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A NEMZET LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért a 2006-os esztendőre. Az

alábbiakban azzal a nem titkolt reménnyel közöljük az imaévet meghirdető körlevél szövegét, hogy a nyugati
migráns magyarok közül is sokan csatlakoznak a szép kezdeményezéshez:

(Folytatás a 2. oldalon)

hallgatásán épült.Az utóbbi másfél évtized-
ben megéreztük a szabadság ízét, de ez az
időszak is hozott sok csalódást; felvetette,
de nem válaszolta meg az igazságosság kér-
dését, a teljes igazságosságét, amely a gyen-
gét védi. Ma is hordozzuk népünk életének
lelki sebeit. Sokunk életét a szétszórtság, a
reménytelenség, a pillanatnyi előnyöket ke-
reső anyagiasság és karrierizmus, a jövőt-

lenség érzése és a depresszió jellemzi. Ne-
hezen jutunk átfogó, derűs életszemléletre.
Alig érezzük a jövő vonzását és ígéretét.
Nem csupán anyagi nehézségek, a családok
életét megnehezítő külső körülmények,
hanem gyakran ez a jövőtlen gondolkodás
is okozza, hogy nemzetünk lélekszáma ro-
hamosan csökken, hogy népesedési össze-
omlásnak nézünk elébe.

Jézus azonban nem csüggedésre, hanem
reménységre hívott meg minket. Isten színe
előtt minden ember élete és az egyes nem-
zetek élete is igazi érték. A Teremtő terve

2006. január 25-én mutatták be a Szent-
szék sajtótermében a Szentatya első encikli-
káját, amelynek kezdő szavai: Deus caritas
est - Az Isten szeretet. Itt most röviden
összefoglaljuk az enciklika tartalmát:

„Az Isten szeretet; és aki kitart a szere-
tetben, az az Istenben marad, s az Isten is
benne marad”. János első levelének szavai-
val kezdődik az enciklika, amelyek kifejezik
a keresztény hit lényegét. A mai világban,
amelyben Isten nevét olykor összekapcsol-
ják a bosszúállással, vagy egyenesen a gyű-
lölettel és az erőszakkal, a Szeretet-Isten ke-
resztény üzenete nagy aktualitással bír.

Az enciklika két részre tagolódik: az első
teológiai-filozófiai eszmefuttatás a szeretet
különböző dimenzióiról - érosz, phília, agapé.
A második rész a felebaráti szeretet parancso-
latának konkrét megvalósulásával foglalkozik.

I. rész. A „szeretet” manapság az elkop-
tatott szavak közé tartozik; gyakran vissza-
élnek vele. Jelentése igen sokrétű, ám ebből
a sokszínűségből kiemelkedik a szeretet
őstípusaként a férfi és a nő közötti szeretet-
szerelem, amelyet az ókori Görögországban
az érosz szóval jelöltek. A Szentírásban és
főként az Újszövetségben a fogalom elmé-
lyül - az érosz szót felváltja az agapé fogal-
ma, amely önfeláldozó - oblatív - szeretetet
jelöl.A szeretetnek ez az abszolút újdonságot
jelentő látásmódja sokszor rendkívül negatív
megítélésben részesült, mintha az érosz és a
testiség visszautasításával lenne egyenlő. Az
enciklika szerint az érosz, bár maga a Terem-
tő adta az embernek, fegyelmezésre, megtisz-
tításra és érlelődésre szorul, hogy ne veszítse el
eredeti méltóságát  és ne degradálódjon pusz-
ta szexualitássá, amely árúval teszi egyenlő-
vé. A keresztény hit az embert mindig olyan
lénynek tekintette, akiben a lélek és test köl-
csönösen kiegészíti egymást, és amely által új
méltóságot nyer.Az érosz kihívása felülmúlt-
nak tekinthető, amikor az emberi test és lélek
tökéletes harmóniában van egymással.Akkor
a szeretet-szerelem valóban extázissá válik, de
ez nem a pillanatnyi öröm extázisa, hanem az
önmagára csukódó én állandó exodusa az
önajándékozás szabadsága, önmaga megta-
lálása, sőt Isten felfedezése felé. Ily módon az
érosz felemeli az emberi lényt extázisban az
Isteni felé. Végeredményben az érosz és az
agapé nem kívánja meg, hogy teljesen elvá-
lasztódjanak egymástól, sőt amikor a kettő -
ha különböző síkon is - helyes egyensúlyban
van egymással, annál inkább megvalósul a
szeretet igazi természete. Ha az érosz kezdet-
ben inkább vágy is, amikor a másik felé kö-
zeledik, egyre kevésbé kérdez rá önmagára,
hanem a másik boldogságát keresi.Amikor így
belesimul a másikba, megerősödik az agapé
mozzanata. Az érosz-agapé Jézus Krisztus-
ban, Isten megtestesült szeretetében éri el leg-
radikálisabb formáját. A kereszten önmagát
ajándékozó Jézus felemeli és megmenti az
embert és ezzel a szeretet legmagasztosabb
formáját fejezi ki. Jézus önfeláldozásán túl
biztosította tartós jelenlétét is, amikor meg-
alapította az Eucharisztiát,amelynek két színé-
ben, a kenyérben és a borban új mannaként
ajándékozza önmagát.Amikor az Eucharisz-
tiában részesülünk, mi is részeseivé válunk
ajándékozó dinamizmusának. Eggyé válunk
vele és ugyanakkor mindazokkal is, akiknek
ajándékozza önmagát. Így válunk mindannyi-
an egy testté. Így az Isten iránti szeretet és a fele-
barát iránti szeretet valóban egybekapcsolódik.

Az enciklika második része az Isten sze-
retetében gyökerező felebaráti szeretettel fog-
lalkozik. Ez feladata minden egyes hívőnek
és az egész egyházi közösségnek, és a karita-
tív tevékenységben a szentháromságos szere-
tet tükröződik vissza. Ez a feladat egészen az
egyház kezdetétől alapvető rendeltetése kö-
zött szerepelt és rövid időn belül nyilvánva-
lóvá vált az is, hogy ha hatékony akar lenni,
akkor szervezett formára van szüksége. Így
az egyház alapvető szervezetében megjelenik
a diakónia, mint a felebarát iránti szeretet-

AZ ISTEN SZERETET
XVI. Benedek pápa első enciklikája

szerint jöttek létre a nemzetek. Történelmi
tapasztalataik, az élet nehézségeit megolda-
ni képes sajátos zsenialitásuk, kultúrájuk
egyéni és megismételhetetlen gazdagsága
értéket jelent az egész emberiség számára,
és kedves a teremtő Isten előtt.A mai nem-
zedékre is nagy felelősség hárul, amikor ezt
az örökséget hordozza. Ez az Isten színe előt-
ti önbecsülés egyben a többi népek iránti
tiszteletünk alapja is. Felülemelkedve min-
den elmúlt szörnyűségen, bűnön és szenve-
désen, tudjunk Isten előtt bűnbánatot tarta-
ni és őszinte szívvel, emelkedett nagylelkű-
séggel másoknak megbocsátani! Így léphe-
tünk valódi közösségbe az irgalmas Isten-
nel, hiszen ahogyan Isten szolgája II. János
Pál pápa tanítja, az Isteni Irgalmasság ad
reményt, hogy a bűn és a gonoszság még-
sem okozza vesztét az egész emberiségnek.

Imádkozzunk hát ebben az évben egyé-
nileg és közösségileg is a magyarság lelki
megújulásáért. Kérjük a Magyarok Nagy-
asszonyának közbenjárását családjainkért,
hogy nagylelkű szeretettel fogadják a gyer-
mekeket, és mindnyájan áldozatkész segítői
legyünk azoknak, akik bármilyen körülmé-
nyek között elfogadják a születendő embe-
ri életet.A Boldogságos Szűz járjon közben
értünk, hogy figyelmes szeretettel fordul-
junk az idősek és a betegek felé, hogy sen-
kinek ne kelljen egy végigdolgozott élet
után, vagy betegsége terhét hordozva ma-
gányt és szükséget szenvednie. Aki az idő-
seket megbecsüli, saját méltóságát és jövő-
jét becsüli meg. Szűz Mária, mint a Betegek
Gyógyítója járjon közben betegeinkért és
mindazokért, akik gyógyításukért és ápolá-
sukért fáradoznak. Szűz Mária mint a Böl-
csesség Széke pártfogója az iskoláknak és
az oktatásnak is. Kérjük támogatását, hogy
hazai oktatásunk és nevelésünk minél több
fiatalt elvezessen az igazság megismerésére
és az igaz emberségre. Ezért vállal Egyhá-
zunk minden áldozatot, hogy katolikus
szellemű iskolákat tartson fenn. Mindnyá-
junk kötelessége, hogy Krisztus hitében az
evangéliumi erkölcs szerint teljes ember-
ségre neveljük a fiatalokat.

Az ember ugyanis nem puszta termelő
vagy fogyasztó, nem egyik tétele csupán a
társadalom működésének, hanem egyetlen
igazi célja. Ezért kell minden közös igyeke-
zetnek és tervezésnek az ember igazi és tel-
jes boldogulására irányulnia. Ennek a nagy
ügynek az előmozdításában vegyük ki a ré-
szünket imádságunkkal, de egyéni és kö-
zösségi tevékenységünkkel is.

Vegyünk részt személyesen vagy imád-
ságban a jövő év nagy lelki eseményein, ja-
nuár 15-én a Szent Margit tiszteletére ren-
dezett közös engesztelő szentmisén, Szent
István király ünnepén a Szent Jobb körme-
neten, október 17-től 20-ig a fatimai nem-
zeti zarándoklaton, és más közös zarándok-
latainkon hazánk és a szomszédos országok
kegyhelyein. Egyházmegyéink programját
az imaévre külön körlevelek fogják közöl-
ni. Plébániáinkon ajánljuk fel a közös litá-
niákat, rózsafüzér imádságokat és más kö-
nyörgéseket erre a szándékra. Havonta
egyszer tartsunk minden plébánián engesz-
telő szentségimádást a családok megújulá-
sáért és a születendő gyermekekért. Kérjük
Isten irgalmát hazánkra és népünkre. Kér-
jük, hogy szabadítson meg minket azoktól
az új veszedelmektől, amelyek a jelenben és
a jövőben hitünket és életünket fenyegetik.
Kérjük a Magyarok Nagyasszonya és a ma-
gyar szentek közbenjárását nemzetünk lel-
ki megújulásáért, hogy a magyarság Európa
népei számára a megbékélés, a bizakodás és
a keresztény hitben elfogadott valódi em-
beri értékek közvetítője legyen.

Budapest, 2006. január 1.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kedves Testvérek! A 2006. esztendő
különleges évfordulók ideje nemzetünk
történelmében. Október 23-án, Kapisztrán
Szent János ünnepén az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc ötvenedik évforduló-
jára emlékezünk. De emlékezünk a nán-
dorfehérvári diadal 550. évfordulójára is,
arra a győzelemre, amelyet II. Mohamed
szultán támadó hadseregével szemben
Hunyadi János és Kapisztrán Szent János
buzdítására a hazája védelmében összefogó
keresztény nép aratott. Sok más évforduló
mellett főleg ez a két nagy esemény indít
minket arra, hogy a 2006. évre imaévet hir-
dessünk a nemzet lelki megújulásáért.

Nemzetünk nagyon nagy bajban van,csak
Isten irgalma menthet meg minket. Ránk
telepszik az elmúlt évszázadok és évtizedek
tragédiáinak és kudarcainak sorozata. Vé-
rengzések és megaláztatások. Bizalmatlan-
ság nemzetünkön belül, az összetartás drá-
mai hiánya: olyan seb, amely Mohácsot ho-
zott ránk, olyan seb, amely máig nem gyó-
gyult be. Súlyosan nehezedik ránk a remény-
telenség bűne és a csüggedés kísértése is. A
térség országainál jóval korábban kezdő-
dött nálunk a gyermekellenes magatartás.
A hatalom bár jólétet nem tudott biztosítani,
megengedte az abortuszt, amelyet keresz-
tények is tömegesen elkövettek. Így mint-
egy hatmillió magyar nem születhetett meg.

Az 1956-os forradalom bukása után so-
kan a hétköznapi önzésbe menekültek a dics-
telennek és reménytelennek érzett jövő
elől. Kezdődött a négy fal közötti kényel-
mes élet, amelynek nincsen távlata. Kezdő-
dött a nagy közös dolgokban való tehetet-
lenség érzése, amely elől a puszta magán-
életbe menekül az ember. Sok hívő ember
is kételkedik abban, hogyan lehet ma ke-
resztényként élni. És kezdődtek vagy foly-
tatódtak XX. századi történelmünk tragé-
diái után a nagy elhallgatások is. Egyre több
volt az olyan dolog, amiről nem volt szabad
hangosan beszélni. És gyűlt társadalmunk-
ban a bizalmatlanság, a keserűség, a sérel-
mek emléke és a félelem.A hétköznapi élet
látszólagos nyugalma mindezeknek az el-

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent
színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent
Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldoza-
tával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közben-
járását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek
és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Eszter-
gomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk
Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng
egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.
Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló
fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tarto-
zásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária
országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a
megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé ne vétkezzenek! 
Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.

Azokért és azok helyett:
akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni Téged -
Kérünk Téged hallgass meg minket!
akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak és trágár módon káromolnak - 
akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az istenük - 
akik házasságtörésben élnek -
akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat - 
akik magzatgyilkosságot követnek el -
akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják - 
akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek -
akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek -
akik mások életére törnek - 
akik önkezükkel vetnek véget életüknek -
akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt szolgálják.

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.
Urunk, kérünk irgalmazz nekünk!
Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk
és a magyar szentek érdemeiért! Miatyánk, ... Üdvözlégy, ... Dicsőség...
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Vallásos fogyókúra?

Március 1-gyel, hamvazószerdával
megkezdődött az Egyház előkészületi
ideje húsvétra, az ún. nagyböjt. Úgy gon-
doltam nem árthat, ha aktualitása miatt
felidézek egy beszélgetést, amely egy lel-
kigyakorlat keretében erről a témáról
folyt. A résztvevők - különböző korú
hölgyek és urak - egy egész sor kérdést
tettek fel, nemcsak a jelenleg érvényes
böjti előírásokra vonatkozólag, hanem
firtatták a böjt értelmét, jelentőségét a
XXI. század embere számára.

Azzal természetesen mindnyájan
tisztában voltak, hogy a böjt nem egy-
szerűen egyfajta „vallásos fogyókúra”,
inkább azt akarták tudni, milyen szerepe

van a lelki életben, az ember Istennel
való kapcsolata kiépítésében.
Nos, a következőkben ilyen kérdéseket
szeretnénk közelebbről szemügyre ven-
ni, annál is inkább, mert az utóbbi időben
pont a böjt vallásos tartalma veszett ki -
még hívő embereknél is - a köztudatból.

A böjt eredete

Minden kultúrkör, minden vallás (a
primitív és ősi, archaikus vallások is) is-
merik a böjtöt, amely ennélfogva mindig
kultikus önmegtartóztatást jelent, főként
ételben, italban. Ez különbözteti meg az
éhezéstől és a diétától.

Az iszlám (egyhónapos böjt - rama-
dan) és a buddhizmus ma is gyakorolja.

Az Ószövetség az év különböző nap-
jaira előírta a bűnbánat, a kiengesztelő-
dés, a gyász jeleként.

Jézus, aki azért jött, hogy „beteljesítse
a Törvényt”, átvette a böjti gyakorlatot:
nyilvános működése előtt 40 napig böj-
tölt a pusztában és az Istennel való kap-
csolat elmélyítésének eszközeként, az
imádsággal és alamizsnálkodással együtt,
a böjtöt is ajánlotta. Úgy tűnik viszont,
hogy némileg korlátozta a magán böjtö-
lés praxisát, amint az Keresztelő Szent
János és a farizeusok tanítványainál szo-
kásba jött (Mk 2, 18). - A böjt az ősegyház
életéből sem hiányzott, de többnyire imád-
sággal összeköttetésben a hivatalba tör-
ténő beiktatás kapcsán (ApCsel 13,2;14,23).

A böjt fajtái és hatásai

Meg szokták különböztetni a böjtben
a minőségi és a mennyiségi szemponto-
kat.A minőségi megtartóztatás bizonyos,
konkrétan meghatározott táplálékra, vagy
italra vonatkozik (pl. húseledeltől való
megtartóztatás pénteken, sertéshús a zsi-
dók és az iszlám követői számára, szeszes
ital). A mennyiségi böjti előírások meg-
határozzák és általában csökkentik az
étel-ital mennyiségét (pl. napi háromszo-
ri étkezés egyszeri jóllakással, vagy - mint
a ramadan hónap során az iszlám szabá-
lyai szerint - étkezés, ivás csak napnyug-
ta és napkelte közt). Az emberiség ős-
felismerései közé tartozik, hogy az étel-
ben, italban való mérséklet pozitív hatás-
sal van az egész emberre, annak testi-lel-
ki valóságára. A vallásos böjt ezenkívül,
közvetlenül a testi szférát érintő hatáso-
kon keresztül, elősegíti a lelki értékek ki-
bontakozását, tekintve, hogy az emberi
lét minden területén az egész emberi va-
lóság van jelen és működik. Beszélhe-
tünk egyfajta kölcsönhatásról: a lélek, a
szellem, amely kordában tartja a test igé-
nyeit, jótékonyan befolyásolja a böjt ál-
tal az egész szervezet egészségét, kikap-
csolva a káros hatásokat és fordítva: a
szervezet harmonikus működése elősegí-
ti a szellemi, lelki élet kibontakozását.

A böjt pozitív, terapeutikus hatásait az
utóbbi félévszázadban az orvostudomány
újra felfedezte: szabályozza a szervezet víz-
háztartását, leépíti a felesleges zsiradé-
kot, hozzájárul a káros anyagok eliminá-
lásához, a sejtek regenerálódásához, csök-
kenti a vérnyomást, tehermentesíti az emész-
tést. A kezdeti átállás nehézségeit köve-
tően könnyebbé válik a gondolkodás, fel-
szabadul a fantázia és a szellemi befoga-
dóképesség. Az egész közérzetet derű és
könnyedség járja át. Nem csoda, ha - fő-
ként magánklinikák - orvosi felügyelet
alatt folytatott gyógyböjtöt hirdetnek meg,
amely nemcsak fogyókúra, hanem az egész
szervezet megújulását szolgáló terápia.

Persze ennek a böjtnek már nem sok
köze van a vallási indíttatású böjthöz. Itt
tudatosan kikapcsolják a lelki, szellemi

vallási komponenseket, és legfeljebb a
pszichoszomatikus gyógyászati szem-
pontoknak van némi esélyük rá, hogy
figyelembe vegyék őket.
Senki sem tagadja, hogy az efféle „szeku-
larizált” böjtnek is vannak pozitív hatá-
sai és eredményei, de mint mindenütt,
ahol mesterségesen elválasztják egymás-
tól a természetes és a természetfeletti va-
lóságot, ezek egyoldalúak, sántítanak, és
végeredményben nem elégítenek ki.

A vallásos böjt lényege 

Ez a böjt eredeti formája. Az istenke-
reső, Isten felé forduló ember felismeri a
távolságot, amely Istentől elválasztja,
ugyanakkor ráébred a közelségre, amely
Hozzá fűzi. Érzi, hogy léte minden moz-
zanatában Tőle függ, de ebben a függés-
ben felfedezi a személyes Hozzá tarto-
zást. Tudomásul veszi Isten korlátlan ha-
talmát, de észreveszi folytatólagos gon-
doskodását is. Mindez arra indítja, hogy
személyes kapcsolatának konkrét kifeje-
zést adjon, ami különböző módon történ-
hetik. Tágabb értelemben valamennyit
nevezhetnénk imának, hiszen mind-
egyikkel együtt jár a „lélek felemelése
Istenhez”, ami az ima definíciója. De mi-
vel az ember test és lélek egysége, a lélek
aktusaiban a test is részt vesz (pl. össze-
kulcsolt kezek, térdelés, meghajlás).

Ha mármost az ember testének Isten-
hez tartozását akarja kinyilvánítani, ak-
kor ezt egy jelképes gesztussal Istennek
ajándékozza. De mivel minden ajándék
áldozat is, az áldozati jelleg ebből az ön-
átadásból sem hiányzik. A böjt az önma-
gát Istennek ajándékozó, testét-lelkét Is-
tennek áldozó ember imádságos meg-
nyilvánulásának egyik formája.

Aminthogy az ima lehet kérés, en-
gesztelés, hálaadás, imádás, úgy a böjtnek
is lehetnek ezek az indítékai. De ahogy
az ima is csak akkor az, ha szívből fakad,
a böjtnek is csak akkor van értéke, ha
nemcsak azért történik, mert elő van ír-
va, hanem mert az Istennel való kapcso-
lat kifejeződése.

A vallásos böjt célja 

A vallási alapon álló böjt az embert
beleállítja abba a Rendbe, amelyhez tar-
tozik, az Isten rendjébe. A tudatos meg-
tartóztatás (nem nevezném „önmegtaga-
dás”-nak, mert nem önmagamat tagadom
meg, ha valamiről lemondok, hanem ön-
magamat erősítem a szabad döntés ré-
vén), akár ételről-italról, akár valamilyen
egyéb jóról, hasznos vagy káros élvezet-
ről legyen szó, segítséget nyújt arra, hogy
az ember ráeszméljen való helyzetére, a
zűrzavarra, amelybe keveredett, és arra
is, hogy lássa, mit kell rendbe tennie.

A böjt hozzásegít, hogy felülemelked-
jünk a test, az ösztönök, az érzékek belső
világunkat behálózó igényein, és így sza-
baddá tesz: az értelem és az általa irányí-
tott akarat veszi át a vezetést, vagyis az tör-
ténik, amit én tartok helyesnek, és nem
az, amit pillanatnyi hangulatok diktálnak.

A vallásos böjt további következmé-
nye a belső fegyelem és mértéktartás:
megéljük emberi mivoltunk belső egysé-
gét, szemben a mindig újra megtapasztalt
töréssel test és lélek között. Ez lehetővé
teszi a további megnyílást a természetfe-
letti valóság felé és különösképpen a sze-
mélyes kapcsolat elmélyítését létem for-
rásával, Istennel. Ugyanakkor tisztázódik
hozzáállásom környezetemhez, embertár-
saimhoz, főleg azokhoz, akikkel problé-
máim vannak, és végül világosabban látom
önmagamat, helyzetemet, feladataimat,
hivatásomat, azaz megtalálom önmagamat.

Ahhoz persze, hogy a böjt ilyen pozitív
hatással járjon, lényeges annak motívuma,
indítóoka.És ez a vallásos böjtnél végered-
ményben nem más,mint a szeretet Isten iránt.
A böjt szeretet-válasz Isten szeretetére.

Frank Miklós

IMASZÁNDÉKOK
Márciusra

1.
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik

az élet értelmét keresik, megértésre és tisz-
teletre találjanak és türelemmel és szere-
tettel kísérjük őket.

Lecsendesedve és magunkba szállva
tudatosítsuk: mennyire sokféle, de több-
nyire mennyire nehéz is, a fiatalok helyze-
te a mai világban. Egyfelől a mi jóléti tár-
sadalmainkban, másfelől, jórészt máskép-
pen, a „harmadik világban”. Vannak szép
és jó családok, reménykeltő otthonai a
fiataloknak; vannak ingatag, széteső csa-
ládok, állandó, sokféle nélkülözéssel és ne-
hézséggel. Élnek fiatalok, akiknek nincs
családjuk, akik nem kapnak szeretetet és
irányítást. Egyes fiatalok egyedül küzdenek
meg a felszínen maradásért; mások szinte
mindenünnen kitagadva csavarognak a
világban; rengeteg fiatalt gyógyíthatatlan
betegség kérlelhetetlenül sodor a halálba.

Ez a szándék elsősorban a fiatalok
családjairól szól. Az élet értelmének kere-
sése olyan családi közegben járhat szeren-
csével, amely megtalálta és éli az élet értel-
mét. Egyszerű fogalmazásban vegyük sor-
ra, milyen ez a család. Férj és feleség, apa
és anya kölcsönös szerelemben él, és nyit-
va áll az élet ajándékára; ezenfelül a ke-
resztény család éli a szentséget is, Krisz-
tusnak és Egyházának kölcsönös szerete-
tét és termékenységét. A folyamatos neve-
lői munka minden egyes ember személyi
méltóságának tiszteletére, a békés együtt-
élés értékeire, a sokféle ember szerető el-
fogadására, a családi közösség együttes
kialakítására irányul. Szeretet, szeretet -
amely nem tűnő érzelem, hanem erős és
tartós erkölcsi erő. Nyitott és befogadó
pontosan azok felé is, akik az első bekez-
dés végén érintett kategóriákba tartoznak.

Vegyük számba röviden mindazokat,
akiket ez az imaszándék átfog: maguk a
fiatalok, a szüleik, a nagyszüleik és általá-
ban tágabb családjuk, hivatásos nevelőik,
baráti köreik, egyházi közösségeik. Imád-
kozzunk (egyenként is) a fiatalok kategó-
riáiért, az értük felelős közösségekért,
éspedig a saját személyes felelősségválla-
lásunk módozatai szerint!

2.
Imádkozzunk, hogy az egész Egyház-

ban növekedjék az a közös missziós tu-
datosság, amely alkalmas arra, hogy a
missziós munkások együttműködésének
és kölcsönös cseréjének kedvezzen.

Mindenekelőtt tudatosítsunk néhány
alapvető igazságot. A püspökök általá-
ban valamelyik egyházmegye felelősségét
viselik. Ugyanakkor tagjai az egész püs-
pöki testületnek, tehát arra a feladatra is
kapták felszentelésüket, hogy gondjuk le-
gyen az egész emberiség üdvösségére. Ez
egyetemes missziós küldetés. Az követke-
zik belőle, hogy a püspök missziós lelkü-
lete képes legyen készséget ébreszteni és
ápolni az evangélium egész világon törté-
nő hirdetésére: személyes hivatást és
anyagi támogatást egyaránt.

Nevezzünk meg jellegzetes időszerű
kívánalmakat. Sokféle helyzetben élnek
az egyházmegye hívei; elő kell mozdítani
közöttük alapvető értékeket, mint például
szomszédaink megismerése és elismerése,
a kulturális különbözések tiszteletben tar-
tása, egészséges egymásra hatás a külön-
böző kultúrák között. Továbbá: városa-
ink és társadalmaink növekvő sokkultú-
rás jellege, főleg a nemzetközi vándorlás
eredményeként, új helyzeteket teremt sa-
játos missziós kihívással. Az egyházme-
gyés püspökök és a missziós szerzetesi
családok kapcsolatának alakulása elmé-
lyült reflexiót kíván; missziós közösségek
jelenléte az egyházmegyében sajátos len-
dületet adhat a hívek összességének.

Missziós lelkületű püspökök, lelki-
pásztorok, keresztények a feltámadott
Krisztusnak, egy új világ sarokkövének és
energiaforrásának tanúi és szolgái; minden
mai borzalom, probléma, leépülés mellett
a reménység jelei. Értük imádkozunk, és
magunkért is: hogy közéjük tartozzunk.

Nagy Ferenc S. J.

AZ ISTEN SZERETET...
Folytatás az 1. oldalról

szolgálat, amelyet rendezett módon közössé-
gi formában gyakorolnak, tehát konkrét, ám
egyben lelki szolgálatról van szó. Az egyház
fokozatos elterjedésével ez a szeretetszolgálat
egyre inkább megerősödött és lényeges sze-
repet öltött. Az egyház benső természete így
hármas feladatban ölt testet: Isten Szavának
hirdetése (kerygma-martyria), a szentségek ün-
neplése (leiturgia) és szeretetszolgálat (dia-
konia). Ez a három feladat kölcsönösen felté-
telezi egymást és elválaszthatatlan egymástól.

A XIX. századtól kezdve az egyház kari-
tatív tevékenységével kapcsolatban ellenveté-
seket fogalmaztak meg. Ezek szerint ellentét-
ben áll az igazságossággal és működésével a
status quo megőrzését szolgálja. E nézet sze-
rint az egyes karitatív cselekedetek elősegítik
ugyanis az igazságtalan rendszer fennmara-
dását, mivel valamiképpen elviselhetővé teszik
azt, és ezzel fékezik a lázadást, a jobb világot
eredményező forradalmat. Ebben a szellem-
ben a marxizmus a világforradalomban látta
a bajok orvoslását és a társadalmi problémák
megoldását. Időközben azonban láttuk, hogy
ebből a délibábból fel kellett ébrednünk. A
pápai tanítóhivatal XIII. Leó Rerum novarum
enciklikájával kezdődően és II. János Pál pápa
társadalmi triptichonján keresztül  egyre na-
gyobb elkötelezettséggel szembesült a társa-
dalmi kérdéssel, és részletes társadalmi taní-
tást dolgozott ki, amely értékes útmutatáso-
kat tartalmaz az egyház határain kívülre is.
De a helyes társadalmi és államrend megte-
remtése a politika feladata, az egyház tehát ezt
a kérdést nem tekintheti közvetlen feladatá-
nak.A katolikus társadalmi tanítás nem akar
az egyháznak olyan hatalmat tulajdonítani,
amely az államra hárul, hanem egyszerűen
arra törekszik, hogy megtisztítsa és megvilá-
gítsa a gondolkodást, hogy formálja a lelkiis-
mereteket, hogy így a valódi igazságosság
felismerhetővé és megvalósíthatóvá váljon.
Mindazonáltal nem létezhet olyan társadal-
mi rend, bármennyire igazságos is, amely fe-
leslegessé tenné a szeretetszogálatot. Az ál-
lam nem akar és nem tud törődni mindennel,
végső elemzésben bürokratikus intézmény-
ről van szó, amely nem képes biztosítani azt,
amire a szenvedő embernek a legnagyobb
szüksége van: a személyes odaadást. Aki ki
akarja szorítani a szeretetet, az felkészült rá,
hogy megszabaduljon az embertől. Mind-
azonáltal a civil társadalomban számos kari-
tatív és emberbaráti céllal működő humani-
tárius társulat, szervezet jött létre, és a katoli-
kus egyházban és más egyházi közösségek-
ben kialakultak a karitatív tevékenység új
formái. Kívánatos, hogy ezek között gyümöl-
csöző együttműködés alakuljon ki.Természe-
tesen fontos, hogy az egyház karitatív szolgá-
lata ne veszítse el sajátos identitását és ne ol-
dódjon fel a normális gondozói tevékenység-
ben, hanem mindig őrizze meg a keresztény
és az egyházi szeretet ragyogását. A keresz-
tény program azonos az irgalmas szamaritá-
nus programjával és a Krisztussal való szemé-
lyes találkozás tapasztalatán nyugszik. Jézus
programja a látó szív programja. Ez a szív
meglátja, hol van szükség szeretetre, és e sze-
rint cselekszik.Az egyházi karitatív szolgálat
alapszabálya legyen Szent Pál szeretet him-
nusza, mert ez menti meg a puszta aktivizmus
kockázatától.A szekularizmus terjedésével szem-
ben a karitatív munkában elkötelezett keresz-
tényeket is állandóan figyelmeztetni kell az
ima fontosságára. Mária és a szentek példája
segítsen bennünket, hogy Istenből merítsük a
világosságot és az erőt a szeretethez, amely le-
győzi a világban uralkodó sötétséget és önzést.VR
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VELE, VAGY NÉLKÜLE?

ISMERJÜK MEG PAPJAINKAT
Ismerjük meg papjainkat című sorozatunkban bemutatjuk a nyugat-európai
magyar lelkipásztori szolgálatban működő papjainkat. Bemutatásuk egyben
meghívó arra, hogy a külföldön lakó, esetleg ideiglenesen külföldön tartózko-
dó magyarok, illetve magyarul beszélő fiatalok, tanulók, munkakeresők Ma-
gyarországról, a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely országából, igénybe
vegyék lelkipásztori és egyéb szolgálataikat távol a hazától, az idegenben.

zésbe kezdett. Előbb a László
atya által vezetett Blessed Sac-
rament plébánián, majd az
egyetem Szemináriumában la-
kott.Tanulmányai mellett kap-
csolatba került az emigráció-
ban élő magyarsággal, bekap-
csolódott a helyi magyar cser-
készek munkájába, tanított a
Magyar Iskolában, lelkipászto-
ri kisegítéseket végzett Mont-
realban és Wellandon. 1996-
ban a Saint Paul egyetemen

licenciátust szerezett, amihez az ottawai
állami egyetem master diplomát is adott.

1996 őszén Keszthelyi Ferenc váci
püspök egy évre plébános helyettesítő-
ként Pásztó városába rendelte, és a helyi
káplánnal közösen, innen gondozta a kör-
nyező településeken Mátraszőlős, Mátra-
keresztes és Hasznos leányegyházakat is.
1997 őszén plébánosként került Tóalmás-
ra, ellátva Szentmártonkátát és Szentlő-
rinckátát is. Ezekben az években a váci
Püspöki Bíróságon jegyző, majd kötelék-
védő, valamint a Magyar Televízióban
gyermek-hittan programok szerkesztője
és rendszeresen műsorvezetője. 1998-tól
2005-ig, 7 éven át volt plébános Vácrátó-
ton és a mellérendelt őrszentmiklósi és
vácbottyáni egyházközségekben. Egyház-
jogi tanulmányainak befejezéseként je-
lenleg doktori tézisének elkészítésén is
dolgozik, amelynek témája az egyházme-
gyei zsinat, és amelyet a budapesti Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen belüli
Kánonjogi Posztgraduális Intézetben
kíván hamarosan megvédeni.

2005. december 2-án érkezett a londo-
ni Magyar Római Katolikus „Nagyboldog-
asszony” Főlelkészségre, hogy itt Tüttő
György prelátus utódjaként átvegye a
londoni és dél-angliai magyarok lelki-
pásztori szolgálatát.

Magyar szentmisét tart rendszeresen:
Londonban, minden hónap első és

harmadik vasárnapján 15.00-kor a  Mind-
szenty Házban, 5 Arundel Gardens, Lon-
don, W11 2LN;

Croydonban, minden hónap 4. vasár-
napján 13.00-kor, a St. Gertrude plébánia-
templomban, Purley Road, South Croydon;

A többi vasárnapokon vidéken: Rea-
ding, Luton, Leicester, Bristol, Brighton-
Hove, mindig a negyedévenként, 900 pél-
dányban megjelenő, londoni Magyar
Római Katolikus „Nagyboldogasszony”
Főlelkészség tájékoztatójában közölt
rend szerint.

Érdeklődni: Ft. Virágh József lelkész,
St. Dunstan’s House, 141, Gunnersbury
Avenue, GB - London W3 8LE,
Telefon/Fax: 0044-20/8992 2054, E-mail:
hungarian.chaplaincy@btinternet.com - 

Cserháti Ferenc

Virágh József, a magyar és
magyarul beszélő hívek lelké-
sze Londonban és Dél-Ang-
liában. Egész Angliára szóló
megbízását 2005. december 2-
i hatállyal Alan Hopes segéd-
püspöktől, a westminsteri ér-
sekség illetékes hivatalának
vezetőjétől, a nem angol egy-
házi közösségek lelkipászto-
rainak irányítójától kapta, mi-
után magyar főpásztora, dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök er-
re a szolgálatra elengedte, és eleget tett az
angliai püspöki kar Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferenciához intézett ez irányú
kérésének. A Váci Egyházmegye papja.

1963. május 22-én született Budapes-
ten. A pestszentlőrinci (Budapest XVIII.
kerület) Erzsébet-telepi templomban ke-
resztelték, itt volt elsőáldozó és bérmál-
kozó. A helyi Általános Iskola elvégzése
után 1977-ben az esztergomi Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollé-
giumba került, ahol 1981-ben jeles érett-
ségi vizsgát tett. Ugyanez év őszén jelent-
kezett a Pázmány Péter Hittudományi
Akadémiára, ahol civil, rendes nappali ta-
gozatos hallgató volt. Egy év múlva a ha-
tóságok behívták 18 hónapos katonai
szolgálatra, amit 1982-től Lentiben teljesí-
tett. Leszerelése után, 1984 tavaszán vissza-
tért félbeszakított tanulmányaihoz. A 3.
egyetemi tanév közben dr. Bánk József
püspök, később érsek, felvette váci me-
gyés kispapnak, és engedélyezte, hogy
teológiai tanulmányait a „civil” évek után
Centralista kispapként folytassa a buda-
pesti Központi Szemináriumban. 1985.
december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen
Fogantatása napján volt az ünnepélyes
beöltözése az Egyetemi templomban. A
következő évben dr. Belon Gellért püs-
pök lektorrá avatta, 1987-ben Marosi Izi-
dor megyéspüspök diakónussá, majd
1988. június 11-én pappá szentelte a váci
székesegyházban.

1988-tól 1992-ig káplán a Kispest We-
kerle-telepi plébánián, és  már első kápláni
éve közben bejáróként befejezi az egye-
tem 6. évét, amivel Absolutoriumot szerez
Budapesten. Négy év káplánság után
Keszthelyi Ferenc püspök a váci Püspök-
ségre rendelte, ahol püspöki szertartóként
(MC) tevékenykedett. Ezután követke-
zett az első önálló plébánosi feladata;
1993 őszén főpásztora rábízta három hir-
telen megüresedett nógrádi falu - Endre-
falva, Szécsényfelfalu, Piliny - lelki-
pásztori ellátását.

Főpásztora ösztönzésére és dr. László
(Leslie) László atya nagylelkű anyagi tá-
mogatásával 1994-ben Kanadában, az
ottawai Saint Paul University kánonjogi
fakultásán két éves posztgraduális kép-

Virágh József

tottak a kérdésben. A szo-
ciál-liberális koalíciók idő-
szakában különösen nehéz
a helyzet, mert a liberális
politikusok mindig maguk-
hoz igyekeznek ragadni a
kultusztárcát, az ideológiai
hadállásokat. Határozot-
tan érzékeljük az egyház-
ellenesség kisebb-nagyobb
jeleit, annak ellenére, hogy
a szegények felé hajló,a szo-
ciális igazságosságot zász-
lóra tűző egyházak elvileg
fontos szerepet tölthetné-
nek be az átmenet, a szo-
cialista gazdasági rendszer
átállításával kapcsolatos ne-
hézségek kezelésében. Egy-
re terjed a gondolat: tartsák
el magukat az egyházak!
Ha tudják. S mi van akkor,
ha szegény sorsú hívek tö-
mege tart igényt a vallási
szolgálatra? Ami még na-
gyobb gond: visszakapott,
visszaszerzett értékeik ke-
zelésére alkalmas és képes

szervezetek alig-alig van-
nak. Az egyház, amely év-
századokon át kitűnő gaz-
da volt, a modern világban
az ilyen típusú humántőke
híjával van. Természetesen
a legnagyobb gond a hiva-
tások számának csökkené-
se,de az is fontos lenne,hogy
jó szervezőképességű, gaz-
dálkodni tudó erők legyenek
az egyház szolgálatában.

Kísérletet tesz a magyar
katolikus egyház a korsze-
rű kommunikációra. Nagy
eredmény a katolikus rá-
dió, sajtó jelenléte. A pla-
kátháborúból is megpró-
bálja kivenni a részét: a vá-
rosainkat elöntő visszatet-
sző reklámtömegben üdítő
színfoltok az egyház posz-
terei. Kérdés, milyen a ha-
tékonyságuk. Óriási fela-
dat azonban a közöny fel-
törése, a vonzó életpéldák
előtérbe-állítása, egyálta-
lán, a korszerű kapcsolat-

teremtés kialakítása. Fel-
tétlenül fontos lenne, hogy
a családokat szétverő szél-
sőséges individualizmussal
szemben társadalmi elis-
merést kapjon egy más tár-
sadalmi-gazdasági modell, a
szociális piacgazdaság elve,
a közösségi értékek tisztelete.
Nagy kérdés, hogy egy ilyen
cél megvalósítását mennyi-
ben segíti a globalizmus vi-
lágrendje, és a szélsőséges
liberalizmus elterjedtsége a
magyar társadalomban. A
magyar katolikusok számá-
ra azonban ez kardinális kér-
dés. Hiszen az dől el így, hogy
társadalmunk miként vá-
laszt: Vele, vagy Nélküle?

Dr. Botos Katalin, a PPKE
Jog- és Államtudományi Kará-
nak, a Szegedi Tudományegyetem
Gazdálkodási Kara és a Budapes-
ti Közgazdasági és Államigazgatási
Egyetem professzora,a „Heller Far-
kas” Közgazdaságtudományi In-
tézet vezetője, volt parlamenti kép-
viselő, államtitkár, és ex-miniszter.

A második világhábo-
rú, Trianon és Párizs utáni
Magyarország lakossága
döntő többségében keresz-
ténynek, s ezen belül is ka-
tolikusnak vallotta magát.
Mindszenty bíboros által
meghirdetett Mária-napok-
ra egy alföldi városkába,
Csongrádra százezres tömeg
érkezett. Ma már többfelé
öröm, ha a búcsúra néhány
száz fős sokaság összegyü-
lekezik. A templomi padso-
rokat ősz fejek töltik meg.
A kérlelhetetlen idő, a de-
mográfiai statisztika előre
vetíti a trendet, a gyakorló
vallásos populáció csökke-
nését.Ami nem csoda, mert
maga a népesség is roha-
mos ütemben csökken.

Egyik kérdés sem ide-
gen a határainkon kívüli vi-
lág számára, hiszen Euró-
pa maga is missziós terület,
s az elöregedés ténye majd
minden fejlett országban
jelentkezik. Mégis, a volt
szocialista országok hely-
zete különösen figyelemre
méltó. Közöttük is sajátos
a magyar valóság. Mert no-
ha mindenütt ugyanaz az
ateista kommunista hata-
lom létezett, voltak kü-
lönbségek az egyes orszá-
gok társadalmának reagá-
lásában. A lengyeleknél
éppen hogy megerősödött
a hitélet, míg nálunk lassan
sorvadozott.

A kereszténység három
hullámban kapott súlyos
támadást hazánkban. Az
ötvenes évek ideológiai
harcának célja egyértelmű-
en a „nép ópiumának” meg-
szüntetése, a vallás eltörlé-
se volt.Mivel azonban a val-
lás olyan természetes szük-
séglet, hogy nélküle az em-
ber nem létezhet, az ateiz-
mus államvallássá tételén
munkálkodtak. A nép szá-
mára a mindenható Isten
szerepét részben a nagybe-
tűs és mindenható Tudo-
mány, - de az is csak mint a
megfoghatatlanul elvont
Párt szolgája - biztosította,
másrészt a sokkal kézzel-
foghatóbb valóság, a min-
denkori Vezér élőben, s a
telekommunikációs csator-
nákon ontott, napilapok,
brossurák hasábjain idé-
zett, rádión, majd TV-n át
sugárzott személye. „Papjai”
a párttitkárok, „prófétái”
Marx és Engels, „szentjei”
a nagy Lenin és Sztálin vol-
tak - utóbbi még éltében -,
s szorgos „aprómunkásai”
a tanárok, írók, jogászok -
tehát a laikus humánértel-
miség jelentős része volt.
Ezek nagy része maga is el-
hitte az üdvözítő tanokat,
ha nem hitte is, vallotta,
mert másként nem marad-
hatott volna az adott pá-
lyán.(...) Az értelmiség meg-
hunyászkodott. Nem várt
kedvezőbb sors az Egyház
szolgáira és híveire sem.

A kommunista hata-
lom a szokott módon, meg-
félemlítéssel, terrorral, be-
mocskolással, lejáratással,
békepapságra kényszerí-
téssel járatta le és hallgat-
tatta el a papságot 1956
után is. Kahler Frigyes tör-
ténész könyve dokumen-
tumok alapján számol be
erről az aljas módszerről.
Különösen az utánpótlás

csapjait próbálták elzárni:
szigorúan büntették az if-
júsággal való foglalkozást.
Radikálisan megcsappant
a hivatást vállalók száma...

A második szakaszt nem
a nyílt terror jellemezte,
bár korábbi módszereiket
távolról sem helyezték a
lomtárba.A vérrel megvál-
tott paprikás krumpli, sör-
virsli negyedszázadában,
1956 után sem vált divatos-
sá vallásosnak lenni. Köz-
vetlen tapasztalásból tu-
dom, hogy jó szándékú ba-
rátaim, akik még az 1960-
as években megkeresztel-
tették gyerekeiket - szokás-
ból, hagyományból -, töb-
ben is elhagyták a később
jövőknél a ceremóniát...

Új, hatásos ópiumot
kaptunk: a közömbössé-
get. Mivel a társadalom na-
gyobb része normakövető,
a minden csatornán felé
áramló példát, „a szocialis-
ta embertípust” másolta. Ez
az emberfajta egyetlen moz-
galmat ismert: a Párt által
engedélyezett közösségi
létet, a táborokat és tag-
gyűléseket, a felvonuláso-
kat és ünnepi rendezvé-
nyeket. A civil szerveződé-
seket szétzúzták, az egyént
a családi létbe zárták be. S
hogy mégis kárpótoljanak
valahogy a társadalmi ese-
mények ürességéért, kita-
lálták a keresztelő helyett
a névadó-ünnepséget, négy-
öt babát is köszöntve a
munkahelyeken egyszerre.
A templomi esküvő helyett
a tanácsi pezsgős ceremó-
niákat - a Lohengrin nász-
indulóval, versekkel, s a
szülőknek adandó virág-
csokorral. Igaz, a lakosság
nagy része - biztos, ami biz-
tos - mindkettőt igényelte,
az egyházi és a világi „szer-
tartást”,- legfeljebb más-más
résztvevőkkel számolva...

A temetéseknél is be-
vezették a pap nélküli el-
hantolást. Igaz, itt még in-
kább igényt tartottak az
Egyház által közvetített vi-
gaszra - csak a saját halott-
nak tekintett személyek
esetében kellett eltekin-
teni a Circumdederunttól.
Ott a cégek fizették a te-
metést... S mivel a temet-
kezés egyre költségesebb
lett, nem kevesen beletö-
rődtek az új módiba.

Lopva, búvópatakként
mentettük át a Kádár-idő-
szakon a hitet. Nagy váro-
sokban könnyebb volt, ott
el lehetett menni más-más
városrészbe a templomba.
Itt nem arról volt szó, amit
a „Csűr-csavar levelei”-ben
olvashattunk, hogy a ked-
ves hívek azért váltogatják
a templomokat, hogy hol
beszél jobban a pap... Ter-
mészetesen, ilyen jelensé-
gek is voltak. Néhány kivá-
ló képességű atya vonzotta
a hallgatóságot. De még a
80-as években is körülnézett
az ember, nincs-e a közel-
ben besúgó-külsejű egyén.
A vallásosság nagyobb
arányban maradt fenn az
értelmiségi körben, mint a
munkásság, vagy akár a
mezővárosi, falusi paraszt-
ság körében. Utóbbiaknál
nagyon erősen hatott a hi-
vatalos ideológia: elavult
világnézetű, aki templomba

jár. S mivel kényelmesebb
és veszélytelenebb aludni
vasárnaponként, elmara-
doztak. Inkább volt mód a
reálszférákban tovább ta-
nulni az egyházi iskolák-
ból, így a reál-értelmisé-
giek valamivel előnyösebb
helyzetben voltak az értel-
miségen belül is.

A rendszerváltozás után
jött a harmadik átfogó tá-
madás. 1990 meghozta a
vágyott szabadságjogok egy
részét. Csakhogy azt is ma-
gával hozta, ami nem kívá-
natos: a fogyasztói társada-
lom minden hátulütőjét.
Oly gyorsan estek át a ko-
rábban a kommunista párt-
ban vagy szatellit-szerve-
zeteiben tevékenykedők a
ló túlsó oldalára, hogy ész-
re se vettük, az új rendszer-
ben is nyeregben marad-
tak. Párttitkárból nagybir-
tokos, vállalat-tulajdonos,
vállalkozó vált.Az újsütetű
vadkapitalizmusban sem
lett könnyű a vallását ko-
molyan gyakorolni kívánók
sorsa. Igaz ugyan, hogy a
templomba járás nincs tilt-
va már, de anyagi eszközök
híján mégse bontakoznak
ki a civil keresztény mozgal-
mak. Nehézségekkel küz-
denek a szociális-egészség-
ügyi intézmények, diszkri-
minációval az iskolák. Ha-
zudnánk, ha azt állítanánk,
egyáltalán nincs eredmény.
Van, természetesen, csak
messze nem elegendő.
Épülnek templomok, lelkes
plébánosok, diakónusok
küzdenek a felújításokért,
iskolákért, idős-otthono-
kért. A vallási közömbös-
ség azonban - sőt, a vallás-
ellenesség - a kereskedelmi
média által ontott példák
alapján egyre fokozódik.
Egészen elképesztő szent-
ségtörő szavakat,szövegeket
mondanak és mutatnak
olykor a TV, rádió hullá-
main, és csak magában for-
tyog a vallásos érzületű kö-
zönség. A Hivatal nem
emeli fel a szavát a csendes
többség védelmében, csak
ha kisebbségeket ér valós
vagy vélt sérelem. A politi-
kailag korrekt, a szabad
vélemény-nyilvánítás elvé-
re hivatkozó média-szerep-
lők elhitetik az emberek-
kel, hogy normális dolog az
ordenáré káromkodás, mű-
vészet a szent, liturgikus
kellékeket meggyalázó ki-
állítás, vallásgyalázás. Az
átlagember pedig fel sem
háborodik. Ezrek, sőt mil-
liók nézik a TV-k kárté-
kony show-műsorait. Meg-
szokottá válik a szentség-
telen élet. Kialakul a vallá-
sos „shopping”, a felekeze-
tek közötti válogatás. Me-
lyik a kedvemre valóbb,
vagy melyik segíti jobban a
mindennapi életben az ér-
vényesülésemet. Úgy vá-
lasztanak maguknak gyü-
lekezetet, - ha választanak
-, mintha a bevásárló köz-
pontban néznének körül.
Hol jobb a szolgáltatás?

Nyilván nem újdonság
ez a nyugati társadalmak
számára. Szekularizált vi-
lágunk általános velejárói
ezek.Talán csak a szélsősé-
gei, amelyek mellbe vágó-
an jelentkeznek nálunk. A
politikai erők igen megosz-
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Gyermekeknek

OLTÁSRA VÁR A VADÓC

Fiataloknak

AZ ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT

Jézus a pusztában. A Lélek ösztönzé-
sére megy oda, hogy negyven napon át,
böjtölve, magányosan készüljön a nagy
Feladatra... És közben megkísértette a
sátán. „Vadállatok közt élt, de angyalok
szolgáltak neki” írja szent Márk evangé-
liumában (Mk 1, 12-15). Ez Jézus pusztai
élménye, tapasztalata: élet Isten és a sá-
tán között, élni vadállatok és angyalok
között. A puszta kétarcú: egyrészt a ve-
szélyek, a félelem földje, másrészt csend,
nyugalom, Isten közelsége. Később,
hányszor megismétlődik ez az élmény
életében. A puszta félelmetes lehelete
járja át lelkét az Olajfák hegyén, a Get-
szemáni kertben, a Golgotán. Barátai-
nak, tanítványainak gyáva megfutamo-
dása, tagadásuk, árulásuk mind a puszta
félelmeit, a kísértést idézik. Ez a föld sza-
va, egy kétségbe ejtő kiáltás, ami a ke-
reszten egy fájdalmas, kilátástalan sóhaj-
ba torkollik: „Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem”. De az ég sem marad
néma, tétlen.A mennyei Atya azonosul a
keresztre feszítettel. Húsvét hajnalán

megszólal az ég küldötteiben, az angyalok
szavában: „Nincs itt, feltámadt!” Új, egy
egészen más élet született: akit felemel-
tek és keresztre feszítettek, feltámadt, él!

Mi is ég és föld között élünk. Nap
mint nap tapasztalhatjuk a csend, a nyu-
galom törékenységét. Csak egy pillanat s
megváltozik minden és megcsap ben-
nünket a puszta félelmet keltő, fagyos le-
helete. Ez a föld szava. De ebben is meg-
tapasztalhatjuk Isten közelségét, jelenlé-
tét. Nem győzhet a kísértő, mert hiszen
az élet legnehezebb pillanataiban is ott
van Ő, aki diadalmaskodott a rossz, a
sátán fölött. S ez az ég szava. Nagyokat
bukhatunk, mélyre, de ott is és akkor is
van remény, van mibe kapaszkodnunk:
Isten felénk nyújtott áldó kezébe.

Ösztönözzön, hajtson minket is eb-
ben a nagyböjti szent időben az Ő Lelke,
ki a pusztába, a föld és ég közé, azért,
hogy minden kísértés ellenére megta-
pasztalhassuk Isten jelenlétét. A föld és
ég között. Az életben.

Pál atya

Nagyapa kertjében kinyílt az első hó-
virág, kidugták fejecskéjüket az első ta-
vaszi virágok. A kert végében éledezett
egy vadalmafa. Március végén a szom-
széd oltást hozott nagyapónak, hogy a
vackort hozó fából nemes gyümölcsöt
termő almafa legyen. Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony tája erre a legalkalmasabb
idő. A katolikus egyház ezen a napon,
március 25-én ünnepli Urunk születésé-
nek hírül adását, az emberi élet megiste-
nítésének kezdetét.Az ünnep népies ma-
gyar nevét az ebben az időszakban szo-
kásos gyümölcsfaoltásoktól kapta. A né-
pi kalendárium szerint, ha ilyenkor derűs
az idő, jó lesz a termés. Pisti értetlenül
hallgatta nagyapa szelíd magyarázatait:
Az oltás a kertészetben egy olyan eljárás,

amellyel egy nemes növényi részt,
vesszőt, rügyet, egy kevésbé nemesre vi-
szünk át, hogy az a nemes rész vala-
mennyi jó tulajdonságát megkapja. Így
van ez velünk emberekkel is. Gyermek-
korban mi is kis facsemeték vagyunk,
hogy szüleink, tanítóink, hitoktatóink ne-
mes fává neveljenek bennünket.A szom-
széd gyerek kíváncsian figyelte a beszél-
getést, majd megkérdezte: És mi a fel-
adata a hitoktatónak a mi életünkben?
Ők a próféták, akik születésünktől halá-
lunkig mellettünk állnak, Isten helyett
beszélnek hozzánk, vezetnek a feléje ve-
zető úton, megszentelik életünket. Ez va-
lóban érdekes, talán ezentúl én is szor-
galmas hittanos leszek. Szeretettel:

Judit néni

A Katolikus Egyház-
nak egyik legcsodálato-
sabb jelensége közösségei
sokszínűsége, és ez a Szent-
lélek kreativitásának jele.
Ez a Lélek az elmúlt szá-
zadban több új közösséget
hívott létre, sok embert
buzdított és buzdít ma is a
megszentelt élet különféle
formáira, s mi itt ennek
egyik újabb közösségét
szeretnénk bemutatni: A
Verbum Dei Missziós Test-
véri Közösséget. Jaime
Bonet atya 1963-ban ala-
pította a közösséget Mal-
lorca szigeten, Spanyolor-
szágban. 2000 áprilisában
szentszéki jóváhagyással
elnyerte állandó jogi struk-
túráját, mint a megszentelt
élet új formái közé tartozó
Verbum Dei Missziós Test-
véri Közösség (Fraternidad
Misionera Verbum Dei).
A Testvéri Közösség mag-
ja három ágból áll: a meg-
szentelt életet élő női és
férfi misszionáriusok, akik
papok és testvérek, vala-
mint missziós házaspárok.
Nemzetközi közösség, amely
magába foglal mindenféle
életállapotban élő tagokat:
egyedül állókat és házaso-
kat, fiatalokat és időseket,

egyetemistákat és külön-
féle foglalkozású embereket.

Mindnyájan teljesen az
evangelizációnak szenteljük
életünket a szemlélődés, az
élet tanúságtétele valamint
az apostoli szolgálat által.

A nevünk „Verbum Dei”,
azaz „Isten Igéje” kifejezi
teljes és kizárólagos dedi-
kációnkat: imádkozni, élni
és hirdetni Isten Igéjét.
Minden nap hosszú időt

szentelünk személyes imád-
ságra, csöndes elmélke-
désre a szentírás alapján.
Hiszen, amikor az Ő sza-
vát meghalljuk szívünkben,

Isten bensőséges párbe-
szédbe von minket Krisz-
tusban. Ebben a szemé-
lyes találkozásban Isten
szeretete lépésről-lépésre
átalakítja szívünket és egész
életünket. Ez a krisztusi
tapasztalat Istennek szen-
telt életünk boldogságá-
nak forrása, és arra sürget
minket, hogy igéje elér-
hessen minden emberhez.
Sajátos küldetésünket Pál

apostol így fejezi ki: „Az
Evangélium hirdetője,
apostola és tanítója lettem
én” (2 Tim 1, 11). Hirdetni
Isten Igéjét, annyit jelent,

EGYMILLIÓ 
IMÁDKOZÓ MAGYAR

mint átadni Isten életét és szeretetét,
amelyben az imádságunk közben ma-
gunk is részesültünk; bevezetni az embe-
reket a Krisztussal való személyes kap-
csolatba és Igéje által megtanítani őket
Istenre hallgatni. Fontos számunkra,
hogy embertársunk belebocsátkozzon
Isten Igéjének sajátos dinamikájába (2
Tim 2, 2). Hiszünk az Ige, evangelizációnk
fő eszközének hatékonyságában, és ennek
mi már számtalanszor tanúja lettünk. Az
Ige belülről megújítja az embert, feltárja
előtte igazi identitását, újra egyesíti a
családokat, célt és értelmet ad a mai
megosztott társadalomban és világban.

2002-ben Budapesten megalapítottuk
első magyar közösségünket. Az első Ver-
bum Dei misszionáriusok a nyolcadik
kerületben kivettek egy lakást, mert az
emberek között akarnak élni és jelen
lenni. Ez közösségünk egyik jellemzője:
embertársaink között élünk és oszto-
zunk életkörülményeikben, sorsukban.
Vágyuk, hogy itt hozzák létre az Istennel
való találkozás és az Ő megtapasztalásá-
nak helyét minden ember számára. Ha-
marosan felszentelhettük kápolnánkat is,
ahol Krisztus jelen van köztünk az eucha-
risztiában. Ő a forrása minden apostoli-
missziós tevékenységünknek. Nem ma-
gyar társaink igyekeztek minél hamarabb
megtanulni és elsajátítani nyelvünket,
hiszen ez a jó igehirdetés munkájának
fontos eszköze. Viszont arra is rájöttek,
hogy a magyarok jó nyelvtudással ren-
delkeznek, és más nyelven is nagyszerű-
en lehet velük kommunikálni. Így hama-
rosan elkezdték működésüket: főleg az
egyetemisták és házaspárok körében.
Imacsoportokat, lelkigyakorlatokat, kö-
zösségi hétvégeket és továbbképzőket
tartanak minden korosztálynak.

Czupy Zsuzsanna és Iria Staat
misszionáriusok

„Mi pedig az imádságnak és az ige szolgálatának 
szenteljük magunkat” (ApCsel 6, 4)

A VERBUM DEI 
MISSZIÓS TESTVÉRI KÖZÖSSÉG

„Ha lesz egymillió imádkozó magyar,
nem félek a jövőtől” - mondta Mindszen-
ty József bíboros, hercegprímás. Szándé-
kának megfelelően, az „egymillió imád-
kozó magyar” engesztelő imamozgalmat
már rég szorgalmazza az általa létreho-
zott Mindszenty Alapítvány. Idén a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar is meghir-
dette az imádság évét. Erdő Péter bíbo-
ros egyik beszédében kiemelte, hogy ta-
lán még megérjük, hogy lesz egymillió
imádkozó a magyarok között. Szőke Já-
nos szalézi szerzetes, Mindszenty József
és más magyar vértanú-hitvalló boldog-
gá avatásának posztulátora nyilatkozta:
Az  „egymillió imádkozó magyar” akció-
ba a jelen pillanatban 920.000 személy
jelentkezett. Az atya szeretné, ha 2006.
október 23-ra, az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulójára össze-
gyűlne az egymillió imádkozó. Ehhez ké-
ri a plébánosok és a plébániai egyesüle-
tek vezetőinek segítségét, hogy imáikkal
minél többen bekapcsolódjanak ebbe az
engesztelő imamozgalomba. Kifejezett
imaszöveg nincs előírva. Az imamozga-
lomba bekapcsolódhatnak napi imáikkal
az egyes közösségek - imacsoportok, bib-
liakörök, rózsafüzér-társulatok, papi és
szerzetesi közösségek - és minden ke-
resztény hívő. Jelentkezni és érdeklődni
lehet: Magyarországi Mindszenty Alapít-
vány, H-1125 Budapest, Felsősvábhegyi
út 12; Tel: 0036-1/201-0979; Fax: 0036-
1/356-8200; www.Mindszenty.lapja.hu; E-
mail: ungmind@vnet.hu címen. Cs.F.

A Verbum Dei közösség bemutatóján 
a budapesti Karizmák ünnepe alkalmából,

2005. pünkösdhétfő, a máriaremetei templomkertben.

HÁROM NAGYHÉT

„a bennszülöttek” közé, zavartalanul bá-
mészkodva, hangoskodva és fittyet hány-
va a feléjük lövellt szigorú tekintetekre.

A rodoszi kikötőben áll a hatalmas
bazilika. Az éjszakába, hajnalba nyúló
szertartásokat hangszórók közvetítették
a templom előtti térre.A sétálók, a görög
kávét szürcsölők és a templomból kint-
rekedtek így kapcsolódtak be a liturgi-
kus cselekményekbe.

San Gimignano, az égbe nyúló to-
ronyházairól híres toscanai városka vala-
mikor a hiúságok-hiúságát jelképezte.
Egy módos polgárnak eszébe jutott,
hogy gazdagságát „eget súroló” torony-
házával húzza alá és adja a világ tudtára.
Nosza, más sem kellett. Megindult a ver-
seny, aminek igazi hasznát évszázadok-
kal később élvezi a kis város, hála a
turisták áradatának.

Nagy élményt jelentett számomra
Rodosz, a Rózsák szigete, San Gimigna-
no, a Tornyok városa és a mexikói Te-
hucco-ban egy kis indián templom, ahol
a katolikus szertartásokba beleszövőd-
nek az indián hagyományok.

Paleontológiai leletek igazolják, hogy
Rodoszon, a török partokhoz közel eső
földközi-tengeri szigeten már a kőkor-
szakban laktak. Bennünket viszont job-
ban érint mindkettőnk végzete, Nagy
Szolimán szultán működése. A törökök
1521-ben elfoglalták Nándorfehérvárt,
1522 karácsonyán pedig elűzték a Rodo-
szon letelepedett Johannita Lovagokat,
és ezzel ott is kezdetét vette a török ura-
lom. De a szigetlakók örültek volna, ha
őket „csak” annyi ideig szerencséltetik a
„vendégek”, mint bennünket. Boldogan
elfogadták volna a 160 évet a majd 400
helyett, amely csak a múlt század elején,
1912-ben ért véget.

Húsvét hetén voltam Rodoszon. Ép-
pen abban az esztendőben, amelyben a
görögkeleti húsvét egybe esett a miénkkel.
Az addig csak elbeszélésekből ismert
színpompás, hosszú, órákig tartó szertar-
tásokat személyesen élhettem át. A falu-
siak ünnepi előkészületei - a végkimerü-
lésig végzett takarítás, meszelés és sütés-
főzés - a magyar falvak életére emlékez-
tettek. Azokra az időkre, amikor az egy-
házi ünnepkör még szerves része volt a
családok életének. A talpig feketébe öl-
tözött fejkendős asszonyok hatalmas, la-
pos tepsiket egyensúlyoztak a fejükön
útban a szomszédasszonyhoz, akinek az
udvarán fűtötték már a kemencét, hogy
megsüsse a foszlós kalácsot, meg a szám-
talan jobbnál-jobb süteményt. Még a te-
metőkről sem feledkeztek meg. A síro-
kat elhalmozták virággal, sőt, elhalt sze-
retteiknek kóstolót vittek a legjobb fala-
tokból. Mindenki az ünnepnek megfele-
lően volt öltözve. Kivéve a turistákat, akik
a sortnál-is-sortabb fecniben vegyültek

Folytatás a 6. oldalon

INTELEM VEZEKLÉSRE

Mivel e földön jónak lenni oly nehéz
erényeid elhagynak, mint az ifjúság,
de bűneid utánadjönnek, mint a hű kutyák,
s ha netán elfáradva az úton leülsz,
mind köribéd telepszik és arcodba néz
nyugodtan,mintha mondanák:„Nem menekülsz!”
s ha néha egyet bottal elkergetsz és messzeversz,
kicsit hátrábbhuzódik, és ha nem figyelsz,
megint előjön, kezed nyalja, s mintha már
lelked belső helyein és zugaiban
kotorna nyelve ragadósan, síkosan,
és érzed már, hogy többé nem kergetheted,
s nem verheted, hacsak magadat nem vered,
verd! verd! ezer bűn nyelve lobog benned,mint a tűz,
és lelked már nem is egyéb, mint ez a tűz:
te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár
s viszi és rejti, mint legmélyebb lényegét
s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat,
mint a bélpoklos poklát, mely benne rohad
és őt is elrohasztja, viszi, mint az őrület
vak égését, ezt a sivár belső tüzet.

Babits Mihály (1883-1941)
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Londoni levél
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Madridi levél

VÁNDORLÓK

Hatvanhat évi sugárzás után meg-
szűnt a BBC rádió magyar nyelvű adása.
A munkatársak még ott szorgoskodnak a
magyar osztály helyiségeiben, a hang-
archívum gazdag anyagát rendezik, kata-
logizálják, ugyanis minden felvételből
másolatot kap az Országos Széchényi
Könyvtár és a Magyar Rádió. De az év
végén szélnek eresztik a magyar, lengyel,
cseh és szlovák rádiósokat.Az adás 1939-
ben azzal a céllal indult, hogy Goebbels
náci propagandáját ellensúlyozza. Ezt
sikerrel tette, mert a BBC tárgyilagossága,
például az, hogy a második világháború
idején a hadi helyzetet úgy taglalta, hogy
a brit és szövetséges veszteségekről is
őszintén hírt adott, széles körben népsze-
rűvé tette a BBC-t.A háború végeztével, a
koalíciós időkben csökkent az adás jelen-
tősége. De a fordulat éve, 1948 után egyre
inkább elmérgesedett a hidegháború, és a
Nyugattól elzárt Magyarországon ismét
óriási jelentősége lett a londoni adásnak,
híreinek, magvas és kiegyensúlyozott
kommentárjainak. Kiváló erők dolgoztak
London szívében, a hatalmas Bush
House-ban, régebben a jogtudós Marton
Endre, Pálóczi-Horváth György, Kör-
mendi Ferenc, a történész Iványi-Grün-
wald Béla, az író Körmendi Ferenc,
Mikes György, majd Cs. Szabó László és
Katona Pál, Urbán György, 1956 után
Határ Győző, Schöpflin György és mások.

A forradalom alatt, majd annak leve-
rését követően, bővült az adásidő, rova-
tok indultak. Hetente jelentkezett a vallá-
sos negyedóra is, váltakozva hangzott el
katolikus és protestáns műsor, a zsidóság
legnagyobb vallási ünnepein pedig egy
londoni magyar rabbi szólt a híveihez. A
BBC katolikus papja hosszú éveken át
Mindszenty bíboros hajdani rabtársa, a
hitéért az ÁVÓ kezén sokat szenvedett
Msgr. Ispánki Béla pápai prelátus volt. A
felvételeket általában én vezettem, tehát
végighallgathattam érdekes teológiai vagy
etikai fejtegetéseit. A protestáns adások
negyedórájában nyugdíjba vonulásáig a
Hollandiában végzett, nagyműveltségű
református lelkész és teológus, Varga
Sándor ült a mikrofon elé.

A búcsúzásra készülődve több ízben
is visszatekintettünk a BBC magyar adás
évtizedes munkájára, és mindig említést
nyert, hogy a külföldi magyar rádiók kö-
zül egyedül a BBC-nek nyilatkozott,
adott interjút az amerikai követségről,
sok éven át tartó ottani szobafogságából
Nyugatra kiérkezett Mindszenty bíboros.
A Magyar Osztály vezetője, Rentoul Fe-
renc utazott át Bécsbe, hogy a Pázmá-
neumban meginterjúvolja a magyar egy-
házfőt. A bíboros igen megfontoltan be-
szélt, hosszan gondolkodott a mondatai,
vagy a mondatrészek között, szabatosan
és emelkedett stílusban fejezte ki a mon-
danivalóját. Rentoul Ferenc nagy örömé-
re azzal kezdte az interjút, hogy köszöne-
tet mondott a BBC-nek a pontos, elfogu-
latlan tájékoztatásért, és az igazság min-
denkori kimondásáért, amivel lelket öntött
magyar hallgatóiba a nehéz évek során.

A rendszerváltásig igen nagy volt a
BBC magyar műsorainak a jelentősége,
mint ahogy a hosszabb adásidővel és lé-
nyegesen nagyobb rádiós-gárdával ren-
delkező Szabad Európa Rádió is fontos
szerepet töltött be. A BBC 1990 után már
Budapesten nyitott iroda segítségével,
mintegy nyolcvan százalékban Budapest-
ről szerződtetett, fiatal munkatársakkal
készítette magyar műsorait, s első ízben
kezdett behatóan foglalkozni a magyar
belpolitikával is. De ekkor már a magyar
rádió szabadon működhetett, tehát idővel
csak az értelmiség és a politikusok egy ré-
tege hallgatta a londoni adásokat, a hall-
gatottság visszaesett. A BBC fontolgatni
kezdte a brit Külügyminisztérium, tehát az

HA NEM TE, KI SEGĺTSEN?
Jókai Anna versimái

A hívő ember, ha bajba
jut, imádkozni kezd, Isten
segítségét kéri. Ám szeku-
larizált világunkban, a ma-
holnap missziós területté
váló Magyarországon szo-
katlan jelenségnek számít,
ha valaki vallásos érzelme-
it nem csupán kinyilvánítja,
hanem hangot is ad annak.
Ezért jelentenek örömteli
meglepetést számunkra Jó-
kai Anna versimái, amelye-
ket a Virágvasárnap alko-
nyán című kötetben gyűj-
tött egybe s adott az olva-
sók kezébe.

Miért is van szükségünk
az imádságra, a megtérés-
re? Mert az emberiség te-
hetetlenül sodródik, zuhan
alá a bűnbe. Oly korban
élünk,amikor „végre nincsen
élet”, „végre nincs remény-
ség”, „végre nincs szere-
tet”, „végre, végre nincsen
hit sem”, amikor „sirathat
az Atyaisten”, amikor a sá-
tánnal együtt mondjuk ma-
gunk is: „Jaj de jó a rossz”
- olvassuk megdöbbenve a
költői látleletet A sátán
örül című versében.

Ez a fájó gondolat ihle-
ti a kötet többi versét is.

Az Ima kétezer küszö-
bén című versében megrá-
zó képet fest arról a létál-
lapotról, amelyet áthoz-
tunk az új évezredbe. Hoz-
tuk a tagadást, hoztuk a
lelki kiüresedést, környe-
zetünk esztelen rombolá-
sát, a kísértéseket, hoztuk
elesettségünket. Segítsé-
gért e legfőbb hatalomhoz,
Istenhez folyamodik. „Mert
kihez forduljon végtére az
ember?” Az Ő segítségé-
vel még helyre hozhatjuk
hibánkat. Biztató jelet kér,
cselekvéseink irányának
korrekcióját, hogy ma-
gunkra találjunk, hogy
Hozzá visszataláljunk.

Az utódokért írott vers-
imájában Mária-anyácska
közbenjárásáért esdekel.
Az olvasóban a Loretói li-
tánia szép megszólításai
idéződnek fel,csodálatos jel-
zők, metaforák, amelyek-
kel elhalmozza az Isten-
gyermek anyját: Te legbol-
dogtalanabb Boldogasszony,
Te legkifosztottabb Kincs-
tár, Te leggyöngédebb Dor-
gáló, Te legkönyörülete-
sebb Parancsvégrehajtó, Te
leggazdagabb Megrabolt...
Az Ő közbenjárását kéri a
semmitől viselős lányo-
kért, a szellemi koraszülöt-
tekért, az abortusszal gyil-
koló tudatlanokért, a nincs-
telenekért, az egy helyben
járókért, a teremtéstől el-
kedvetlenedett fiatal fér-
fiakért... Értük is van esdek-
lő szava: „lásd meg ben-
nük is, bennük is Tennen
Fiadat!” Bűneink végte-
lennek tűnő lajstroma el-
lenére sem veszett el a re-
mény, hisz a másik oldalon
ott vannak a kevesek, az
elszánt cselekvők, a zajta-
lan ténykedők, a Törvény
fogyatkozó őrei. Ott a Köl-
tő s ott vannak a névtele-
nek, „a milliárdszor milliárd
‘volt’ és ‘lesz’ élő élet”.

Ugyanez a litániás gondo-
lati és szerkezeti felépítés
jellemzi az Ima könnyű
búcsúért című verset is,
amelyben az evilági tár-
gyak, kötődések, mindaz,
amihez ragaszkodtunk e
földi életben, eltörpülnek,
jelentőségüket vesztik a
nagy utazás előtt.

Nem olvashatjuk meg-
rendültség nélkül a kará-
csonyi Jézus-babához imád-

kozó, gyöngédségre és sze-
retetre szomjazó gyermek
kérő, könyörgő szavait.
Imája vád mindazokkal
szemben, akik mindentől
eltiltják, elnémítják, min-
denből kirekesztik őt. Társ-
talanságában lelke mélyéről
fakad a kérés: „gyere hoz-
zám játszótársnak, / akkor
is légy, ha nem látlak”.

Isten kegyelme, könyö-
rületessége az átkozottak-
ra is kiterjed. Azokra is,
akik végtelen szenvedést
zúdítottak az emberiségre.
Ők, a huszadik század dik-
tátorai, akik, sajnos, nem
előzmény és nem utód nél-
küliek a történelemben.„Kö-
nyörülj rajtuk és könyörülj
rajtunk” - kéri a költő -
hisz elég volt, elég volt az
Isten és ember elleni me-
rényletekből. Ezek közt is
a legborzasztóbb a magzat-
gyilkosság: „halált szül az,
aki életet szülni nem mer”
- kiáltja a világba a kárho-
zat súlyát, terhét a költő.

A kötet egyik legfény-
lőbb csúcsa - ha egyáltalán
szabad bármiféle rangsort
is fölállítani - az Ima az
emberiségért című oratóri-
um. A nagy zenei alkotá-
sok példájára e csodálatos
architektúrájú költemény
is négy tételre épül. Ange-
los, Archangelos, Arche és
Ő, azaz Jézus Krisztus küzd
az emberért, aki a Gonosz
hatalmába került: magate-
hetetlenül hányódik, gyil-
kosok hadává züllött, csa-
lók hálójába került. Az Is-
tentől elfordult ember szá-
mára „a célnak nincs értel-
me, az értelemnek nincs
célja”. Szavainkat, tettein-
ket, érzéseinket, gondola-
tainkat, akaratunkat a
győzelme fölött vígadó
Gonosz vezérli. Az angya-
lok szavaiban az Istenség
könyörög, kér irgalmat,
kér figyelmet szolgái által.
Ők, ha megtagadtuk is, ak-
kor sem hagytak magunk-
ra.A tételeket záró könyör-
gésük - láss meg,hallgass rám,
ismerj fel - int a megtérés-
re, szavaikban az Istenség

könyörög, kér irgalmat,
kér figyelmet számunkra
szolgája által. A negyedik
tételben Ő, azaz Jézus
Krisztus, aki „vagyok, vol-
tam és leszek” fordul az
emberhez. Haragunkkal
szemben is áldásra emeli
kezét. Ha megtagadtuk is,
nem létezővé, meg-nem-
történtté akkor sem tehet-
tük, emberi testet öltve egy-
szer s mindenkorra meg-
váltott bennünket. Előt-
tünk tehát a választás le-
hetősége: semmi vagy min-
den. Rajtunk múlik, hogy
mely úton haladunk tovább.

A „jaj de jó a rossz” vi-
lágában sem lehet úrrá raj-
tunk a kétségbeesés. Hála-
ének hagyhatja el ajkunkat,
mert „nem hagyta cserben
Égszülött a Földet”,„az Erő
győz az Ellenerőn” - ho-
zsanna, hozsanna, hozsan-
na.A költeményekből, vég-
kicsengésükben, ott rejlik
a hit ereje, ott a remény és
a szeretet mindent legyőző
hatalma, bizonyossága. El-
esettségünkben, bűnbe
sodrottságunkban is van
kihez fordulni.

Ezt példázza az Ima
Magyarországért című, gon-
dolatfűzésében nemzeti
imánkat - Kölcsey Ferenc
Hymnus-át - idéző megrá-
zó költemény is. Elősorol-
ja mindazt a csapást, szen-
vedést, amit a magyarság-
nak el kellett viselnie az
utóbbi évszázadban. Az
„Öregisten,Nagyisten”meg-
szólítással indított „leltár”-t
refrénszerűen ismétlődő
költői intés zárja - (csak
csendesen...) -, mintegy
sugallva, hogy a nemzetel-
lenes gonosz szándékok-
nak, cselekvéseknek ma
sincs vége. Az imavers zá-
róakkordja mindannyiunk
óhaját foglalja magába:
„törvényed vezessen / hogy
e kis nép oda ne vesszen /
át ne lyukadjon helyünkön
a térkép / serkentsd fel
szolgád a Magyarok Iste-
nét / kend meg könnyek-
től elhomálylott szemét /
küldd le a magasból újra e
véres-veres földre / tartsd
köztünk szellemét most és
mindörökre.”

Jókai Anna versimái a
magyar irodalom szakrális
vonulatának sorába tar-
toznak. Költeményeiben
népünk vallásos lelkülete
párlódik le, az őszinte meg-
nyilatkozás, amely eleink-
nek meghatározó vonása
volt, az a parttalan kitárul-
kozás és önátadás, amellyel
Mária országának hű pol-
gáraiként Istenhez fordul-
tak. Zsoltáros hangulatú,
az Ótestamentum szenve-
délyességét idéző versei-
nek helyet kell kapniuk a
magunk életében, hogy be-
lőlük hitet, erőt, önbizal-
mat meríthessünk magunk-
nak s nemzetünknek.

Máriás József

Jókai Anna: Virágvasár-
nap alkonyán, versimák,
Széphalom Könyvműhely,
Budapest 2004. Folytatás a 6. oldalon

A 60-as években aligha akadt spanyol,
akinek ne ment volna barátja-ismerőse Né-
metországba dolgozni. Sokan aztán ott is
maradtak. Ugyanakkor lassan, de bizto-
san csökkent az Amerikába igyekvők
száma. Így is egyszer tanúja voltam egy
észak-spanyol kikötőben egy tengerjáró
hajó kifutásának: a fedélzeten sötétsapkás
férfiak törölgették a szemüket, lent a par-
ton feleségek, anyák, gyerekek lengettek
sírva zsebkendőt.

Nagyot fordult azóta a világ kereke.
Spanyolország kivándorlási területből -
akarva, nem akarva - felvevő lett. Egy fel-
mérés szerint manapság a spanyolok 40
%-a számítja a bevándorlást a legégetőbb
kérdések közé, 59 %-a pedig úgy véli,
hogy túl sok a külföldi.

Ugyanakkor bentlakó spanyol háztar-
tási alkalmazottat találni gyakorlatilag le-
hetetlen, a kellőnél kevesebben pályáznak
pincéri állásra, ahol késő éjszakáig dol-
gozni kell, és sokan választják inkább a
munkanélküli segélyt, mint a mezőgazda-
sági munkát. Másrészt állandóan érkeznek
arabok és Szaharán túli négerek: a két
észak-afrikai spanyol város, Ceuta és Me-
lilla gyönge határát ugorják át, vagy pedig
könnyűvízi járműveken igyekeznek elérni
a spanyol partokat sokszor életük árán.

Hivatalos adat szerint Spanyolország
lakossága kerek számban 44 millió, s ebből
8,6 % külföldi.A marokkóik több mint fél
milliót tesznek ki, s csak pár ezerrel ala-
csonyabb az ekvátoriak száma. A harma-
dik helyen a románok állnak 300.000 fő-
vel, őket a kolumbiaiak követik 270.000-
rel. A következő helyet az angolok foglal-
ják el, de 1ényeges különbséggel: többsé-
gük, mint a németeké és franciáké, nyug-
díjas, aki jobb éghajlatot, nyugodtabb
környezetet és kedvezőbb árakat keresett,
míg a bolíviaiak, bolgárok (93.000) és uk-
ránok (66.00) munkát keresni jöttek. Van
olyan dél-spanyol község, ahol a 17.000
lakos 70 %-a nyugat-európai nyugdíjas.
Nem akarom az adatokat szaporítani, csak
azt teszem még hozzá, hogy a marok-
kóiak és a románok többsége az építő-
iparban, a latin-amerikai nőké háztartá-
sokban, a vendéglőiparban és a kiskeres-
kedelemben dolgozik, amiben szerepe
van a közös nyelvnek.

A dolog természetesen sok problémát
hoz magával: lakás, munkakeresés, beil-
leszkedés, tanulás. (A lányom marokkói
nőket tanított spanyolul írni-olvasni, - de
a jelenség nyomot hagy a bűnözési sta-
tisztikában is.) Így aztán a spanyol püs-
pöki kar körlevelet is adott ki. A beván-
dorló nem lehet egyszerűen „olcsó munka-
erő” - hangsúlyozza, mindnyájunknak
együtt kell építenünk a lakónegyedet, a
várost, az Egyházat, a világot. A beván-
dorlók jelenlétét nem szabad egyszerűen
problémának, még kevésbé veszélynek,
vagy fenyegetésnek tekinteni. Le kell
győzni minden népi, kulturális, politikai
vagy vallási előítéletet. Meg kell őket is-
merni, közeledni kell hozzájuk, tisztelet-
ben kell tartani szokásaikat, hiszen
ugyanazok emberi jogaik és méltóságuk.
Sokan közülük katolikusok, de vannak
anglikánok, protestánsok és ortodoxok is,
meg kell találni a felekezetközi dialógus
útját, még ha ez nem is könnyű.

Ma még ott tartunk - jegyzem meg,
hogy mind egyenlők vagyunk, de egyesek
„egyenlőbbek”, mint mások.

Rónai Zoltán

Kéziratokat, fényképeket 
nem őrzünk meg, 
nem küldünk vissza.

A szerkesztőség
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LIBERÁLIS IMA

„Jöjjön el az én országom” - szólít
meg a kísértő szava innen is, onnan is, ha
kilépsz az utcára. Nem különbözik ez
sokban az áruházláncok plakátjainak
csábító képígéreteitől és hangos terrorjá-
tól, s nem különbözik ez szinte semmi-
ben ama pusztai kísértő szavától, aki ily
módon igyekezett behálózni Jézust, meg-
mutatva neki a világ valamennyi orszá-
gát és azok gazdagságát: „Mindezt neked
adom, ha leborulva imádsz engem”.

Mert a kísértő szava mindig istentelen.
Illetve önistenítő. Arra csábítja a gyarló
embert, hogy Istent félreállítva, önmaga
lépjen a helyébe, s hogy aztán szelíd,
gondviselő, szolgáló uralmát felváltva,
pénzt, paripát, fegyvert magához orozva
hatalma alá hajtson másokat. Hogy kika-
parja a gesztenyét mások elől, hogy az „én”
mámorában tobzódva az erkölcstelenség,
a hűtlenség, a részvétlenség, az önzés fegy-
vernemében megteremtse külön bejára-
tú, privatizált, fizikai és biológiai jólétét.

A pártplakáton a liberális ima így foly-
tatódik: „Magyarország, ahol mindenki az
eszével gondolkodik”. Provokál e kijelentés,
sugárzik belőle a gúny, a fölényes gőg:
Hát lehet gondolkodni mással is, hittel, re-
ménnyel,áldozattal? Te hiszel ilyen „blöfföt”?

Majd még hozzáteszik a plakátszer-
zők: „A politika túl komoly dolog ahhoz,
hogy giccset csináljunk belőle.Túl komoly
dolog ahhoz, hogy hamis illúziókkal
traktáljuk az embereket. Túl komoly ah-
hoz, hogy mellébeszéljünk.” A politika,
tudjuk jól, a köz ügyeivel való foglalko-
zást jelent. Mi is a giccs akkor a liberális
imaszerzők szemében? Minden, ami az
egoista észjáráson túlmutat, minden, ami
régen összetartott egy nemzetet, a hagyo-
mány, a múltból származó tapasztalat, az
egész történelmünk, amely nem egyének,
hanem közösségek küzdelmeire épült,
giccs az emberek hite abban, amit remél-
ni mertek, amiről álmodni mertek, amit
tettek a másikért, giccs mindaz, ami fékezi
a korláttalan szabadságot. Giccs a nem-
zet, a család, giccs a férfi-nő párkapcso-
lat, s e másság tiszteletét kürtölő énor-
szágban bizony - kiáll a lóláb! - giccs a
másik ember is. De a legfőbb giccs szá-
mukra persze Isten, és minden, ami vele
kapcsolatos (egyház, papság, templo-
mok, iskolák, ima). Hiszen az énország-
ban csak az ego a lényeges, és nevetsége-
sen fölösleges a szolgálat és a felelősség.
De akkor vajon miért van szükség ehhez
egy országra? - kérdezhetnénk. S mi szük-

MAGYARORSZÁG 
A HIDEGHÁBORÚBAN

A rendszerváltás óta
egyre több kutatómunkát
szentelnek a világháborút
követő korszak politikai
elemzésének. A tanulmá-
nyok között kiemelkedő
helyet foglal el Borhi Lász-
ló „Magyarország a hideg-
háborúban” című kötete,
amelyet a múlt év közepén
jelentett meg a tekintélyes
budapesti Corvina Kiadó.
Borhi László a Magyar Tu-
dományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézeté-
nek tudományos főmunka-
társa, akit vendégtanár-
ként több amerikai egye-
tem is meghívott előadó-
nak. Borhi kiváló ismerője
a korszaknak, amelyről kö-
zel fél tucat könyvet jelen-
tetett meg magyarul és an-
golul. Az igen gazdag do-
kumentum-anyaggal kiegé-
szített, hat fejezetből álló
kötetben szinte napról-
napra megelevenedik az
1945 és 1956 közötti kor-
szak, amelyben Magyaror-
szág ugyancsak közkatona
szerepét töltötte be a két
világhatalom, az Egyesült
Államok és a Szovjetunió
közti versengésben, de az
56-os forradalom és szabad-
ságharc idején már a fegy-
veres összecsapás lehető-
sége is kirajzolódott Was-
hington és Moszkva kö-
zött, ami azonban a szuezi
válság miatt teljesen más
irányt vett. A szerző mint-
egy kvinteszenciáját nyújt-
ja a korszakról napvilágot
látott hiteles nyugati és
immár egyre több keleti
tanulmánynak, majd ezek-
ből olyan történészi követ-
keztetéseket von le, ame-
lyek nemcsak a múlt pon-
tos megismerését segítik
elő, hanem az elkövetett

hibák, melléfogások, torzí-
tások feltárása révén fo-
gódzót nyújtanak a jövőt
illető eligazodásnál is, hi-
szen a vasfüggönytől kelet-
re eső térség demokratikus
átalakulása távolról sem
halad zökkenő mentesen.

Borhi László egyetért a
kommunista hatalomátvé-
telekről készült tanulmá-
nyokkal, amelyek szerint a
kommunisták fokozatosan
rákényszerítették uralmu-
kat a térség államaira, de a
taktika országonként vál-
tozott. Kezdetben ugyanis
a helyi kommunista veze-
tők - Moszkva utasítására -
figyelembe vették az adott
ország belső helyzetét,de az
első pillanattól kezdve az-
zal a világos szándékkal lép-
tek koalícióra polgári pár-
tokkal, hogy a demokrati-
kus elvek megsemmisíté-
sével kizárólagos hatalom-
ra tegyenek szert. Ebben
természetesen kulcsszere-
pet játszott a Szovjetunió,
hiszen csapatai megszállva
tartották Európa keleti fe-
lét. Magyarország esetében
Moszkva ugyan nem avat-
kozott közvetlen be a bel-
politikába, hanem helytar-
tóira támaszkodott, ellátta
őket utasításokkal és csak
olyan esetben lépett közbe,
amikor ezek nem voltak ké-
pesek egyedül úrrá lenni po-
litikai ellenfeleiken.Így a szov-
jetvezetők nyomásgyakor-
lással,fenyegetésekkel és erő-
szakszerveinek a felhasz-
nálásával döntöttek el fon-
tos belpolitikai csatákat.
Borhi László ezzel magya-
rázza, hogy a számbeli fö-
lényben lévő demokratikus
pártok alig mertek ellenál-
lást kifejteni a kommunis-
ták követeléseivel szemben.

A legtovább a katolikus
egyház szállt szembe az
egyre erősödő diktatúrá-
val. A kommunisták is jól
tudták, hogy az egyház er-
kölcsi, szellemi tekintélye
és nemzetközi kapcsolatai
folytán nem lesz könnyű
ellenfél, ezért semmilyen
eszköztől sem riadtak vissza
megtörése érdekében. Fon-
dorlatosan közelítettek áldo-
zatukhoz: kezdetben úgy ál-
lították be a vallás elleni har-
cot,mintha az egyház támad-
na, és ők csak jogos önvé-
delemből cselekednének.

A szerzetesrendek fel-
oszlatása, az egyházi iskolák
államosítása, majd a Bíbo-
ros elleni per már a fékevesz-
tett terror önkényeskedé-
sének bizonyítéka volt,
mintegy tanúsítva azt az
önteltséget, amelyben azt
hitték, hogy többé semmi-
lyen erő sem állhatja útját
az ország szovjet mintára
történő átalakításának.

Borhi László 350 oldalas
könyvének zárófejezetében
röviden kitér a kommuniz-
mus bukására is, összeha-
sonlítva az 1956-ban és
1989-ben előállt helyzetet.
Mint írja: „két tényező ma-
gyarázza, hogy 1956-ban
Hruscsov nem engedte el
Kelet-Európát, 1989/90-ben
viszont Gorbacsov már
igen. Egyrészt, mert a két
politikus gyökeresen más-
ként látta a világpolitikát.
Másrészt 1956-ban Kelet-
Európa hasznot hozott az
orosz birodalomnak, 1989-
ben pedig már nem. Ez a
számvetés meghatározó
jellegű volt az 1945 utáni
szovjet jelenlét - vagy
távollét - szempontjából
Kelet-Európában.”

Vincze András

ség van politikára és politikusokra? Hi-
szen köz nélkül közös ügyek sem léteznek.
S ki vágyna ezek után arra, hogy e nemzet-
fölötti „szuper-ego” vegye vállára ügyeit?!

„Jöjjön el a te országod” - tanította
Jézus az apostolokat jól imádkozni Isten
országáért. Azért az országért, amelyet a
közösség békéje, szeretetegysége teremt
meg az isteni örök törvények fundamen-
tumán. Ahol nem giccs az ima, nem giccs
a hit, remény, szeretet, ahol nincs gyűlöl-
ködés, és ahol a fegyverekből ekevasat
kalapálnak.

Ha csak egyet is kihagyunk ezen al-
kotókövekből, megdől az ország épülete.
Egy ideje úgy tűnik, minden építőanyag
elfogyott, de legfőképp az összekötő
elem: az erkölcs és az érték. Helyébe az
istenkáromlás, a lélekgúnyolás lépett.
Ajtódban a kísértő, vigyázz! Szavaival hiú
ego-dat simogatja, és tál lencsét ígér, miköz-
ben belerúg legszentebb érzelmeidbe!  

Toldi Éva, Veszprém

A Szentszék sajtóirodája 

A MOHAMEDET KIFIGURÁZÓ
KARIKATÚRÁKRÓL

„Az emberek közötti
együttélés a kölcsönös
tisztelet légkörét kívánja
meg.” Nem lehet a szólás-
szabadságra hivatkozva
megsérteni a hívő embe-
rek vallásos érzületét: ezt
hangsúlyozza a vatikáni
sajtóiroda február 4-én
közzétett nyilatkozata. A
közlemény arra az igényre
válaszol, hogy a Szentszék
foglaljon állást a Moha-
medről egyes európai la-
pokban megjelent karika-
túrák ügyében, amelyek
az iszlám világ heves til-
takozását váltották ki.

„Az Emberi Jogok Nyi-
latkozata által szentesített
gondolkozási és vélemény-
nyilvánítási jog nem ter-
jedhet ki a hívő emberek
vallási érzületének meg-

sértésére”- nyilatkozta Ciro
Benedettini, a vatikáni
sajtóiroda igazgatóhelyet-
tese. „Ez természetesen
minden vallásra érvényes.”

„Az emberek közötti
együttéléshez a kölcsönös
tisztelet légkörére van szük-
ség, hogy segítse a békét
emberek és nemzetek kö-
zött”- folytatta Benedettini.

„Az éles kritika és a má-
sik kinevetésének egyes for-
mái az emberi érzékeny-
ség hiányát jelzik, s egyes
esetekben megengedhe-
tetlen provokációt jelent-
hetnek. A történelmet ol-
vasva látjuk, hogy nem ez
gyógyítja be a sebeket a né-
pek életében” - tette hozzá
a sajtóiroda képviselője.

A tiltakozó reakciók-
kal kapcsolatban Bene-

dettini elmondta: „Egyet-
len ember, vagy egyetlen
sajtóorgánum által elkö-
vetett sértést nem lehet az
adott ország közintézmé-
nyeinek felróni, amelyek
tisztségviselői azonban
felléphetnek, s kötelessé-
gük is fellépni ezek ellen,
az ország törvényei sze-
rint. Az erőszakos tiltako-
zások ezért éppúgy elíté-
lendőek. A sértésre adott
válasz nem lehet idegen a
vallások igazi lelkületétől:
az akár tettekben, akár
szavakban megnyilvánuló
türelmetlenség, akár cse-
lekedetként, akár válasz-
reakcióként indul is ki,
mindig komoly fenyege-
tést jelent a békére”.

RV/MK

Azon a napon viszont, amikor ott jár-
tam, nem a hiúság dominált. Ellenkező-
leg, a vezeklés, a bűnbánat és a befelé
fordulás. Nagypéntek volt. Késő délután
mindenki a Piazza felé vette az útját.
Várták a vezeklők menetét. És amint
megpillantották az első alakot, az imént
még hangos, vidám sereg hirtelen elhall-
gatott. Tisztelettel vegyes kíváncsisággal
nézte a vezeklőruhás, szótlanul közeledő
csuklyás menetet. És ahogy a templom felé
tartva elhaladtak a tömeg mellett, mintha
komolyságuk hatott volna a körülállókra.

A világ minden sarkából jövő turisták
és a helybeliek sokasága elgondolkozva,
csendesen oszlani kezdett. Nagypéntek
mélysége hatott még azokra is, akiknek ez
a különös „felvonulás” nem jelentett mást,
mint otthon elmondandó ritka úti élményt.

Tehucco észak-mexikói kis település.
Katolikus templomába havonta egyszer
látogat el a nagyon messziről jövő pap.
Az év nagy részében „helyettese” a lakos-
ság által megválasztott „falu bölcse”. Ez
a jó megjelenésű, idős férfi magyarázta el
nekünk, tolmács közvetítésével, a nagy-
böjt jellegzetességeit.

Míg húshagyókedd a vigasság napja,
hamvazó szerda reggelén az imént még
mulatozók elindulnak a negyven napos
vándorlásra, zarándokútra. Aki kér vala-
mit, hálás a csodálatos gyógyulásért,
vagy akinek „van min elgondolkoznia”,
negyven napon át járja az úttalan utakat,

HÁROM ...
Folytatás a 4. oldalról

a sivár, vízben, élelemben szegény vidéken.
Az este közeledtével élelemért kopogtat
be az idegen házakhoz, hogy másnap
folytassa vándorlását. Negyven nap után
rongyosan, fáradtan ér vissza a falujába.
A templom előtt fogadják, de nem enge-
dik be. Szakadt göncét, köpönyegét, ta-
karóját, fejfedőjét a templom előtt álló
kis kereszt elé dobja. S amikor már min-
den vándor odahordta viselt holmiját, az
egész halmot meggyújtják, jelképesen el-
égetve minden rosszat. A vándor meg-
mosakszik, tiszta ruhát ölt, most már ő is
bemehet a templomba, hogy a papot he-
lyettesítő falu bölcse vezetésével rója le
tiszteletét a katolikus szentek és ősei ki-
választottjai előtt. Aztán kezdődhet az
evés-ivás, mulatozás, hiszen maga és vilá-
ga előtt is kiállta a próbát.

Bitskey Ella, Sarasota, Florida

AGYŐ - ITT...
Folytatás a 5. oldalról

adófizetők pénzéből működtetett kelet-
közép-európai adások leállítását. „Hall-
gassák a magyarok a BBC angol nyelvű
világszolgálati műsorait” - hangzott az
érv. „Még nem tudnak olyan sokan ango-
lul” - válaszolta a fennmaradásáért küzdő
magyar adás főszerkesztője.

A közelmúltban azonban nagy straté-
giai értékelés indult meg a BBC-nél, több
ezer fős elbocsátások kezdődtek el, és a
politikai tanácsadók szükségtelennek vél-
ték a magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák
műsorok folytatását, végül kilenc adás
megszüntetéséről döntöttek, hogy az így
nyerhető pénzzel egy új arabnyelvű BBC
tévét alapíthassanak.

Mi tagadás, bárhogy berzenkedem múl-
tam egy részének eltörlése ellen, az ellen,
hogy negyvenévi BBC-munka után nem
visz több utam a Bush House nyolcadik
emeletére, ahová a zegzugos folyosókon
álmomban is eltaláltam volna, a BBC
magyar nyelvű adásának már csak vi-
szonylag kevés értelme volt. Ehhez hason-
ló tárgyilagos, kiegyensúlyozott rádiózás
még nem nagyon található Magyarorszá-
gon, de az igyekezet jelei mutatkoznak,
nem egyszer olyan budapesti rádiósok-
nak köszönhetően, akik a BBC-nél tanul-
ták a mesterséget az utóbbi tíz év során.

Mindent megfontolva, azt kell monda-
nom, amit az emigráns magyar irodalmi
folyóiratok szerkesztői, például Párizsban
Méray Tibor és Münchenben Borbándi
Gyula mondtak, amikor több évtizedes
munka után az utolsó szám került ki a
kezük alól: „a mór megtette kötelességét,
a mór mehet...”

Sárközi Mátyás
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Jakubinyi György
érsek 60 éves

A Gyulafehérvári fő-
egyházmegye főpásztora
február 13-án töltötte be
életének 60. esztendejét.
1974-től - 20 éven át - a
gyulafehérvári Hittudo-
mányi Főiskola tanára-
ként a papságra készülők
oktatásában és nevelésé-
ben dolgozott, majd 1990-
től, mint segédpüspök

részt vett a főegyházme-
gye kormányzásában is.
1994-től, immár 16-ik éve
a főegyházmegye Főpász-
tora.Tevékenységében ket-
tős kihívásnak kell megfe-
lelnie: őrködnie kell egy-
részt a keresztény hit meg-
tartása és elmélyítése fö-
lött - mai globalizálódó vi-
lágunkban, másrészt híve-
inknek magyarságukban a
szülőföldön való megma-
radása fölött, amely nem
kis feladat. E kihívások
közepette tevékenységét
főleg a következők hatják
át: az egyháztól elkobozott
javak, épületek, kultúrkin-
csek visszaszerzéséért ví-
vott küzdelem, a II. Vati-
káni zsinat szellemének
meghonosítása a főegyház-
megyei zsinat megtartása
és határozatainak végre-
hajtása által, új templo-
mok építése, a régiek fel-

újítása, katolikus intézmé-
nyeink és iskoláink újra-
szervezése - írja köszöntő
levelében a főegyházme-
gye segédpüspöke, Tamás
József általános érseki
helynök és hozzáfűzi: Bib-
likus teológiai munkássá-
gáért méltán avatták 2001-
ben a Babeș-Bolyai Tudo-
mányegyetem díszdokto-
rává; a katolikus egyház és
az erdélyi magyarság ér-
dekében végzett tevékeny-
ségéért pedig méltán kap-
ta 2002-ben a Stephanus
díjat, 2003-ban a Fraknói
Vilmos és a Bethlen díjat.

Az Életünk szerkesz-
tősége tisztelettel köszönti
Erdély Főpásztorát hatva-
nadik születésnapja alkal-
mából: ad multos annos.
Életére és munkásságára
a jó Isten bőséges áldását
kéri. Cs. F.

SZÁJRÓL  SZÁJRA 
A kávéról

A portugál köztársasági elnök, Jorge
Sampaio a portugál Köztársasági Lovag-
rend parancsnoki rangjával
tüntette ki Kondor Lajos
verbita szerzetest. A magyar
szerzetes, aki a fatimai pász-
torgyermekek szentté avatá-
si perének viceposztulátora,
öt évtizedes munkájáért kap-
ta a kitüntetést.

A kitüntetést Frei Vítor
Melícias OFM, a lovagrend
nagykancellárja adta át janu-
ár 18-án, szerdán este Lisszabonban. A
ceremónián jelen voltak többek között
Serafim Ferreira da Silva leiria-fatimai
püspök, Amândio Tomás az Apostoli
Nunciatúra képviseletében, Jean-Fran-
çois Lantheaume, a Portugál Katolikus

Lányi Irén szerzői estje
Münchenben

A müncheni Széchenyi Kör a Magyar
Katolikus Misszió házában január 20-án
szerzői estet rendezett Lányi Irénnek, a
városban élő írónőnek. A ház nagy elő-
adótermét az utolsó székig megtöltötte
az érdeklődő népes közönség, soraiban a
müncheni magyar írók doyenje, Szamosi
József. A megjelentek élénk figyelemmel
kisérték a mintegy két és fél órás műsort.
Ezt Borbándi Gyula vezette be, röviden
ismertetve a hajdani Délvidékről szárma-
zó szerző eddigi életét és munkásságát,
majd beszélgetett vele írói szerepvállalás-
ról, mesterségéről és alkotói felfogásáról.
Ezt követően a szerző magyarázataival
kiegészítve részletek hangzottak el a bács-
kai magyarság háború utáni tragikus sor-
sát felelevenítő és életrajzi elemekkel gaz-
dag „Lélekharang” című, 1999-ben meg-
jelent regényéből. A szemelvényeket
Balla Noémi és Kucsera János olvasta fel.
A műsor befejező részében Lányi Irén
művének fogadtatását, valamint a bács-
kai magyarság háború utáni tragikus sor-
sát érintő felvilágosításokat adott. Mon-
danivalóit azzal a lehangoló végkicsen-
géssel zárta, hogy Bácskában, mint nap-
jaink történései is igazolják, szerbek és
magyarok békés együttélése máig sem
nyert megnyugtató megoldást. Figyelő

Származásáról, felfedezéséről ez a
kedves anekdota maradt fenn: Abesszí-
niában - a mai Etiópiában - történt haj-
danában, hogy egy kecskéket legeltetető
pásztor panaszkodni ment a közeli kolos-
torba. Elmondta, hogy kecskéi éjszaka
sem lelnek nyugodalmat, ugrálnak, fut-
károznak, a fáradság minden jele nélkül.
A szerzetesek utánajártak a dolognak és
ott, ahol a kecskék legelni szoktak, sötét-
zöld növényt találtak, zöld, sárga és piros
cseresznyére emlékeztető gyümölccsel.
Szedtek belőle egy szakajtóra valót és a
kolostorban főzetet készítettek belőle,
majd a főzetet megitták. Legnagyobb
meglepetésükre ők sem éreztek semmi
hajlandóságot az esti alvásra, és virraszt-
va imádkoztak reggelig.

Ezzel a rövidke mesével „tisztáztuk”
is a kávé felfedezésének történetét. Most
már csak a nevét kellene - származását
illetően - megmagyarázni. Azt tudjuk,
hagy a nyugati világba török közvetítés-
sel érkezett.

Eredetileg azonban arab neve volt, és-
pedig Kahwah, ami erőt jelent. Ebből lett
a török kahvé és a későbbiek során a német
Kaffee, az angol coffee, az olasz caffée, a
francia café, sőt még az orosz kaphe is.Ter-
mészetesen a mi kávénk is innen származik.

Van azonban egy másik magyarázat is,
amely a nevet Kaffa város nevéből vezeti
le,de tudósok ezt is a mesék világába sorolják.

Az első kávé szállítmányok a tengeri
kikötők és közeli városok útján érkeztek

Európa nyugati vidékeire. Feljegyzések
szerint Oxfordban 1650-ben, Londonban
1659-ben, 1663-ban Amsterdamban és
Den Haagban nyíltak kávéházak. De
minket természetesen az érdekel a legin-
kább, hogy hozzánk hogyan érkezett el a
kávé. Persze a törökök hozták a kávé-
ivás szokását hazánkba és néhány évvel
Buda török megszállása után a defterdárok
(pénzügyi hivatalok vezetői) adólajstro-
mában már szerepelnek budai és pesti
kávézók - kahvé hánék. Ne gondoljunk
itt a későbbi kávéházakhoz hasonló lo-
kalitásokra, ezek csak amolyan szerény
kávémérések voltak, többnyire a török
fürdők közelében, csak török használatra.
A korabeli Magyarországon még sem a
nemes, sem a közember nem iszik kávét,
török szokásnak tartja. A kávéház szó is
csak a XVIII. század elején tűnik fel
nyelvünkben. Sőt a „kávé” szót is csak
1655-ben írta le először magyarul Zrínyi
Miklós a Szigeti veszedelemben. Az első
híres magyar kávéfogyasztó Bethlen Mik-
lós volt, aki önéletírásában beszámol arról,
hogy étkezések után olykor kávét ivott.

Szólni kellene még Franz Georg Kol-
schitzkyről, aki Bécs török ostroma ide-
jén szerzett érdemeiért ajándékba kapta
a visszavonuló törökök által hátraha-
gyott kávét. De ez már a bécsi kávéházak
történetéhez tartozik és erről - talán -
majd máskor bővebben.

Közreadta:
Ramsay Győző

Egyetem rektora,Ausztria és Magyarország
nagykövetei, valamint a verbita tartomány-

főnök, José Augusto Leitão.
Kondor Lajos 1928-ban szü-
letett Csikvándon, 1954 óta
él Portugáliában, ahova elöl-
járói küldték. 1956-ban talál-
kozott először Lúcia nővér-
rel, s ez egy hosszú küldetés
kezdetét jelentette. Fatima
történetét és irodalmát, első-
sorban a tavaly februárban
elhunyt Lúcia nővér írásait

terjeszti szerte a világon, különösen
Közép- és Kelet-Európa országaiban.

1961-ben nevezték ki a pásztorgyer-
mekek szentté avatási pere viceposztulá-
torának. 1978-ban az akkor leirai püs-
pökkel, Alberto Cosme do Amarallal

Március 15-re emlékezünk

PETŐFI ÉL!

Petőfi él! De nem, mint hiszitek,
Nem, mint bágyadt tekintetű öreg.
A kor arcára nem vésett redőt,
Fehér hajjal ne képzeljétek őt.
Fejét fenn hordja most is; szeme fényes;
Oly fiatal még: csak huszonhat éves! 

Petőfi él! De nem volt soha rab.
Ne higgyétek, nem hord ő láncokat! 
Kard van kezében, ajkán harci dal;
Előreszáguld, mint a bősz vihar,
És túlharsogja az ágyuk moraját 
Szent himnusza, egy szó: Világszabadság! 

Petőfi él! Lánglelke fenn virraszt.
Vénség, halál sohasem érik azt.
Lázas szívével, ifjan, szabadon 
Él és fog élni, édes magyarom.
Lesz trónok és országok pusztulása; - 
De az ő sírja mégse lesz megásva! 
1877

Reviczky Gyula (1855-1889)

Kondor Lajos 
kitüntetése

együtt találkozott II. János Pál pápával,
hogy hivatalosan is megkezdődhessen a
boldoggá avatási eljárás.
II. János Pál pápa 2000. május 13-án, a je-
lenések emléknapján Fatimában avatta
boldoggá Jácintát és Ferencet.

Kondor atya jelenleg a két kis pásztor
szentté avatásáért munkálkodik. To-
vábbra is Fatimában él, tavaly ünnepelte
aranymiséjét, ami egybeesett Portugáliá-
ba érkeztének 50. évfordulójával. Saját
szavai szerint ez az ötven év az egyház
szolgálatában telt, és valamennyit Fatima
üzenetének terjesztésére szentelte. Mint
fogalmazott, „az egyház nem lehet eléggé
hálás Fatimának és a pásztorgyermekek-
nek, akik a gyermekek előtt is megnyi-
tották a szentté válás útját. Ez Isten nagy
kegyelme Portugália számára, hiszen
ezek a gyerekek egyszerűek, de engedel-
mesek voltak, és hősiesen válaszoltak az
isteni meghívásra.” RR/AE/MK

* * *
Folytatódik a közép-európai 

katolikus együttműködés
Az osztrák és a magyar püspöki kon-

ferenciák ez év június 19-21. között
Mariazellben együttes ülést tartanak a
két ország katolikusai közötti együttmű-
ködés további erősítése érdekében.

A Mariazell alapításának 850. évfordu-
lója alkalmából az osztrák püspöki kon-
ferencia meghívására XVI. Benedek pápa
2007. szeptember 8-án elzarándokol a kegy-
helyre. Az eseményen a 2004-ben Maria-
zellben megrendezett Közép-európai Ka-
tolikus Találkozón résztvevő nyolc ország
katolikus egyházai is képviseltetik magukat.

A nyolc ország helyi egyházai csatla-
koznak a spanyolországi Valenciában
megrendezendő Családok Világtalálko-
zójának (2006. július 1-9.) eseményeihez.
Minden országban a világtalálkozó té-
máját elmélyítő zarándoklatot szervez-
nek a családok és a családpasztorációban
résztvevők számára. Ezekről a progra-
mokról kölcsönösen tájékoztatják egy-
mást a helyi egyházak. MKPK 

***
Autósböjt Ausztriában

Ausztriában a katolikus és az evangé-
likus egyház arra buzdítja híveit, hogy a
nagyböjti időben „böjtöljenek” az autó-
zásban is. A tavaly Grazban már sikere-
sen elkezdett akcióhoz most a két egyház
Ausztria szerte csatlakozni kíván. Arra
kérik híveiket, hogy hamvazószerdától
húsvétig kevesebbet autózzanak, s ezzel a
környezetvédelemhez is járuljanak hozzá.

A környezetvédelmi célkitűzésen túl
az akcióval az egyház az ENSZ felhívá-
sára is válaszol. A nemzetközi szervezet
ugyanis arra kérte a vallási közösségeket,
hogy tapasztalataikat állítsák az életstílus
szükséges megváltoztatásának szolgálatába.

„A nyugati iparosodott társadalmakban
az emberek azt gondolják, az autó szabad-
ságot jelent” - mondta Michael Rosenber-
ger professzor, a Linzi Egyházmegye kör-
nyezeti felelőse. - „Ez bizonyos szempont-
ból igaz is. De afölött gyakran átsiklunk,
hogy az autó sok szabadságot el is vesz.Az
autósböjt értelme az lehetne, hogy újra
felfedezzük ezt az elveszített szabadságot.”

A Felső-ausztriai Közlekedési Szö-
vetség különjegyekkel támogatja az
autósböjtöt. Az akció nyomán vonzó ár-
ajánlatok és menetrendek hivatottak
minél több embert átcsalogatni a tömeg-
közlekedésre. KAP/MK

***
Szeretlek, Faust 

A budapesti Szabó Dezső Katakomba-
színházban januárban bemutatták Pozs-
gai Zsolt Mindszenty József hercegprímás
életéről szóló színművét, amelynek címe:
Szeretlek, Faust. A két részes Mindszen-
ty József életéről szóló drámai játék cse-
lekménye: 1944 Sopronkőhida. A börtön-
ben két „híres rab”, Mindszenty József
és Jávor Pál. Két ellentétes személyiség,
két különböző életszemlélet. A hitét

megszállottan őrző Pap, és a változásra
mindig kész Színész. Kettejük időutazása
alatt a Pap végignézheti saját életét, nem
csak a múltját, a jövőjét is - és ezzel képet
kaphatunk a magyar történelem fájdal-
mas századáról. Az előadásban ismert,
valódi alakok elevenednek meg, küzde-
nek a korral és egymással. Az ünnepi elő-
adásra az Ökumenikus Imahét és a Magyar
Kultúra Napja alkalmából került sor. MK

A két évtizeddel ezelőtt alapított
Chamisso-díjat, amellyel Németországban
a legrangosabb németül író, de külföld-
ről származó szerzőket tüntetik ki, idén a
magyar származású Zsuzsanna Gahsénak
ítélték oda. Mint a kitűntetés müncheni
átadása során Esterházy Péter méltató
beszédében kifejtette, Zsuzsanna Gahset
nemcsak németül írott, mintegy 20 köny-
véért tisztelték meg a 15 ezer Euróval já-
ró Chamisso-díjjal, hanem a magyar iro-
dalom németországi tolmácsolásáért is.
Zsuzsanna Gahse gyerekkorában - a sza-
badságharc leverését követően - került
előbb Ausztriába, majd Németországba,
ahol a kortárs magyar próza és költészet
alighanem legavatottabb fordítójaként
tartják számon. M.GY.

Chamisso-díjat kapott
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MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek te-
lefonszámát és címét, ahol érdeklődni
lehet magyarnyelvű szentmisék helye
és ideje után. Megtalálható még a
MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/nov.html

ANGLIA: 

London: Msgr. Tüttő György és Virágh József
főlelkész, Dunstan´s House, 141, Gunnersbury
Avenue, GB-London W3 8LE, Telefon./fax:
0044/20/8992 2054. E-mail: hungarian.chaplain-
cy@btinternet.com Miséző helyek: London,
South Croydon, Reading, Bristol, Luton.

ÉSZAK-ANGLIA:
Rochdale: Magyar Egyesület székházában. 76
a/78, Milnrow Road, minden hónap második
vasárnapján 15.00-kor.
Wolverhampton: St. Andrew anglikán templom-
ban, St. Andrew Close, Hunter Street-ről, min-
den hónap harmadik vasárnapján 15.00-kor.
Bradford: Magyar Egyesület székházában. 4,
Walmer Villas, minden hónap harmadik vasár-
nap utáni szerdán, délelőtt 11.00 órakor. 
Nottingham: Lengyel templomban. 2, Sherwood Ri-
se, minden hónap negyedik vasárnapján 12.30-kor. 
Érdeklődni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64 59 37.

AUSZTRIA: 

Bécs: Ft. Simon Ferenc, Ungarisches Röm. Kath.
Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien,
Telefon/fax: 0043/1/526 49 72. Miséző helyek:
Bécs, vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordens-
kirche, Singerstr. 7.

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Telefon: 0043-1-317 3656 

Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart,
Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise vasárnaponként 10.00-kor  a
Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.,  Ft.
Fodor János lelkész, Ugri Mihály gondnok,
Tel.: 0043/316/68 35 08; 

Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103 

Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Ungarnseelsorgezentrum d. Diö-
zese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-4040
Linz, T.: 0043-732/736581-4492 (iroda), -4493
(lakás), -4494 (Fax).

Salzburg: Szentmise havonta egyszer,  vasárnap
12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str.
135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz
Mária, Telefon: 0043/662/820 139

BELGIUM

Brüssel: Mission Catholique Hongroise, Rue del’
Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles/XL/.
Érdeklődni: Ft. Galambossy Endre, Tel./Fax:
0032/2/64 85 336. 

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel-
kész, Aumônier Hongrois, Rue des Anglais
33., B-4000 Liége, Telefon: 0032/ 4/22 33 910;
Fax: 0032/4/221 16 09.

FRANCIAORSZÁG 

Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor, augusztus kivéve. Mis-
sion Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-75010 PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;  

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule, F-
69110 Ste Foy-les-Lyon, Telefon: 0033/4/78 501636

NÉMETORSZÁGBAN

AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző he-
lyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Ér-
deklődni: Ft. Túrós Dezső plébános,
Ungarische Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-
86154 Augsburg, Telefon: 0821/41 90 25 30.

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut,
Nürnberg, Regensburg.  Érdeklődni: Ft. Bereczki
Béla, Ungarische Katholische Mission, Tuchergar-
tenstr. 2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek: Duis-
burg, Essen.  Érdeklődni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45139 Essen. Telefon:
(0201)28 47 40 vagy Kölnben: (0221) 23 80 60. 

FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházme-
gyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern,  Saar-
brücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim,
Konstanz, Singen. Érd.: Ft. Dr. Szabó József,
Ungarische Katholische Mission, Elbinger Str.
2/A, D-76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische  Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: (040) 25 077 83. 

KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Mi-
séző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wupper-
tal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni:
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thie-
boldgasse 96, D-50676 Köln. E-mail: ungarn-
zentrum@netcologne.de Telefon: (0221)238060.
Fax: 0221/232120; http://www.Ungarnzentrum.de

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Lud-
wig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim, Erding.
Érdeklődni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió - Ungarischsprachige Katholische Missi-
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: (089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. E-
mail: info@ungarische-mission.de; www.unga-
rische-mission.de  

MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Menden,
Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster,  Dortmund,
Neukirchen-Vluyn. Érdeklődni: Ft. Bagossy
István, Ung. Kath. Mission, Middelfeld 24,  D-
48157 Münster-Handorf. Telefon (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Götzendorfer-
str. 5, D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eis-
lingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichs-
hafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. 

Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Ungarische
Katholische Mission, Pfizerstr. 5, D - 70184
Stuttgart. Telefon: 0711/2369190 E-mail: mis-
sio@ukgm-stgt.de v. istvan.gyuras@ukgm-
stgt.de www.ukgm-stgt.de

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würz-
burg. Telefon: (0931) 38 62 43

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munkerud-
veien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden hónap
első vasárnapján 14-kor a Szent József kápolná-
ban (Akersveien 4). Telefon/fax.: 0047/22744 124

OLASZORSZÁG

Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma.  Telefon: 0039/06/684-26
20. Miséző helyek: Róma - minden hó utolsó va-
sárnapján 11-kor, S. Maria dell’ Orazione (Via
Giulia, kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Péter
bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában
minden kedden 7.45-kor. Milánó - minden hó el-
ső vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Magyar
misék helye: Firenze, Bologna, Padova, Torino,
Palermo, Assisi, Catania.

SVÁJC 

Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katho-
lische Ungarnmission, Winterthurer Str. 135,
CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/36 23 303.
Miséző helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 7717,
CH-3000 Bern.

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/22/7910458;

Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.
vasárnapján. Telefon: 00 41/21/6478 678;

Fribourg: Szentmise minden hó utolsó
vasárnapján 10.30-kor, az  Orsolyiták templo-
mában, (rue de Lausanne). Lelkész: Ft. Popa
Péter, Telefon: 0041/26/534 06 72                     

HIRDETÉSEK
Szentendrén, a 11-es út mellett, kertes, két

bejáratú, irodának és vállalkozásnak is meg-
felelő családi ház eladó. Tel.: 0036-26/326 647,
dr. Hamvas. 

Hévízen (termáltó) gyönyörű helyen apart-
manok egész évben kiadók, 10 €/fő. T/F: +36-
83 34 10 63. 

Stuttgart vagy környékén, intelligens, kor-
rekt hölgy munkát keres. Tel.: 0177 68 83 167. 

Kölnben tanuló 28 éves, magyar származá-
sú, német állampolgárságú, egyetemista lány
vagyok. Keresek Kölnben, vagy szűkebb kör-
nyékén élő 70 éven felüli házaspárt, vagy magá-
nyos női személyt, akiknek segítségére lehetnék
autómmal. Elfogadnának mint unokájukat,
anyagi és nagyszülői segítséggel, szeretettel
együtt. Csak átgondolt, segítő és megértő aján-
latokkal hívjanak. Tel.: 0221/936 74 26. 

Tata mellett, 2.800 m2 bekerített területen, 4
szoba, összkomfortos, felújított családi ház, 102
m2 lakótérrel, beköltözhetően eladó. Központi
fűtés, pince, garázs, melléképület. M1 autópálya
közel. Ár: 60.000 Euró. Tel.: 0033-1/34 69 60 08. 

Költöztetés és áruszállítás Magyarországra
is, egy nemzetközi költöztető vállalaton keresz-
tül, elfogadható áron. T.: 0049-(0)7034/270 342.

52 éves magyar nyelvű, betegápolásban jár-
tas megbízható asszony, házvezetői gyakorlat-
tal, jogosítvánnyal, munkát keres, bentlakással,
Németországban, vagy bármelyik országban.
Tel.: 0036-30/33 77 505 v. 0049-(0) 174/137 00 19. 

Ritka lehetőség! A budapesti Gellért szálló-
nál prima helyen és közlekedéssel, modern táv-
fűtéses társasházban IV -em.-i (lift) 66 m2 örök-
lakás (logg, 2sz, gard, fü, ko, étk, wc) csak telj.
új bútorzattal és összes házt. felszereléssel

együtt eladó. Rögtön is megvehető és beköltöz-
hető, minden szükséges van, „bele lehet azonnal
ülni a készbe”. Ápolásra utalt vagy mozg. korl.
személy(ek)-nek is kitűnő. Tárgy. alap: 100 e.
EUR vagy 25 mil. Ft. Tel.: H-0036-20/48 28 971
vagy D-0049(Mü)89/76 75 53 13, késő este. 

Anyagilag gyenge, 86 é. özv. magyar-német
hölgy, őszinte szándékkal, szeretne megismer-
kedni, hozzáillő társsal. Feltétel: utazni szeret-
nék Ausztráliába és Peruba a családomhoz.
Fiatal és egészséges maradtam. T.: 0049-
(0)6171/3377. 

Medulinba (Istria - Horvátország, 10 km-re
a Pulai reptértől, 1 A kategória) 3 lux. app. ház
eladó, vagy kiadó, T.:0049-(0)6171/3377. 

Eladó modernül berendezett családi ház két
különálló komfort apartmannal. Visszatérő né-
met és magyar vendégekkel, jó mellékjövedelem
biztosítva. Termál- és élményfürdő Kehidán, a
Zala partján (Hévíztől 6 km). Tel.: 0049-
(0)69/31 58 49 v. 0036-83/334 075. 

Rendezett anyagi viszonyok között élő taní-
tónő, 35/165, 2 kisfiával (9 és 12), keres komoly
szeretetreméltó élettársat. Jelige: „Heilbron”. 

Németországi magas, sportos, őszinte, hűsé-
ges, káros szenvedélyektől mentes férfi, komoly
szándékkal megismerkedne hasonló, 33-43 éves
gyermektelen hölggyel. Tel.: 0049-(0)751/46 914. 

Budapesten (II. ker.) a Rózsadombon családi
ház kb. 120 m2 lakóterülettel, nagy ápolt kerttel,
hosszú távra bérbeadó. A házban a konyha
újonnan berendezett, két nagy szobával, háló-
szobával valamint irodának alkalmas helység-
gel. Érdeklődni: a magyar 06-70/50 73 822,
valamint 19 óra után: 0049-(0)6195/67 25 44
telefonokon lehetséges.                                    !

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések 
betünként: 0,10 €
„Jelige” - postaköltség 5,00
Üzleti-, nyereséges hirdetés betünként 0,20
Nagybetűs sorok betünként                0,40 
Egyszerű, 1 „pontos” keret                10,00        
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,-
hatszori hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hir-
detés esetén 30 % kedvezményt adunk!

A hirdetések befizetésének határideje 
legkésőbb a hó 10-ig!

Hirdetéseket csak a hirdetési díj b e f i -
z e t é s e  u t á n  közlünk!

A hirdetések szövegéért, stílusáért a szerkesztő-
ség nem felel! 

ÉLETÜNK 

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA
Landwehrstr. 66 · D-80336 München

Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 
Email: eletuenk@gmx.de

*
Felelős kiadó:

Magyar Katolikus Delegatura
Főszerkesztő: Dr. Cserháti Ferenc
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Kéziratokat kérjük lehetőleg 
e-mailen küldeni: eletuenk@gmx.de

A világ megújítása

A szerkesztőség fenntartja
magának a jogot, hogy rövidít-
sen a beküldött kéziratokon. 

A szerkesztőség

Köszönjük, ha megújítja 

az ÉLETÜNK előfizetését!

MÁRCIUS

A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.

Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejű cinke
víg dithyrambusa: daktilusok.

Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.

Barna patakja
napra kacagva
lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna
zeng a hegy orma,
s zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved?

Áprily Lajos (1887-1967)

P. Kollár Ferenc
jezsuita atyának ez
a posztumusz köny-
ve (A világ megújí-
tása, Szent Gellért
Kiadó, Budapest,
2005) ötven év után
most kerül kiadásra,
nemcsak a személye
iránt való tisztelet-
ből és megbecsü-

lésből, hanem mert manapság is értékes-
nek és hasznosnak tartjuk munkáját, ami
annak idején nem láthatott napvilágot.

P. Kollár valószínűleg az 1950-es évek
első felében írta ezt a könyvet; írógéppel
írt lapjait most sikerült sajtó alá rendez-
ni. Mivel egész életében szította lelkét a
Jézus Szíve-tisztelet tüze, papírra vetette
teológiailag megalapozott gondolatait
erről a kultuszról, s ugyanakkor bele-
ágyazta a saját korába, amely a magyar-
országi kommunista elnyomás korszaka
volt. Nincsenek benne személyes utalá-
sok vagy vádaskodások; általános kör-
kép a huszadik század közepéről. De a
teológiai elvek manapság is helytállók. P.
Kollár írása főképpen az Alacoque Szent
Margitnak adott magán-kinyilatkozta-
táson alapszik, amelynek fő témája az Úr
Jézus panasza volt, hogy szeretetét az
emberek nem viszonozzák, és ezért
főképpen az engesztelésre buzdít. Vagyis
a viszontszeretetre hívja fel a figyelmet,
aminek az apostolkodásban és engesz-
telésben kell megnyilatkoznia.

Megrendelhető: Szent Gellért
Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth L. u. 1.
Telefon: 266 61 61; vagy: 33 728 79 

Miklósházy Attila S. J. püspök


