez, és bár különbözõ helyeken vannak, a kommunikáció révén csoportmunkát végezhetnek. Ezeken
felül az új médiumok interaktív jellege a
megértés és a kommunikáció dinamikusabb formáit teszi lehetõvé, ez pedig hozzájárul a társadalmi fejlõdéshez.
Bár ámulatba ejtõ, hogy az új technológiák milyen gyorsan fejlõdtek a megbízhatóság és a hatékonyság terén, a felhasználók

Jézus Szentséges Szíve ünnepének
vesperása alkalmával, június 19-én XVI.
Benedek pápa a világ minden tájáról
egybegyûlt papok jelenlétében nyitotta
meg a Papok évét a római Szent Péter-bazilikában.
A Vianney Szent János halálának 150.
évfordulójához kapcsolódóan meghirdetett ünnepi év célja, hogy papok és hívek
újra felfedezzék a papi hivatás értékét.
„Hivatásunk az Egyház és a világ számára
egyaránt nélkülözhetetlen. Alapja a feltétlen hûség Krisztushoz, az állandó egység
vele; feltétele, hogy szüntelenül törekedjünk az életszentségre, mint Vianney Szent
János” – mondta a Szentatya, aki a szertartás elõtt a kóruskápolnában lerótta tiszteletét az ars-i plébános ereklyéje elõtt.
„A papság nem más, mint Krisztus
Szíve iránti szeretet” – idézte a pápa
Vianney Szent Jánost, majd elmondta:
azért Jézus Szentséges Szíve ünnepén
akarta megnyitni a papok évét, mert ez a
nap Isten Szívének titkát állítja elénk,
„aki az egész emberiségre kiárasztja szeretetét... akkor is, ha hálátlansággal találkozik, akkor is, ha választott népe elutasítja; sõt végtelen irgalmában egyszülött
Fiát küldi a világba, hogy magára vegye a
szeretet visszautasításából fakadó végzetet, s a halál és a bûn hatalmát legyõzve
helyreállítsa a bûn rabszolgájává lett ember fiúi méltóságát. Ennek ára pedig Isten
egyszülött Fiának keresztáldozata”.
„Krisztus megváltó szeretete által
már most Isten örökkévalóságában élhetünk... Isteni Szíve a szívünkhöz szól,
meghív, hogy lépjünk ki önmagunkból,
hagyjuk el emberi biztosítékainkat, és
bízzuk rá magunkat, hogy példája nyomán magunk is a kiáradó szeretet ajándékaivá váljunk”. Ezért fontos, hogy a
papok sokat elmélkedjenek „a kereszttõl megsebzett Szívrõl, és engedjék,
hogy Krisztus egészen legyõzze õket”,
hogy megvalósuljon Isten terve a történelemben, hogy „Krisztus legyen a világ Szíve,
mindinkább Õ töltse be az emberek szívét,

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

Vianney Szent János
a papok védõszentje

(1786. május 8.–1859. augusztus 4.)

A PAPOK ÉVE

Nem vagyok történész, sose foglalkoztam tudományosan a Szent Koronával,
sem az ún. Magyar Szent Korona-tannal, a Szent Korona mégis mindig közel
állt a szívemhez. Gyermekkoromban számtalanszor elolvastam szüleim kis
„Történelmi arcképcsarnok” címû könyvét s benne II. Szilveszter pápa szavait:
„Én csak apostoli vagyok, de a ti királyotok valóban apostol”.
Az egyházi hagyomány szerint az ez- gyar államnak: világi államfõk megkoredforduló legnagyobb tudósának tartott ronázására szolgáló szakrális tárgy,
pápa e szavakkal adta át Asztrik apátnak a amelyen megtalálható a teljes SzentháSzent István megkoronázására szánt ko- romság, a Szent Kereszt, Szûz Mária, két
ronát. Ezek a szavak éltek bennem akkor fõangyal, nyolc apostol és négy szent
is, amikor 2000-ben részt vettem a vértanú – néhány, a készítõk által a szenfranciaországi Aurillac-ban – ahol az el- tekhez méltónak tartott világi uralkodósõ francia pápa szerzetesként nevelke- val együtt. Ez a tény már önmagában is
dett – az ún. „Gerbert-napokon” (Ger- rávilágít arra, mennyire abszurdak az
Egyház és az állam teljes szétválasztásábert volt a pápa szerzetesi neve).
Azóta megtudtam, hogy a II. Szil- ra irányuló törekvések.
Azt természetesen nekünk is tudnunk
veszter által adományozott korona nem
azonos a jelenlegi Magyar Szent Koro- kell, hogy II. Szilveszter pápával és III. Otnával (talán még részleteiben sem), en- tó császárral nem álmodozhatunk egy kenek ellenére a két ereklye közt az én tu- resztény világbirodalom létrehozásáról.
datomban szoros kapcsolat van, miként
(Folytatás a 9. oldalon)
egy tulajdonos és jogutódja, vagy akár
apa és fia közt. És ne feledjük: III. Ottó
német-római császár (elhunyt 1002-ben)
Gerbert apát tanítványa volt, és talán ennek is köszönhetõ, hogy a császár hozzájárult a keresztény magyar királyságnak,
mint önálló (nem vazallus) országnak
létrejöttéhez.
A fentiekbõl jól látható, hogy a pápának és az általa képviselt Katolikus Egyháznak milyen nagy szerepe volt az önálló magyar állam megszületésében. A jelenlegi Szent Korona közös kincse a magyar keresztény egyházaknak és a ma- A Szent Korona az Országházban

LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁS
Cserháti Ferenc püspök Észak-Amerikában (1.)
Közel egyhónapos lelkipásztori látogatást tett Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök
Észak-Amerikában. Útja során számos magyar pappal és szerzetessel találkozott,
s a világi hívek sokaságával. Mindenütt szeretettel fogadták, s hálás köszönetüket
fejezték ki a meglátogatott magyar templomok vezetõi, illetve közösségei.
Püspök atya a kanadai Torontóban lé- püspökkel a Szent István-magyar temppett Amerika földjére, ahol Pesznyák lomban.
A program kezdetén – Hamilton
Béla plébános fogadta a repülõtéren júElsõ püspöki szentmiséjét bérmálással
nius 6-án. Másnap, június 7-én, vasárnap
máris egy hivatalos találkozóra került egybekötve tartotta Cserháti Ferenc a
sor Anthony Tonnos hamiltoni megyés(Folytatás a 3. oldalon)

Az elsõ szentmise a hamiltoni Szent Ferenc-templomban
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ÉLETÜNK

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Evangélium: élet vagy ítélet?
Egy müncheni társasági beszélgetés
során felmerült kérdésre hívták fel a
figyelmemet barátaim. Arról esett szó,
hogy az Evangéliumban gyakran ta lálkozik az ember Jézusnak nemcsak
felemelõ, vigasztaló, szívet-lelket fel üdítõ szavaival, hanem bizony sötét
mondatokkal is, fenyegetésekkel, amelyek a bûnt elítélõ igazságosságára, sõt
a kárhozatra, mint örök büntetésre
utalnak.
Ebbõl kiindulva feltették a kérdést:
Melyik Jézus igazi arca: a jóságos, ke gyes, szelíd, megbocsátó arc, vagy a
könyörtelen ítélõbíróé?
A németben ezt a dilemmát az
Evangéliumra vonatkoztatva szelle mes szójáték fejezi ki: „Frohbotschaft
oder Drohbotschaft?” – azaz: örven detes vagy fenyegetõ üzenet. Ezt a
gondolatot akarja érzékeltetni mai
eszmefuttatásunk címe. Hogyan ért sük tehát az Evangéliumot? Mi volt
Jézus elképzelése, célja azzal, amit
hirdetett: élet, vagy ítélet?
Jézus két arca
A Jézus-kutatók egy része nem tud elfogadni egy ilyen kettõsséget. Ha abból
indulunk ki, hogy Jézusban Isten testesült
meg – márpedig a keresztény ember számára e felõl nem merül fel kétség – nehezen képzelhetõ el, hogy Õ, akinek az volt
a küldetése, hogy az Istentõl a bûn által
elszakadt embert megváltsa, azaz helyreállítsa a megszakadt kapcsolatokat, és tegye ezt az ember felemelése, Istenhez közelítése, végeredményben a szeretet útján, ugyanakkor a megfélemlítés, a fenyegetõzés eszközét használja. Hiszen éppen
ez volt az új, a szokatlan az Ószövetség
embere számára, hogy Jézus nem a próféták által megrajzolt büntetõ, nem egyszer
bosszúálló Isten-képet állítja hallgatósága
elé, hanem a megbocsátó, jóságos Atyát,
akihez gyermekei bizalommal fordulnak.
Ezért az ember alapállása Isten színe elõtt
nem a reszketés, hanem a hála, a ragaszkodó megnyílás Feléje. Nem véletlen tehát, hogy a nép, az evangélisták leírása
szerint „ámult tanításán”, mert „új”-nak
érezték, mindenesetre másnak, mint a farizeusokét és írástudókét. Ez a vélemény
aligha alakulhatott volna ki – mondják –,
ha Jézus ítélettel, kárhozattal fenyegetõzött volna. Ezért feltételezhetõ – így vélik
ennek a nézetnek a követõi –, hogy az
evangéliumoknak azok a szakaszai, amelyek ilyen fenyegetést tartalmaznak, késõbb kerültek be a szövegbe, még mielõtt
a közszájon forgó szóbeli hagyományt
írásban rögzítették volna.
Az ószövetségi gyökerek
Ezt a teóriát semmilyen szövegkriti kai érv nem támasztja alá. Sehol semmi
jele, hogy létezett evangéliumi szöveg a
fenyegetõ, ítéletre utaló részek nélkül.
Ezek viszont olyan szervesen illeszked nek be a többibe, hogy egyáltalán nem
hatnak idegen testként. Fel kell tehát té teleznünk, hogy az evangéliumok kettõs
Jézus-arca az eredeti.
E mellett szólnak a következõ szem pontok:
1. Jézus teljesen az Ószövetség alapján
áll. Tanításában gondosan kerül mindent,
ami az ószövetségi törvény megváltoztatása vagy megszüntetéseként lenne értelmezhetõ. A hegyi beszédben ezt világosan ki is mondja: „Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem, hogy
tökéletessé tegyem” (Mt 5,17).
2. Köztudott, hogy az ószövetségi törvény nem langyos limonádé széplelkek
számára, hanem, mint világosan megfogalmazott, szankciókkal is ellátott, paran-

csok és elõírások gyûjteménye, a választott nép Istenhez való hûségét akarta megerõsíteni. Isten mindenek fölött álló tekintélyét, egyedülvalóságát és korlátlan hatalmát a szöveg minden fejezete tükrözi.
Semmi kétség: Isten egyes megnyilvánulásai, intézkedései három évezred múltán
nehezen érthetõk. De a zsidóság, „Isten választott népe”, különleges helyzetének ismeretében megmagyarázhatók. Csak Isten
rendkívüli szigora volt képes biztosítani,
hogy a környezõ népek káros kulturális és
vallási befolyása következtében Izrael el
ne veszítse páratlan egyistenhitét.
3. Mindazonáltal nagyfokú tudatlanságot árul el, aki szerint az Ószövetség
Istene kegyetlen, bosszúálló kényúr,
zsarnok, aki a legkisebb kihágást kíméletlenül büntette. Az ellenkezõje igaz: az
egész Ószövetségen végighúzódik nemcsak Isten végtelen igazságosságának tudata, hanem irgalmáé, megbocsátásáé,
végeredményben atyai szeretetéé, különösképpen mindig újra hûtlenkedõ népével szemben.
4. Jézus egész látásmódja az ószövetségi kinyilatkoztatásra épül: tanítása
mindvégig ebbõl indul ki. Amikor valamit szembe állít az addig ismert tételekkel („Mondatott a régieknek… én pedig
mondom nektek…”), nem az ellentétet
akarja kisarkítani, hanem a törvény, az
elõírás eredeti mondanivalójára akar rámutatni, azaz tökéletesíteni, kiegészíteni
akar. Célja a törvénymagyarázók kicsinyes rabulisztikájából kiszabadítani az
embert, és felnyitni számára Isten nagyvonalú szeretetrendjét.
5. Persze – és ezzel Jézus tisztában
van – ebbõl a rendbõl is ki lehet törni. Isten mindvégig tiszteletben tartotta az
ember szabad döntéseit, még akkor is,
amikor általuk szembeszegült Vele. Isten sose kényszerítette az embert az Õ
akaratának teljesítésére, illetve az Õ szeretetrendjének betartására, hiszen éppen
a szabadság által válik Hozzá hasonlóvá.
De magától értetõdõ, hogy figyelmezteti
az embert tette következményeire. Jézus
állítólagos „fenyegetései” sem egyebek,
mint figyelmeztetések arra az esetre,
hogy az ember a saját feje után menve ki
akarna törni az Õ szeretetének rendjébõl.
Jézus „fenyegetései”
– az ítélet Jézusa
Vegyünk néhány példát Máté Evangéliumából.
a.) A legtöbb utalás az ítéletre, büntetésre, Jézus példabeszédeiben található. Ilyenek a hegyi beszédben: a szûk kapu, a jó fa
és a rossz fa, a sziklára épített ház (Mt
7,13-17). Az ítélet gondolata elõfordul a

konkolyról, a hálóról (jó és rossz halak különválasztása), a szívtelen szolgáról, a terméketlen fügefáról, a gonosz szõlõmunkásokról és a királyi menyegzõrõl mondott
példabeszédekben (Mt 13,24-30; 47-30;
18,21-35; 21,18-21; 33-44; 22,1-14).
b.) Jézus tanításában egyébként sem ritka az ítélet és az utolsó ítélet említése. Erre
is néhány példa: a hegyi beszédben – az
ötödik parancs (Mt 5,21-26); a vakmerõ
ítélet (7,1-6); a hamis próféták (7,15-23).
Más összefüggésben: a megátalkodott városok (11,20-24); bûnök a Szentlélek ellen
(12,31-37); a bûnre csábítás (18,6-10).
c.) Kemény figyelmeztetés az írástudókat és farizeusokat korholó hétszeres
„jaj” (23,13-36). Máté 24. és 25. fejezete
pedig teljes egészében, a bennük található példabeszédekkel együtt (a tíz szûzrõl, az öt talentumról) a világ végének és
az utolsó ítéletnek van szentelve. Külön
is ki kell emelni, hogy az „Emberfia”,
aki a végsõ ítéletet hozza, egyetlen kritériumot alkalmaz: a felebaráti szeretetét.
Ettõl függ az ember végsõ sorsa: örök
boldogság vagy örök kárhozat. Jézus itt
azonosítja magát minden rászorulóval.
Az ítélet értelme
Aki veszi magának a fáradságot és végigböngészi az imént felsorolt „fenyegetõ”, ítéletet kilátásba helyezõ szövegeket,
fel fogja fedezni, hogy amit Jézus elítél és
büntetéssel sújt, az vagy a tudatos hitetlenség (hinni nem akarás), vagy a képmutatás
(belsõ hazugság), vagy pedig az embertárs
testi vagy lelki megkárosítása. Márpedig
éppen ezek állnak szemben az Isten lényegére, az Õ szeretetére épült renddel. Tekintve, hogy Isten lényege a szeretet, az
egész teremtés ezt tükrözi. Ennélfogva
minden, ami a szeretetrenddel ellenkezik,
szükségszerûen létellenes. Bármely teremtett lény tudatos szeretet-ellenessége önpusztítás: a szeretet nélkül nincs lét, mert a
szeretet Istene minden lét forrása. Amit
bûnnek nevezünk, az minden esetben létcsökkenést jelent, mert merénylet a szeretet ellen. Amit „fenyegetés”-nek érzünk,
nem más, mint a veszély elõrejelzése az átlagember nyelvén: ha csökken a szereteted, csökken a léted. Ádám bûne, az eredeti bûn sem volt egyéb, de meg is sínylette
az egész emberiség. Isten kellett ahhoz,
hogy Isten-emberi szeretete rendbe hozza,
amit az ember összekuszált.
Jézus két arca?
Nem, Jézusnak csak egy arca van, a
szereteté, akkor is, amikor a veszélyre figyelmeztet. Ezzel sem fenyegetni, hanem óvni, védeni, menteni akar. És mindenesetre értésünkre adja, hogy Õ komolyan vesz bennünket. Talán mégiscsak itt
az ideje, hogy végre mi is komolyan vegyük Õt… Akkor nem lesz az élet Evangéliumából az ítéleté.
Frank Miklós

GYULAFEHÉRVÁRI KONFERENCIA
ÉS KIÁLLÍTÁS
A Gyulafehérvári Fõegyházmegye
millenniumi rendezvényeinek sorában az
érseki székhelyen, Gyulafehérváron három olyan eseményre került sor, amelyek
a történelmi székesegyházhoz kötõdnek.
Május 28-án történészek, építészek,
régészek és restaurátorok szakmai értekezlet keretében a Szent Mihály-székesegyház és a püspöki palota helyreállítási
munkálataihoz kapcsolódóan osztották
meg tapasztalataikat a hallgatósággal. A
konferencia részvevõi megismerkedhettek a felújítási programterv célkitûzéseivel, az elmúlt években végzett régészeti
kutatások eredményeivel, a Lázói-kápolna és a déli torony építészettörténeti kutatási eredményeivel, betekinthettek a
jelenlegi restaurálási munkálatok szakmai részleteibe és rejtelmeibe. Emellett
elõadások voltak a pécsi székesegyház-

ról és a püspökvárról az ugyancsak millenniumi évet ünneplõ Pécsi Egyházmegye képviselõi részérõl. A konferencián a
szakma képviselõi mellett jelen voltak a
felújítási munkálatokat erkölcsileg és
anyagilag támogató magyarországi és romániai intézmények képviselõi is.
Május 29-én Jakubinyi György érsek latin nyelvû szentmisét mutatott be a székesegyházban, ezt követõen került sor a székesegyház déli tornyának, valamint a Lázói-kápolna restaurálási munkálatainak az
ünnepélyes átadására. Ezt követõen kiállítás nyílt az Egyesülés Nemzeti Múzeumában ,,A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és érseki palota. Régészet és történelem” címmel. A kiállításon a katedrálisban és az érseki palotában végzett részleges régészeti feltárások leleteit tekinthetik
meg az érdeklõdõk augusztus 6-ig.
£
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IMASZÁNDÉKOK
Júliusra
I.
Általános szándék: Hogy Közép-Kelet keresztényei hitüket teljes szabadságban élhessék, és egyúttal a kiengesztelõdés és a béke eszközei lehessenek.
Megrázó helyzetképet tár elénk a statisztika. A VII. századi arab-moszlim hódítás elõtt 95%-ban keresztények alkották
a Földközi-tenger délkeleti partvidékeinek lakosságát; ma 12 millióval nem érik
el a 6%-ot, és számuk állandóan fogy. Az
elsõ világháborút követõ harcok mintegy
tízmillió keresztényt késztettek arra, hogy
kivándoroljanak a biztatóbb jövõ keresésének vágyával. Jelenleg a legkomolyabb
dráma Irakot éri; amikor 2003-ban Bush
amerikai elnök megindította az iraki háborút, másfélmillió keresztény élt az országban, és abból mára félmillió maradt.
A Szentföldön is riasztó a helyzet;
1948-ban Betlehem lakosságának 85%-a
volt keresztény, mára 12% maradt; Jeruzsálemben az 1992-es 53% mindössze
2%-ra esett. Libanon lakosságának az
1932-es függetlenség idején 55%-a volt
keresztény, ma 35%. Szíriában a keresztény közösség 25%-ról 10%-ra csökkent.
Ezek a százalékmutatók szinte elképzelhetetlen szenvedésekrõl, igazságtalanságokról, erõszakról szólnak. Véres
összetûzések, vallási türelmetlenség, üldözés, kényszerû kivándorlás: ilyen tragédiák folytak és folynak, okoznak keserûséget és szenvedést hívõk millióinak. Az
okozók, az elkövetõk részérõl pedig égbekiáltó igazságtalanságok és kegyetlenségek. Bizonyára valami jó is származik
mindebbõl (pl. a kivándorlóknak gyakran
sikerül szilárd új életet felépíteniük).
2006. december 21-én XVI. Benedek
pápa karácsonyi üdvözletet intézett Közel-Kelet katolikusaihoz. Ebben arra
utalt, hogy helyzetük dühöngést, bosszúállást, megtorlásvágyat válthat ki bennük. Engedni ilyen kísértéseknek sajnálatos lenne; Urunk arra buzdít: „Vegyétek magatokra igámat: szelíd és alázatos
szívû vagyok” (Mt 11,29). Ne hagyjuk elveszni a lehetõséget, hogy a súlyos problémák megoldásához Krisztusi hozzájárulást nyújtsunk. Szent Péter apostol szegény, kisemmizett, üldözött keresztény
közösségeknek írta: Isten kegyelme valósul meg bennetek. (Vö. 1Pét 1,10)
Ez év májusának elsõ felében (8-ától
15-éig) a Szentatya látogatást tett Jordániában és Izraelben. Muzulmán, illetve
zsidó közösségekben élnek ott keresztények, és nevezetesen katolikusok is, nem
könnyû kisebbségi helyzetben. A pápa
látogatása mindenkinek, az egész népességnek és vezetõiknek szólt. Találkozásaival, szavaival, gesztusaival pontosan
azt kívánta kifejezni, amiért ebben a hónapban imádkozunk: „ne legyen többé
vérfürdõ, harc, terrorizmus és háború”;
a két nép, a zsidó és a palesztin békében
élhessen saját hazájában, biztos és nemzetközileg elismert határok között; szolgáljuk a békét, amelynek három legfõbb
mozzanatát így jelölte meg: imádkozzunk érte, következetesen és állhatatosan
formáljuk az emberi lelkiismereteket, és
kövessük a józan ésszerûséget. A pápa
további lényeges és fontos figyelmeztetése: a szentföldi és a közel-keleti keresztényeknek szülõföldjükön kell maradniuk.
II.
Missziós szándék: Hogy az Egyház
csírája magja legyen olyan emberiségnek, amely kiengesztelõdött és újra
egyesült Isten egyetlen családjában,
annak a tanúságtételnek köszönhetõen, amelyet valamennyi hívõ nyújt a
világ valamennyi országában.
Két pápa néhány megnyilatkozását
adjuk magyar fordításban. Gondolkodjunk el rajtuk, ízlelgessük, és tanuljunk
meg belõlük imádkozni is!
(Folytatás a 8. oldalon)
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LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁS
Cserháti Ferenc püspök Észak-Amerikában (1.)
(Folytatás az 1. oldalról)

A PAPOK ÉVE
(Folytatás az 1. oldalról)

elsõsorban a papokét, akiket a legközelebb
hívott magához” – mondta a Szentatya.
A pápa rámutatott: a papnak még gyarlóságaival kapcsolatban is Jézus Szívétõl
kell kérnie a „bûnök feletti fájdalmat”.
Majd így folytatta, talán a közelmúltban
nyilvánosságra került papi botrányokra is
utalva: „Hogyan feledkezhetünk meg arról, hogy nincs, ami nagyobb szenvedést
okozna az Egyháznak, mint lelkipásztorainak bûnei, elsõsorban azokéi, akik »a juhok rablóivá« (Jn 10,1sk) lesznek, mert
saját tanaikkal megtévesztik vagy a bûn
és a halál kötelékeivel megfojtják õket? –
Kedves papjaim, nekünk is szól a megtérésre hívó szó, nekünk is szükségünk van
az isteni irgalmasságra. Szüntelenül és
alázattal imádkozzunk Jézus Szent Szívéhez: õrizzen meg attól a veszedelemtõl,
hogy ártsunk azoknak, akiknek a megmentésére szól a hivatásunk”.
Az Egyháznak szent életû papokra van
szüksége, akik hiteles tanúkként segítik a
híveket, hogy megtapasztalják az Úr szeretetét és irgalmát – zárta gondolatait
XVI. Benedek pápa, aki a szertartás befejeztével még egy ideig az Oltáriszentség
elõtt imádkozott.
(Magyar Kurír)

LEVÉL A
PAPOKHOZ
XVI. Benedek pápa egy nappal a
Papok évének megnyitása elõtt üzenetet intézett a világ valamennyi katolikus papjához. A többoldalas levélben a pápa a papi hivatás ideáljaira emlékeztette a lelkipásztorokat.
A mai papoknak Vianney Szent
János, az ars-i plébános példája által kell megtanulniuk, hogyan azonosulhatnak teljesen saját feladatukkal – hangsúlyozza a pápa.
A levélben a Szentatya a világiakkal
való együttmûködésre, a püspökökkel
és a paptestvérekkel megélt egységre
buzdítja a lelkipásztorokat. Ki kell
használni az „új tavasz” lendületét is,
amelyet a lelkiségi mozgalmak létrejötte jelent az Egyházban. A pápa az
egyházi személyek által elkövetett hibákról és mulasztásokról is szót ejt.
Mint írja, az ilyen eseteket nem lehet
eléggé sajnálni. Ezek leküzdéséhez
nemcsak a gyengeségek beismerésére
van szükség, hanem arra is, hogy a
nagyszerû papok példájában örömmel
ráismerjünk Isten ajándékára.
A pápa hangsúlyozza: a bûnbocsánat szentségét újra a lelkipásztorkodás középpontjába kell helyezni. „Az
ars-i plébános korában Franciaországban a gyónás nem volt sem egyszerûbb, sem könnyebb kérdés, mint
napjainkban” – fogalmaz az üzenetben a Szentatya. Prédikációival és
mindennapi jelenlétével Vianney
Szent János mégis egyre több embert
tudott az Egyházhoz vonzani.

hamiltoni Szent Ferenc-templomban,
ahol vele koncelebrált Anthony Tonnos
hamiltoni megyéspüspök is, valamint a
környezõ magyar egyházközségek lelkipásztorai.
Szentháromság vasárnapján Cserháti
Ferenc megbeszélést folytatott Anthony
Tonnos megyéspüspökkel a hamiltoni
Szent István magyar egyházközség lelkipásztori ellátásának jövõjérõl.
A szentmise kezdetén Tonnos püspök
saját pásztorbotját nyújtotta át a külföldi
magyarok püspökének, ezzel is jelezve
közös küldetésüket a magyarok lelkipásztori szolgálatában, majd Pesznyák
Béla, a hamiltoni Szent István magyar
egyházközség plébánosa köszöntötte a
két fõpásztort, paptestvéreit és az ünneplõ közösséget.
„Sohase feledjétek el, hogy Jézus kereszt-jelét hordozzátok homlokotokon és
ezt egy magyar püspök krizmával jelölte
oda, ami azt jelenti: tegyetek tanúságot
hitetekrõl és magyarságotokról. Legyen
büszke rátok a befogadó ország és a magyar haza” – buzdította Cserháti Ferenc
püspök homíliájában a bérmálandókat,
majd a bérmálás szentségében részesített
öt fiatalt és három felnõttet. A szentmise
után ünnepi fogadás következett, amelyen mintegy háromszáz magyar vendég
vett részt, és a helyi magyar fiatalok ünnepi mûsorral, néptáncokkal, versekkel
köszöntötték a fõpásztort.
Az ünnepi fogadás után Cserháti Ferenc püspök ellátogatott a Hamilton melletti Szent Erzsébet faluba, ahol Erzsébet
nõvérrel, a falu alapítójával és a faluban
lakó nyugdíjas magyar jezsuita atyákkal
találkozott, akiknek segítségét kérte a
környéken élõ magyarok lelkipásztori
gondozásában. Ezt követõen felkereste a
magyar görög katolikusok hamiltoni
Szent Mihály arkangyal-templomát,
ahol Deák Miklós görög katolikus
paróchus köszöntötte az Európából érkezett vendéget, Cserháti Ferenc beszédében megemlékezett Szent Pál apostol
születésének 2000. évfordulójáról:
Krisztushoz való hûségre, korszerû tanúságtételre és egységre szólította a
vesperásra összegyûlt magyar híveket.
Az áhítat után ünnepi fogadás következett, amelyen a hívek személyesen is elbeszélgethettek a magyar fõpásztorral.
Magyar papi találkozó
– Ancaster
Június 8-án kezdõdött az idei Kanadai
Magyar Papi Egység háromnapos találkozója, amelynek vendége volt Cserháti
Ferenc.
Az elsõ napon a görög katolikusok vázolták fel gazdag múltjukat. Másnap
szentmisét mutatott be Cserháti Ferenc
püspök. Szentbeszédében a pap és a plébános krisztusi feladatát fejtette ki: a plébánosnak nem mikromenedzsernek kell
lennie, aki a különbözõ csoportokat
igazgatja, hiszen abból hiányzik a lélek.
Az egyházközség élén állónak igazi vezetõnek kell lennie, aki határozottan halad elõre, törõdik a nyájával, hivatása pe-

A misszióban talált egység jegyében
Ancasterben

dig nem egy nyolcórás állás, hanem teljes odaadást jelent.
A nap folyamán az országban mûködõ
római katolikus papok tarthatták meg beszámolójukat. Bár minden közösség
más-más nehézséggel küszködik, mégis
közös alapvetõ problémával találkoznak:
a generációs szakadék nagy és nehezen
áthidalható. A nap meghívott vendége,
Miklósházy Attila püspök emlékeztette a
jelenlévõket arra, hogy bár missziós feladatot végeznek, ez nem jelenti azt, hogy
elszigetelten kell élniük, és egyedül kell
megküzdeniük a problémákkal. A pap
mindig közösségben kell, hogy éljen és
tartania kell a kapcsolatot a többi paptestvérrel. Csakis közösen és közösségben
tudnak helyes döntéseket hozni.
Beszámolójában Cserháti Ferenc
szintén a papok közötti egység fontosságáról beszélt. Az Erga migrantes instrukció alapján a papok lehetõséget és feladatot kaptak, hogy a külföldön élõ magyarokat szolgálják. Kötelességük tehát,
hogy erejükhöz mérten tevékenykedjenek a magyar közösségekért. A püspök
elismerte teljesítményüket, és arra buzdította õket, hogy még nagyobb egységben, közösségben és megértésben dolgozzanak, hogy a hitet magyarul és a magyar kultúrával ékesítve át tudják menteni a következõ nemzedékeknek.
Beszámolója után került sor a Kanadai Magyar Papi Egység elnökválasztására, mivel Deák Miklós kétéves mandátuma lejárt. A testület Sajgó Szabolcs jezsuitát választotta új elnöknek, a titkár
Androvich Tamás maradt.
A program szerdán folytatódott, Deák
Miklós hamiltoni paróchus ismertette a
Sacramentum caritatis kezdetû apostoli
buzdítást. Ezután a papok a szentgyónásról osztották meg egymással lelkipásztori
tapasztalataikat. A napot szentmise zárta,
amelyet Cserháti Ferenc püspök mutatott
be. Szentbeszédében rámutatott: a pap
legfontosabb dolga, hogy Krisztust nyújtsa az embereknek, az õ megértõ szeretetét
adja tovább a híveknek.
Délután a püspök folytatta kanadai
körútját, s meglátogatta a courtlandi
Szent László Közösség tagjait és szentmisét mutatott be.
Úrnapja Vancouverben

Úrnapja és ezüstmise Vancouverben
Cserháti Ferenc püspök június 11-én
érkezett Vancouverbe, hogy az ottani
magyar közösséggel együtt ünnepelje
Úrnapját. Látogatást tett Michael Miller
érseknél, a helyi fõegyházmegye fõpásztoránál, majd a közösséggel együtt megünnepelte Lakatos Dénes helyi plébános
ezüst jubileumát.
Az úrnapi szentmisében a fõpásztor
az ünnep titkáról elmélkedett, majd a
papi szolgálat jelentõségérõl beszélt.
Méltatta Lakatos Dénes szolgálatát a
vancouveri magyarok körében: „A Magyarok Nagyasszonya egyházközség
tagjai már évek óta tanúi Dénes atya
buzgó papi szolgálatának, élete lángjának, amely Krisztus üzenetével Van-

couverben, a Csendes-óceán partján is
világít, utat mutat az idekerült magyaroknak”. Cserháti püspök köszönetet
mondott az egyházközség tagjainak
minden anyagi és erkölcsi segítségért,
majd példaképül állította eléjük az elsõ
magyar szent családot.
A szentmise után ünnepi fogadás és
mûsor következett, amelyen közremûködött többek között az egyházközség nõi
köre, a hétvégi magyar iskola tanulói és a
Forrás néptáncegyüttes.
Egyesült Államok
– A woodside-i bencéseknél
Lelkipásztori körútja újabb állomására, a San Francisco melletti magyar alapítású woodside-i bencés perjelségbe érkezett Cserháti Ferenc, ahol két magyar
bencés szerzetes, Horváth Piusz OSB és
Németh Maurus OSB fogadta.

Magyar bencéseknél Woodside-ban
Június 17-én, a kaliforniai Carmel településen felkereste Boldog Junipero Serra
ferences szerzetes sírját. A spanyol ferences szerzetes a XVIII. század második felében számos missziót alapított Kaliforniában, e helyek hithirdetõ és szellemi központokként mûködtek, és ma is fontos lelki és kulturális centrumok.
A San Franciscó-i öböl környékén jelentõs magyar közösség él. Az itt élõ magyarságon belül a katolikusok és a reformátusok alkotják a két legnagyobb vallási közösséget. Cserháti Ferenc a helyi református gyülekezet rendezvényére is
ellátogatott június 20-án, ahol a gyülekezet lelkipásztora, Magyari-Köpe Gábor
köszöntötte.
Cserháti Ferenc püspök Horváth
Piusz OSB és Németh Maurus OSB szerzetes atyákkal együtt a woodside-i perjelség Szent István királyról elnevezett
templomában mutatta be a vasárnapi
szentmisét június 21-én. A püspök homíliájának középpontjába az elsõ magyar
szent család életpéldáját és különösen
Boldog Gizellát állította. Hangsúlyozta,
hogy Gizella Szent István feleségeként
és Szent Imre herceg édesanyjaként a
magyar kereszténység és államiság megteremtésében kiemelkedõen fontos szerepet játszott.
A szentmisét követõ ünnepi fogadás
keretében alkalom nyílt találkozásra és
beszélgetésre a helyi magyarság képviselõivel. A fogadás után a résztvevõk
meghallgatták a tizenhét éves Lebhardt
Dániel zongorakoncertjét a bencés gimnázium színháztermében. A koncert keretében Kaleta Gábor konzul, a Los Angeles-i Fõkonzulátus ideiglenes ügyvivõje köszöntötte az egybegyûlteket,
majd Németh Maurus bencés szerzetesnek átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, amelyet Sólyom László köztársasági elnök a bencés szerzetesnek az amerikai magyar
közösség érdekében végzett több évtizedes munkájáért, a magyar kultúra terjesztéséért folytatott tevékenységéért,
valamint magyar diákok oktatásának támogatásáért adományozott.
£
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Gyermekeknek

A SZERETETBEN NINCS SZÜNIDÕ!
Bezártak az iskolák, kollégiumok – itt
a szünidõ. Egyes helyeken egész gyárak
állnak le, mivel azonos idõben adják ki a
munkásoknak a szabadságot. Lehúzzák
sok üzlet rolóját is, persze csak a kisebbekét, ráfér a boltosokra is a pihenés.
Némely városok szinte teljesen kiürülnek a nyári hónapokra, nyaralni
mennek lakóik. Mégsem csökken utcáinak, tereinek forgalma, a helyi lakosság
helyét betöltik a turisták. Így aztán templomaik sem árvulnak el, sõt vannak olyanok, amelyeknek megsokszorozódik a
látogatottságuk. És nemcsak azért, mert
oly jó behúzódni a nap hevétõl a hûvös
falak közé…
Erdõkön, mezõkön, réteken tábori oltárokat állítanak fel a sátorlakó fiatalok,
ügyes cserkészkezek díszkapukat ácsolnak, de nem marad el a kereszt sem a tábor szívében, mellette pedig a zászlórúd,
amelyre felhúzzák nemzetük zászlaját.

Merthogy a szeretetben nincs szünidõ.
Mármint Isten iránti szeretetünkben. A
vasárnap a szünidõben is vasárnap, annak megszabott „kötelezettségeivel”.
Vele párhuzamosan pedig az emberszeretet is.
A szentmisére a nyári napokon is hivatalosak vagyunk, Isten meghívását pedig bûn lenne visszautasítani. Miért is
tennénk? Ha a munkaév során, tanulás,
munka, különféle feladatok végzése közepette is tudunk idõt szakítani – szeretetbõl – Jézus áldozatára, hogyne tudnánk a szünidõben, amikor idõmilliomosok vagyunk? S hogyne tudnánk
szeretni embertársainkat, akár a Föld túlsó oldalán is?
A jól megérdemelt szabadság csak
mindezekkel együtt lehet teljes. Márpedig mi, keresztények – mindenben és
mindenütt – a teljességre törekszünk.
András bácsi

Fiataloknak

KIKAPCSOLÓDNI
„Gyertek velem külön valamilyen
csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!” (Mk 6,31). Fellélegezni, egy kicsit
megpihenni, visszatalálni önmagunkhoz… Lassan-lassan a nyári vakáció küszöbén, egyre jobban tudatunkba férkõzik a gondolat: szükségünk van pihenésre, felüdülésre, töltekezésre, idõre, amivel meg kell kíséreljük feledtetni a hétköznapok fáradalmait, veszõdségeit. Jézus idézett szavai is erre buzdítják az
apostolokat, tanítványokat…
Természetesen én is örülök, hogy hamarosan idõm lesz olyan dolgokat is csinálni, elrendezni, ami már rég esedékes
volt. Azt, amire nem volt idõm… Igen,
az egyik legnagyobb ajándék, áldás, amit
csak kaphatunk, az az idõ – talán csak
néhány nap –, de azzal újra helyre tudjuk
állítani azt a ritmust, a munka és pihenés

közötti népszerûségük nem meglepõ, hiszen
ezek választ jelentenek az embereknek arra
az alapvetõ vágyára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással.
Az emberi kapcsolat iránti vágy és a
kommunikációs kívánság, amelyet anynyira magától értetõdõnek tartanak a
kortárs kultúrában, valójában nem más,
mint annak az alapvetõ és állandó emberi irányultságnak a modern megnyilvánulása, hogy túllépjen önmagán és kapcsolatba lépjen másokkal. Amikor megnyílunk a többiek felé, beteljesítjük azt,
amire leginkább szükségünk van, és még
teljesebb értelemben emberré válunk. A
Teremtõ ugyanis éppen arra teremtett
minket, hogy szeressünk. Természetesen
nem futólagos, felületes kapcsolatokról
beszélek, hanem az igazi szeretetrõl,
amely Jézus erkölcsi tanításának középpontját képezi: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl!” és
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (vö. Mk 12,30-31). Ennek fényében
gondolkodva az új technológiák jelentõségérõl, fontos, hogy ne csak azt vegyük
figyelembe, hogy kétségtelenül nagymértékben segíteni tudják az emberek közötti
kapcsolatokat, hanem a terjesztett tartalom minõségére is figyeljünk. Szeretnék
bátorítani minden jóakaratú embert,
akik aktív szereplõi a digitális kommunikáció világának, hogy tegyenek meg
mindent a tisztelet, a párbeszéd és a barátság kultúrájának elõmozdításáért.
Ezért azok, akik a tömegtájékoztatás
területén a tartalom létrehozásával és
terjesztésével foglalkoznak, érezniük kell

közötti egyensúlyt, amirõl néha bokros
teendõink között megfeledkezünk. A keresztény ember számára ez azt jelenti,
hogy felismeri: hétköznapi elfoglaltságunk feszültségét oldania kell a vasárnap
– az Úr napja – nyugalmának. Mint a
mély, frissítõ lélegzetvétel, ami új erõt
ad feladataink teljesítéséhez.
Jézusról is tudjuk: mindig talált idõt,
lehetõséget – neki is szüksége volt rá ! –,
hogy magányosan vagy a tanítványokkal
együtt imádkozzon, távol a világ zajától
erõt gyûjtsön a mennyei Atyától kapott
küldetés teljesítésére.
Legyünk hálásak Istennek a kapott
idõért. A nyári szabadságért is. Azt az Õ
szándéka szerint felhasználva, testben és
lélekben felüdülve, megerõsödve térjünk
vissza feladatainkhoz.
Pál atya

FELMÉRÉS A FIATALOKRÓL
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából harmadik alkalommal végeztek nagymintás ifjúságkutatást a 15–29
éves korosztály körében. A mintegy 8000
fiatal megkérdezésével készült vizsgálat
célja az volt, hogy rögzítse – az elõzõ felmérésekhez képest – a különbözõ korosztályok iskoláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit
befolyásoló társadalmi tényezõk változását.
A kutatás bemutatja továbbá, hogy ezek
a hatások hogyan tükrözõdnek a fiatalok
életmódjában,
vallásosságában.
A vizsgálatból megállapítható például,
hogy 2008-ban
a magyar fiatalok 84 százaléka használt
valamilyen formában számítógépet. A
vizsgált 15–29 éves korosztály mintegy
6 százaléka tölti szabadidejét egy átlagos
hétköznap bevásárlóközpontban. A felmérés összegzései között szerepel az is,
hogy míg 2004-ben a fiatalok 45 százaléka gondolta azt, hogy a közeljövõben javul a személyes helyzete, addig
2008-ban már csak 28 százalékuk. A fiatalok a legégetõbb problémák között a
munkanélküliséget, a kilátástalanságot
és a céltalanságot említették legtöbbször.
A kutatás szerint elõtérbe került az
azonnali fogyasztás (jelen) és az ehhez
kapcsolódó státusszimbólumokká váló
tárgyak birtoklása. Ezt 2000-ben a
DVD-lejátszó, 2004-ben a légkondicionáló berendezés és a plazmatévé jelenítette meg. 2008-ra ezek a tárgyak is mindennapossá váltak. A státusszimbólumok
megteremtésének forrását nem a félretett
és megspórolt jövedelem, hanem az idõközben felvett hitelek jelentették. Ezt jel-

ÚJ TECHNOLÓGIÁK...
(Folytatás az 1. oldalról)

az elkötelezettséget az ember méltóságának és értékének tiszteletben tartása
iránt. Minthogy az új technológiáknak az
egyének és a társadalom javát kell szolgálniuk, a felhasználóknak kerülniük
kell az embert lealacsonyító szavak és
képek használatát, és ki kell zárniuk azt,
ami táplálja a gyûlöletet, a türelmetlenséget, megrontja az emberi szexualitás
intimitását és szépségét, kihasználja a
gyengéket és a védteleneket.
Az új technológiák utat nyitottak a különbözõ országokban élõ, különbözõ kultúrájú és vallású emberek közötti párbeszédhez is. Az új digitális tér, az ún.
cyberspace lehetõvé teszi, hogy találkozzunk egymással, megismerjük mások értékeit és hagyományait. Persze ahhoz,
hogy ezek a találkozások hasznosak legyenek, a kifejezés tisztességes és korrekt
formáira, valamint figyelmes és másokat
tisztelõ befogadásra van szükség. A párbeszédnek az igazság õszinte és kölcsönös
keresésében kell gyökereznie ahhoz, hogy
elõsegítsük a megértés és a tolerancia növekedését. Az élet nem egyszerûen csak
események és tapasztalatok egymásutánja: sokkal inkább az igaz, a jó és a szép
keresése. Éppen ezek távlatában döntünk,
hogy mit választunk, eszerint gyakoroljuk
szabadságunkat és ezekben – az igazságban, a jóban és a szépben – találjuk meg a
boldogságot és az örömet.
Az utóbbi években létrejött digitális
közösségi hálózatok szókincsében újból

divatba jött a barátság fogalma. Ez a fogalom az emberiség kultúrájának egyik
legnemesebb gyümölcse. Barátságainkban és azokon keresztül emberségünkben növekszünk és fejlõdünk. A barátságot éppen ezért tartották mindig is az
egyik legnagyobb gazdagságnak, amivel az ember rendelkezhet. Ezért vigyázni kell és nem szabad közönségessé tenni a barátság fogalmát és tapasztalatát.
Szomorú lenne, hogyha vágyunknak –
hogy online fenntartsuk és erõsítsük a
barátságokat – az lenne az ára, hogy kevesebb idõnk jut a családra, szomszédainkra és azokra, akikkel nap mint nap
találkozunk a munkahelyünkön, az iskolában, a szabadidõnkben. Amikor
ugyanis valaki megszállottan vágyik a
virtuális kapcsolatra, akkor ennek következménye odáig mehet, hogy az ember elszigetelõdik, megszakítva a valós
társadalmi érintkezéseket. Ez végül zavarokat okoz a pihenési, az elcsendesülési és az elmélyülési szokásaikban,
amelyek viszont szükségesek az egészséges emberi fejlõdéshez.
Üzenetemet azzal szeretném zárni,
hogy különösen is a katolikus fiatalokhoz fordulok, és arra buzdítom õket,
hogy a digitális világban tegyenek tanúságot hitükrõl. Kedves fiatalok, érezzétek az elkötelezettséget arra, hogy megjelenítsétek a kommunikációs és információs világ kultúrájában azokat az értékeket, amelyekre életetek épül! Az

zik a vizsgálatban tapasztalt adatok is,
amelyek szerint 2000-hez képest jelentõsen csökkent a pénzt félretevõk aránya, és
növekedett a hitellel rendelkezõké.
A vallásosságot kutató kérdésekbõl
kiderül: 2008-ban a 15–29 éves korosztály fele tartotta magát vallásosnak. A
2000-ben végzett felméréshez képest
több mint duplájára nõtt a meg nem kereszteltek (illetve be nem jegyzettek)
aránya, az 1979
és 1993 között
született korosztály több mint
egyötöde saját
állítása szerint
nem részesült
keresztségben.
2004 után
másodszor szerepelt az ifjúságkutatás kérdõívében az a
kérdés, amely a vallási tradíció egyéni
életre gyakorolt hatását hivatott vizsgálni
egy olyan életfordulón keresztül, amely
leginkább erre a korosztályra a jellemzõ.
Eszerint a 15–29 éves korosztály kb. egyharmada biztos benne, hogy lesz egyházi
esküvõje is, illetve ezen belül egy kisebb
csoportnak már volt is. További 22 százalék valószínûsíti, hogy egyházi házasságot is fog kötni, ezért kimondható, hogy a
fiatalok többsége számára az egyházi
szertartás – továbbra is – fontos.
***
2008-ra – követve az Európai Unió számos országának példáját – Magyarországon is rendszeressé vált a kormányzat által
is támogatott átfogó ifjúságkutatás. A kutatás alapvetõ céljai között szerepel, hogy
a vizsgálat adatai – a hagyományoknak
megfelelõen – minden érdeklõdõ számára
elérhetõek és használhatóak legyenek.
Az Ifjúság2008 felmérés gyorsjelentése letölthetõ – többek között – a Mobilitás honlapjáról.
Magyar Kurír

Egyház történetének kezdetén az apostolok és azok tanítványai a görög-római
világba vitték Jézus örömhírét: akkor
ahhoz, hogy az evangelizáció eredményes legyen és megvalósuljon szándékuk, hogy megérintsék az emberek szívét és értelmét, arra volt szükség, hogy
alaposan megértsék az akkori pogány
népek kultúráját és szokásait. Ugyanígy
ma, Krisztus hírüladása az új technológiák világában feltételezi azok alapos
ismeretét, majd azt követõen megfelelõ
használatát. Fiatalok, akik szinte spontán módon összhangban vagytok ezekkel az új kommunikációs eszközökkel,
elsõsorban rátok vár a feladat, hogy
evangelizáljátok ezt a „digitális kontinenst”. Vállaljátok lelkesen az Evangélium hírüladását kortársaitok között!
Ismeritek félelmeiket és reményeiket,
lelkesedésüket és csalódásaikat: a legértékesebb ajándék, amit adhattok nekik az, hogy megosztjátok velük Isten
„jó hírét”, aki emberré lett, szenvedett,
meghalt és feltámadt, hogy üdvözítse az
emberiséget. Az emberi szív olyan világra vágyik, ahol szeretet uralkodik,
ahol az ajándékokat az emberek megosztják egymással, ahol az egységet építik, ahol a szabadság az igazságban
nyeri el valódi jelentését, és ahol minden ember identitása egy egymást kölcsönösen tisztelõ közösségben valósul
meg. A hit ezekre a vágyakra választ tud
adni: legyetek ennek hírnökei! A pápa
mellettetek van imáival és áldásával.
Vatikán, 2009. január 24-én,
Szalézi Szent Ferenc ünnepén
XVI. Benedek pápa
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SEGÍTÕ
MANDOLINOK
Mandolin Magic, avagy A Csodálatos Mandolin címmel rendezett hangversenyt a sarasotai Kossuth Klub a remek akusztikájú Glenridge Színházban.
A klub nem önhasznú egyesület. Bevétele – a minimális költségek levonása
után – teljes egészében a magyar fiatalok tanulását támogatja Kárpátalján,
Erdélyben, a Vajdaságban, Magyarországon és az USA-ban. Szigorú kritériumok alapján, tanári ajánlásra döntik el,
kik részesüljenek a segélyben. A diákok
személyes hangú levelei pedig mindennél jobban igazolják, hogy a határokat
nem ismerõ céladományok a legjobb
helyre kerülnek.
De mibõl jön össze a hosszú évek óta
évi tízezreket kitevõ segély?
A forró nyári hónapok kivételével
havonta összejönnek a Kossuth Klub
tagjai. A klub energikus vezetõje,
Kisvársányi Éva minden lehetõséget
megragad, hogy nívós tudományos
elõadások, különleges úti beszámolók,
magyar tárgyú filmbemutatók (A Lyukas Zászló, Wass Albert élete, stb.) tegyék érdekessé az összejöveteleket.
Igaz, karácsony elõtt más vonzereje
van a délutánoknak, akkor a háziasszonyok jobbnál jobb készítményei
teszik nemcsak érdekessé, de ízletessé
is a találkozásokat. Az ilyen alkalmakkor befolyt összeg azonban csak csepp
a tengerben. Az oroszlánrészt nagylelkû adományok, ösztöndíjak és parádés
hangversenyek biztosítják. Koncertekre természetesen a téli, kora tavaszi hónapok alkalmasak, hiszen a hideg elõl ide húzódókkal akkor gyarapszik a város zenekedvelõ közönsége.
De nemcsak a közönség, a hivatásos
zenészek hada is. Így állt össze a 25 tagú Csodálatos Mandolin együttes is
Olasz-, Görög- és Magyarországról,
Kanadából és az USA-ból itt telelõ
muzsikusokból.
Kisvarsányi Éva írja a Sarasotai Magyar Hírmondó április–májusi számában: A mandolinhangverseny sikeréért
köszönet jár elsõsorban a Vegliante házaspárnak. Az olasz-amerikai Joe és felesége, a Sátoraljaújhelyen született Kati
a zenekar tagja. Õk vették fel a kapcsolatot az együttessel, míg Kati testvére, Olajos Fenyves Erzsébet a szép kiállítású
mûsorfüzetben megjelent (a bevételt növelõ) hirdetések szervezõje. Köszönet jár
– írja Éva – a Mandolin Zenekar tagjainak, akik minden ellenszolgáltatás nélkül, kizárólag a zene szeretetétõl vezérelve áldozták idejüket a darabok, különösképpen a magyar számok tanulására és kivitelezésére. Elismerést érdemel
a nemzetközi szerepléseirõl ismert karmesterük, Antonina Nigrelli is.
Kellemes meglepetés volt a Torontóból érkezett énekesnõ, Annamaria
Eisler, mûvésznevén Masi két betétje.
(Harmonikán David Martin kísérte.)
Masi zenei tanulmányait a Budapesti
Zenemûvészeti Fõiskolán kezdte, majd
Torontóban, a Királyi Zenekonzervatóriumban folytatta. A sokoldalú Masit koncert- és tv szerepléseirõl jól ismeri az USA és Európa igényes közönsége. Hogy karrierjében a „modell”
megjelölés is szerepel, senkit sem lepett meg. Amint kilépett a színfalak
mögül, elegáns megjelenésével egybõl
megnyerte a Glenridge telt házát.
Masi fellépésének külön súlyt adott,
hogy a jótékony célú koncert hírére
azonnal jelentkezett, mégpedig minden ellenszolgáltatás nélküli szereplésre.
Az est sikerét legjobban a közönség tapsával hatásosan aláhúzott néhány szó igazolta: A viszontlátásra jövõre, ugyanitt!
Bitskey Ella, Sarasota

MAASTRICHTI JEZSUITABARLANG
Hollandia jobbára pro- nulmányaik során is fon- rakétákat rejtettek a vájatestáns ország, csupán a tos szerepet játszott az ön- tokba, majd pedig egy,
délkeleti csücskében fek- fegyelem és a rendszeres- még ma is elfalazott részlevõ Maastricht város térsé- ség. Ez megmutatkozott a get a NATO hadvezetése
gét lakják zömében katoli- Maastricht melletti elha- használta titkos célokra.
kusok. Maastrichtban jó gyott bánya kimunkálásá- Igaz, ma sem túl könnyû a
150 évvel ezelõtt a jezsuita ban is. A mûalkotásokat bejutás a Jezsuitabarlangrend teológiai egyetemet ugyanis alaposan átgon- ba: a bejáratot egy városalapított, amely a mai na- dolva vitték fel a vájatok széli autóparkoló végében
pig mûködik. A tanulást falaira: voltak elõkészítõk, álló táblácska jelzi. A vájakezdettõl fogva szerdán- akik csak a felület lesimí- tokba kizárólag vezetõvel
ként kirándulás szakította tásával foglalkoztak, a lehet belépni, aki másfél
meg. Kezdetben a diákok tényleges „alkotók” csak órás körút során mutatja be
a városközponttól délre ezután kezdtek a dombor- a legérdekesebb látnivalókat. Ezek között
fekvõ, közel egyszerepel a néhai
órás sétaútra lévõ
egyiptomi uralkovízimalmot keresdó, Ramszesz fáték fel, majd heraó arcképe, egy
lyén egy kis villát
Shakespeare-t ábemeltek. Az épület
rázoló alkotás, vagy
agyagos területen
a Miatyánk elsõ
fekszik, amelynek
sorának egymás
márgáját már a róalatt történt különmai korban elkezdbözõ nyelvû, így
ték kibányászni és
magyar megörökía középkor végén
tése. A látogatókmár szabályos vának megmutatják
jatokból termelték
Ramszesz fáraó arcképe a barlangban
még azoknak a
ki a környék váraiszerzetes mûvéhoz majd kastélyaihoz szükséges építõ- mûvek, vagy festmények szeknek a sziluettjeit is,
kivitelezésébe.
akik legalább egy esztenanyagot. A XIX. század
Évtizedeken át mécse- dõn át dolgoztak a „föld
második felében már jó
ideje használaton kívül sek fényénél dolgoztak, alatt”. Összesen 217 volt
voltak ezek a vájatok. mert csak a XX. század- belõlük, köztük egy rikítóEzeket a jezsuiták villájá- ban vezették be a villanyt an vörös hajú. Õt az idehoz szerdánként ellátoga- az idõközben több mint genvezetõ külön szokta
tó novíciusok vették bir- 100 kilométer hosszúra említeni, mert õ volt az
tokukba, mégpedig úgy, bõvült barlangrendszerbe. egyetlen, aki pontosan felhogy elõbb csak aláírásu- A mai látogatók így teljes tüntette, hogy mikor, mikat rögzítették a falon, pompájukban élvezhetik lyen napon, mennyi idõt
majd szabályos mûalko- az idõközben Jezsuitabar- dolgozott a vájatbeli alkolang néven közismertté tásán. Ma már alig bõvül a
tásokba kezdtek.
A jezsuita rendbe je- vált maastrichti látványos- Jezsuitabarlang gyûjtemélentkezõk kezdettõl fogva ság képeit, dombormûveit, nye, ugyanis a szerzetesek
elkötelezték magukat a hit vagy miniatûr alkotásait, közel fél évszázaddal ezvédelmezésére és terjesz- mint például a granadai Al- elõtt azzal a kéréssel adták
át a maastrichti hatóságoktésére, így az évszázadok hambra kicsinyített mását.
A második világháborút nak a vájatrendszert, hogy
során eljutottak Dél-Amerikába és a Távol-Keletre és az azt követõ éveket a a jövõben „valódi” mûvéis. Tajvan fõvárosában ma Jezsuitabarlang is meg- szek alkossanak benne.
is mûködik a jezsuiták ál- sínylette: a Hollandiát el- Sajnos a gyûjtemény edtal alapított katolikus foglaló hitleri megszállók dig csak négy új alkotással
egyetem. A papi hivatásra átmenetileg a csodafegy- bõvült.
Makvári György
készülõk számára már ta- verként emlegetett V1-es

BÁLINT SÁNDOR EMLÉKEZETE
Bálint Sándor 1904. augusztus elsején született Szeged-Alsóvároson, és egész
életét szülõvárosa környéke, és más, távolabbi magyar tájak szakrális néprajzi kutatásának szentelte.
Az 1960-as évektõl
kezdve Bálint Sándor a
szakrális népélet hívõ kutatójaként bejárta az ország távoli falvait is. A
Dunántúl vallásos világát, barokk templomait
egészen egyedülállónak
tartotta, és nagy örömére
szolgált, ha útjain olyan
társakra talált, akik színes fényképen örökítették meg az aprófalvak
szakrális építészeti kincseit. Nagy részükrõl számot ad az a kötet is, amelyet születésének 100.
évfordulóján adtak ki, s
amelynek lapjain életre
kelnek festmények, szentképek, keresztek, búcsús
emlékek, fafaragások,

ima- és énekeskönyvek,
szentek ereklyéit õrzõ ritka kolostori munkák, szegedi vonatkozású kegyképek, ismert rézmetszõk
mûvészi szentképei. A
néprajztudós sokszor beszélgetett tanítványával,
Szilárdfy Zoltánnal arról,
hogy a mûtárgyat, az évszázadok óta tisztelettel
övezett kegyképet, amely
muzeális értéke felett
még más értékek hordozója is, nem szabad csupán néprajzi, mûvészettörténeti szempontból
vizsgálni. Eszmehordozó
jelentõségüknél fogva
annak a kornak szellemi
hangulatába kell emelni
azokat, amelyben születtek.
Ezt a sajátos szemléletet a
hûséges tanítvány „Bálint
Sándor-i” látásmódnak nevezte, amely mentalitását
meghatározó tiszta lelkiségbõl, keresztény humanizmusából fakadt.

Bálint Sándor életrajzát Csapody Miklós írta
meg a bõséges adatokkal
rendelkezõ kötet számára. „A szakrális néprajz
európai hírû tudósa, a
szegedi hagyományok
átörökítõje és nemzedékek nevelõje volt. Mûvein és tanítványai sokaságán keresztül adott példát hívõ katolicizmusa,
európai magyarsága és
szociális elkötelezettsége is” – írja a szerzõ.
Életmûve a magyar néprajztudomány nagy öröksége. Bálint Sándort halálos kimenetelû utcai
baleset érte 1980. május
2-án, Budapesten. Kómába esett, s abból már
nem tért vissza. Május
10-én halt meg. Temetésén Szegeden többezren
gyászolták, a kommunista hatóságok tiltakozása
ellenére.
VR

A SZENTFÖLDI
LÁTOGATÁSRÓL
Mint ismeretes, XVI. Benedek pápa május 8. és 15. között apostoli látogatást tett a
Szentföldön. Indulása elõtt üzenetben fordult a jordániai, az izraeli és a palesztin
néphez. „A béke zarándokaként érkezem
hozzátok. Legfõbb szándékom, hogy felkeressem a Jézus élete által megszentelt helyeket, és imádkozzam a béke, valamint
családjaitok egységének ajándékáért” –
nyilatkozta a Szentatya. Látogatásának
befejeztével a repülõúton XVI. Benedek újságírókkal beszélgetett, megköszönte munkájukat, és elmondta apostoli útján szerzett benyomásait. Hangsúlyozta, hogy táplálni kell a közös békevágyat: nem kell palástolni a nehézségeket, ugyanakkor mindenkit bátorítani kell a megbékélésre.
A pápa néhány felejthetetlen képet
idézett fel szentföldi zarándoklatából: a
föld legmélyebb pontjához, a Jordán folyóhoz történt leereszkedést, amely Jézusnak az emberi lét mélységeibe való leereszkedését szimbolizálja; majd a Szent
Sírnál és az utolsó vacsora termében tett
látogatását, „ahol az Úr az Eucharisztiát adta nekünk, és ahol a pünkösdi esemény történt”.
A Szentatya így fogalmazta meg apostoli útjának jelentõségét: „A béke zarándokaként jöttem ide. A zarándoklat sok
vallásnak, az iszlámnak, a zsidó vallásnak és a kereszténységnek is lényegi eleme. A zarándoklat képe létünket is kifejezi, mely nem más, mint az Isten s egyben
az emberi közösség felé való elõrehaladás. Zarándokként jöttem, és remélem,
sokan követik majd ezt az utat, elõmozdítva a Szentföld népeinek egységét, a
béke hírnökeiként” – idézi a Szentatya
szavait a Radio Vaticana.
XVI. Benedek három alapvetõ benyomását emelte ki szentföldi zarándoklatáról: „Az elsõ, hogy mindenütt, muzulmánok, keresztények és zsidók között határozott készséget találtam a vallásközi párbeszédre, a találkozásra, a vallások közötti együttmûködésre. Fontos, hogy ezt
valamennyien nemcsak az adott politikai
helyzet által ihletett cselekvésnek tekintik,
hanem a hit lényegébõl fakadó tettnek.
Mert az, hogy hiszünk az egyetlen Istenben, aki mindannyiunkat teremtett, mindannyiunk Atyja, aki egyetlen családnak
teremtette meg az emberiséget, a hit, hogy
Isten szeretet, és azt akarja, hogy a szeretet legyen a világban uralkodó erõ, magában foglalja a találkozás, a párbeszéd, az
együttmûködés szükségességét.”
A pápa elmondta, hogy nagyon bátorító ökumenikus légkört talált: „Több alkalommal nagyon szívélyes légkörben
találkoztunk az ortodox világgal: az
Anglikán Egyház egyik képviselõjével és
két evangélikussal is tudtam beszélni.
Látszik, hogy a Szentföld légköre menynyire serkenti az ökumenizmust is.”
A harmadik benyomás az óriási nehézségekrõl való megbizonyosodás volt
amellett, hogy mindenkiben nagyon mély
a békevágy: „A nehézségek nagyon
szembetûnõek, nem szabad véka alá rejtenünk õket: léteznek, tisztázni kell azokat.
Kevésbé szembetûnõ a béke, a testvériség
iránti közös vágy. Úgy vélem, errõl is beszélnünk kell, bátorítani mindenkit, abban a közös akaratban, hogy megtalálják
a nyilvánvalóan nem könnyû megoldásokat ezekre a nehézségekre.”
£
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A mai nap Evangéliuma (Jn 6,60-69)
mintha pontosan Isten Szolgája, Mindszenty bíboros halálának évfordulójára
akarna üzenet lenni a számunkra. Szent
János Evangéliumában ugyanis Krisztus
tanításáról olvastunk. Azt hallottuk,
hogy Jézus a kafarnaumi zsinagógában
megjövendölte: testét és vérét adja táplálékul számunkra. Még tanítványai közül
is többen megdöbbennek: „Kemény beszéd ez, ki hallgatja?” – mondják. Jézus
a lelkükbe lát. Tudja, hogy nehezükre
esik elhinni azt, amit nem értenek. Még
fokozza is csodálkozásukat azzal, hogy
megjövendöli: „Az Emberfia fölmegy
oda, ahol azelõtt volt”. Válaszul tehát a
saját isteni méltóságára hivatkozik.
A tanítványok elõtt hatalmas a próbatétel: a kinyilatkoztató Isten szavát, akaratát kell elfogadniuk pusztán azért, mert
tõle ered a tanítás. El kell fogadniuk, pedig nemcsak hogy nem értik, hanem úgy
tûnik számukra, hogy az ellentmond a
józan észnek. Ábrahám élhette át így a
hit szenvedését, amikor Isten azt kívánta
tõle, hogy áldozza föl egyszülött fiát,
akit éppen Isten adott neki (Ter 22,1-18).
Ám a hit, bár emberi döntést kíván,
vagyis igazi, emberi cselekedet, egyben
isteni erény, Isten kegyelmi ajándéka.
Ezért folytatja így Jézus: „Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja
neki” (Jn 6,65).
A húsvéti idõben különösen is szembe
kell néznünk a saját hitünkkel. Fõként az
alapvetõ húsvéti hittel: hiszünk-e abban,
hogy Krisztus valóban föltámadt, hiszünk-e abban, hogy mi is föltámadunk?
Szent Péter pünkösdi beszédében tanúságot tesz Jézus föltámadásáról, és azt
mondja, hogy a feltámadt Jézusnak mi
mindnyájan tanúi vagyunk (ApCsel
2,32). De rögtön utána hivatkozik a
Szentlélekre is, és a Lélek kiáradására,
amelyet viszont hallgatói látnak és hallanak (ApCsel 2,33). A hithez tehát szükségünk van emberi tanúkra, az apostolokra és utódaikra, és minden hûséges
keresztényre, aki hitének igazságát és
örömét továbbadja. És szükségünk van
Isten kegyelmére, a Szentlélek világosságára és erejére is, mert hitünk természetfeletti igazságról szól, és olyan bizalmat kíván tõlünk, amely meghaladja a
hétköznapi élet kereteit.
Fontos tehát, hogy legyenek hûséges
tanúi Krisztus örömhírének az idõk végezetéig. Fontos, hogy az Egyház az igaz
tanítást, a tanúságtételt és Isten kegyelmét közvetítse minden népnek és minden nemzedéknek. Sokszor fel szokták
tenni a kérdést: Min múlott, hogy a háború, majd az önkényuralom hosszú évei
alatt a katolikus hit és az Egyház tovább
élt Közép-Kelet-Európában és sajátosan
hazánkban, Magyarországon? Már az
eddigiekbõl is látjuk, hogy elsõsorban és
legfõképpen Isten kegyelmén múlik az
Egyház hite és mindannyiunk személyes
hite. De Isten embereket is felhasznál
Országának építésében. Akarja, hogy
mi folytassuk Krisztus mûvét, hogy az
Egyház legyen a folytatója Krisztus hármas küldetésének. A II. Vatikáni Zsinat
(vö. pl. Lumen Gentium 25-27, 28, 31)
hangsúlyozza, hogy Krisztus papi, prófétai és királyi vagy pásztori feladatában az egész Egyház részesedik, amely
ezeket a feladatokat a krisztushívõk tevékenysége révén gyakorolja (vö. pl.
LG 12; CIC can. 204 stb.). Ebben a szolgálatban különleges, minõségileg is, lényegileg is sajátos feladat illeti meg a
pápát és a Püspökök Testületét (LG 25;
CIC can. 749). Ezek az õsi teológiai
igazságok néha úgy hangzanak, mintha
valamilyen elõjogot jelentenének az
Egyház vezetõi számára. Sokszor azonban maga a történelem mutatja meg,
hogy itt inkább különleges teherrõl és
felelõsségrõl van szó: „Megverem a
pásztort és szétszélednek a nyáj juhai”
(Mt 26,31; Mk 14,27) – olvassuk az
Evangéliumban.

ÉLETÜNK

MINDSZENTY BÍBOROS
TANÚSÁGTÉTELE MA IS AKTUÁLIS
Erdõ Péter bíboros beszéde az esztergomi
Mindszenty-zarándoklaton
Mindszenty bíboros esetében a szenvedés és a felelõsség drámája és tanúságtétele szembetûnõ mindnyájunk számára.
Sokat beszéltek, írtak már róla, készültek
filmek és hangjátékok személyérõl és
helytállásáról. De ahogy múlnak az évek,
úgy mutatkozik meg egyre inkább a belõle kiáradó erõ. Mert akirõl a halála után
34 évvel még ezeroldalas kötetek és dokumentumgyûjtemények jelennek meg,
akinek az emléke máig is fölkavarja az érzelmeket, az nem lehetett akárki.
Lehet, hogy kínzások, szenvedések, a
börtön és a követség hosszú elzártsága
után, idõs korában határozottságát, keménységét egyesek merevségnek látták.
Lehet, hogy a XIX. század szülötteként
még bizonyos szempontból régies elképzelései voltak. De Egyházát és hazáját
szenvedélyesen, hûségesen szerette, és

zott, legfõbb hivatali hatalom, mely az
egész Egyházra, tehát minden egyes egyházmegyére és minden hívõre közvetlenül
kiterjed, az Egyház hite, fegyelme és kormányzata egységének megõrzésére”. Ez
az a katolikus tanítás, amivel a gallikanizmus és más irányzatok szembehelyezkedtek. Mindszenty bíborostól azonban egy
ilyen gallikán felfogás távol állt.
Az eretnekség bûncselekményével
pedig végképp nem vádolható. Ahhoz
ugyanis még az sem elegendõ, hogy valaki az Egyház lényeges hitigazságaival
ellenkezõ nézetet szóban vagy írásban
képviseljen. Ezt méghozzá a szó szoros
értelmében kellene tennie, bizonyítható
formában, hiszen a büntetõ törvényeket
szoros értelemben kell magyarázni. Tehát egy félreérthetõ állítást még tartalmilag sem tekinthetünk eretnekségnek. A

Erdõ Péter bíboros Meszlényi Zoltán segédpüspök sírjánál imádkozik
(Fotó: Mudrák Attila)
nemcsak nyilatkozatokkal, de tetteivel is
bizonyította, hogy erre áldozza az egész
életét. Bárcsak ma élne mindannyiunkban ilyen szenvedélyes szeretet Krisztus
igazsága, Egyháza és hazánk iránt!
Egyesek néha arra utalnak újabban,
hogy Mindszenty bíboros úr, amikor értesült arról, hogy VI. Pál pápa az esztergomi érseki széket üresnek nyilvánította, talán elvitatta volna a pápa jogát ahhoz,
hogy ilyen intézkedést hozzon. Mindenekelõtt maga VI. Pál pápa 1973. november 1-én kelt, saját kezûleg írott levelében, amelyben arra kéri a bíborost, hogy
mondjon le érseki székérõl, kifejezetten is
hivatkozik Mindszenty prímás nagylelkû
egyházszeretetére, lelkipásztori buzgóságára és hazaszeretetére. Mikor pedig a
Bécsben élõ bíboros értesült a pápa végleges döntésérõl, 1974. február 7. után készített ugyan személyesen vagy munkatársai segítségével tervezeteket egy válaszlevélre, amelyekben megrendülése
tükrözõdik, de ezeket nem küldte el a pápának. Maguknak a fogalmazványoknak
a tartalma is inkább az érzéseket tükrözi,
mintsem valamilyen leszûrt és tételekbe
foglalt teológiai álláspontot.
Bár a hitvalló bíboros úgy érzi, hogy
prímási tisztsége az ország sorsáért való
felelõsséggel is jár, az el nem küldött levéltervezet teológiailag nem világos félmondata alapján nem állíthatjuk, hogy õ az
Egyház által „már jóval korábban elítélt
neogallikanizmus” híve lett volna, amely
szerint az ország politikai vezetésének joga lenne felülbírálni a pápai döntést egyházi ügyekben. Erre nézve az Egyházi Tanítóhivatal már az I. Vatikáni Zsinat tanítását
rágalmazó és gyanúsító támadásokkal
szemben leszögezte, hogy a pápa egyházi
joghatósága „a pápának Jézus Krisztustól
(…) Szent Péter személyében adományo-

régi egyházjog szerint, aki eretnekség
gyanújába keveredik, akkor követ el
büntetendõ cselekményt, ha „figyelmeztetés után a gyanú okát nem hárítja el”.
Egyébiránt aki ma eretnekségrõl beszél,
annak a mai egyházi szóhasználat szerint
kell magát kifejeznie, ha komolyan gondolja állítását. A hatályos Egyházi Törvénykönyv meghatározása szerint pedig
„az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása, vagy a róla való makacs kételkedés”. A makacsság az eretnekségnek lényeges jellemzõje. Formális eretnekségbe csak az a katolikus esik, aki elutasítja,
hogy súlyos tanbeli tévedését az Egyház
helyreigazítsa, és ragaszkodik objektíve
téves, személyes véleményéhez. Mindszenty bíboros el nem küldött levéltervezeteiben még a tanbeli tévesség sem világos. Mivel a leveleket nem küldte el,
nyilvánvalóan nem is ragaszkodott azok
tartalmához, az pedig fel sem merülhetett, hogy ezek alapján a pápa vagy az
Apostoli Szentszék felszólította volna
bármilyen kijelentésének a visszavonására. A sokat szenvedett bíborost tehát
eretnekséggel vádolni teljesen alaptalan.
Ugyanezen levéltervezetek alapján,
melyekbõl az érezhetõ, hogy az idõs bíboros egy szabadon választott nemzetgyûlés kezébe szeretné letenni országos
felelõsségét, az a vélemény is megfogalmazódott, hogy õ a pápa döntése ellen a
nemzetgyûléshez fellebbezett volna. Ismét csak egy olyan vád, amely egyházi
szempontból súlyos lehetne, hiszen a pápa közigazgatási határozata vagy bírói
ítélete ellen felfolyamodni vagy fellebbezni más hatósághoz szintén súlyos,
büntetendõ cselekmény a kánonjog szerint. Hasonlóképpen az is, ha valaki az
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egyházkormányzati hatalom gyakorlásának meghiúsítására világi hatósághoz folyamodik. Ámde megint alaptalan lenne
ilyesmivel vádolni hitvalló fõpásztorunkat. A fellebbezés vagy felfolyamodás
ugyanis akkor történik meg, amikor az
érintett személy felsõbb bírósághoz vagy
hatósághoz folyamodik egy perdöntõ
ítélet vagy azzal azonos hatású döntés
tartalmi felülvizsgálata végett. A fellebbezést az érintett fél két lépésben terjesztheti be. Elõször is, be kell jelentenie
annál a bírónál vagy hatóságnál, aki a
megtámadott döntést hozta, azután pedig
követnie, folytatnia kell a fellebbezést
annál a hatóságnál, amelyhez a fellebbezés irányul. Mivel Mindszenty bíboros
még az el nem küldött levéltervezetben
sem beszél sem fellebbezésrõl, sem felfolyamodásról, ilyen szándékát a pápának sem jelzi, és nem fordul semmilyen
más hatósághoz sem jogorvoslatért,
semmilyen alapja nincs, még a látszata
sem merülhet fel annak, hogy õ a pápa
döntése ellen bárhová fellebbezett volna.
Amikor tehát mai vizsgálódások már
jó- vagy nem jóindulattal a nagy magyar
bíboros lelkének és érzelmeinek minden
rezdülését nagyító alá veszik, nekünk,
akik tiszteljük õt és szenttéavatását kérjük az Apostoli Szentszéktõl, illõ, hogy
az alapvetõ kérdéseket tegyük fel helytállásáról, tanúságtételérõl és hõsiességérõl. Az ugyanis mindenki számára nyilvánvaló, hogy a ’40-es évek végének, az
’50-es éveknek, de még a ’60-as éveknek
a történései is nem egy idõs fõpásztor
szóhasználatának vagy gondolatvilágának korszerûségérõl vagy korszerûtlenségérõl szóltak, hanem a súlyos egyházüldözésrõl, amelynek számos püspök,
papok, szerzetesek ezrei, hívõ emberek
százezrei és milliói voltak az áldozatai.
Harmincnégy évvel Isten Szolgája,
Mindszenty József halála után tanúságtétele ma is aktuális. Szinte dörömböl a
lelkünk kapuján. Mert a volt szocialista
világban a vallás és az Egyház üldözésének emlékét éppúgy nem dolgozta még
föl a társadalom, mint sok más elhallgatott feszültséget és szenvedést. Azt pedig
mindennap látjuk, hogy bizalomra, a közös érdekekért való együttmûködésre
égetõen szükségünk van. Egyházi vezetõk és társadalomtudósok kutatják ma
már a maguk módján, hogy mit okoz
egy-egy társadalomban egy hosszú elnyomás békés megszûnése, és hogyan
lehet elejét venni a bevallott vagy be
nem vallott gyanú, széthúzás vagy gyûlölködés terjedésének és romboló hatásának. Kutatják ezt Dél-Afrikától a volt
szovjet köztársaságokig sokfelé. Nekünk
hitünk alapján vannak támpontjaink a
múlt értékelésére, a jelen értékének és
fontosságának felfedezésére és az értelmes jövõre nézve.
Egyházi közösségünk múltját nem a
hajdani világi hatóságok szemével nézzük, vagyis nemcsak azt vizsgáljuk,
hogy kit hogyan és hány évre ítéltek el,
hogyan kínoztak meg, kinek vették el a
tulajdonát, vagy ki veszítette el az állását. Aki a hitéért szenvedett, mindenképpen tiszteletet érdemel. Nem is csak azt
vizsgáljuk, kik voltak azok, esetleg akár
a hitükért szenvedõk sorából is, akik
gyengének bizonyultak, és valamilyen
formában – sok különféle formája volt
ennek – együttmûködtek az eleinte üldözõ, késõbb inkább csak ellenõrzõ és korlátozó állami hatóságokkal. A bûnbánat
és Isten bocsánata a válasz az ilyen gyengeségekre. Az ember bûne fölött Isten a
bíró, nem a közvélemény. Ha igazán a
hit szemével tekintünk vissza ezekre az
évtizedekre, az elsõ és legfontosabb tény
az értékteremtés és a tanúságtétel. Világi
emberek milliói adták tovább hitüket
gyermekeiknek, segítették plébániájukat, dolgoztak önzetlenül Egyházukért.
Értelmiségiek százai és ezrei, köztük a
papság legnagyobb része is szellemileg
(Folytatás a következõ oldalon)

2009. július–augusztus

fáradozott azon, hogy a hit és a keresztény
kultúra lángja ki ne aludjon, hogy a tájékoztatás szûkössége ellenére a Világegyház életének megújulása hazánkat is elérje, hogy az Apostoli Szentszék új és új
megnyilatkozásai korunk nagy kérdéseirõl eljuthassanak népünkhöz is.
A csendes helytállás és értékteremtés,
a hit igazságához való hûség, az egyházszeretet különlegesen nagy és hõsies
próbatétel elé került 1990-tõl kezdve,
amikor újra megnyíltak az intézményes
egyházi munka addig elzárt lehetõségei.
Külön tiszteletet érdemelnek azok a papok, szerzetesek és világiak, akik ekkor
tudtak elõre nézni és tudták erejükön
felül vállalni a keresztény oktatás, nevelés, szociális munka, teológia és igehirdetés számos feladatát. Ezek a kihívások
és egyházi életünk missziós megújulása
jelentik a mai katolicizmus tanúságtételét. A múltra nézve Isten irgalmát kérjük
mindannyiunk és egész népünk számára.
Keresztény megbocsátással tekintünk a
hajdani üldözõkre is. Hitet teszünk a
megbékélés és a szeretet mellett.
Tudjuk, hogy népünk nehéz órákat él
át, de hiszünk a saját életünk értelmében
és a magyarság létének értelmében is. A
teremtõ Isten azért alkotta az embert,
hogy az örök boldogságra jusson, azért
hozta létre az emberi közösségek, kultúrák sokaságát, hogy azok segítsék az embert kibontakozásában, földi és örök céljának elérésében. Magáról Istenrõl is
édes anyanyelvünk szavaival gondolkodunk és beszélünk.
Van tehát célunk és van segítõnk is:
Isten kegyelme kíséri az ember útját.
Amikor Mindszenty bíboros boldoggáavatásáért imádkozunk, bízunk benne,
hogy õ már a mennyei Atya házából tekint le ránk. Kérjük népünkre és hazánkra
Isten áldását és a Magyarok Nagyasszonyának közbenjáró segítségét. Ámen. £
Valóban a mostani a fogyasztói társadalom utolsó válsága? Mi lesz 15 év
múlva a világgal? Mit tehetünk, milyen
eszközök vannak a kezünkben? – errõl
kérdezte Hetesi Zsolt asztrofizikust, a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem óraadó tanárát a Magyar Kurír
munkatársa. Alábbiakban az interjú fõbb
részeit közöljük.
– Elõadásaiban többször említette,
hogy ez a válság lesz az utolsó. Mire alapozza ezt?
– Abból a ténybõl indulhatunk ki, hogy
a növekvõ gazdaság, amely eddig ezt a
pályát futotta, háttértárból fedezte növekedését, de ennek nincsenek meg a további feltételei. Ennyiben foglalható össze a
lényeg. Ha szeretnénk folytatni, amit
megszoktunk, ahhoz még több energiaforrás kellene, viszont nincs több. A korábbi gazdasági válságokból a világ mindig úgy jött ki, hogy több energiát használt, mint a válság alatt vagy azelõtt. Az
energiafelhasználás növekedésekor tehát
az ipari termelés és a gazdaság termelõképessége mindig nõtt, csökkenésekor pedig mindig csökkent. Ez most sincs másképp. Ahhoz, hogy ebbõl a válságból kikecmeregjünk, energia kellene, és pont
ennek kezdünk híján lenni. Az ember jelenleg az energia 87%-át fosszilis, vagyis
õsmaradványi forrásokból fedezi, mint
olaj, gáz és szén. Az olaj a teljes energia
40%-át fedezi, a közlekedés szinte kizárólag ennek használatára épül.
– Kik vannak tisztában ezekkel az
adatokkal, elõrejelzésekkel, mi történt
eddig a katasztrófa elkerülésére, és az
mire elég?
– Vannak, akik tisztában vannak vele,
nem is kevesen. Azonban semmi sem történik. A mai gazdaság olyan versenyhelyzetet jelent, amibõl szinte lehetetlen kiszállni. Aki kiszáll, rögtön veszteségeket
szenved. Ezért csak az igazán erõs gazdasággal rendelkezõ országok engedhetik
meg maguknak, hogy egy fenntartható
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SZLOVÁK–MAGYAR IMANAP
Közel 1500 szlovák és magyar zarán- az Egyház iránti megbecsülést egész Eudok imádkozott a két nép békéjéért a rópában. Imádságunk forduljon Istenhez,
mátraverebély-szentkúti kegyhelyen jú- minden nép Atyjához és az õ Édesanyjánius 6-án. A búcsújáróhely ferences hoz, hogy állhatatosak legyünk a békészerzeteseinek meghívására az ünnepi ben, az egyetértésben, a tiszteletben, és
szentmisét Tomaš Galis zsolnai megyés- hogy az egység felé vezessen bennünket,
püspök, Varga Lajos váci segédpüspök, hogy Isten valódi családja lehessünk”.
Seregély István nyugalmazott érsek
és Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius mutatta be, majd a Szentkúti Szûzanya és Szlovákia Patrónájának oltalmába ajánlotta a két népet.
A nuncius köszöntõjében hangsúlyozta: „A mi Istenhez tartozó, családi felelõsségünk nemcsak azt kívánja, hogy ez a két nép testvérként éljen. Kötelességünk kérni Istent és az
õ Legszentebb Anyját, hogy segítsen
megélni és tisztelni országaink keresztény gyökereit, és elõmozdítani Tomáš Galis püspök az imanapon

Az imanap ünnepi szónoka, Tomaš
Galis püspök szentbeszédében Mária Erzsébetnél tett látogatását vonta párhuzamba az imanapi zarándoklattal.
Galis püspök többek között elmondta: „A keresztény Európát a Krisztushoz való hûség és az õ Anyja iránti szeretet köti össze, csakúgy, mint
nemzeteinket, Magyarországot és
Szlovákiát is”. A fõpásztor megemlékezett a két nemzet nagy
szentjeirõl, és közbenjárásukat kérte, hogy a két ország testvéri szeretetben élhessen.
A szentmisét követõen a templomban kihelyezett kegyszobor elõtt Seregély István érsek mondott beszédet,
majd a fõpásztorok a Szûzanya oltalmába ajánlották a két nemzetet.
Török Viktória/MK

MINDSZENTY-SZOBOR BUDAPESTEN
Isten Szolgája
Mindszenty József bíboros emlékére szobrot helyeztek el a budapesti Szent István-bazilika fõkapujánál. A Rieger Tibor által készített mû megáldására június 14-én
került sor.
Palágyi Natália szociális testvér beszámolója
szerint Mindszenty bíboros egyetlen
elõdje sem végzett annyi fõpapi szertar-

tást a Szent István-bazilikában, mint õ.
„A negyvenes évek vége felé én is ott
szorongtam egy alkalommal a bazilikában, amikor a hercegprímás beszélt. (...)
Megemeltem egyik lábomat, hogy kissé
jobban helyezkedjem a minden oldalról
nyomó tömegben, s a beszéd végéig nem
tudtam többé visszaállni helyemre:
kénytelen voltam egy lábon maradni végig. Szó szerint minden talpalatnyi hely
el volt foglalva” – írja.
Követségi félrabsága idején, 1965-ben
a hercegprímás kérte VI. Pál pápát, hogy
„az Esztergomi Fõegyházmegye neveztessék – pápai deklarációval – Budapest–Esztergomi Fõegyházmegyének”. A
kérés teljesítésére azonban csak a rend-

AZ UTOLSÓ ÓRÁBAN VAGYUNK
Beszélgetés Hetesi Zsolt asztrofizikussal
energiarendszerrel kísérletezzenek, Magyarország azonban nem. Merészen fogalmazva: akiknek tudni kell, tudják, de
nem tudják meghozni a megfelelõ döntéseket.
– Hogyan képzeli el a világ jövõjét 15
év múlva?
– A jövõre vonatkozóan a legnehezebb
jósolni – mondta Niels Bohr, a kvantumelmélet atyja. Könnyebb elmondani, hogy mi
nem lesz. Nem fenntartható, ami most körülvesz bennünket, vagyis hogy évrõl évre
növekszik a gazdaság, valamivel nõ a fogyasztás is, az embereknek egyre több fölösleges vacakja van, a kenyérpirítótól
kezdve a mikrohullámú sütõn át az autórádióig bármi, amire az égvilágon semmi
szükségünk nincsen. Ezekbõl nem lesz
több, hanem egyre kevesebb. A társadalom
az egyre szûkebb források pályáján fog haladni, a folytonos növekedésnek pedig az
vet véget, amikor a gazdasági és az energetikai válság összeér. Az a kérdés, hogy leszünk-e elég okosak rájönni, mi az, amire
hosszú távon a túlélés szempontjából nincs
szükségünk, például a vacakgyártás, és mi
az, ami nélkül nem megy, például a kenyér
meg a víz. Manapság sokan azért élnek városban, mert ott több a lehetõség. Ugyanakkor ha jól belegondolunk, a szellemi tevékenység jelentõs része végezhetõ távmunkában is. A világháló most már bármelyik
komolyabb faluban elérhetõ. Egyáltalán
nem szükséges az embernek városban lakni
ahhoz, ha bizonyos fajta munkát akar vállalni.
– Maga a világháló fenntartható?
– Nehéz megmondani, hogy a társadalom életében melyek azok a szegmensek,
amelyek kivehetõk anélkül, hogy a társadalom nagyon sérülne, és melyek azok,
amelyek nélkül a társadalom nem mûkö-

dik. A világháló az egyik legtisztább formája az információ terjedésének, például
sok papírt vagy levelezést takarít meg. Önmagában nagyon jó, de nem tudom megmondani, hogy fenntartható-e vagy sem.
Egy olyan társadalom, amelyben nagyon
súlyos energiahiányok vannak, valószínûleg inkább enni akar, mint internetezni, tehát feláll majd egy sorrend, ahol a világháló azért még elõkelõ helyen lesz, sokkal inkább, mint mondjuk az egyéni közlekedés.
Egy laptop gyártása megtérül: fogyaszt
30-40 wattot, hozzá lehet vele férni a világhálóhoz, szellemi tevékenységek folytatásához jól használható, és nem kerül rengeteg energiába, mint egy autó, ami viszont
nem alkalmas másra, mint hogy közlekedjünk vele. Ezért ha már nagyon szorul a hurok, akkor helyette megteszi egy busz is.
– Magyarországon miben lesz más a
helyzet?
– Magyarország kicsi ország, szinte
mindent külföldrõl hozunk be, és ezért ha a
világgazdaság bajba kerül, akkor azt Magyarországon nagyon hamar megérezzük.
Érdemes belegondolni, hogy mennyi energiát veszünk külföldrõl: a gáznak 86%-át,
az olajnak is körülbelül ekkora hányadát, a
szénnek is tetemes részét, az uránról nem
beszélve, és most már áramot is. Egy ilyen
pici, behozatal-vezérelt ország esetén sokkal rövidebb idõ alatt sokkal komolyabb
kihívások jelentkeznek. Amikor majd
azok az országok, ahonnan mi vesszük az
energiát, szûkölködni kezdenek, akkor elzárják a csapot, Oroszország is éppen ezt
tette a télen. Ennek oka nagyon egyszerû:
az elzárás elõtti napokban az európai
Oroszország területén tartósan mínusz 20
fok alatt volt a hõmérséklet. Akármit is
mondanak, nekik sincs olyan sok gázuk.
Nem muszáj elhinni nekik, hogy száz évig

szerváltozást követõen, 1993-ban kerülhetett sor. Mindszenty bíboros emlékének
bazilikai megörökítése a kilencvenes
években merülhetett fel elõször; a Hercegprímás utca nevét ez a szándék ihlette
– olvasható Palágyi Natália írásában.
A budapesti szoborállítás kezdeményezõje a nyolcvanhét éves Komár Ibolya, aki ezt megelõzõen Pesterzsébet
köztereit Széchenyi-, Kölcsey- és Petõfi-emlékmûvekkel gazdagította.
A szobor alkotója, Rieger Tibor szerint Mindszenty József arcáról „mélységes derû árad”. „Szeretet és szenvedés
tükrözõdik rajta és szigorúság. De nem a
hadvezér, hanem a megvásárolhatatlan
lélek szigorúsága.”
(MK)

is el tudják látni Európát és Oroszországot
egyaránt. Oroszországot sem tudják száz
évig ellátni a saját gázukkal. Ne tegyünk
úgy, mintha erre tudnánk építeni a jövõnket. Általában nem hiszünk a politikusoknak, miért pont akkor hinnénk, amikor
ilyeneket mondanak? Ha megint elzárják,
akkor Magyarország itt áll gáz nélkül.
– Hogyan viszonyul ahhoz, hogy sokan félnek az Ön elõrejelzéseitõl?
– Én nem azért csinálom ezt, mert különös örömömet lelem abban, hogy bárki
ettõl megijed, hanem azért, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, mi vár rájuk. Én tudom, hogy kik tudják még, az
államok vezetésében, cégek vezetésében,
stb., és ezt igazából nekik kellene megtenni, de nem teszik.
– Létrehozták a Fenntartható Fejlõdés és Erõforrások Kutatócsoportot. Milyen tevékenységet végeznek?
– Vannak megrendeléseink, és olyan
elemzéseket bocsátunk ki, amelyek fontosak lennének egyrészt a vezetõk, másrészt a hétköznapi emberek számára is.
Igyekszünk mindenbõl egy ismeretterjesztõ és egy komolyabb változatot is írni és közzétenni. Van egy honlapunk –
www.ffek.hu –, ahol figyelemmel kísérjük a híreket, sokszor egy-két héttel a
magyar sajtó elõtt járunk.
– Van küldetéstudata?
– Nehéz azt mondani, hogy van, mert
néha úgy érzem, nincs jogom elvenni mások jókedvét. Nagyon elromlott a gondolkodásunk. Ha nem tagadtuk volna meg a
gyökereinket – s ezen a természetfölöttihez való viszonyunkat értem –, akkor
nem mentünk volna bele ebbe az utcába.
De ha visszatalálunk a gyökereinkhez,
akkor van esélyünk kiépíteni egy olyan
világot, amelyben ez még egyszer nem
fordulhat elõ. Ilyen értelemben igen, van
küldetéstudatom. Lassan ott tartok, hogy
akár alkalmas, akár alkalmatlan, ahogy
Szent Pál mondja, ezzel elõ kell állni.
Horánszky Anna
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VATIKÁNI MEGBÍZOTTAK
a külföldi magyar lelkipásztori szolgálatban
1945–2006
A kisebb-nagyobb tömegekben történõ kivándorlás
két évszázada a magyar társadalom számottevõ folyamataként érzékelhetõ. Okai különbözõek voltak. Politikai menekültekként, üldözöttekként
tételezhetõk a II. világháború
végén és az 1956-os forradalom leverését követõen hazájukat elhagyó százezrek. A
menekülõk közt voltak különbözõ felekezetû papok is, akik
felekezeti közösségekbe szervezték a hontalanná vált híveket. Több
mint egy évszázadra vezethetõ vissza a
gazdasági okokból, boldogulásukat keresõk meg-megújuló kivándorlása, melynek
elsõ nagy hulláma a XIX/XX. század fordulóján vette kezébe a vándorbotot, nyomukban pedig újabb nagy tömegekben indultak a húszas években, valamint a század utolsó harmadában az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába, Ausztráliába,
Nyugat-Európába, számottevõen növelték
a nyugati diaszpórában élõk számát. Ruzsa
Jenõ evangélikus lelkész Kanadai magyarság címû könyve (1940), Török István Katolikus magyarok Észak-Amerikában
(1978), valamint P. Miklósházy Attila S.J.
ny. püspöknek A tengerentúli emigráns
magyar katolikus egyházi közösségek története Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában címû monografikus
feldolgozása (2008) híven jelzi, hogy az új
hazában letelepedõk egyházi közösségekbe tömörülve õrizték hitüket, magyarságukat, hagyományaikat.
A Nyugat-Európában letelepedettek
egyházi szervezõdéseit a II. világháború
menekültjei alapozták meg, a Szentszék
ama törekvése alapján, hogy fölkarolja, segítse a kommunizmus réme elõl menekülteket. A különbözõ közösségek életének
monografikus feldolgozása, emlékiratok
sokasága jelzi e folyamat kibontakozását.
Egyháztörténeti feldolgozása azonban
mindmáig váratott magára. Az ebbe az
irányba tett jelentõs lépésnek kell tekintenünk Cserháti Ferenc püspök könyvét. A
Szent István Társulat – az Apostoli Szentszék Kiadója – által idén tavasszal kiadott
kötete a magyar katolikus egyháztörténet e
kevésbé ismert szegmentumára irányítja
figyelmünket.
Cserháti Ferenc, az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegye segédpüspöke, a
Kárpát-medencén kívül élõ római katolikus magyarság püspöke, a Münchenben
megjelenõ Életünk fõszerkesztõje immár
több kötetben – Hitébresztõ, Ünnepszemle, Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel, Az
Egyházzal vagy nélküle, Szentlecke-kísérõ… – gazdagította jelenkori egyházi irodalmunkat. A Müncheni Magyar Katolikus Misszió vezetõjeként ismerte fel azt a
rendkívül hatékony eszközt, amit a sajtó,
a nyomtatott szó kínál a hívekkel való
kapcsolattartás állandósításában. Az
1984-ben rendszeresített Értesítõ szerkesztésében és terjesztésében szerzett tapasztalatát kamatoztatja immár több mint
egy évtizede az Életünk fõszerkesztõjeként.
A kötet bevezetõ soraiból megtudjuk,
hogy húszéves gyûjtõmunka gyümölcsét
tartjuk kezünkben. Kiindulópontja, magja
a Müncheni Magyar Misszió történetének
kutatása. A kutatás – a vízbe dobott kõ
példájára – újabb körökre terjedt ki, a
müncheni közösség történetét feldolgozó
kismonográfia – Magyar Katolikus Miszszió. Jubileumi Értesítõ (1988) – anyagának gyûjtésekor támadt az igénye a tágabb régió, Nyugat-Európa magyar katolikus hitélete történetének, a Vatikán és az
emigráns magyar lelkészek intézményesített együttmûködésének, közös erõfeszítéseinek kutatására, leírására.

Ennek gyümölcse az e kötetben megjelent ötvenoldalas
tanulmány, a hozzá csatolt
dokumentáris értékû függelék,
amely egyháztörténeti jelentõségén túl a nyájáért felelõs fõpásztor karizmájára is fényt
vet, jelesen arra, hogy a püspöki szolgálat Istentõl nyert kegyelme és áldása miként kamatoztatható abban a nemes
törekvésben, hogy a szétszórt
nyáj – bár hívei fizikailag egymástól világrésznyi távolságban élnek – hitében és magyarságában
megmaradjon, õrizze és adja át gyermekeinek és unokáinak azt az örökséget, amelyet
szülõföldjérõl, otthoni kisközösségeibõl vitt
magával az idegenbe. Mérhetetlenül nagy
támasz ebben az, hogy XVI. Benedek pápa
Cserháti Ferenc személyében püspököt –
immár a harmadikat – adott a világban szétszórt katolikus magyarságnak. Esztergom–budapesti segédpüspökké való kinevezésével intézményesítve is visszacsatolta
õket az Anyaegyház nagy családjába, helyreállította a kommunista rendszer uralomra
jutásával megszakadt hierarchikus rendet,
természetes kötõdést. A kötet mögött ott
rejlik az a harminc esztendõ is, amely idõ
alatt maga a szerzõ is missziós lelkészként,
európai delegátusként s végül püspökként
osztozik a diaszpórában élõk sorsában; ott
rejlik a belsõ késztetés, hogy ne csak a szószékrõl, ne csak kisközösségeknek, hanem
az írás, könyvek által szélesebb rétegekhez,
anyaországiakhoz és a világ négy sarkában
élõkhöz is szóljon, hirdesse nekik az örömhírt, tartsa ébren a hitet.
A tanulmány kronologikus sorrendben
követi nyomon az eseményeket, ama idõtõl, amelyben mintegy másfélmillió magyar vált hontalanná, bolyongott reményveszetten a volt Német Birodalom országútjain. Az Egyház, papjai révén az elsõk
közt sietett segítségükre (Rozsály Ferenc,
Meskó Lajos piarista paptanárok). Hász István tábori püspök, aztán a Rómából kiküldött P. Gallus Tibor jezsuita és Kótai Zoltán
nemzeti delegátusként a Vatikántól nyert
megbízatás és intézményes keret segítségével kezdték meg azt az áldozatos munkát,
amely a magyar menekültek sorsát egyengette. Cserháti Ferenc különös súlyt helyez
a vatikáni rendelkezések, az azoknak köszönhetõ szervezõdés és hierarchia kialakulásának bemutatására. Ennek köszönhetõen
ismerhetjük meg a magyarok egyházi szolgálata vezetésével megbízottak életútját, áldásos tevékenységét, köztük Zágon József
apostoli vizitátor, Ádám György németországi fõlelkész, nemzetiségi direktor, a különbözõ európai országokban létrejövõ „fõlelkészségek”, valamint az azokat tekintélyével egységbe tömörítõ, László István
kismartoni püspök és ausztriai apostoli
vizitátor vezetésével magalakuló egyházi
szolgálat mûködését, a magyar közösségeknek a befogadó ország egyházi szervezeteibe történt betagolása folyamatát, a mûködésüket szabályozó vatikáni intézmények létrejöttét. Sajátos, a magyar lelkipásztori szolgálat koordinálására jött létre
az Európai Magyar Papi Szenátus, az Európai Magyar Papi Konferencia. A hitélet erõsítését, a nemzeti hagyományok õrzését
szolgálták az általuk létrehozott és támogatott intézmények és szervezetek: a Burg
Kastl-i magyar gimnázium, az egyetemisták és fõiskolások müncheni kollégiuma, a
Paulinum, az európai cserkészmozgalom; a
Papi Egység, az Actio Catholica, a Pax
Romana magyar tagozata, a Mindszenty
Alapítvány, továbbá a Pápai Magyar Intézet megmentése, a római Szent István Ház
megalapítása. A különbözõ országokban
szétszóródott katolikus magyarság egyházi
életének egységes koordinálása létrejöttében
(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)

II. János Pál 1989-es kolumbiai látogatása során február 17-én hosszabb
imádságot mondott; ebbõl idézünk. „Áldott légy, Urunk és Atyánk, aki a
mennyekben vagy, minden jó Eredete,
minden vigasztalás Adója! Végtelen jóságodban kiengeszteltél minket magaddal és egymással, Jézus Krisztus, a te isteni Fiad által. Segíts, hogy megtegyük
akaratodat, hogy eljöjjön hozzánk királyságod, az igazságosság, a szeretet és
a béke országa.” „Téríts minket magadhoz, irgalom Atyja; add, hogy érezzük a
kapott megbocsátás örömét, és így tudjuk, hogyan osszuk meg másokkal. Újíts
meg minket Lelkeddel, hogy tudjuk, hogyan fedezhetjük fel az evangéliumi újdonságot: »Boldogok a békességszerzõk«. (Mt 5,9)”
XVI. Benedek 2007. május 10-én brazíliai látogatása során a fiatalokhoz intézett beszédet. „Legyetek olyan férfiak és
nõk, akik szabadok és felelõsek; tegyétek
a családot olyan központtá, amely békét
és örömet sugároz; legyetek az élet elõmozdítói, kezdetétõl természetes végéig;
védjétek az idõseket, hiszen tiszteletet és
csodálatot érdemelnek. A pápa azt is elvárja, hogy a fiatalok igyekezzenek megszentelni munkájukat, technikai ügyességgel és szorgalmasan végezve, és ezzel
járuljanak hozzá valamennyi fivérük és
nõvérük elõrehaladásához, és árasszák
az Ige világosságát minden emberi tevékenységre.” „Végeredményben adva van
olyan cselekvés körképe, amelyben társadalmi, gazdasági és politikai problémák
sajátos jelentõséget kapnak, mindaddig,
míg az Evangéliumból és az Egyház szociális tanításából merítenek ihletet. Ez
magába foglalja, hogy igazságosabb és
testvéribb, kiengesztelõdött és békés társadalmat építünk; magába foglalja azt az elkötelezõdést, hogy visszafogjuk az erõszakot; olyan kezdeményezéseket foglal magába, hogy elõmozdítjuk az élet teljességét, a demokratikus rendet, a közjót, és különösen olyan kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos megkülönböztetés bizonyos formáinak kiküszöbölésére irányulnak.”
Augusztusra
I.
Általános szándék: Hogy a közvélemény jobban észrevegye a kitelepítettek
és a menekültek millióinak problémáját, és hogy konkrét megoldásokat találjanak gyakran tragikus helyzetükre.
Nyilvánvaló különbség van egyfelõl a
kivándorlók, másfelõl a menekültek és a
kitelepítettek között. Ez utóbbiaknak komoly kockázattal (életük vagy bántalmazás kockázatával) kell számolniuk, ha
visszatérnek oda, ahonnan jöttek. Mindkét esetben nagy nehézségekkel és kihívásokkal néznek szembe, a kivándorlók
azonban kevésbé.
Manapság mintegy hetvenmillió kitelepített és menekült él, számos országban. Törvények és szervezetek segítik
õket, komolyan enyhítik nehézségeiket,
de nyilvánvalóan elégtelenül.
Mélyüljünk el egy konkrét, részletes tanúságtételben. „1998. május. Számûzetésben vagyok Thaiföldön, együtt dolgozom burmai menekültekkel. Sokan vannak nõk. Gyilkos mezõkrõl jöttek, a thaiföldi-burmai határ közelében fekvõ õserdõkbõl, ahol gyakori a háborúskodás a
burmai katonai és ellenzéki csapatok között. Falvaikat ágyúkkal lõtték és felgyújtották vagy áttelepítették. Tanyáikat kifosztották vagy aláaknázták. Férjeiket és
rokonaikat kényszermunkára vitték, vagy
megtették a burmai csapatok szállítómunkásaivá, vagy másutt ellenzéki csoportokba sorozták be. Ezek a nõk a burmai katonák részérõl embertelen bánásmódban
részesültek. Végül elhagyták falvaikat, ta-

nyáikat, és Thaiföldre menekültek. Minden, amit magukkal tudtak hozni, a hátukra batyuzott személyes holmijuk és karjukba vett kisgyerekeik. Mivel a határ
menti menekülttáborokat gyakran támadják, bebocsátást pedig nehéz kapni, a nõk
azt kockáztatják, hogy egyre beljebb kerülnek Thaiföldre. Egyesek a bevándorlási fogolyközpontban kötnek ki, mert nincsenek irataik. Akik eljutnak Bangkokig,
védelemért fellebbeznek az ENSZ menekültügyi fõbiztosához. Hontalanok és
gyámolítatlanok, jövõjük tisztázatlan. Azt
hiszem, ezeknek a menekült nõknek és a
burmai népért vállalt önzetlen áldozatairól közismert Aung Szan Szuu Kijnek van
egy közös kincse: a hazájuk jövõjébe vetett remény.”
2006. október 18-i üzenetében, amelyet az elvándorlók és menekültek
2007-es világnapjára küldött, XVI. Benedek pápa többek között ezt írta: „A
menekülteket arra kérem, hogy nyitott
és pozitív magatartást ápoljanak az
õket befogadó társadalom irányában,
és tevékeny hajlandóságot tartsanak
fenn arra, hogy áldozatokat is vállaljanak, és ezzel részt vegyenek egy olyan
kiteljesedett társadalom együttes építésében, amely mindenkinek közös otthonává lesz.”
II.
Missziós szándék: Hogy azok az országok, amelyekben Krisztus neve miatt hátrányosan megkülönböztetik és
üldözik a keresztényeket, ismerjék el
az emberi jogokat, az egyenlõséget és a
vallásszabadságot, ezáltal a keresztények szabadon élhessék és megvallhassák saját hitüket.
Az utóbbi években kiújult a vallási türelmetlenség, nevezetesen radikális
csoportok részérõl, valamint a keresztények üldözése és hátrányos megkülönböztetése a polgári hatóságok részérõl,
a világ jól meghatározott részeiben.
2007-ben 21 katolikus misszionáriust
gyilkoltak meg különféle országokban.
Hindu fundamentalisták részérõl történõ keresztényellenes támadások drasztikusan elszaporodtak Indiában, különösen Orissa, valamint Madhya Pradesh és Chhattisgarth államokban; áttérésellenzõ törvények vannak érvényben, amelyek büntetik azokat, akik vallást változtatnak. Négy másik állam hasonló rendszabályozást helyezett kilátásba. Egy dalit nevû társadalmi csoportot tisztátalannak és ezért „érinthetetlennek” tekintenek, a kasztrendszerbõl is kizárják; ezek szenvednek a legtöbbet. Ha tagok kereszténnyé válnak,
elvesztik az állami segélyezést, amely
könnyítené nyomorúságos életkörülményeiket. Kínában a pápához hû katolikusok nyilvánosan nem élhetik hitüket;
számos püspök, pap és világi hívõ
hosszú éveket tölt börtönben. Még „katolikus” országokban is üldöznek olyan
keresztényeket, akik a hatalmon lévõktõl jogokat követelnek; így a legnagyobb katolikus népességû ország, Brazília északi vidékein sokakat meggyilkoltak, mivel leleplezték a korrupciót
vagy az esztelen és törvénytelen erdõirtást. Júliusban már szó volt a Közel-Keleten élõ keresztények nehéz helyzetérõl. Más országokat is említhetnénk,
ahol a hit megélése az õskeresztényekéhez hasonló hõsiességet kíván.
Augusztusban tehát imádkozzunk
azért, hogy mennyei Atyánk erõsítse a
Megváltó végzetét saját testükben megélõ testvéreinket. Az a tény, hogy a keresztényektõl félnek, és üldözik õket,
olyan társadalmakban, ahol kisebbséget
alkotnak, mutatja hitük életrevalóságát;
ez nem hagyja nyugton azokat, akik érdekeiket féltik. Hasonló okokból ölték
meg az Úr Jézust is.
Isten igen erõs reményt tud adni, és ad
is a mellõzött, üldözött híveinek. Ugyanakkor ösztönzi és megerõsíti õket.
Claudio Barriga SJ – Nagy Ferenc SJ
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DOBERDÓI
MAGYAR KÁPOLNA

NEMCSAK GAZDASÁGI, ERKÖLCSI VÁLSÁGBAN IS VAGYUNK

Öt püspök áldotta meg ökumenikus
szertartás keretében május 29-én a felújított doberdói magyar kápolnát. A Hõsök
Napja alkalmából rendezett ünnepségen
részt vevõ Sólyom László személyében
elsõ alkalommal rótta le kegyeletét magyar államfõ az Isonzo-front magyar halottai elõtt, aki rámutatott: az elsõ világháború idején épült kápolna tanúsítja,
hogy az elesettek iránti tisztelet erkölcsi
parancsa tovább él népeinkben, s egyben
szép példája a civilek és a hivatalos szervek együttmûködésének is.
Kettõs üzenete van az államfõ szerint
a doberdói magyar kápolnának: egyrészt
emléket állít az ott elesett katonáknak,
másrészt bizonyítja, hogy az újjáépítés
nemes ügyének szolgálatába álló civil
összefogás, a saját közvetlen érdekeiken
túl tekintõ közösségek munkája eredményes volt. „Ahogy a kápolna újjáépítéséhez, úgy Magyarországon is arra van
szükség, hogy az ilyen szigetek, a tisztesség, az önzetlenség, a cselekvés kis
körei egyre többen legyenek, és megtalálják egymást” – fejezte be avatóbeszédét Sólyom László.
A kápolna megáldására ökumenikus
szertartás keretében került sor. Elõször a
házigazda, Dino de Antoni goriziai érsek, illetve Bíró László tábori püspök áldotta meg római katolikus rítus szerint,
majd Lackner Pál protestáns tábori püspök evangélikus, Erdélyi Géza nyugalmazott felvidéki püspök pedig református szertartás szerint. Végül Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök görög
katolikus rítus szerint mondott imát az
elesettekért. A szertartást a közösen latinul elimádkozott Miatyánk zárta.
A köztársasági elnök felkereste a fontosabb közeli háborús emlékhelyeket,
koszorút helyezett el és lerótta kegyeletét a hõsi halottak sírjánál.
Érszegi Márk Aurél

Az idei, 443. búcsúra is több százezer ismerni történelmét, annak társalkodnia vagy egy pláza dolgozója egy hónap alatt
zarándok gyûlt össze Csíksomlyón, Szûz kell Istennel – idézett egy francia gondol- nem szerez annyi jövedelmet, mint e világ
Mária õsi kegyhelyén. A helyi idõ sze- kodót. A Szûzanya is ezt tette életében. A gazdagjai egy óra alatt. Az értékválságot
rint déli fél 1-kor kezdõdött ünnepi Magnificat egyben egy rejtett történelmi pedig nagyon könnyen követheti államszentmise fõcelebránsa és szónoka Bá- visszatekintés is, hiszen benne van az, csõd is – figyelmeztetett Bábel Balázs.
A válsághoz hozzátartozik, hogy az embel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek hogy nemzedékrõl nemzedékre mit tett az
volt. A búcsú különlegessége, hogy idén Isten. Felfedte benne Isten gondviselését. beriség õssejtjét, a családot rombolják.
számos magyar településen mutattak be Nekünk is meg kell látnunk a múltban Is- Minden más együttélést fel akarnak emelni
ten gondviselését, mert a múlt erõs gyö- a család rangjára, miközben a családok tászentmisét a csíksomlyóival egy idõben.
A zarándokokat a ferences rend tarto- kér, jelen és jövõ ebbõl él. Fel kell fed- mogatása csökken. Növekszik az abortumányfõnök-helyettese köszöntötte. A nünk benne Isten vonalvezetését. Ugyan- szé. Még a prostituáltak is kapnak újabban
szentmisében megemlékeztek az Erdélyi ezt kell tennünk saját életünkben is: fel állami támogatást. De a családok helyzete
Egyházmegye alapításának ezredik, il- kell fedeznünk benne Isten gondviselését. egyre inkább megnehezedik. A maradék ifIstent nem lehet nagylelkûségben felül- júságot pedig megrontják. Mindenhová beletve a ferences rend pápai jóváhagyásának nyolcszázadik évfordulójáról. „443 múlni. Õ a lelki erõsség adományát is ne- szivárog az új kór, a gender-program, hogy
mindenki döntse el szabadon, hogy férfi
évvel ezelõtt õseink itt kérték a Szûzvagy nõ akar lenni. Eddig mindig azért
anya segítségét” – mondta Jakubinyi
tudtunk felemelkedni, mert többen szüGyörgy gyulafehérvári érsek a szerlettek, mint ahányan meghaltak. Mára ez
tartás elején, majd köszöntötte Bábel
a rend is megfordult. Fel kell ébrednünk,
Balázs érseket. „Ezeréves múltunkmert a családokat, fiataljainkat tudatosan
ban több mint 900 esztendõn át Szent
rontják meg – hangsúlyozta a kalocsaIstván akaratából egyházmegyénk
kecskeméti érsek.
alapítója döntése szerint az Erdélyi
Mit hoz a jövõ? A csíksomlyói búEgyházmegye a Kalocsa-Bácsi Érsekcsú mottójára utalva (Krisztussal ezer
séghez tartozott a román konkordátuesztendeig) Bábel Balázs elmondta:
mig. Éppen ezért méltó és igazságos
nemcsak a múltra utal, hanem a jövõre
volt, hogy az az érsek jöjjön el hozis. Milyen jövõkép áll elõttünk? Kizánk és hirdesse az igét, akihez tartozsemmizettek lettünk. Kifizethetetlen
tak az erdélyi hívek, az erdélyi püspökség, az ezeréves történelem A két Somlyó-hegy közötti Nyerget ismét adósság jármában nyögünk. Növekszik a munkanélküliség. A kilátásta90%-án át” – fogalmazott Jakubinyi megtöltötték a zarándokok
lanság, a depresszió egyre több embert
György. Ezután köszönetet mondott a
ferences szerzeteseknek, hogy immár künk ajándékozza, ahogy Szûz Máriának taszít a mélyszegénységbe. Statisztikák
közel 700 éve õrzik a somlyói szentélyt. is adta, aki állt a kereszt alatt és nem rogya- szerint több mint hárommillió embert.
Szüntelenül imádkozzatok! Úgy sze„Itthon vagyunk. A magyar nemzet szí- dozott. Õ akkor is hitte, amit 33 évvel kove itt dobog most ebben az ünnepi órában. rábban mondott neki az angyal: Isten neki ressétek egymást, ahogy én szerettelek tiÉgi édesanyánk összeköt bennünket, a vi- adja atyjának házát és uralmának nem lesz teket! A hegyi beszéd, a nyolc boldogság
lág bármely tájáról érkezett magyarokat, vége. Rá kell tekintenünk bajainkban, magában foglalja a tízparancsolatot. Nem
de összeköti azokat is, akik más nemzet- hogy lelki erõt kaphassunk, hiszen õ a mi a tilalmakra, hanem az eszményekre hívja
hez tartoznak, mert az elsõ pünkösd óta égi édesanyánk – folytatta Bábel Balázs. A fel a figyelmünket. Jézus Krisztus a mi
tudjuk, hogy az Egyházban minden nem- világ és a mi magyar népünk is nagy vál- örök eszményünk. Õt kell követnünk.
ságban van. A magyarországi gondok ki- Amikor boldogságot ígér a szegényeknek.
zetnek helye van” – mondta Bábel Balázs.
Szentbeszédében a kalocsa-kecskeméti vetülnek a világ összes magyarjára. De Ki kell állnunk értékeink mellett, akkor is,
érsek úgy fogalmazott: a Gyulafehérvári minden megosztó szándék ellenére mi ha üldöznek bennünket. Legyen gondunk
Érsekség 1000 éve beláthatatlan idõ egy egyetlen nemzetet alkotunk – szögezte le. a szociálisan rászorulókra! Ha ezek megSokan csak a gazdasági válságot látják. valósítására törekszünk, akkor nemzetünk
ember életében. „Úgy is jöttem ide, mint a
Szent Koronát hozó Asztrik érsek 90. utó- Akik mélyebben látnak, azt mondják, er- megmarad, újjászülethet és még azt is rekölcsi
válságban vagyunk. Azonban ennél mélhetjük, hogy a végítéleten jobbjára állít
da. Beláthatatlan hosszú idõ a 800 éves ferences rend története. Mégis, most ezek a is mélyebbre kell tekintenünk, mert az er- bennünket. Össze kell fognunk! Mert nem
jubileumok összekötnek bennünket múl- kölcs nem áll meg önmagában. Támaszt vette le rólunk a Magyarok Nagyasszonya
tunkkal, jelenünkkel és remélhetõleg 1000 kíván. Az újkori ember elveszítette ko- a kezét. Sem a Csíksomlyói Szûz Mária! Õ
évnél is tovább tartó jövõnkkel. Összetar- moly istenhitét, immár 300 éve. Azóta velünk van! Hozzá kell folyamodnunk
tanak és összekötnek mindazokkal, akik a egyre lejjebb csúszunk. Az erkölcsi vál- úgy, ahogy ezer évvel ezelõtt a mi Szent
közös keresztény hitben, a nemzettudatban ságban minden korrumpálódott, és ezt kö- István királyunk végsõ elkeseredettségémagyarnak, székelynek, csángónak vallot- vette az értékválság. Mindennek a pénz a ben felajánlotta a koronát, úgy ajánljuk fel
ták és vallják magukat” – mondta mércéje. Az összes többi bûnbõl könnyebb mi is az életünket neki.
kigyógyulni, mint a pénzimádatból. Ma ott
A fõpásztor az Oltalmad alá futunk,
homíliája elején Bábel Balázs.
Hogyan tekintsünk történelmünkre? – tartunk, hogy az áldozatos munkakörök- Istennek szent Szülõje imádsággal zárta
(Magyar Kurír)
tette fel a kérdést. Ha valaki meg akarja ben dolgozó emberek, ápolók, tanítók szentbeszédét.

Annak meg egyenesen örülhetünk, hogy
a püspököket és az egyéb rangosabb tisztségviselõket nem az államelnök vagy a
miniszterelnök nevezi ki. Én nemcsak
egy iszlám, ortodox vagy protestáns államtól viszolygok, hanem egy katolikus
államtól is. Ha például az állam szerepét
teljesen átvenné a Katolikus Egyház, mi
írnánk meg a büntetõ törvénykönyvet is,
és minden erkölcsi kihágást szigorú
szankciókkal büntetnénk, az erkölcsöket
akkor sem tudnánk tökéletessé tenni. Lehet, hogy megtelnének a templomok, kevesebb lenne a házasságtörés és az abortusz, de elveszne a szabadsággal, az önkéntesség elvével együtt az igazi szeretet,
a keresztény nagykorúság és tulajdonképpen maga az erkölcs is.
Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk
kell: a „laikus állam” eszménye legalább
annyira torz és életképtelen, mint az isz lám vagy keresztény államé. Ez még ak kor is így van, ha az egyházaktól különválasztott laikus vagy „világnézetileg
semleges” állam bálványistene elõtt ma
térden állva hódol a mi öreg Európánk,
benne kis magyar hazánk is. Az, hogy
egy francia polgármester magánember ként térdet hajt az Oltáriszentség elõtt,

Bábel Balázs érsek csíksomlyói szentbeszédébõl

GONDOLATOK A SZENT KORONÁRÓL
(Folytatás az 1. oldalról)

keresztet vet és áldozik, polgármesteri
minõségben azonban ezektõl gondosan
tartózkodik, egyenesen nevetséges. Az
pedig, hogy én egy nagyalakú mellkereszttel nem léphetek be egy közhivatalba, vagy, hogy a pápát nem engedik be
Róma laikus egyetemére, ez már több
mint bigottság: ez bizony a vallási türelmetlenség legsötétebb századait idézi.
Én, ha bemegyek egy templomba,
magyar állampolgárságomat nem szoktam felfüggeszteni a templomajtóban,
sem levetni a plébánián; ha viszont felkeresek egy önkormányzati hivatalt,
nem vagyok hajlandó a hitemet (sõt érsek-mivoltomat sem) levetni a ruhatárban. A legtöbb ember egyszerre polgára
egy államnak és tagja egy egyházi közösségnek. Ez érvényes a legtöbb államelnökre, illetve állami tisztségviselõre is.
Az állam és az Egyház szétválasztása
már csak azért sem lehetséges, mert az
élõ embert nem lehet feldarabolni állampolgárra és valamely egyház tagjára.
Ezenkívül az államnak és az Egyháznak számtalan közös feladata van. Ezek

közé tartozik például a közös kulturális
értékek megõrzése és gyarapítása, a bûnözés megelõzése, az élet minden területén (így például a sportpályákon, munkahelyeken és szórakozóhelyeken is) szükséges jó erkölcsök megõrzése. Ugyancsak közös érdek a polgárok vallási igényeinek kielégítése. Tévedés azt gondolni, hogy ez kizárólag az egyházak feladata. A vallásgyakorlástól, az egyházi
szolgálat minõségétõl nagymértékben
függ a polgárok hangulata, életvitele, a
legkülönbözõbb állampolgári kötelességek teljesítése. Vallás nélkül az élet elszürkül, az erkölcsök eldurvulnak, az állam helyzete belpolitikailag, sõt gazdaságilag is meggyengül.
Amelyik állam közömbös polgárainak hitével és hitbõl fakadó erkölcseivel
szemben, az elõbb-utóbb közömbössé
válik magukkal a polgárokkal szemben
is. Kivonul az egyházak támogatásából,
majd kivonul az oktatásügy, az egészségügy és a közbiztonság ügyének finanszírozásából is. Ezek után már csak azt
nem érti a polgár: minek egyáltalán az

állam, mire jó a kormány, a parlament és
a többi közszolgálati intézmény, minek
kell egyáltalán adót (sõt: mindig maga sabb adót...) fizetni. Magyarországon
ezek a kérdések napjainkban egyre aktu álisabbak.
Az Egyház körülbelül olyan szere pet tölt be a társadalomban, mint a só a
húslevesben. Só nélkül íztelen a leves,
Egyház nélkül élhetetlen a társadalmi
élet. Nem kell túlsózni az ételt, nem
kell túladagolni az egyházi szolgálatot
sem a társadalomban. De ahogy a só
nem iktatható ki az ételbõl, ugyanúgy
nem iktatható ki az Egyház sem az ál lamból. Az Egyház jelenléte nélkül a
halhatatlan lélekkel és egyedi tulajdon ságokkal rendelkezõ ember elõbbutóbb „piaci értékké”, engedelmes
„munkaerõvé” és még engedelmesebb
„fogyasztóvá” silányul.
Nincs tehát más megoldás, mint az
egyetlen és minden magyar polgár szá mára közös kincsnek, a magyar Szent
Koronának tiszteletébõl és tanításából
kiindulva, a kölcsönös tisztelet jegyé ben, újra megkeresni az optimális kap csolatot: dialógust és együttmûködést az
Egyház és az állam között.
£
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A nyáj fölött, messze a magosban, keringett a sas. Puhán körözött a tompuló
alkonyati fényben; úgy siklott, mint az
acél. Õ még láthatta volna onnét felülrõl
a napot, ki a zöld hegyek mögött a földi
világ számára már lehanyatlott. Úgy lehet, inkább mégis a juhokat nézte, s fõleg
az ugribugri bárányokat, kik elkésve
születtek, s bizony még gyengécskék
voltak ebben az erõs hegyi világban.
A tolvaj sas tudja az ilyent.
Sokszor keringett már felettük, pedig
nem több, csak egy hete, hogy itt van a
hegyi legelõn a nyáj. Egyik nap telik a
másik után, a bárányok nõnek, s erõsebbek lesznek egyre.
A tolvaj sas tudja ezt is.
De odáig még egyszer sem bátorodott,
hogy mint a nyíl, lecsapjon valamelyikre
a kisebbek közül. Olyan alkalmat szeretne, amikor nincs a bárányok mellett senki, mert egy sapkás ember mindig ott
van.
Lassan béalkonyodik. Minden bárány
odahúzódik az öreg gyapjasok melegébe.
A sas elrepült már, s elrepült a nap is.
Béállott a csend. A füveken a gyöngyharmat csillog, s a távolban mormol a folyó.
Szép itt! – gondolta András.
Õ volt a sapkás ember, kit a sas nem
szeretett. A juhok annál jobban szerették, sohasem dobta rájuk a botot, minek
a végén nagy feje volt. A kutya is szerette, a kicsi Fütty, ki vándor állat volt, s kit
az országútról fogadott fel András, öt
héttel ezelõtt.
– Gyere, Fütty! – egyezkedtek most is.
Megyünk, megyünk a hajlék alá! –
ugrándozott Fütty.
Csakugyan hajlék volt, ahová mentek:
deszkák hajlottak két rúd között a közfára. Ennek az oldalában hált András, amióta itt van. Ha lehetett, Fütty is ide húzódott, bár a becsület úgy kívánta volna,
hogy juhok között töltse az éjszakát.
András azonban hasztalan tanította az elsõ napokban. Fütty inkább inas akart lenni, mint mester.
Megtelepedtek a hajlék alatt, s ettek.
A vacsora végén Füttynek a füle egyszerre meghegyesedett, majd a hajlék
elejébe kiugrott, és hármat így kiáltott:
– Vá! Vá! Vá!
Aztán visszafordult, s nézte Andrást.
Valaki jött.
Ahogy közeledett, Fütty egyre beljebb húzódott a deszkák alá.
Az öreg Gergely volt, a tavalyi vállalkozó. De nemcsak a tavalyi, mert húsz
esztendõ óta õ fogadta fel minden esztendõben a juhokat, s õrizte ezen a tájon.
Aztán megromlottak a lábai; s a sok nyirkos hideg, mit kiszípott a földbõl, kínozta a csontjait is.
– Há megvagy, András? – kérdezte.
András felállt, kezet fogott az öreggel,
s úgy mondta:
– Meg. Vártam magát.
– Nem tudék hamarébb jõni. Az
asszony öt napja jajgat.
– Tán nem beteg? – kérdezte András.
– Abbiza igen.
– S otthagyta?
– Nem vagyok orvos.
A nyáj felé fürkészett a derengésben,
majd csendesen szólt:
– S megegyeztünk vót mi ketten.
Igaz, megegyeztek volt; s az egyezség
alapján várta András, egy héten keresztül, hadd mutassa meg az öreg a hegyi birodalmat, az erdõk titkait, a legelõrészek
természetét.
– No, üljön le, s egyék valamit! –
mondta András.
– Mi van a háznál? – kérdezte Gergely
bácsi.
– Hagyma s szalonna.
Leült az öreg, nagy tempósan evett; s
közben eléjött Fütty is, odaállott melléje.
– E mi? – kérdezte.
– Kutya – mondta András.
Az öreg odavetette Füttynek a szalonnabõrt, próba gyanánt. Fütty elkapta, s
kidülledt a szeme, úgy ette azt a kicsit.
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Írta: Tamási Áron

– Csakugyan kutya! – mondta Gergely bácsi. – Ugatni tud-e?
– Attud.
– S hogy?
– Azt mondja, hogy „vá, vá, vá”.
– Úgy lehet, Kõhalomba tanóta... – jegyezte meg az öreg.
Kacagtak mind a ketten.
Aztán Fütty visszahúzódott a hajlék
oldalába, s a két férfiú csendesen beszélgetni kezdett. Mint a hajósok, kik bárkában ülnek, a viharzó tengerrõl beszéltek
inkább. Elmúlt viharokról s eljövendõ
viharokról. Az életrõl, mely szorongva
telik, s minek a vize olyan különös színekben játszik egy idõ óta...
– Hej, ha megérhetném, te András! –
mondta az öreg.
– Mit, Gergely bácsi?
– Hogy feljõjön a nap!
– Hát holnap reggel feljön – mondta
András.

– Úgy.
András kacagott már rajta, olyan furcsa neve volt neki.
– S ki a keresztapja? – kérdezte.
– Egy szógám vót – mondta Gergely
bácsi. – Az ragasztotta reá a Mordiás nevet. Jóformán minden héten találkoztak
õk ketten, s megkérdezték egymást az
egészség irányában. Én is barátkoztam
véle, de nem szerettem. Utáltam, ha láttam; s inkább megfordultam, s ellenkezõ
irányba elmentem, hogy ne lássam.
András ismét kacagott, s úgy mondta:
– Úgy hát korcsomába nem járt vele!
– Nem!
– Pedig az ilyen megissza.
Így tréfálkoztak a medve fölött, majd
megszították a tüzet, s lassanként elaludtak. A csillagok még tündököltek egy
ideig, aztán dél felõl meleg fuvalom keletkezett, s felhõket hajtott a csillagok
elé. Hajnalban már erõsen gomolygott a

Nagy Boglárka rajza
Az öreg elgondolkozott, s mint a fû alkonyatkor, gyöngyharmatos lett a szeme.
Fütty sóhajtva szusszant egy nagyot, s
a vackát mélyítette.
Aztán elaludt.
Az öreg nézett arrafelé, bé a sarokba,
majd visszafordította a fejét.
– Hát a juhok? – kérdezte.
– Jól járnak – mondta András.
– S hát a vén Mordiás? Nem bukkant
még elé?
Andrásnak kicsire húzódott a szeme,
mintha megcsípte volna a füst.
– Micsoda vén Mordiás? – kérdezte.
Az öreg nem szólt abban a percben.
Hirtelen olyan érzése támadt, hogy nem
kéne vala említeni ezt a Mordiást. De aztán mégis azt gondolta: jobb, ha tudja.
– A medvét kérdem – mondta.
– Miféle medvét?
Elmagyarázta az öreg, hogy él itt egy
vén medve, vagy húsz esztendeje is van,
hogy egyedül uralkodik ezen a tájon.
Nagy a gyapjas, lassan jár, és örökké
rossz kedve van. Áldozni kell neki minden esztendõben, mint egy szakállas, vén
fejedelemnek.
– Hát ezt kérdem, hogy nem bukkant-e elé? – mondta.
– Nem – felelte András. – Merre tanyázik?
– Inkább a vízhez közel.
– S maga látta?
– Úgy üsmerem, mint a más a nagyapját.
– S úgy hívják, Mordiás?

sok felhõ, s meggyúródott egyik a másiknak a hátán.
Meleg volt alattuk a lég.
Mégis bajosan tudott megeredni az
esõ. De amikor megeredt, úgy délfelé,
vagdosott a villám egyre-másra, s úgy
meggombolyította a nyájat, hogy mint az
aranygaluska, egyben volt az egész.
Gergely bácsi egy csonka vén fa alá
húzódott, s András is melléje. Ami hely
kettõjük között maradt, Fütty azt kívánta
magának. Így várták meg, hogy a vihar
elüljön, nagyjából legalább. S mire megcsendesedett, az idõ is oda érkezett már,
hogy Gergely bácsi indulhatott haza.
Nem lehetett még messze, amikor kisütött a nap. Olyan melegen sütött oldalból, hogy csupa párába borult hamarosan
minden. Ahogy mendegéltek a juhok,
úgy szállt belõlük a pára, hogy felhõ kísérte õket; s ha megálltak egy-egy kövér
darabon, a felhõ is megállt.
Olyan kedve volt a természetnek,
hogy mint a rügy a fára, úgy talált belé
Fütty, a kutya. Ugrált mindenfelé, és szaladozott; egyszer a juhokkal játszott, s
máskor a víz meredek partja felé iramodott, mintha a két meredély között át
akarta volna ugrani a zúgó vizet, hogy
jókedvébõl szivárványt hajtson föléje.
– Mennyit ugrálsz! – mondta neki
András.
Ugrált volna õ is szívesen, de valahogy restellette önmaga elõtt. Felesége
jutott eszébe, ki talán éppen most szop-
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tatja otthon a kicsi gyermeket. Mire hazakerül innét a hegyi világból, már nem
is kell szoptatni a legénykét, olyan nagy
lesz!
– Lassan tán megjavul a világ is... –
gondolkozott el.
Fütty megzavarta.
– Vá, vá, vá!
Gyorsan ugatott, és hegyesen. Mintha
a hangból apró torlaszokat rakott volna
maga elé. Kicsit messzecske volt, a víz
irányában, hol kövér bokrok s málnabokrok duzzadoztak.
Bár gyérebben már, de pára is libegett
még, s nem lehetett tisztán odalátni. A
juhok is hegyes füllel figyeltek, majd
megdurrantak, s mint a hullám, úgy kezdett hömbölyögni a nyáj.
Fütty ismét ugatott.
András megindult lassan arra: hadd
lám, mit fedezett fel a kutya. Csak
egyet-egyet lépett, hogy jól tudjon figyelni. Aztán, az egyik lépésnél, a lába
ott maradt a levegõben, mintha lépcsõre
tette volna.
– Mordiás! – mondta.
Csak a fejét látta még a vén medvének, a mogorva, bozontos fejét. De már
elétûnt a nyaka után a dereka. Nagy volt,
és kopott, tincsekben lógott róla a gyapjú. Egykedvûen jött, mintha unná az életét egy kicsit. Andrásnak hideg lett a
homloka, s hirtelen émelyedni kezdett.
Úgy érezte, hányni kell mindjárt, ha meg
nem mozdul.
Elõrelépett kettõt.
A harmadiknál már szagot vett a medve, felpillantott és megállt. Nem látszott
rajta semmi meglepõdés. Csak nézte egy
ideig Andrást, aztán megfordult, és elindult visszafelé. András is megindult utána, s szorította erõsen a botot, minek a
bunkóját elõretartotta. Egyre közelebb
ment, majd egy kicsit oldalt, hogy a meredek part felé térítse a medvét.
Fütty a háta mögött vakkantásokkal
biztatta.
S Mordiás egyre húzódott, bölcsen és
engedelmesen. Elment egészen a meredek partig, ott lenézett a mélybe, hol
megáradva zúgott a víz. Aztán megrázta
a fejét, mintha elszédült volna, s visszafordult.
András megállt egy pillanatra.
De a másikban már forróság öntötte el
a homlokát.
– Megfürdesz, Mordiás! – mondta.
S arra már ülõhelyzetet vett a medve
is, törzse egyenesen állt, mint az oszlop,
két elsõ lábát elõrenyújtotta, s foga fölött
felhúzta ínyét.
Morgott, mint a föld. A bot közeledett
hozzá, a levegõ tüzes volt már, s alul zúgott a víz.
A bot pedig, mint a kieresztett, vad
buzogány, úgy ugrott neki a bozontos
mellnek. Egy ordítás hallatszott, a medve megtántorodott, de akkor megragadta
hirtelen a botot, s odarántotta Andrást
magához.
Mintha szikla zuhanna, úgy zuhantak
együtt az árba. A hullámok eltakarták
mind a kettõt. Fütty reszketve nézett utánuk. De két hajlással alább felbukkantak
újra. Újból elmerültek, s újból felbukkantak. Háromszor együtt, öldöklõ küzdelemben, a szennyes habot túrva.
De negyedszer csak András egyedül.
Vízbe dõlt fûzfához akasztotta karját,
melybõl csorgott a vér. Ahogy kiemelte
lassan a fejét, abból is csorgott a vér.
Jobb fülébõl csak egy kicsi foszlány
maradott meg. Szennyes, habos víz dõlt
a száján.
Úgy lógott, mint az emberiség egy
rettentõ háború végén.
De gyõztesen mégis!
Mire kivergõdött, jó messze lent valahogy a partra, már a sas ott keringett ismét a nyáj fölött a magosban. Aztán elrepült õ is, hogy teljességgel nyugalom lehessen a kövér havasi világban, mely immár háborítás nélkül nappal a bárányoké, s éjjel a csillagoké.
£
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Túlzottan aggódnak a britek
Egyre több londoni lap foglalkozik
azzal a jelenséggel, hogy a brit társadalom mind nyomasztóbb szokásává kezd
válni a túlzott aggódás az egészség és a
biztonság miatt. Riasztó figyelmeztetések olvashatók a fogyasztási cikkek, kiváltképpen az élelmiszerek csomagolásán. Már az is elõfordult, hogy a helyi
hatóságok betiltották a karácsonyi dekorációt, mert attól tartottak, hogy a vásárlók fejére esik. A félelem légköre járja át
az intézményeket, kivált az állami hivatalokat, amelyek így nem egyszer értelmetlen intézkedésekre ragadtatják magukat.
Magyar irodalom Németországban
„A magyar irodalom az, amelyet a német mellett a legjobban ismerek” – jelentette ki Michael Neumann volt német kulturális államminiszter, aki – egyre több
magyar szerzõ írásának német kiadása
kapcsán – egyfajta magyar irodalmi csodáról beszélt. Naumann a berlini magyar
kulturális intézetben, a Collegium Hungaricumban Ottlik Géza „Iskola a határon” címû regénye elsõ össznémet kiadásának bemutatóján nyilatkozott. A XX.
század egyik legtehetségesebb magyar
prózaírójának és fordítójának könyvét
Ujlaky Sári tolmácsolásában a frankfurti
Eichborn kiadó jelentette meg.
Fiume magyar emlékezete
Budapesten az Országos Széchenyi
Könyvtárban közel három hónapon át volt
látható „Fiume magyar emlékezete” címû
kiállítás, amelyhez a felhasznált anyagot
lapunk egykori munkatársa, Skultéty Csaba bocsátotta a tárlat rendelkezésére.
Skultéty Csaba régóta gyûjti az egykori
magyar tengeri kikötõ, Fiume magyar vo-

natkozású tárgyi emlékeit. Mint a kiállítás
megnyitása alkalmából Sólyom László államfõ megállapította, a tárlaton szerzett ismeretek és benyomások segítségével „felfedezhetünk egy olyan pontot egykor közös hazánk térképén, amelyet minden érdekelt felszabadultan szerethet. Végül is
ilyen pontokkal kellene megtelnie az Adriától a Kárpátokig terjedõ térnek”. A július
elején zárult kiállításhoz igényes katalógus
készült, amely – a magyaron kívül – olasz
és horvát nyelven adja közre a tárlat anyagát, hogy az egykori Fiume mai lakosai
számára is hozzáférhetõvé tegye a magyar
vonatkozású emlékeket. A katalógusban
megjelent elõszóban Rijeka polgármestere
elismeréssel méltatja azt az idõszakot,
amikor az Adria-parti kikötõváros Magyarország része volt, és örömmel állapítja
meg, hogy az ezredforduló óta a kapcsolat
ismét egyre szorosabbá válik. A kiadvány
különleges érdeme, hogy a téma szakértõjének számító Fried Ilona adatai alapján a
XVIII. század derekától egészen napjainkig nyomon követhetõvé teszi Fiume majd
Rijeka fejlõdését.
V. A.
Márton Áron-szobor
A Szent István Király egyházközség
és a Szent Gellért Lovagrend erdélyi tartománya emlékmûvet állíttatott a kovásznai egyházközségben Márton Áron
püspöknek. A dombóvári Varga Gábor
szobrászmûvész által készített, közel 2,2
méter magas, egész alakos szobrot a város római katolikus temploma elõtt helyezték el. A szobrot Tamás József gyulafehérvári segédpüspök áldotta meg június
14-én. Ezt követõen, 12 órakor ünnepi
szentmisét mutatott be a környezõ települések papjaival. A szentmise keretében megáldották a közelmúltban felújított templomot is.
£

SZÁJRÓL SZÁJRA
A 200 mosoda és a 4000 mosónõ városa
Ez év májusában nemcsak én emlékeztem meg Berlin második legöregebb városrészének nyolcszázadik születésnapjáról. Mint legilletékesebb, a „Berliner Zeitung” foglalta össze január 16-i számában
a 681 éven át független város, „Copnik”,
azaz Köpenick markánsabb történeti dátumait és nevezetességeit. A lokálpatriotizmus megköveteli annak kiemelését,
hogy Köpenick 28 évvel öregebb, mint
Berlin! Nevét is Cöpenicknek írta egészen 1931. január elsejéig és csak azóta
lett a C-bõl K. Beolvasztása Nagy-Berlinbe 1920-ban történt.
Amiért azonban visszatértem az eredetileg szláv település – neve is ezt bizonyítja, hiszen copnic dombos vidéket
jelent – történetéhez, az a Berliner Zeitung által felsorolt furcsaságokban rejlik. Igen alkalmasak könnyû nyári olvasmánynak, szórakoztató jelentéktelenségükkel. Ez nem akadályozta az újságot abban, hogy mókás csodáknak,
mirákulumnak nevezze a „köpenicki világcsodákat”. Ilyen például a fogház utcájának neve: Freiheit, azaz szabadság,
továbbá az, hogy az aggok háza a temetõ falának támaszkodik (tényleg így írták), valamint az, hogy a városházi borpince a városháza felsõ emeletén van. A
köpenicki világcsodákhoz sorolja a tanítót, akinek Dummer, magyarul: ostoba, no meg az orvost, akinek dr. Tot, azaz halál a neve. De más különlegességet
is felsorol. Például, hogy Köpenick a
legzöldebb és vízben leggazdagabb kerülete Berlinnek. Területének háromnegyede erdõ, mezõ és víz, mint például a
Müggelsee, amely Berlin egyetlen télen
is mûködõ strandjának ad otthont... Talán ezzel a vízbõséggel magyarázható a
város történetének következõ „miráku-

luma”: 1835-ben egy bizonyos Henriette Lustig az Alte Markt 4-ben engedélyt kapott bérmosoda mûködtetésére.
Ezzel vette kezdetét Köpenick gazdasági fellendülése. Ugyanis egy Friebe nevû mészáros ebben az évben családjával
Berlinbe költözött és mert nem akarta
elveszíteni a neki évek óta dolgozó
Henriette Lustig szakmai tökéletességét, továbbra is vele mosatta a holmijait. Henriette minden héten hátára vette a
puttonyt, Charlottenburgba masírozott
a mészáros mester családjának mosnivalójáért és a köpenicki nagymosás
után, gyalog visszaszállította megbízójának. A hófehéren ragyogó kötények
olyan reklámot jelentettek, hogy egyre
több berlini mosatott a köpenicki Alte
4-ben. Így az eleinte gyalog lebonyolított szállítást és a puttonyt felváltotta
egy kutyafogat, majd rövidesen egy lovas kocsi. A bérmosást pedig 4000 mosónõ végezte 200 kisebb, majd nagyobb
mosodában. A szállóige, hogy egész
Berlin szennyesét Köpenickben mossák, ironikus tartalma ellenére egyre
terjedt.
Mégis egy suszter és visszaesõ bûnözõ
kellett ahhoz, hogy Köpenick világhírre
tegyen szert. Wilhelm Voigt egy potsdami ócskásnál vett kapitányi uniformisban
és az utcán toborzott „hadsereggel” megszállta a köpenicki városházát, letartóztatta a polgármestert és elkobozta a városi
kasszát. Tette mindezt azért, mert útlevelet akart szerezni, ami persze nem sikerült
neki, hiszen Köpenicknek nem volt útlevélhivatala. Így lett az egyenruha varázsának segítségével a város jelképe a
köpenicki kapitány és nem a szorgalmas
mosónõ, Henriette Lustig.
Közreadta: Ramsay Gyõzõ
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MOLNÁR OTTÓ ATYA
ELBÚCSÚZOTT PÁRIZSTÓL
Három évvel ezelõtt tudtam meg, hogy az akkor 55
éves Molnár atyánk Párizs
leghosszabb idõ óta azonos
helyen szolgáló plébánosa,
és hogy utoljára hosszabbítják meg kinevezését, hiszen
akkor már l5 évig volt plébánosunk. Ugyanis Franciaországban egy plébánián
csak 6 évig lehet ugyanaz a
pap plébános.
Utódja várásának készületében úgy elrepült az
idõ, hogy eszünkbe sem jutott: elérkezett
Molnár atya távozásának ideje. Ez év
március 17-én a Franciaországi Püspöki
Kar Országos Migrációs Fõlelkészi Hivatalának tagjai a Magyar Misszióban
tartott egész napos közgyûlésükön elismerésüket fejezték ki Mgr. Molnár Ottó
prelátus komoly munkájáért, amit hatáskörükben végzett, s kiemelték: rá mindig
lehetett számítani. Egyben reményüket
fejezték ki, hogy utódában megbízható
személy követi õt.
Ezek után kezdtük a tervezést, hogy
amikor majd Ottó atya elmondja hívei körében az utolsó közös szentmisét kápolnánkban, mi is megköszönjük az értünk
végzett szolgálatát. Még egy feladat jött
hozzá, ha jön az új pap, otthon érezze magát, ne anyagi gondokkal kezdjen, hanem
õ is be tudja vetni magát az emigrációs hívek lelki gondozásába. Jól tudjuk, hogy ez
mit jelent, nem kevesebbet, mint hogy papunknak Krisztus virágvasárnaptól nagypéntekig eltöltött idejét kell itt megélnie,
méghozzá kinevezésétõl eltávozásáig. Ez
Molnár atya esetében 23 évig tartott.
A nyári szünetre távozók miatt június
14-re esett a választás, hogy Molnár atyát
elbúcsúztassuk.
Nagy meglepetésünkre Nikicser László
nagykövet úr a külképviselet nevében is el
kívánt köszönni prelátus atyától azzal a
megjegyzéssel, hogy hívjon meg akár 200
személyt is, akiket szívesen lát maga körül. Atya megjelölte az önkénteseket,
Missziónk támogatóit, magas rangú francia és magyar pap barátait, akikkel együtt
szolgálja az Egyházat. Nagykövet úr a
nagykövetség dísztermében méltatta Molnár atya pályafutását és érdemeit. Beszédét
Nagy Gáspár soraival fejezte be: „a re-

VATIKÁNI...
(Folytatás a 8. oldalról)

kiemelkedõ szerepe volt az 1971-ben Nyugatra kényszerült Mindszenty József hercegprímásnak, aki négy éven át fáradhatatlanul munkálkodott az emigráció lelkipásztori szolgálatában. Már 1971 végén arra
kérte a Vatikánt, hogy „a mintegy másfélmilliónyi külföldön élõ magyar katolikus
számára segédpüspököket nevezzenek ki”.
Az elvetett mag jó tíz év múlva szökött
szárba, érlelte meg termését: 1983-ban II.
János Pál pápa Irányi László piarista atyát
kinevezte Castel Mediano-i címzetes püspökké és megbízta a nyugati világban szétszórt magyar katolikusok lelki gondozásával. Halála után Miklósházy Attila SJ jezsuita szerzetes, Castel Minore-i címzetes püspök lett az utóda. Püspöki jelmondataik –
Egybegyûjteni és megõrizni, illetve Egy
szívvel-lélekkel! –, valamint sûrû lelkipásztori útjaik is jelezték, szimbolizálták a megõrzésre, megtartásra való törekvést. Az
amerikai földrészen élõ fõpásztorok európai delegátusokat neveztek ki. P. Szõke János SDB szaléziánus szerzetes 1984-tõl töltötte be ezt a tisztséget. Utóda, 1996-tól
Cserháti Ferenc müncheni magyar plébános lett. 2002-tõl a Német Püspöki Konferencia ugyanõt nevezte ki németországi

mény sohasem meghaló,
ha minden szalmaszál abból a jászolból való”.
Szavait nagy taps követte. Molnár atya franciául köszönte meg Nikicser László
nagykövet úrnak a rendszerváltás óta kialakult jó kapcsolatot, azt a töretlen sajátos párizsi légkört, amely a
kölcsönös megbecsülésen
és segítõkészségen alapul,
és azon, amit Mécs László:
„Vadócba rózsát oltok,
hogy szebb legyen a föld” gondolata sugároz. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Katolikus Misszió küldetése a Szent Istváni-i
örökség szellemében nem ismer határt és
állampolgárságot. A fejedelmi állófogadás
alatt barátságos beszélgetés alakult ki.
Nikicser László excellenciás úrnak, aki
Magyarországról a legfontosabb feladatot
tölti be Franciaországban, ezúton is köszönetünket fejezzük ki a páratlan nagyvonalúságáért, amit Missziónk felé tett.
Francia részrõl pünkösdvasárnap a
Sainte Elisabeth de Hongrie-templomban
Snoëk Xavier plébános, majd pünkösdhétfõn a Notre-Dame des Victoires-bazilikában Bancon Arnaud rektor fogadással
egybekötött ünnepi szentmise keretében
mondott köszönetet Ottó atyának a hosszú
idõ alatt végzett szolgálatáért.
Mi magyarok június 14-én, vasárnap
adtunk hálát a jó Istennek, hogy ilyen sokáig engedte körünkben munkálkodni az
atyát. A szentmise végén egyháztestületünk elnöke, Leh Tibor ügyvéd méltatta
õt, majd az önkéntesek nevében Romhányi Anna szólt. Hétvégi iskolánk köszönetét Joly Krisztina tanárnõ közvetítette. A délutánba nyúló kötetlen együttlét
alatt hallhattuk Sándor István szavalómûvész néhány költeményét és az egyesületek vezetõinek üdvözlõ szavait. A nap
méltó befejezése az úrnapi körmenet volt.
Isten vele, Molnár atya! Köszönjük a
sok jót, az áldozatot, amit értünk tett, a
türelmet, amivel elviselt minket. A sok
szép, amit körénk varázsolt, mindig emlékeztetni fog Önre, mi pedig nem fogunk imáinkban megfeledkezni a mi
„zöldfülû” cserkész papunkról.
Csernoch Ilona
lelkészi munkatárs

magyar fõlelkésszé. Miklósházy Attila püspök nyugalomba vonulása után a Szentatya
Cserháti Ferencet centuriai címzetes püspökké és az Esztergom–Budapesti Fõegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Erdõ Péter bíboros, az MKPK elnöke körlevélben tájékoztatta híveit és a világ magyarságát az új fõpásztor szolgálatáról: „Sajátos
feladata lesz, hogy a külföldön élõ hívek
magyar pasztorációját – amelyet az elmúlt
25 évben is odaadással és hûségesen végzett – a püspökké szentelés kegyelmével
gazdagodva még inkább szolgálhassa, ily
módon megerõsítse hazájuktól távol élõ
testvéreit.” E szolgálat része és gyümölcse e
kötet is, melynek elmélyültségét, tudományos megalapozottságát jelzi a gazdag forrásanyag.
Cserháti Ferenc könyvének igen értékes
adaléka a függelékben közölt levéltári gyûjtemény: levelek, feljegyzések és jegyzõkönyvek, melyekbõl egy hányatott kor szereplõi tesznek tanúbizonyságot az egyházukhoz és nemzetükhöz kötõdõ hûségükrõl, elkötelezettségükrõl. Általuk bepillantást nyerhetünk az egyházi közösségek életébe, megismerhetjük a lelkészi konferenciákon fölmerülõ kérdéseket, melyek egyazon közös cél szolgálatában álltak: külföldön is „megtartani magyarságában és hitében népünket, különösen felnövõ ifjúságunkat”.
Máriás József
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ÉLETÜNK

MAGYAR NYELV SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdekl!dni lehet magyar nyelv" szentmisék helye és ideje után.
Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu.

ANGLIA:
London: Virágh József f lelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GBLondon, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-027!.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Miséz helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.magyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdekl dni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL!! !EX, Tel./Fax: 0044-(0)!706/64 59 37. Miséz helyek: Rochdale, Wolverhampton, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, f lelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-!070 Wien, Tel.: 0043-!/526 49 72; Fax:
0043-!/526 49 72 25. Miséz helyek: Bécsújhely
(Familien-Kirche) !7.00-kor; Bécs, vasárnaponként
!!.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7. E-Mail:
bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este !8.30, A-!090
Wien, Boltzmanngasse !4, Tel.: 0043-!/3!7 3656.
Burgenland/Alsó!r: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-750! Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34!08. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.
hu Miséz helyek: Alsó r, vasárnaponként 9.00kor, Fels r, vasárnaponként !0.!5-kor.
Graz: Ugri Mihály gondnok, Tel.: 00433!6/68 35 08; szentmise a hónap els vasárnapján
!0.00 órakor, a többi vasárnapokon !7.00 órakor
a Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.
Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-5!2/204 !03. Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ern , Ungarnseelsorgezentrum d. Diözese Linz, Petrinumstr. !2, Haus 7, A4040 Linz, Tel.: 0043-732/73658!-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at; Miséz helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Ft. Norbert Jakab, Tel.:00434733/232 v. 0043-6768 7727 444, E-mail:janorth@
freemail.hu; Szentmise minden hónap utolsó vasárnapján !3.00-kor a Kapuziner Kirche-ben,
Waaggasse !5, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton !7.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. !35. Érdekl dni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/8!72!232.
BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit !23,
B-!050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 !88.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor f lelkész,
Aum nier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, Tel.: 0032-4/22 33 9!0; Fax: 0032-4/22!!6 09.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó f lelkész, szentmise
minden vasárnap !!-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-750!0 PARIS, Tel.: 0033-!/42 086!70, Fax: 0033!/42 067!55, http://magyarmisszio.free.fr.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 50!636.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Miséz helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdekl dni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86!54 Augsburg, Tel.:
0049-82!/4! 90 25 30 vagy 0049-908!/7890075,
vagy mobil: 0049/!5! !42 32806.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséz helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg. Érdekl dni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-9057! Schwaig. Tel.: 0049-9!!/507 57 96.
Esseni Egyházmegye: Miséz
helyek:
Duisburg, Essen. Érdekl dni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45!39 Essen. Tel.: 004920!/28 47 40 vagy Kölnben: 0049-22!/23 8060.
Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Miséz helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Baden Baden.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische
Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76!39 Karlsruhe.
Tel.: 0049-72!/ 6872!5.
Berlini és Hamburgi F!egyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye: Miséz helyek: Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel,
Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische
Mission, Bürgerweide 35, D-20535 Hamburg,
Tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni F!egyházmegye és Aachen: Miséz
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdekl dni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse
96, D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@
netcologne.de Tel.: 0049-22!/238060. Fax: 004922!/ 232!20; http://www.ungarnzentrum.de
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HIRDETÉSEK
Balatonakarattyán szép fekvés", négyszobás, étkez s, 2 fürd szobás nyaraló eladó. Érdekl dni júniustól a helyszínen: 0036-30/329
44 05, v. 0049-(0)708!/63 43, este.
Eladó Komáromban 2 szoba összkomfortos, távf"téses, második emeleti, kiemelt
min ség", 2 szobás lakás, garázzsal. A
gyógyfürd pár kilométerre fekszik a lakástól, ligetes környezetben, közel Budapesthez. T.: 0049-89/370 64 7!6, este.
Természetet, kultúrát, utazást, f!zést szeret! (58/!67) hölgy szeretne megismerni hasonló érdekl dés", szinte szándékú urat. T.:
0049-(0)!78/92 36 059, v. 0036-30/4!8 63 06.
Magyar asszony (47), többéves gyakorlattal, id s ember ellátását, gondozását vállalná, bentlakással. T.: 0049-(0)89/635 25 56.
Buda környéki kis faluban !994-ben
épült 500 m² alapterület", gazdálkodásra is
alkalmas lakóház, 5760 m²-es telken eladó.
T.: 0036-!/274 20 47.
Kedves háziasszony gyakorlattal, bentlakásos gondozást vállal. T.: 0036-59/3!3 !97.
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Miséz helyek: FrankfurtRödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdekl dni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 2!, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
München-Freisingi F!egyházmegye: Miséz helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdekl dni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Miszszió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-8!925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/9854!9.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.
ungarische-mission.de
Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyházmegyék: Miséz helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-Vluyn. Érdekl dni: Ft. Bagossy István,
Kath. Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48!57
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-25!/32 65 0!.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de
Passaui Egyházmegye: Miséz hely: Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94!2! Salzweg, Telefon: (08505) !2 29.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Miséz helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen,
Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen,
Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdekl dni: Dr.
Tempßi Imre, Ungarische Katholische Gemeinde,
Albert-Schäfße-Str. 30, D-70!86 Stuttgart. Tel.:
0049-7!!/2369!90, Fax: 0049-7!!/2367393,
E-Mail: missio@ukgm-stgt.de v. tempßiimre@
yahoo.de www.ukgm-stgt.de
Würzburgi Egyházmegye: Miséz hely:
Würzburg. Érdekl dni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-93!/38 62 43, Fax:386-405.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelv" lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László f lelkész,
PontiÞcio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia !, I-00!86 Róma. Telefon: 0039-06/6842620, pminemeth@gmail.com. Miséz helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján !!-kor, S.
Maria dell’ Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó els vasárnapján !6.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale !9, kivéve jan.,
júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/
347.344.55.38, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. !35, CH-8057
Zürich, Tel.: 004!-44/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Miséz helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 004!-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján !!.!5kor, az Orsolyiták templomában (rue de Lausanne).
Miséz helyek: Genf: Szentmise minden hó !. és
3. vasárnapján. Tel.: 00 4!-22/79!0458; Lausanne:
Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Tel.:
004!-2!/6478 678; Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 77!7, CH-3000 Bern. E-Mail: info@
katolikus.ch http://www.katolikus.ch
Basel: Pál István, Tel.: 004!/765!8544!.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor.

Budapesten eladó ( 20 000 !), 2 szobás,
parkettás (84 m²+ 0 m² galéria), összkomfortos, cirkonf"téses, várra néz# lakás (Döbrentei
u., Erzsébet-híd budai oldal), szecessziós, liftes házban, belmagasság 4,5 m, márványfürd#vel. Érdekl#dni: estilo@gmx.net.
Gyógytornász, 3 éves magyarországi
férÞ 8 éves szakmai tapasztalattal (nemcsak szakmai) munka iránt érdekl#dik.
T.: 0049-89/666 52 7 9, e-mail: f.detre@
freemail.hu.

NÉPSZER
A FAIR TRADE
Egyre népszer"bb a méltányos kereskedelem, amit a 2008-as esztend# adatai
is igazolnak. A válság ellenére világszerte
2,9 millió euró értékben vásároltak fair
trade termékeket. A Fair Trade Labelling
Organisations International (FLO – Méltányos Kereskedelem Nemzetközi Címkéz#
Szervezete) közlése szerint ez 22%-os növekedésnek felel meg. Új eladási piacok
nyíltak Kelet-Európában, Kelet-Ázsiában
és Dél-Afrikában. Ma már 60 országban
forgalmaznak fair trade termékeket.
A méltányos kereskedelmet támogató nemzetközi szervezet számos nemzeti
kezdeményezést támogat az egész világon. A fair trade emblémát olyan vállalkozások, kereskedelmi szervezetek kaphatják meg, amelyek méltányos és a világpiaci átlag feletti árakkal biztos jövedelmet
garantálnak a tengerentúli kistermel#knek és mez#gazdasági munkásoknak. A
termel#szövetkezetek külön támogatást
kaphatnak fejlesztési terveik megvalósítására: 2008-ban a kávétermel#k mintegy
2 millió, a banántermel#k pedig millió eurós hozzájárulást kaptak.
Az FLO közlése szerint a világ 58 országában több mint egymillió termel# vesz
részt a méltányos kereskedelemben.
Az Augsburgi Magyar Katolikus Misszió megrendezi az els
Szent László búcsút, amely vasárnap, július !2-én !!.00 órai szentmisével kezd dik az oberhauseni
Szent Márton-templomban, címe:
Augsburg, Zirbelstr. 23.
A szentmise f celebránsa dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldön él magyarok lelkipásztori szolgálatával megbízott püspök. A szentmise keretében
megáldjuk a Szent László-zászlót.
Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk Önt és kedves családját.
A szentmise után mindenkit tisztelettel várunk szeretetvendégségre.
Délután kulturális és sportvetélked k kerülnek megrendezésre.
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések
karakterenként:
„Jelige” – postaköltség
Üzleti-, nyereséges hirdetés karakterenként
Nagybet"s sorok karakterenként
Egyszer", ! „pontos” keret
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.

0,!0 EUR
5,00 EUR
0,20 EUR
0,40 EUR
!0,00 EUR

Egymás utáni háromszori hirdetésnél !0 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Az ÉLETÜNK el fizetési árát kérjük
helyi terjeszt inkkel (missziókkal)
rendezni! Csak a kiadóhivatalból
postázott újságok el fizetését kérjük
az ÉLETÜNK müncheni postabank
számlájára befizetni.
A szerkeszt ség

PIO ATYA
LÁTOGATÁSA
A Pio atya szenttéavatási eljárásának aktáit tartalmazó ún. positio második kötetében a szent szerzetes életének
különleges epizódját tárja fel közvetlen
munkatársa, Angelo Battisti.
Angelo Battisti, aki 957-t#l Pio atya
968 szeptemberében bekövetkezett haláláig az általa alapított kórház gondnoka és igazgatója volt, a boldoggáavatási
eljárásban tanúvallomást tett Pio atya
életszentségének különböz# megnyilvánulásairól. Valóban egyedülálló, hogy
Pio atya mindent tudott mindenkir#l,
számára nem léteztek Þzikai távolságok;
mindent Istenben látott – áll Battisti vallomásában.
A positio 2. kötetének 638. oldalán
olvasható tanúságtételben szó esik Pio
atya többek által leírt különleges isteni
ajándékáról, a bilokációról is, vagyis arról, hogy a szent egyszerre két helyen is
jelen tudott lenni. A visszaemlékezésben
az áll, hogy amikor Mindszenty bíborost bebörtönözték, Pio atya egy reggel
a szentmise kellékeivel együtt megjelent
a bíboros cellájában. A két pap beszélgetett egymással, majd Pio atya ahogyan
érkezett, el is távozott – olvasható a Vatikáni Rádió honlapján.
Angelo Battisti évekig nem merte
megkérdezni Pio atyától, valóban megtörtént-e az eset. Végül 965 márciusában egy este, miután befejezte beszámolóját a kórház aznapi munkájáról, mégis
rákérdezett: „Atyám, Mindszenty bíboros felismerte önt?” – „Mit képzelsz,
láttuk egymást és beszélgettünk, gondolod, hogy nem ismert föl?” – felelte
Pio atya, aki letartóztatásától kezdve
segítette Mindszenty bíborost. „Ne feledkezz el imádkozni ezért a nagy hitvallóért, aki annyit szenvedett az Egyházért” – idézi a szent szavait a vatikáni
dokumentum.
ÉLETÜNK
Szerkeszt!ség és kiadóhivatal:
MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA
Landwehrstr. 66 · D-80336 München
Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45
E-mail: eletuenk@gmx.de
*
Felel!s kiadó:
Magyar Katolikus Delegatura
F!szerkeszt!: dr. Cserháti Ferenc
Felel!s szerkeszt!: Czoborczy Bence
A szerkeszt!bizottság tagjai:
dr. Frank Miklós, Ramsay Gy!z!,
Szamosi József és Vincze András
*
Redaktion und Herausgeber:
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Abonnement für ein Jahr: #5 EUR
## Exemplare
nach Übersee mit Luftpost US$ 50
*
EL$FIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
!k küldik szét, náluk is kell el!Þzetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
# példány ára: #,50 EUR
El!Þzetési ár egy évre: #5 EUR
Tengerentúlra US$ 50
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