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TESTVÉRI
SZOLIDARITÁS

EZERÉVES A PÉCSI EGYHÁZMEGYE

XVI. Benedek pápa üzenete
az elvándorlók és menekültek
95. világnapjára
Kedves Testvérek! Az elvándorlók és
menekültek világnapjára írt idei üzenet
témája: „Szent Pál, a vándor, a népek
apostola”. Ezt annak a jubileumi évnek
ünnepi eseménye sugallta, amelyet magam rendeltem el az apostol tiszteletére
születésének 2000. évfordulója alkalmából. Az a hithirdetés, és az a közvetít m!ködés a különböz kultúrák és
az Evangélium között, amelyért Pál, aki
„hivatásból lett vándor” dolgozott, valóban fontos eligazítást jelent mindazoknak, akiket a jelenlegi migrációs mozgások érintenek.
Saul, mivel egy ciliciai Tarzuszban
él emigráns zsidó család gyermekeként született, zsidó és görög nyelven
tanult, zsidó és görög kultúrában nevelkedett, de neveltetésében a római
kultúra befolyása is fontos szerepet
kapott. Miután a damaszkuszi úton találkozott Krisztussal (vö. Gal ","3"6), az Úr utasításának megfelel en
– „Csak menj, mert én messzire, a pogányok közé küldelek” (ApCsel 22,2")
– késlekedés nélkül, teljes bátorsággal
és lelkesedéssel új küldetésének szentelte magát, de közben soha sem tagadta meg saját népe hagyományait,
mindig tiszteletet és hálát tanúsított a
zsidóság és a törvény iránt (vö. Róm
9,"-5; "0,"; 2Kor "",22; Gal ","3-"4;
Fil 3 3-6). Élete gyökeresen megváltozott (vö. Fil 3,7-""): Krisztus lett léte
tulajdonképpeni alapja és apostoli elkötelezettségének hajtóereje az Evangélium szolgálatában. A keresztények
üldöz jéb l Krisztus apostola lett.
A Szentlélek vezetése alatt teljesen
feláldozta önmagát, hogy ezáltal, nemzetiségre vagy kultúrára való tekintet
nélkül, mindenkinek hirdesse az Evangéliumot, amely „Isten üdvösséget hozó
ereje minden hív nek, el ször is a zsidónak, azután a görögnek” (Róm ","6).
Apostoli útjai során, minden ellenállásba ütközés ellenére is, el ször a zsinagógákban hirdeti az Evangéliumot, különösen nagy Þgyelmet szentelve szórványban él honÞtársainak (vö. ApCsel
"8,4-6). Csak miután ezek elutasították,
fordult a pogányok felé, és lett igazán
a „migránsok misszionáriusa”, hogy
mint maga is vándor és Isten utazó követe, az # nevében meghívjon minden
embert arra, hogy „új teremtménnyé”
váljon Isten Fiában (2Kor 5,"7).
A kérügma hirdetése arra indította,
hogy átkeljen a Közel-Kelet tengerein
és bejárja Európa útjait, míg végül Rómába érkezett. Abból az Antióchiából
kelt útra, ahol olyan népcsoportoknak
hirdette az Evangéliumot, amelyek nem
tartoztak a zsidósághoz, és ahol Jézus
tanítványait el ször nevezték „keresztényeknek” (vö. ApCsel "",20.26). Élete és
hithirdetése teljesen arra irányult, hogy
mindenki megismerje és megszeresse
Jézust, hiszen minden nép arra hivatott,
hogy egy néppé váljon #benne.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Boldog Batthyány-Strattmann
László (1870-1931)
A miskolc-újdiósgy ri Szent Imre-templom
üvegmozaikja (Fotó: Fojtán László)

Boldog szenvedés
Boldog Batthyány-Strattmann László igaz keresztény lelkülete különösen
is megmutatkozott a próbatételek idején. Egyik ilyen próbatétel volt számára, amikor els szülött Þa, Ödön, vakbélgyulladásban 2" éves korában meghalt. A családtagok visszaemlékezése
szerint, amikor lezárta Þának a szemét,
így szólt a családtagokhoz: „Most pedig menjünk a kápolnába, és köszönjük
meg a jó Istennek, hogy Ödön eddig a
miénk lehetett”.
Ugyanígy, Isten akaratában megnyugodva fogadta saját szenvedését
is. "929-ben a bécsi Löw szanatóriumba került. Innen írta Lili leányának: „Meddig hagy még szenvedni
a jó Isten, nem tudom. Annyi örömet
adott nekem az életben, hogy most, 60
évemmel a nehéz id ket is hálásan el
kell fogadnom”. Húgának pedig ezt
mondta: „Tudod, hogy én nagyon boldog vagyok? Kegyetlenül szenvedek,
de szeretem szenvedésemet, és jólesik,
hogy Krisztussal viselhetem”. "4 hónapig tartó súlyos, de türelemmel viselt szenvedés után "93". január 22-én,
Bécsben halt meg. Pifß bíboros, a Bécsi F egyházmegye érseke végezte a
beszentelését. A f pásztor betegágyából kelt fel, mert azt mondta: ritkán
adódik alkalom arra, hogy egy szentet
temethessek. Ezután a holttestét Körmendre szállították, ahol a kastély kápolnájában ravatalozták fel. Gyógyult
betegei és szegényei három napon át
végeláthatatlan sorokban vonultak el
koporsója el tt, és hangosan zokogva
megvallották: a herceg úr szent volt.
Holttestét Németújváron (ma Güssing)
a családi sírboltban helyezték nyugalomra. Halála után egyre n tt az iránta
való tisztelet, és sokan imádkoztak az
közbenjárásáért.
II. János Pál pápa 2003. március 23-án
avatta boldoggá Rómában. Ünnepe január 22-én van.

A Pécsi Egyházmegye 2009-ben ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. A
pécsi az egyetlen magyarországi egyházmegye, amelynek alapítási dátuma ránk
maradt, így pontosan tudjuk, hogy az alapítás Gy r várában 1009. augusztus
23-án történt. A millenniumi évet színes és változatos programokkal ünnepli az
egyházmegye. Err l nyilatkozott Mayer Mihály megyéspüspök a Magyar Kurír
szerkeszt ségének.
– Mit kívánnak hangsúlyozni a jubileumi év során, és melyek azok a programok, amelyeket fontosnak tart megemlíteni?
– Advent els vasárnapján, az egyházi
év kezdetén az egyházmegye ezeréves jubileumát körlevéllel indítottuk el, s jöv re az egyházi évvel, Krisztus Király ünnepével fejezzük be. A jubileumi egyházi
év alatt Pécsett is lesznek programok, de
nem marad ki az egyházmegye többi része sem.
A pécsi székesegyház
Szeretnénk elérni, hogy az a vallását
gyakorló réteg, amely az elmúlt évtize- programokkal a székesegyházban, a Dómdekben darabokra törött, és nehezen tud múzeumban és a Kocsis László Teremben
közösséggé formálódni, most ismét kö- – minden program a maga helyén, a szakzösséget alkosson, és érezze, hogy mi rális programok a templomban, a vallásos
Valaki mögé akarunk felsorakozni. Valaki tartalmú programok a Dómmúzeumban,
mögé fölsorakozni – ett l els pillanatban a népi játékok, betlehemesek is a maguk
megijednek az emberek, mert pártra, kor- helyén. Nem rangsort állítunk fel a programányra gondolnak. Mi azonban Krisztust mok között, hanem azt szeretnénk érzékelakarjuk középpontba állítani, és mindazo- tetni, hogy van szakrális, van vallásos és
kat az értékeket, amelyeket ezer év alatt ez van profán program, és mindegyik a maga
az egyházmegye kapott. Hozzátehetnénk helyén képes arra, hogy közelebb vigyen
még azt a hatszáz évet is, amelyr l az óke- Krisztushoz és közösséget teremtsen az
resztény emlékek tanúskodnak. Advent emberek között. A roráte miséket és az este
els vasárnapján felolvasott körlevelem- hat órakor kezd d rózsafüzér-imádságot
ben erre az összefogásra, a közösségépí- is Pécsr l közvetíti a Mária Rádió. Ez méltésre hívtam fel a hív k Þgyelmét, amely tó elindítása a jubileumi esztend nek.
A húsvét el tti lelki felkészüléskor az egygazdagít minket. A keres embereknek
pedig, akik valamilyen okból eltávolodtak házmegye különböz városaiban – Pécsett,
Krisztustól és az Egyháztól, vagy nem is Szekszárdon, Tamásiban, Siklóson és Szitalálkoztak vele, a kultúra közvetít szere- getváron – tartandó triduumok során is arra
törekszünk majd, hogy Krisztus felé, a vele
pét hangsúlyozzuk programjainkkal.
Az idei Pécsi Advent rendezvénysoro- való közösség felé fordítsuk az embereket.
zata szintén ezt t!zte ki célul a különböz
(Folytatás a 8. oldalon)

A PÁLOS REND JUBILEUMA
Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos rend 700 évvel ezel tt
kapta meg a pápai elismerést. A jubileumi szentmisét – melyen megjelent
Juliusz Janusz apostoli nuncius, és a püspöki kar több tagja – Erd Péter
bíboros mutatta be december 3-án a budapesti Egyetemi templomban.
A Jasna Góra-i kolostorból érkezett a
rend általános rendf nöke, eljöttek az
ünnepre lengyel pálos szerzetesek, pálos
n vérek, a rend konfráterei és más szerzetesrendek képvisel i.
A vendégeket és a híveket a szentmise
kezdetén Bátor Botond tartományf nök
köszöntötte, emlékeztetve arra, hogy kevés olyan szerzetesrend van, amelynek
története ennyire összefonódott volna a
magyar nemzet történetével. Az, hogy
a rend viszontagságos története ellenére ismét jelen van Magyarországon, re- Szentmise az Egyetemi templomban
ményre ad okot, hiszen Krisztus követése mindig átsegítette a nemzetet a nehéz tó, Boldog Özséb esztergomi kanonok szeid szakokon. A tartományf nök köszön- mélyét idézte fel. Boldog Özséb kanonokt szavai után felolvasták az Istentiszte- ként élelemmel segítette a város közelében
leti és Szentségi Kongregáció Francis lakó remetéket, és velük megbarátkozva
Arinze bíboros által aláírt levelét, amely saját papi küldetésében is felfedezte ennek
arról rendelkezik, hogy a Kongregáció a teljes odaadásnak a hívását. „Nem valajanuár 20-át – nem kötelez jelleggel – miféle pogány nosztalgia vezette t a köBoldog Özséb tiszteletének szentelt nap- zösségi remeteéletre, hanem katolikus hite
és m!veltsége, az Itáliában kicsiszolódott
pá nyilvánítja.
Erd Péter bíboros szentbeszédének és m!velt kánonjog tisztelete, és azoknak a
els részében a rend alapítását és az alapí(Folytatás a 6. oldalon)
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...

IMASZÁNDÉKOK

Ökonómia, ökológia, ökuménia

Januárra

E három szóra nem olvasóink hívták fel Þgyelmemet, nem is baráti
társaságban kerültek el , hanem úgy
gondoltam, nem árthat, ha egyszer
bizonyos hasonló hangzás miatt, tisztázzuk a különbségeket. Mert a három fogalom tartalmát illet leg alig
lehetne eltér bb egymástól, akárcsak
a szezon meg a fazon...
Ami összetéveszthet vé teszi ket,
az az els két szótag, pontosabban az a
görög szó, amely mindegyiknek gyökere: az „oikos”, ami annyit jelent, mint
„ház”. – (Ebb l úgy lesz „öko-”, hogy
a latinban a görög „oi”-t „oe”-ként írják
át, amit viszont egyes európai nyelvekben „ö”-nek olvasnak). Így lesz aztán az
„oiko-nomia” (nomos – törvény) „ökonómiá”-vá – jelentése „háztartás, gazdaság”, az „oiko-logia” (logos – szó, értelem, ismeret) „ökológiá”-vá – az ember
környezethez való viszonyának ismerete
és gyakorlata, végül az „oikoumené”,
értelme „lakott terület – ezt a kifejezést
már az ókorban a kereszténység együttesének jelzésére használták; innen ered az
„ökumenikus zsinat” elnevezés azoknak
a zsinatoknak megjelölésére, amelyek
a kereszténység egészét képviselték, illetve reá vonatkozó döntéseket hoztak.
Ennyit bevezetésként.
Amir l a következ kben szeretnénk
elgondolkodni, nem a címben szerepl három szó etimológiája. Az indítást
a harmadik adta, az ökuménia, amenynyiben a kereszténység január havában,
pontosabban !8-a és 25-e között tartja
világszerte az ökumenikus imahetet a
keresztények egységéért. Hiszen minden hív keresztény számára fájdalmas
és szégyenteljes az a körülmény, hogy
Jézus Krisztus Egyháza darabokra szakadt. Márpedig az Utolsó Vacsorán éppen az volt végs rendelkezése, ezért
imádkozott a Mennyei Atyához „hogy
mindnyájan egyek legyenek, mint Te,
Atyám, bennem vagy és én Tebenned”
(Jn !7, 2!).
Egyházszakadások
Ha végigpásztázzuk az Egyház történelmét, az a szakadások szakadatlan sorozata. A probléma nem abban volt, hogy
már a Þatal Egyházban is megoszlottak
a vélemények bizonyos kérdésekben:
ezeket kezdetben sikerült tisztázni és az
apostolok, f ként Péter tekintélye eldöntötte a vitát. A nehézségek akkor öltöttek
tragikus formát, amikor a nézetkülönbségek pártoskodássá fajultak, amikor
egyesek annyira meg voltak gy z dve a
maguk igazáról, hogy szembefordultak a
már kialakult állásponttal.
Az els századok szakadásait többnyire a Jézus személye körüli viták váltották ki: Valóságos Isten volt-e? Valóságos ember volt-e?
Az Egyetemes (Ökumenikus) Zsinatok
határoztak ugyan és kifejtették az Egyház
hivatalos tanítását, de mindig voltak csoportok, amelyek ezt nem fogadták el és
elszakadtak, s t Egyiptomban, Etiópiában, Közel-Keleten ma is léteznek.
Más természet", kevésbé hitbéli, inkább hatalmi jelleg" ellentétek váltották
ki a szakadásokat a második évezred
elején. (Caerularius Mihály konstantinápolyi pátriárka !054-ben elszakította a
keleti egyházat Rómától.) Ez a szakadás,
számos egyesítési kísérlet ellenére mindmáig fennáll, bár !967-ben Athenagorasz
pátriárka és VI. Pál pápa visszavonták a
kiközösítést. Hozzá tartoznak az úgynevezett „ortodox” egyházak, a görög,
az orosz, a román, a szerb, a bolgár, az
örmény, az ukrán és még néhány kisebb
keleti egyház, bár ezek részben elfogadták az egyesülést Rómával. Ezeket nevezzük „görög- vagy görög szertartású

katolikusok”-nak (magyarok, románok,
ukránok) illetve „örmény szertartású
katolikusok”-nak. Tanbeli ellentét köztük és Róma közt nincs, ha eltekintünk a
pápa primátusától, amely Krisztus akaratából nemcsak névleges.
A következ nagy egyházszakadás a
XVI. századi „reformáció” következménye (Luther, Kálvin), amely kezdetben
az Egyházban fejüket felüt visszaélések kiküszöbölésére törekedett, de kés bb – miután Rómában ezt nem vették
komolyan – lényeges tanításbeli eltérésekre került sor, amelyeket a f ként a
II. Vatikáni Zsinat óta folyó tárgyalások
ellenére még nem sikerült megoldani.
Ezeket a törekvéseket, amelyek minden
lehet síkon keresik a közeledést, nevezzük közös néven „ökumenizmus”-nak.
Az ökumenikus mozgalom
Hív keresztények – és nemcsak a katolikusok – mindig botránynak érezték a
szakadásokat, amelyek megbontották az
Egyház egységét. Katolikus részr l ezek
megsz"nését sokáig csak az elszakadtak
visszatérése által látták lehetségesnek.
Mindig is folytak ilyen értelm" tárgyalások, persze nem sok eredménnyel.
Protestáns oldalról !9!9-ben, az
Edinburgh-ben tartott Nemzetközi Miszsziós Konferencián hívták fel a résztvev ket, hogy sürgessék az egyházak szorosabb együttm"ködését, f leg a miszsziós munkában. A rákövetkez négy
évtized jelent s haladást hozott a protestáns ökumenikus törekvések terén,
míg csak !948. augusztus 30-án, ezek
kézzelfogható eredményeként, sor nem
került az Egyházak Ökumenikus Tanácsa létrehozására, genÞ székhellyel.
A Katolikus Egyház és a keleti ortodox egyházak ezt kezdetben némi gyanakvással Þgyelték és távol tartották
magukat t le. Az Ökumenikus Mozgalom azonban egyre jelent sebb eredményeket ért el. A II. Vatikáni Zsinat
ezen a téren is nyíltnak mutatkozott és
a LUMEN GENTIUM kezdet" konstitúcióban a nem katolikus keresztény közösségek „egyház” jellegét elismerte. Ez
óriási haladást jelentett és megnyitotta a
lehet séget az „elszakadt testvérek”-kel
való rendszeres tárgyalásokra. Az azóta
elmúlt négy évtized során sikerült is
több kérdésben közelíteni egymáshoz,
félreértéseket tisztázni, el ítéleteket leépíteni. Nagy segítséget jelentett a Vatikán részér l a Keresztény Egység Tanácsának létrehozása, amely immár hivatalosan keresi a közeledést, minden olyan
síkon, ahol az el segítheti az egység
megvalósítását. Nemcsak tudományos,
kifejezetten teológiai síkon, hanem a
társadalmi és diakóniai kezdeményezések terén is. F leg ez utóbbi szép eredményeket mutathat fel.
Az Ökumenikus Mozgalom tehát ma
már az egész keresztény világra kiterjedt.
Az ökumenikus közeledés nehézségei
Mint már említettük, katolikus-ortodox viszonylatban az egység jóformán egyetlen akadálya a különbség az
Egyház alapvet struktúrájának értelmezésében. Keleten az egyházi közösségek önállóak, egymástól függetlenek
(„autokephal”-ok), míg nyugaton szervezetük összefogó, centralisztikus, a pápának, mint az Egyház fejének irányítása alatt. Úgy t"nik azonban, hogy f leg
a II. Vatikáni Zsinat óta az álláspontok
közelednek egymáshoz, amiben fontos
lépés a „kollegialitás” elvének elfogadása Nyugaton, Keleten pedig a nagyobb
területi egységek összefogása.
Ezzel szemben lényeges tanbeli ellentétek nehezítik a katolikus-protestáns
közeledést. Ezeket nem lehet áthidalni

azzal, hogy mindkét fél enged egy kicsit, aztán majdcsak találkoznak valahol: mintha fontos csak a látható egység
megvalósítása lenne... Katolikus felfogás szerint az egységnek alapfeltétele
Krisztus tanításának, akaratának maradéktalan megvalósítása.
F leg két ponton nem sikerült eddig
feloldani az ellentétet: az úgynevezett
apostoli szukcesszió és ennek kapcsán
a papi hivatal kérdésében, valamint a
szentségtan, különösképp az eucharisztia területén.
!. Az apostoli szukcesszió azt jelenti,
hogy Jézus az utolsó vacsorán apostolaira
ráruházta a teljes lelki hatalmat (az üdvösség közvetítése a szentségek kiszolgáltatása, b"nbocsánat), amit k tovább adtak
az általuk kiszemelt utódoknak. Ez a továbbadás aztán végig követhet : a püspökök, mint apostol-utódok közvetítették
ezt a lelki hatalmat utódaiknak, illetve
– korlátozott mértékben – a papoknak.
A hatalom egész életre szól. Protestáns
felfogás szerint a keresztény közösség
bízza meg annak mindenkori vezet jét
a hivatalával járó szolgálat teljesítésére,
mégpedig a megbízás tartamára. Annak
lejárta után a felhatalmazás püspöki, lelkészi teend k végzésére megsz"nik.
2. A szentségek meghatározása körül
nem merülnek fel nagyobb problémák,
inkább a számuk képez nehézségeket: a
Katolikus Egyház hét szentséget fogad
el, jóllehet nem mindegyikük alapítása
vezethet vissza közvetlenül Krisztusra;
gyakorlatuk azonban az apostoli id kben vitamentes. A hét szentség az ember
egész életét beleállítja a Megváltó által
megszerzett kegyelmi állapotba. A protestáns teológia csak két (helyenként három) szentséget ismer el krisztusi alapításúnak: a keresztséget, az Eucharisztiát
(úrvacsora), esetleg a b"nbocsánatot.
Az Eucharisztia körül az ellentétek súlyosabbak. Itt nem akarunk részletekbe
bocsátkozni, csak megjegyezzük, hogy
létrejötte, Krisztus jelenléte, áldozati jellege kérdésében még egyes protestáns
irányzatok közt sem alakult ki egységes álláspont. – A Katolikus Egyház ezért mindaddig, amíg e lényeges kérdésekben nem
sikerül d"l re jutni, nem lát lehet séget
az „intercommunio”-ra, azaz a részvételre
más keresztény közösségek úrvacsorájában: az Eucharisztia az egység jele (signum
unitatis) de nem annak létrehozója.
Ökumenizmus a hétköznapokban
Mint látjuk, még messze vagyunk
attól az egységt l, amely Jézusnak az
utolsó vacsorán annyira szívügye volt.
De nem is mondhatunk le róla, ha nem
akarjuk meghazudtolni #t, aki „azért
jött, hogy életünk legyen és az b ségben legyen.” – Nem a mi feladatunk a
teológiai kérdések vitája, de azért ránk,
egyszer" keresztényekre is hárulnak feladatok. Íme egynéhány:
!. Jobban meg kell ismernünk keresztény mivoltunk alapjait és azokat az érveket és ellenérveket, amelyek az Egyház történelme során el deinket foglalkozatták. Így a saját hitünk is közelebb
kerül hozzánk.
2. Szeretettel és nyíltsággal kell közelednünk a kereszténység más ágához
tartozó emberekhez. Igyekezzünk megérteni ket és ha bajba jutnak, segíteni
rajtuk. A keresztény szeretet legyen ismertet jegyünk.
3. Tekintettel arra, hogy a keresztény
egység létrejötte Isten különös kegyelme nélkül nem lehetséges, imádkozzunk
érte. De ne csak egyszer egy évben, az
imahéten a keresztények egységéért, hanem mindig.
Ha Jézusnak szívügye volt, akkor legyen az a miénk is.
Frank Miklós

Új esztend kezd dik az imaapostolság számára is. „A Szentatya ismét megbíz azzal, hogy imaszándékait terjeszszük. Kiváltságnak tekintjük ezt, amellyel
majdnem !20 éve, !890 óta a pápa az
imaapostolságot kitünteti: az egész világot folytonosan informáljuk gondjairól,
melyeket valamennyi keresztény imáiba
ajánl.” (Caludio Barriga, az imaapostolság római központjából.) Ez az !844-ben
alapított mozgalom az Egyház jelenlegi
mintegy 2800 egyházmegyéjéb l kb. !600ban van jelen. (A szoros értelemben vett
egyházmegyék mellett számon tartanak
270 körüli számban egyéb egységeket is;
minden bizonnyal ezek nagy részében szintén megszervez dött az imaapostolság.)
I.
Általános szándék: Hogy a család
egyre inkább a szeretetre nevelés, a
személyes növekedés és a hitátadás
helye legyen.
„A személy és a társadalom java szorosan kapcsolódik a család egészséges állapotához.” (XVI. Benedek, II. János Pál, II.
Vatikáni Zsinat.) Ezt az alapvet igazságot
bizonyára azok is megsejtik, és valahol
mélyen el is fogadják, akik nem ennek a
szellemében élnek, tehát züllesztik, pusztítják a személyt is, a társadalmat is.
Minket, keresztényeket Krisztus szeretete ihlet és mozgat. " szereti az embert,
csodálatosnak találja az emberi szerelmet, a házasságot, a családot. Krisztus
saját magából, az " Egyház iránti szerelméb l kiindulva tartja felbonthatatlannak
a férÞ és a n közötti igazi házasságot, és
legnagyobb földi értéknek a házasságból
fakadó, benne kibontakozó emberi életet.
Krisztusnak ugyan vér szerinti testvére nem volt; de ahogyan " szereti örök
szeretettel mennyei Atyját, földi anyját,
a világot és a történelmet benépesít
testvéreit, az nekünk is végtelen energiaforrás és vonzó, sarkalló példa. Példa,
kezdve gyermekkorunktól változatos feln tt kibontakozásunkig és a halálba-feltámadásba hanyatló öregkorunkig.
Teljes civilizációk függnek – ugyanúgy, mint a népek egymásba kapcsolódó
boldogulása – az emberi családok emberi (és isteni) min ségét l. Korunkban
szinte kézzel tapinthatjuk, hogy társadalmunknak sok baja van, mert családjaink
egyre inkább szétesnek.
Tanulságos zárógondolat: ha sikerül
elmélyülten és kitartóan imádkoznunk erre
a szándékra, azt nagymértékben saját családi gyökereinknek köszönhetjük; ha pedig
nem sikerül, az talán azért van, mert saját
hibánkból messzire szakadtunk.
II.
Missziós szándék: Hogy a különböz keresztény felekezetek, tudatára
ébredve annak, hogy mély átalakulások jellemezte korunkban új evangelizálásra van szükség, vessék be
magukat az Örömhír terjesztésébe,
ugyanakkor valamennyi keresztény
teljes egységének munkálásába, hogy
így hihet bb tanúbizonyságot tegyenek az E vangélium mellett.
A világ keresztényeinek száma 2!40 millió: többé-kevésbé az emberiség egyharmada. Közösségeik jellege szerint beszélhetünk 56 egyházról és !75 további intézményr l. – Kulturális alapon a keresztény
egyházak két nagy csoportra oszlanak. A
latin egyház abban a kultúrában alakult,
amely a római birodalom nyugati fele volt;
ezen belül a Katolikus Egyház (valamenynyi keresztény egyház közül a legnagyobb)
a római pápa körül tömörül; kés bb jöttek
létre az önálló protestáns egyházak. A másik csoport a római birodalom f leg görög
nyelv# keleti felében alakult; ezeket az
ortodox egyházakat önálló nemzeti jelleg
(autokefália) különbözteti meg; közülük
(Folytatás a 4. oldalon)

2009. január

ÉLETÜNK

3

HA NEM IS A RÉGI, DE A MIÉNK IS

SZÉKFOGLALÓ
EL ADÁS
Erd Péter bíboros Az egyházmegye
kormányzása a püspöki szék akadályoztatása idején – Egy különleges eset:
Meszlényi Zoltán káptalani helynökké
választása címmel tartotta székfoglaló
el adását a Szent István Tudományos
Akadémián december 8-án.
El adásában bemutatta Meszlényi Zoltán káptalani megválasztásának egyházjogi hátterét, ismertetve a megyéspüspök
helyettesítésére vonatkozó egyházjogi
rendelkezéseket, illetve azok változásait.
Részletesen bemutatta Mindszenty József
bíboros letartóztatása és Drahos János
általános helynök halála után az Esztergomi F egyházmegye vezetésének jogi állapotát, amelyben a káptalani választást
követ en Meszlényi Zoltán segédpüspök
átvette az Esztergomi F egyházmegye
kormányzását, amely aztán szabadsága
elvesztésébe, majd életébe került.
A székfoglalót követ en Bolberitz Pál,
az akadémia elnöke és Stirling István f titkár átadta Erd Péter bíborosnak a
Szent István Akadémia rendes tagjává
kinevez oklevelet.
***
A Szent István Akadémia több mint
negyvenéves, !95! óta tartó szünet után
2002. október 25-én – Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének jelenlétében – tartotta meg
XXXVIII. rendes közgy"lését. A kezdeti nehézségek után többek között Erd
Péter bíboros segít szakvéleményével
sikerült minden akadályt legy zni, így
az újjászervez d Szent István Akadémia 2003. november 2!-én megtarthatta
közgy"lését a Magyar Tudományos Akadémia székházában.
Az akadémia alapjait !886-ban, a
Szent István Társulat keretén belül Tudományos és Irodalmi Osztály néven
tették le. !9!6 januárjától viseli a Szent
István Akadémia nevet, amely a Magyar
Tudományos Akadémiával egyenrangú,
önálló tudományos akadémiaként szervez dött. A Szent István Akadémia célja,
hogy a katolikus tudósok társulásaként,
szakosztályainak megfelel en mozdítsa
el a tudományosságot a keresztény értékrend szellemében.
Az akkori gy ri kanonok, Giesswein
Sándor, nagyobb autonómiát kölcsönözve a Tudományos és Irodalmi Osztálynak,
Csernoch János bíboros, hercegprímás
alapító és f védnök áldásával, mint az
új akadémia els elnöke szorgalmazta a
Szent István Akadémia további fennállását és ösztönözte m"ködését. Az akadémia
alapelve Giesswein megfogalmazásában
máig is aktuális: „Ami igazán katolikus,
azaz egyetemes akar lenni, annak nem
szétválasztó, hanem egyesít , egybekapcsoló energiát kell kifejtenie.” Az akadémia virágkora a két világháború közötti
id szakra tehet , amikor számos tudományos el adás hangzott el az osztály- és
közgy"léseken. Az el adások jelent s része nyomtatásban is megjelent.
(Folytatás a 4. oldalon)

Vannak városok, ahol összes!r!södik a történelem és ezért örök üzenetük
van. Ilyen helyeknek már a nevét hallva is melegség és fájdalom tölti el az ember szívét. Ezek egyike Kassa.
Kassán vasárnaponként öt magyar
Aki anélkül járja utcáit, hogy tanulmányai vagy családi hagyományai szentmise van, öt különböz" templomrévén már lennének ismeretei, annak ban. A székesegyházban, a premontree felvidéki város csupán egy közepes ieknél, a szemináriumi templomban,
méret település, nem messze a magyar az orsolyita n"véreknél és a déli városhatártól. Aki azonban tudja, hogy !906 részben lév" Béke Királynéja-templomóta itt nyugszik a vezérl" fejedelem, ban. Ez jó is, mert a magyarok nem egy
Rákóczi Ferenc, vagy hogy itt szüle- tömbben, hanem szétszórtan laknak. Az
tett a kassai polgár, Márai Sándor, azt a baj, hogy jelenleg nincs kifejezetten
az embert a hazatérés keser és mégis magyar plébánia a városban. Pásztor
nemes érzése kíséri városnéz" sétáin. atya azon fáradozik, hogy legyen. Alojz
A kassai vértanúk sorsa, a városból el- Tkác érsek is támogatja az elképzelést,
származott és a közelmúltban boldoggá de – mint a magyar helynök fogalmaz
avatott Salkaházy Sára szociális testvér – a helybeli szlovák papságot még nem
és a világ legszebb Árpád-házi Szent sikerült teljesen meggy"zni a kezdeméErzsébet-temploma a város központjá- nyezés id"szer ségér"l.
ban mind egy-egy kötelék Kassa és a
szívünk között.
Nekem különös okom van magaménak érezni a várost. Édesapám Pet"Þ
cím daljátékát t zte ugyanis m sorára
a Kassai Nemzeti Színház !938-ban,
azon az estén, amikor Horthy Miklós
kormányzó a bécsi döntést követ"en fehér lovon bevonult a Felvidékre. Édesanyám büszke volt arra a féltve "rzött,
de id" közben mégis elkallódott újságkivágásra, amely a bevonulás másnapján jelent meg, és arról is tudósított,
hogy a kormányzó úr jelenlétében bemutatott ünnepi el"adáson a szerz" és Pásztor Zoltán, a kassai érsekség mahitvese is megjelent.
gyar helynöke
***
A Szent Erzsébet-évben Szlovákiában
Mindez a múlt, amit nem lehet elvenni t"lünk. Kassa ma már inkább csak e számos felejthetetlen esemény zajlott, s
nyomokban magyar város. A felületes ez jót tett a két nép közti viszonynak is.
szemlél" számára a magyar jelenlét e Nagyon sok zarándok érkezett Kassára
kelet-szlovák nagyvárosban alig észre- a határ másik oldaláról, és fogadtatásuk
vehet". A Trianon óta eltelt nyolc évti- mindig szívélyes volt. A székesegyház
zed és különösen a kommunista id"szak gyönyör szárnyas oltárának megcsodájócskán betett a magyarságnak. Elfogy- lása és a teljesen felújított Rákóczi-kriptunk. Az egykor szlovák, magyar és né- ta megtekintése legfeljebb szombatonmet lakosságú városban mára igencsak ként ütközik akadályba, mert ilyenkor
megváltozott a nemzetiségi összetétel. egymást érik az esküv"k.
A Szent Erzsébet-évben elkészült
270 ezer lakosából mindössze tizenegyezer a magyar. Míg az ország tíz száza- Pásztor Zoltán büszkesége, a magyar
léka magyar ajkú, itt száz ember közül pasztorális központ, amely kiváló feltélegföljebb három-négy. Ez bizony elég teleket biztosít a hittanóráknak, tanfolyamoknak és egyéb rendezvényeknek. Az
lesújtó adat.
Ne legyenek illúzióink, a magyar ka- egyházmegyében húsz magyar lelkipásztolikus jelenlét sem lehet jelent"sebb, tor tevékenykedik, akiknek mindössze
mint ami számarányunkból követke- 38 év az átlagéletkoruk. Majdnem elegen
zik. A kassai érsekség magyar helynö- vannak a feladatra. A magyar plébániák
ke, Pásztor Zoltán atya mégis der s, közül mindössze kett"t kell oldallagosan
tettre kész, realista ember. A jelenlegi ellátniuk. Paphiány tehát nincs, inkább
körülmények között kell biztosítania a civil hitoktatóból van kevés.
A magyar helynök mindig elkíséri az
városban és az Ukrajnáig tartó egyházmegyében a magyar hívek anyanyelvi érseket, ha magyarlakta településen bérmál. Ilyenkor az érsek magyarul mutatja
lelkipásztori ellátását.

be a szentmisét, és a szentbeszédet Pásztor atya mondja.
A kassai magyarok papjának szülei
büszkék lehetnek gyermekeikre. Az ukrán
határmenti Szirénfalván él" vasutas család
mindhárom Þúgyermeke a papi hivatást
választotta. Zoltán atya egyik öccse a Kassától keletre fekv" Nagykaposon, másik
öccse pedig az Egri F"egyházmegyében,
Jászalsószentgyörgyön plébános.
Jellemz" az !990 el"tti szlovákiai állapotokra, hogy a harmadik testvért már
nem vették fel létszámstop miatt a Felvidék akkor egyetlen szemináriumába,
így az ordinárius azt tanácsolta, ha pap
akar lenni, menjen át Magyarországra.
Így " az egri szemináriumban készült fel
hivatására és azóta is a magyarországi
pasztorációban szolgál.
Szlovákiában hozzánk viszonyítva
sok a papi hivatás, legalábbis a szlovákok körében, bár az utóbbi két évben náluk is jelent"s a visszaesés. Néhány éve
a kassai szemináriumba hetvenen jelentkeztek, idén csak húszan.
***
Fényes Elek „Magyarország geográÞai szótára” cím !85!-ben megjelent
m vében azt írja Kassáról, hogy egyike legszebb, legrégibb és legm veltebb
városainknak. Minden oldalról sz"l"hegyekkel körülvett kies völgyben fekszik,
a Hernád vize partján. Széles, rendes
utcái, csinos, s"t pompás épületei vannak. Szent Erzsébetr"l nevezett roppant
és gyönyör püspöki székes temploma,
csupa négyszög faragott kövekb"l, régi
gót ízlésre épült…
E város a szocializmus évtizedeiben
sokat vesztett szépségéb"l, magyar
mivoltából. Óriási lakótelepek és ipari
létesítmények veszik körül a történelmi városközpontot. Aki azonban rég
nem járt itt, örömmel tapasztalhatja,
hogy a korábban elhanyagolt m emlék épületek többségét felújították,
az utcák rendezettek és visszakapták
korábbi elnevezésüket, így a Szent Erzsébet utca is. A magyarországi látogatóra már nem tekintenek gyanakvással. A határellen"rzések megsz nése
óta közelebb került Kassa Magyarországhoz. Átjárnak az emberek dolgozni, vásárolni, kikapcsolódni egyik
országból a másikba. Remélhet"leg a
lelkekben is leomlanak az egymást elválasztó falak.
A helynök szerint a kedélyeket ma
borzoló szlovák–magyar ellentétekb"l
inkább a mindennapi életben, hála Istennek, legalább is Kassán, semmi nem
érezhet".
Szerdahelyi Csongor

ELHUNYT II. ALEKSZIJ PÁTRIÁRKA
Elhunyt II. Alekszij, Moszkva és
egész Oroszország pátriárkája. A 79 éves
egyházf" halála december 5-én a reggeli órákban következett be. Az egyházf"
már hosszabb ideje szívproblémákkal
küzdött, több ízben kezelték különböz"
klinikákon.
Alekszij pátriárka !990 óta állt a több
millió hív"t számláló Orosz Ortodox Egyház élén. Hivatali idejének legf"bb feladata az Egyház felépítése volt a 70 évig tartó kommunista uralom után. Az állammal
való kapcsolatok a kezdeti nehézségek után
Putyin elnök hivatalba lépésével javultak.
A Vatikánban szomorúsággal és megdöbbenéssel fogadták Alekszij pátriárka halálhírét – tette közzé a Keresztény
Egység El"segítésének Pápai Tanácsa.
II. Alekszij !994-ben ellátogatott Magyarországra. Az Országházban elmondott beszédében az orosz nép nevében
bocsánatot kért az !956-os magyarországi eseményekért.
A pátriárka és a Magyar Egyház kapcsolatának fontos állomásaként Erd"

A Szent Szinódus döntése alapján jaPéter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az !956-os for- nuár 27-én és 28-án ülésezik az Orosz
radalom 50. évfordulójára készülve, a Ortodox Egyház Helyi Zsinata, amelyen
nemzet lelki megújulásáért kezdett ima- megválasztják az új moszkvai pátriárkát.
év keretében 2006 februárjában levelet Az új pátriárka ünnepélyes beiktatására
küldött II. Alekszij, amelyre a pátriárka 2009. február !-jén kerül sor.
válaszolt.
Erd" Péter bíboros
II. Alekszij pátriárka haláláról értesülve
még aznap levelet küldött Kirill szmolenszki
és kalinyingrádi metropolitának.
December 9-én az
Egyház és a politika
magas rangú képvisel"inek jelenlétében temették el II. Alekszij
pátriárkát. Több mint
80 000 ember tette
tiszteletét a moszkvai
Megváltó Krisztus-szé- II. Alekszij pátriárka 2007 júniusában fogadta Erd" Pékesegyházban felrava- ter bíborost, aki az Orosz Ortodox Egyháznak ajándétalozott egyházf" el"tt. kozta Szent István király ereklyéjének egy részét
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Gyermekeknek

KIRÁLYOK PAPÍRKORONÁVAL
Koronás f k jártak-keltek az elmúlt
napokban kerületünkben, betérve hol
ebbe, hol abba a házba. A közvilágítás
sápadt fényei irigykedve nézték a koronák csillogását, pedig azok csak aranyos
papírból és tubusos ragasztóból készültek. A betlehemi királyok kés i utódaiként útra kel Þúk azt hitték, k most
királyt alakítanak. Én azonban átláttam
papírkoronájukon és felismertem ket.
Mert biz valódi királyÞak k. Ahogyan
a szüleik is látják ket. És amilyennek
látta ket odaföntr l a Mennyei Atya is.
Persze a Jézus korabeli királyoknak
– így a Betlehembe igyekv knek is – fényesebb volt a ruhájuk, talán még az ábrázatuk is. A betlehemi háromkirályoknak
meg aztán szabályosan ragyogott az arcuk, a Gyermek közvetlen közelr l való

látásától. De azért k is egy sorban térdepeltek a pásztorokkal, a tegnap még
elhagyott istállóban. A Kisded jelenlétében így aztán mindenki a helyén volt.
Mert úgy van az, hogy csak a munka,
a hivatás más, az elhivatottság és az örökség ugyanaz. Krisztus örökségéhez pedig
csak úgy juthatunk, ha úrrá leszünk lustaságunkon, útra kelünk és elfogadjuk azt
abban a közösségben, amelyben elrendelte mindannyiunk közös Barátja, Jézus.
Ne feledjétek soha, hogy a király is
akkor a legnagyobb, amikor Ura el tt
térdepel. Mert
is csak így lehet az
egyetlen igazi királynak a testvére. Bármilyen közösség igazi vezet je csak akkor legyen hiteles el ttetek, ha Isten parancsai szerint él. Ha veszi a fáradságot,
s útra is kel, ha kell.
András bácsi

Fiataloknak

ÉN, PÁL…
2008 júniusában a Szentatya Szent
Pál-évet hirdetett, az apostol születésének 2000. évfordulója alkamából.
Ki volt ? Egy szenvedélyes, tüzes lélek, aki minden hátsó gondolat nélkül ragaszkodik eszményéhez. Számára Isten a
minden, akihez feltétlen h"séggel ragaszkodni kell. Saul a neve, Tarzuszban született, Ciliciában. Ez a szenvedélyesség,
ez a forrongó vérmérséklet milyen jól jött
azoknak, akik a zsenge, éppen kibontakozó keresztény közösségek ellenségei voltak. „Kapóra jött” buzgalma, Þatalos tettvágya és a keresztények iránti gy"lölete a
hatalomnak, aminek egyetlen célja pusztítani, elnémítani ezeket a szakadár „istenkáromlókat”. Hajsza, börtön, kard: Saul
istenszolgálatának eszközei… egészen
Damaszkusz városának kapujáig. Eddig

s nem tovább. Itt Isten elveszi t le népe
ellen dúló buzgalmát és a saját szolgálatába állítja. Saulból, Isten kegyelméb l, Pál
lesz. Apostol, az Örömhír, a világ végs
határait ostromló igehirdetés szolgája. S
ez a csodálatos ennek a Saulból Pállá tér
ember életében. Szenvedély és buzgóság:
er , a gy"löletet szeretetszolgálattá átalakító energia, aminek egyetlen forrása Isten. Leveleit, tanítását olvasva el ttünk áll
egy ember, aki Krisztusnak, az # Evangéliumának, a szeretet örömhírének rendíthetetlen szolgája. Nem számít sem munka,
sem fáradság, szenvedés vagy nélkülözés,
ha feladatát, a Krisztustól nyert hivatását
teljesítenie kell. Semmi sem választhatja
el Krisztus és Isten szeretetét l… Rá feltekinteni, t le a szeretet nyelvét megtanulni
a ma emberének sem lehetetlen. Pál atya

IMASZÁNDÉKOK

legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn "2,2",)
Január 25-én a pápa mindig err l a témáról szól. 2007-ben mondta: „Mindenki,
aki Isten szavát hallgatja, képes és köteles
beszélni, továbbadni azt másoknak, azoknak, akik sose hallották, vagy akik elfelejtették, eltemették a világ tövises zavargásai és
csalódásai alá (vö. Mt "3,22). Talán nincs
bátorságunk, hogy elmondjuk és tanúsítsuk, amint tették azok, akik Dekapoliszban
tanúskodtak a süketnéma gyógyulásáról?”
(Vö. Mk 7,36–37.) – A pápa 2008-as beszédét akár teljes egészében lehetne idézni.
Lássunk csupán néhány sort. Az imahét
végén „még inkább tudatában vagyunk
annak, hogy az egység visszaállításának
m!ve, amely megköveteli minden energiánkat és minden er feszítésünket, valóban
végtelenül meghaladja lehet ségeinket.
Az Istennel és férÞ-n i testvéreinkkel való
egység olyan ajándék, amely fentr l jön, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti közösségb l fakad, abban n és tökéletesedik.”
Imádkozzunk Krisztus Egyházának
egyre inkább megvalósuló egységéért!
Nagy Ferenc SJ

(Folytatás a 2. oldalról)

legtöbb hív je az Orosz Ortodox Egyháznak van. – Az egység sok tényez je valamennyi keresztény egyházban egyaránt
megvan; de mély tanításbeli különbségek
és gyakorlati nehézségek választják el
ket; a teljes közösségre lépés lehet sége
messzinek t!nik.
Az ökumenizmus lassú útján "908 óta
jelent s lépések történnek; az amerikai
Paul Watson episzkopaliánus (anglikán)
lelkész volt a bátor kezdeményez . Eszmei szinten számos megegyezés történt,
legújabban pl. a keresztelés érvényességének kölcsönös elismerésében. Egyházvezet k gyakran találkoznak, hogy
keressék a közeledés és az egység útjait.
Konkrét ökumenizmus szép példáit éljük
meg a világ számos pontján: szomszédok,
barátok együtt imádkoznak, bekapcsolódnak egymás liturgikus ünnepléseibe.
Ugyanazért a nagy kegyelemért imádkozunk, amelyért Jézus is: „hogy mindnyájan egy legyenek, ahogyan te, Atyám,
bennem van, és én tebenned, úgy k is egy

SZÉKFOGLALÓ...
(Folytatás a 3. oldalról)

A Szent István Akadémia sok tudományos társulattal tartotta a kapcsolatot, köztük magával a Magyar Tudományos Akadémiával is, amely tagjainak
jelent s része egyben a Szent István
Akadémiának is a tagja volt. Giesswein
után gróf Apponyi Albert volt az elnök,
"938-tól Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás töltötte be az elnöki funkciót. Ekkor négy osztályban folyt a munka: Hittudományi és bölcseleti osztály,
Történelem, jog- és államtudományi
osztály, Nyelv- és széptudományi osz-

tály, Mennyiségtan- és természettudományi osztály.
A negyvenéves kikényszerített „szünet”
után Horvát Adolf professzor, az "95" óta
„tetszhalál” állapotában lév akadémia
egyetlen él tagja közbenjárásával az
akadémia újrakezdhette munkáját, mivel
kánonjogi feloszlatására szerencsére sosem került sor. E tény alapján Erd Péter bíboros prímás dekrétuma tisztázta az
egyházi és állami törvények értelmében
az akadémia jogi helyzetét, miszerint az
akadémia tudományos testület, hivatalos
nyilvános egyházi társulás (consociatio
publica), amelynek f véd je Magyarország mindenkori prímása.
(MK)

A FIATALOK HITE
A Þatalok többsége pozitívan vélekedik a vallásról és a hitr l – mutatják a 6
kontinens !7 országában, több mint 7000 Þatal megkérdezésével készült kétéves
vizsgálat eredményei.
A Þatalok szerint a lelki beállítottság
nem azonos a vallásossággal. Az összes
válaszadó többségére egyszerre jellemz a lelki érdekl dés és a vallásosság
(34%), mintegy negyedrészük (23%)
lelki beállítottságúnak mondja magát,
de nem vallásosnak. A kérdésre minden ötödik Þatal azt válaszolta, hogy
nem tudja. Az amerikai Þatalok körében
ugyanezek az arányok kissé eltér ek: ott
43% sorolja magát a „lelki és vallásos”
és 27% a „csak lelki” kategóriába.
„Szerintem a lelki dolgokat saját magunkban tapasztaljuk meg. A vallás meg
– hát, az a vallásom” – mondta egy !5
éves dél-afrikai lány. „A vallás nagyA John Templeton Alapítvány átfogó részt el írásokból áll: ezt kell tenni, azt
felmérése szerint a !2 és 25 év közöt- nem szabad. A lelki beállítottság szerinti Þatalok 57%-a lelki beállítottságúnak tem azt jelenti: állok a hegytet n, a szél
vallja magát. Ennek foka országonként belekap a hajamba, és érzem, hogy szaváltozó: a legmagasabb az Egyesült Ál- bad vagyok.” Egy !5 éves ausztrál lány
lamokban, ahol a Þatalok 52%-a a „na- pedig így fogalmazott: „Aki vallásos, az
gyon lelki” vagy a „meglehet sen lelki” eszével tudja a dolgokat, aki a lelkiekre
kategóriába sorolja magát, és Thaiföldön, nyitott, az a szívével.”
A megkérdezettek többsége (72%) jóahol ez az arány 50%. Legalacsonyabb
Ausztráliában, ahol csupán 23% nevezi nak tartja, ha valaki lelki beállítottságú,
magát „nagyon lelki” beállítottságúnak. illetve vallásos (67%). A Þatalok mintAz ausztrál Þataloknak majdnem a fele egy 25%-a számára mindegy, hogy vala(47%) nem tartja magát lelki beállított- ki hív /vallásos-e, vagy sem.
Lelki kérdésekben a legtöbb Þatal
ságúnak. Ezzel szemben Thaiföldön a
lelkiek iránt egyáltalán nem érdekl d k (44%) a családjához fordul; !5% baráaránya mindössze !2%, Kanadában, In- toktól, !4% egyházi intézményt l kap
diában, Ukrajnában és az Egyesült Álla- segítséget. Majdnem minden ötödik Þamokban pedig mintegy 20% – írja a The tal jelezte, hogy nincs, akit l lelkiek terén tanácsot kérhetne. A lelki tanácsadót
Christian Post internetes portál.
A „lelki beállítottság” fogalma a Þ- nélkülöz Þatalok aránya különösen
atalok 36%-a számára azt jelenti, hogy magas az Egyesült Királyságban (38%)
hisz Istenben. 32% úgy határozza meg, és Ausztráliában (37%); Kamerunban
hogy hiszi, hogy az életnek van értelme. viszont igen alacsony: ott mindössze a
26% pedig az önmagunkhoz való h"- Þatalok 4%-a mondta, hogy ilyen kérdéséggel azonosítja. Ez az arány azonban sekkel nem tud kihez fordulni.
Don Ratcliff, a Wheaton College
országonként és kultúránként változik:
Indiában a Þatalok a lelki beállítottságot professzora, a felmérést végz intézet
inkább az önmagunkhoz való h"séggel tanácsadója november !4-i nyilatkozaazonosítják (38%), mint az istenhittel tában örvendetesnek nevezte, hogy mi(33%). Kanadában 52% az istenhitet, közben a tizenévesek egyre kevésbé jár48% pedig az élet értelmébe vetett hitet nak templomba, nagy többségük mégis
tartja a lelkiség kritériumának. Ugyan- megfogalmazza, hogy hisz Istenben, az
csak Kanadában a válaszadók több mint élet lelki dimenziójában és a halál utánegyede (28%) fogalmazta meg – a vi- ni életben. A professzor reméli, hogy
lágon egyedülálló módon –, hogy a lel- a most lezárult felmérést újabb kutakiség bels békével vagy boldogsággal tás követi majd, amely segít feltárni a
jár. Az ausztrál, angol és amerikai Þata- templomok csökken látogatottságának
lok szerint a lelkiség els sorban az élet esetleg gyermek- vagy serdül korban
gyökerez okait.
értelmébe vetett hitet jelenti.

NAGYBECSKEREKI JUBILEUM
Hároméves el készület vette kezdetét a nagybecskereki püspökség területén az egyházmegye megalapításának
25. évfordulójára, amely 20!!. december !6-ra esik. A keresztény élet fontos
jellegzetességeire összpontosítunk, ami
hozzásegít ahhoz, hogy hálánk jeléül elmélyítsük hitünket, reményünket és szeretetünket – mondta Német László SVD
megyéspüspök.
A f pásztor ismertette az elkövetkez
három egyházi év programját, melynek
központi témái: 2008. advent els vasárnapjától 2009. Krisztus Király vasárnapjáig: Kérügma – igehirdetés. 2009.
advent els vasárnapjától 20!0. Krisztus
Király vasárnapjáig: Liturgia – istentisztelet. 20!0. advent els vasárnapjától 20!!. Krisztus Király vasárnapjáig:
Diakónia – tevékeny szeretet.
A Szent István-i alapítású egyházmegye az si Csanádi Egyházmegye része volt, majd a Trianoni Diktátummal
a Tiszára és Al-Dunára forduló része a
Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a
kés bbi Jugoszláv Királysághoz tartozott. Utóbbi rész vezetésére a Szentszék
apostoli kormányzót jelölt ki !923-ban,

és az újonnan megalakult belgrádi érsekséghez csatolta. II. János Pál pápa
!986. december !6-án kelt levelével
megszüntette a jugoszláviai Bánát Apostoli Kormányzóságát, és megalapította a
nagybecskereki püspökséget. A Szentszék ezzel a határozatával a helyi egyházat elcsatolta a belgrádi érsekségt l és
önálló területi egységgé nyilvánította,
saját megyéspüspökkel.

A nagybecskereki Nepomuki Szent
János-székesegyház

2009. január
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Floridai levél

TOLÓKOCSIBAN,
VASTÜD BEN
Egy gondolat hívta életre a tanulmányút emlékeit. Igaz, egy egészen más
világból jönnek el , mint amelyik Jókai
Annát késztette döbbenetes meglátására, de amelyek a „mélyben” mégis
találkoznak. „Valami bénul bennünk.
Egyesek a vastüd vel is kiegyeznének:
helyettük m!ködik. Csak semmi öner !” (Rosszkedvünk tele. HITEL 2008.
február).
Hat bajor Þatal három kísér vel a
híres kaliforniai egyetemi városban,
Berkley-ben töltött néhány hetet. A bajorok a szklerózis multiplex, a vendéglátók
a gyermekbénulás különböz stádiumaival küzdöttek már évek óta. A kaliforniaiak gondoskodtak szállásról, étkezésr l
és nemcsak intézményeiket mutatták meg
a vendégeknek, összehozták ket amerikai sorstársaikkal is.
A véletlen úgy hozta, hogy éppen abban az id ben rendezték meg a Missouri
állambeli St. Louisban a gyermekparalízis által érintettek nemzetközi konferenciáját. A bajor csoportot oda is elvitték.
Dél-Amerikából, Afrikából, Európából
érkeztek a résztvev k. Sokan az elnökl
bizottságban is helyet kaptak.
Felt!nt egy New York környéki
hölgy. "t a különleges szerkezetekkel
felszerelt ágyában fekve hozta el az
egyik repül társaság. De hogy ezt elérje, a mozdulatlanságra ítélt n óriási harcot folytatott. El ször egyetlen
cég sem vállalta a szállítását. Mereven
elutasították. De a mozgásképtelen n
nem hagyta magát. Éles eszével és hihetetlen akarater vel hegyeket mozgatott meg. Jogi segítséggel pedig bebizonyította, a nemleges válasz diszkriminációt jelent, ezt pedig elfogadni
nem lehet.
A tolókocsiban ül id s jezsuita szerzetes minden gy!lésen ott volt. Az egész
napon át tartó megbeszélések után pedig
szentmisét mondott. Mindenkit meghatott
mikor elnézést kért akadozó beszédéért.
Amerikai születés!, Kínában dolgozott
és évtizedek után most misézik el ször
az anyanyelvén.
Berkley, Kalifornia. Kedves, emeletes
kis ház. Gondozott kert, virágok, bokrok.
A tulajdonos, egy ötven év körüli férÞ,
egyedül él. Egyik szobáját gyakran kiadja külföldi látogatóknak. Jó alkalmak
ezek a találkozások, hogy megismerje
más világok lakóit, életét.
Minden érdekli, m!vészet, irodalom,
politika. A beszélgetések kinyitják a világot a szoba rabja, életment segít jének a foglya el tt. A férÞ vastüd ben
fekszik.
A vastüd re, a száj közvetlen közelében, egy roppant érzékeny mikrofont
er sítettek. Légzéssel, a kilélegzett leveg irányításával kezeli a szerkezetet.
Állandó összeköttetésben áll a telefonközponttal. Hívására azonnal kapcsolják a kért számot. Barátait, ismer seit,
de ami a legfontosabb, a kórház illetékes osztályát. (És rögtön jön a segítség.) A vastüd ben él férÞt naponta
rendszeresen látogatják a hivatásos és
az önkéntes segít k, barátai. Nem zúgolódik. Hasonlóan az ágyhoz kötött
New York-i hölgyhöz, igyekszik tehetetlenségre ítélt helyzetéb l a legjobbat
kihozni, mozdulatlanságában is emberhez méltóan élni.
Végezetül az egyik svéd delegátusnak a szociális gondoskodásáról híres
államához intézett kérése. Az évek óta
paralízises férÞ – társai nevében is –
csak egyet kért: Az állam ne gondoskodjék róluk minden részletre kiterjed , bénító mértékben. Hagyjon nekik
mozgásteret. Hagyja élni bennük az ...
öner t!
Bitskey Ella, Sarasota

JUHÁSZ LÁSZLÓ HALÁLÁRA
Lapunkat kezdett l fogva Þgyelemmel
kísérte, annál is inkább, mert a Szabad Európa Rádió szerkeszt jeként hosszú id n át
gondozta a Protestáns Világ cím! adást,
de ebben sohasem a katolikusok és protestánsok közti különbséget domborította ki,
hanem azt kereste, ami összeköt bennünket. M!sorai vezérfonala az ökuméne volt,
de a megértés jellemezte embertársai iránti
magatartását is. Különös érdekl déssel kutatta a külföldi magyar emlékeket. Ezekb l
számos könyvet írt, majd pedig a kommunista rendszer bukása után a Duna Televízió, valamint a Magyar Televízió számára
Þlm formájában is feldolgozta hosszabb
lélegzet! írásait. Els ként "993-ban a Bécs
magyar emlékei készült el. Ezután nem
volt olyan esztend , hogy Juhász László ne jelentkezett volna újabb dokumentumÞlmmel: Bujdosók nyomában ("995),
Isztambul magyar emlékei, Egy század
végnapjai ("996), A kövek üzenete ("997),
Az olaszországi magyar légió ("998), Régi
bécsi magyarok nyomában ("999), A tiszaháti magyarok kálváriája (2000), A Fraknói
kincs (200"), A b!nbak (2002), Ferenc József utolsó diplomatája (2002), Pogány világ Magyarországon (2003), Mátyás király
Bécsben (2004), Ausztria magyar emlékei,
továbbá a forradalom és szabadságharc fél
évszázados évfordulójára a Megszólalt a
gy ri Vaskakas.

Juhász László "933-ban született Kaposvárott, "952-ben a gy ri bencéseknél
érettségizett. Noha református volt, mindig
nagy szeretettel emlékezett vissza a bencés
középiskolában töltött évekre. Budapesten
szerzett jogi diplomát, de a szabadságharc
eltiprása után Ausztriába menekült. Bécsben a Kereskedelmi Akadémia idegenforgalmi szakát végezte el. Az ott szerzett
ismeretanyag komoly segítségére volt a
külföldi magyar emlékek felkutatásában.
33 éven át volt a Szabad Európa Rádió
munkatársa. M!sorai közül kiemelked ek
voltak a hagyomány rz és történelmi adások. "99"-ben – korai nyugdíjjal – kivált a
rádióból, mert úgy érezte, hogy Magyarország felszabadult és ezzel a Szabad Európa
Rádió betöltötte hivatását. Budapesten néhány évig a Magyar Televízió hírigazgatója volt, majd egy id n át a Magyar Rádió
Közalapítvány kuratóriumának alelnöke.
Közben töretlenül készítette dokumentumÞlmjeit. A burgenlandi Fraknó lett otthona,
ott is érte november végén a halál, miközben utolsó simításokra készült Zarándok
úton Andauba cím! Þlmjén. Ezzel egy magyarbarát indiainak akart emléket állítani,
aki "958-ban, 60-ban és 6"-ben München
központjából zarándoklatot rendezett ahhoz
az andaui hídhoz, amelyen "956 végén anynyi magyarnak sikerült szabad földre menekülnie.
Vincze András

CSODÁK A KATOLIKUS EGYHÁZBAN
(Andreas Englisch: Isten nyomai. Csodák a Katolikus Egyházban)
A szerz német újságíró; !987 óta vatikáni tudósító. Könyvének német
eredetije 2. kiadásában
2006-ban jelent meg.
Húsz éve tartó római tevékenységének a II. János
Pál és a Habemus papam
cím", könyv jelleg" gyümölcsei bestsellerek lettek. Ez a könyv is megérdemel hasonló sikert. – A
prológus meg az epilógus
világosan jelzi, hogy 5-7
éves Þa dönt en befolyásolta a könyv megírását.
Ez a körülmény némi gyerekes jelleget kölcsönöz
egy nagyon is „feln tt”
problémakörnek.
Lássunk néhány részletesen tárgyalt f bb témát:
Pietrelcinai Pio atya stigmái
és gyógyításai (ebben az
összefüggésben egy olyan
halottfeltámasztás, amely
Ratzinger bíboros római
környezetében történt), Milingo érsek, örödög"z k
Rómában és Itáliában, II.
János Pál csodái és szenvedései, Civitavecchia
(Grillo püspök pálfordulása), Medjugorje, Fatima,
Lourdes (a jelenések, a
csodák, a zarándoklatok),
Guadalupe, La Salette (csoda és csalás problémája, II.
János Pál és XVI. Benedek hozzáállása), az érseki
pallium, személyes emlékek
Jézustól (a szent lépcs Rómában, Longinus lándzsája,
a loretói szent ház, keresztereklyék, a torinói lepel). A
könyv vége hosszan szól a
Sibillini-hegyekben található fantomkolostorról és épít jér l, Pietro atyáról; ez a

téma szintén személyesen
és nagyon mélyen érinti a
szerz t.
Andreas Englisch igen
alapos és részletes dokumentációt gy"jtött össze
és tár elénk. Amit pl. Pio
atya viszontagságairól elmond, az megegyezik az
emlékezetemben elraktározott információkkal. Hasonló a helyzet Fatimával,
Lourdes-dal, a torinói lepellel kapcsolatban. – Teológusokkal is sokat beszélt,
tanulmányozta írásaikat;
ami ebb l könyvében lecsapódott, azt eléggé meg-

határozta a saját keresésének folyamatos alakulása.
Érzékeljük, hogy Isten
a világ hétköznapi irányításában és a csodák kezdeményezésében egyaránt
kiszámíthatatlan, s t szinte
„önkényes”. Az, ami jó és
szép, és az, ami gonosz és
sátáni, megdöbbent en bonyolódik a történésekben.
A csoda lényegében szépen
belesimul a valóság alakulásába; bel lünk viszont a
legkülönfélébb reakciókat
váltja ki. A szerz többször
szóvá teszi pl., hogy Sz"z
Mária eléggé eltér küls vel és viselkedésmóddal

közelítette meg Juan Diegót
Mexikóban, Bernadette-et
Lourdes-ban és a három kis
pásztort Fatimában.
Englisch értékelései általában helyesek, és igazán magukkal ragadnak.
Néhány kérd jel azonban
felötlik. IX. Piusz politikája, egyházpolitikája aligha
függ össze Lourdes-dal
olyan értelemben, ahogy
pl. a !49skk oldalakon beszél róla. Egyébként a pápai csalatkozhatatlanságról
is mond dogmatikai és teológiai pontatlanságokat.
Az érseki pallium a mágiával nemigen áll bármilyen
összefüggésben (2!0skk).
A 2!5. oldalon leírt pápai
szertartás nem tartalmazza
(ami tévedés lenne), hogy
a Feltámadottal Péter találkozott el ször, nem pedig
Magdolna. A 220. oldalon
idézett keresztes jelszó
(„Deus lo volt”) így aligha
helyes, még a XI. századi franciában sem. Egyes
szerz ket követve Englisch
hajlik arra, hogy megkérd jelezze, Jézus tényleg
Betlehemben született-e;
ez a kérdés végeredményben kívül esik a könyv tulajdonképpeni témáján.
Igen nagy haszonnal
és élvezettel olvashatja a
könyvet a meggy z déses hív ember is – érzékelheti a csodával meg
a sátánnal kapcsolatos
tények nyugtalanító bonyolultságát – meg a hitre
fogékony, a hitet keres
olvasó is.
Maga Englisch többek
között így vall: „A torinói lepel (bonyolult történetében)
olyan érzésem volt, mintha
(Folytatás a 7. oldalon)

SZENTESTE, !9!8
#9#8. december huszonnegyedikén a
Budapestr l Kolozsvárra tartó vonat kigördül Nagyváradról. De a csucsai vasútállomásról már nem engedik továbbmenni. Katonák állnak a sínek mellett,
idegen vezényszavak hallanak.
Néhány esztendeje a hegyoldalról, a
csucsai Boncza-kastély ablakából ide, a
vasúti sínekre nézett le Ady Endre, nézte
„végzetes népét”, s hullott ki szeméb l a
könny az orosz frontról jöv és odamen
magyar katonavonatok láttán:
Hogy zúg, zuhog, árad a nóta
Valamennyi vén Þú torkán
S hogy ölte órákig az orkán
Künn ket a próba-mez kön…
Így járnak a Végezés ormán
Ezer és ezer évek óta,
Mindig a Halálba loholtak
S el nem hagyta ket a nóta.
A vonat #9#8 karácsony szentestéjén
döcögve megáll a csucsai állomáson.
Már nem katonákat visz, hol vannak már
k, szegények? Ady Endre Pesten matrac-sírján fekszik.
Az utasok lekászálódnak a vasúti kocsik lépcs jén. Amikor elindultak, még
nem tudták, nem hitték, hogy a hódítók
ilyen gyorsak. Hull a hó, ismeretlen
egyenruhájú, csúcsos süveg! román katonák sürögnek-forognak, felt!zött szuronyok csillannak meg a fényben. Túl
Csucsán, túl Kalotaszegen Erdély már
román megszállás alatt van.
A budapesti szerelvényt lekapcsolják
a mozdonyról. Aki akar, visszafordulhat.
Ketten döntenek úgy, hogy továbbmennek.
Be, a megszállt Erdélybe. A mozdonyvezet , aki kolozsvári lakos és az épít m!vész,
aki a sztánai Varju-várat megépítette. A
mozdonyvezet mellé, a gépállásba kapaszkodik fel: a budapesti Iparm!vészeti
F iskola kinevezett tanára, Kós Károly. A
szerelvény nélküli mozdony rövidet fütytyent, s belehúz az éjszakába.
Akkor már tízezrek futottak ki Erdélyb l. Jöttek a maradék Magyarországra,
menekültek a megaláztatás, a kisebbségi
sors el l, egymást érték a Budapestre
igyekv „repatriáló” vonatok.
Hömpölyög az áradat, s megy vele
szemben Kós Károly. Megy Sztánára
könyvet írni, újságot szerkeszteni, megy
Kolozsvárra, magyar diákokat tanítani. Megy fedelet rakni. Építeni iskolát,
múzeumot, Isten házát. Otthont adni az
otthontalanságban – testnek és léleknek
egyaránt.
Mert kijöhettek, kijöhetnek bármily
sokan, sokkal többen otthon maradnak.
„A négyesztend s háborúban megvérzett, megtizedelt, megcsalt és aztán megriasztott nép – írja kés bb, már Kolozsvárott –, mint bottal széjjelvert nyáj húzódott be a vackába.” A szellemi ember
nem hagyhatja magukra ket.
Évekkel kés bb egy újságíró megkérdezte Kós Károlyt, miért nem fordult
vissza Csucsánál? Hiszen Pesten jó állás
várta, biztonságos megélhetés, a családját is a f városba hozathatta volna. Miért választotta a kisebbségi sorsot?
Imádott költ jével, Ady Endrével is
válaszolhatott volna. Azért, mert: „szép
ilyen végzetes néppel ugyanaznak tudni
magunkat.” De csak ennyit felelt:
– Karácsonyra én mindig hazamentem.
Kósa Csaba

Olyan mértékben vesszük
Istent komolyan, amilyen
mértékben a b nt is komolyan vesszük.
Joachim Güntner
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TESTVÉRI...
(Folytatás az 1. oldalról)

hoz, hogy Mindszenty József bíboros
köztéri szobrát Budapesten felállíthassuk. A következ két nap ellátogattunk
még két közelben lev magyar közösséghez: Erdingbe és Rosenheimbe is.
Köszönet a külhoni magyaroknak,
els sorban a püspök atyának és Merka
János atyának, akik példás szorgalommal fogják össze a kis magyar közösségeket, lelkesítik híveiket. A Széchenyi Kör vezet it, Kucsera Jánost és
Jánosi Andrást is megilleti a köszönet
a lelkes fogadtatásért és a támogatásért! Szintén hálával gondolunk Jánosi Margit, Vizi Zsuzsa és Vizer Györgyi áldozatos munkájára. Külön öröm
volt számunkra, hogy Erdingben egy
fiatal, most alakuló, sokszín! magyar
közösséget ismerhettünk meg Dénes
vezetésével.
Rosenheimben Rózsa László és felesége, Éva asszony közösségmegtartó munkájának köszönhet en igen sok
Mindszenty bíborost tisztel magyar körében ünnepelhettünk.
A várakozáson felüli szíves fogadtatás meger sített minket abban a hitben, hogy érdemes
Mindszenty bíboros
nyomán járnunk, aki
hitt a magyarok öszszetartó erejében!
Ismert mondata:
„Állok Istenért, Egyházért, Hazáért, mert
ezt a kötelességet
rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata.” Ez a helytállás kötelez minket is,
itthon maradottakat!
Petrovics Sándor
Cserháti Ferenc püspök az el adókkal és a szervez kkel

A Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja a Müncheni Széchenyi Kör meghívására október 24-én ünnepi estet
tartott a forradalom és szabadságharc
tiszteletére, és bemutatta Mindszenty
bíboros életútját. A Magyar Katolikus
Misszió Háza, melyet a bíboros úr alapított, megtelt a Münchenben él magyarokkal. Az est f védnöke Cserháti
Ferenc püspök úr volt.
A megemlékezés szívet melenget
köszöntéssel kezd dött: Wittner Mária
szabadságharcos saját készítés! zászlaját adtuk át Prágay Dezs professzornak,
aki a Corvin közi harcok "7 sebesültjét
menekítette ki a t!zharcból.
El ször Horváth Attila a Hittel a Nemzetért Alapítvány elnöke a forradalom
eseményeit foglalta össze. Ezt követte a
Mindszenty József bíboros példamutató
életét, tanítását bemutató el adás, melyet
Rezsabek ZsóÞ gyönyör! hárfajátéka
még átéltebbé tett. A Himnusz eléneklése
után a Széchenyi Kör vezet i – Kucsera
János, Jánosi András – és a jelenlév k
b kez! adományaikkal járultak hozzá
alapítványunk céljának megvalósításá-

PÜSPÖKI MISE HELSINKIBEN
Advent els vasárnapján a külföldön
él magyarok pasztorációjával megbízott Cserháti Ferenc püspök ünnepi
szentmisét tartott Helsinkiben, a Szent
Henrik-templomban. A püspököt a
Finnországi Magyar (Ökumenikus)
Keresztény Közösség hívta meg a Þnn
f városba. Szentmise után a plébánia
közösségi helyiségében a Finnországban él magyarok meghallgatták a püspök el adását a világban szétszóródott
magyarsággal való találkozásairól,
majd kötetlen beszélgetés és agapé következett. Az adventi id szakot megnyitó szentmise méltó befejezése volt
a 2008-as naptári év magyar nyelv!
katolikus eseménysorozatának. A szertartást Bogányi Tibor orgonam!vész és
Bogányi Bernadett fuvolam!vész játéka tette ünnepélyesebbé.
***
Finnországban a magyar nyelv! katolikus misék szervezését az elmúlt "0 év-

ben els sorban magánszemélyek végezték, de a nemrég egyesületként bejegyzett Finnországi Magyar (Ökumenikus)
Keresztény Közösség 2008-ban aktív
szerepet vállalt ezen a téren is. 2008 júniusában a csíkszeredai Darvas Kozma
József, augusztusban pedig a budapesti
Pál Ferenc plébános kereste fel a Helsinkiben él magyarokat.
Sz!cs Áron

A PÁLOS REND...

tartozik, hív meggy z dése szerint él, és
ez a következetesen vállalt meggy z dés
szembeállíthatja t a környezetével.
A szentmise végén a rend generálisa,
Izydor Matuszewski szólt a rend történetér l, majd ajándékok átadására került sor: a
generális atya a Cz#stochowai Fekete Madonna kegyképet adományozta a magyar
rendtartománynak, Erd Péter bíboros, aki
a rend konfrátere (tiszteletbeli tagja), egy
levelet adott át, amelynek értelmében az
Esztergom–Budapesti F egyházmegye
a Sziklatemplom államtól visszakapott
használati jogát a pálos rendnek ajándékozza. A szentmise a pápai és a magyar
himnusz eléneklésével ért véget.
(MK)
Kép: Rochlitz Bernadett

(Folytatás az 1. oldalról)

remetéknek a példája, akik között az korában már bizonyára szép számmal voltak
magyarok, de akiknek az el dei még Szent
István idején Itáliából, Lengyelországból,
Csehországból jöttek és akik a pusztaságban laktak” – fogalmazott a bíboros.
Boldog Özséb és követ i a radikális
Krisztus-követést választották, és ennek
a szilárd és állhatatos magatartásnak az
aktualitására mutat rá a felolvasott evangéliumi részlet is (Lk 9,57-62) – folytatta
Erd Péter. Az emberek többsége a mai
Európában sem gondolkodik és él következetes keresztény módján. A hív nek
tehát vállalnia kell, hogy a kisebbséghez

Ünnepi szentmise a helsinki Szent
Henrik-templomban

Napjainkban, a globalizációnak ebben
a korszakában, szintén ez az Egyház és
benne minden tagjának hivatása-küldetése is; olyan küldetés, amelyben a Þgyelmes lelkipásztori gondoskodás kiterjed a
migránsok sokrét világára is – külföldön
tanuló diákok, szám zöttek és kitelepítettek
–, beleértve a modern rabszolgaság valamennyi áldozatát, mint például az emberkereskedelem áldozatait. Napjainkban a
Nemzetek Apostolának ugyanazon elkötelezett hozzáállásával kell közvetítenünk az
üdvösség hírét, jóllehet a különböz! szociális és kulturális helyzetekre éppúgy Þgyelemmel kell lennünk, mint a nehézségekre,
amelyekkel a migránsok és az útonlév!k
sajátos helyzetük alapján szembesülnek.
Az a kívánságom, hogy minden keresztény
közösség ugyanazt az apostoli buzgóságot
ápolja, mint Szent Pál, aki mindenkinek
hirdette az Atya üdvözít! szeretetét (Róm
8,15-16; Gal 4,6), s aki, hogy „minél többet megnyerjen” (Krisztusnak, 1Kor 9,19),
„a gyöngék közt gyönge... mindenkinek
mindene (lett), hogy mindenkit üdvözítsen” (1Kor 9,22). Példája serkentsen minket is arra, hogy a világ minden részében
szolidárisak legyünk e testvéreinkkel, és
minden eszközzel szorgalmazzuk a békés
együttélést a különböz! etnikumok, kultúrák és vallások között.
De mi volt a Népek Apostolának nagy
titka? Kiemelked! apostoli buzgósága,
küzd! szellemisége azzal a ténnyel magyarázható, hogy „Krisztus magával
ragadta” (Fil 3,12) és ! olyan szoros
kapcsolatban élt vele, hogy miközben
életének részese lett, „a szenvedésben is
vállalja vele a közösséget” (Fil 3,10; vö.
még: Róm 8,17; 2Kor 4,8-12; Kol 1,24).
Ez Szent Pál apostoli buzgóságának forrása, amint maga mondja önmagáról:
Isten „...már születésemt!l fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy
kinyilatkoztassa bennem a Fiát, hogy
hirdessem a pogányoknak...” (Gal 1, 1516; vö. még: Róm 15, 15-16). Krisztussal együtt „társ-keresztrefeszített”-nek
érezte magát, úgyhogy végül is elmondhatta önmagáról: „Élek, de már nem én
élek, hanem Krisztus él énbennem” (Gal
2, 20). Semmiféle nehézség sem tarthatta vissza attól, hogy bátran folytassa
evangelizációs m ködését még az olyan
kozmopolita városokban is, mint Róma
és Korintus, amelyek lakossága abban
az id!ben a különböz! etnikumok és kultúrák valóságos mozaikját alkotta.
Az Apostolok Cselekedeteit és Pál
különböz! címzettekhez intézett leveleit
olvasva olyan Egyház bontakozik ki el!ttünk, amely senkit sem zár ki, mindenki
el!tt nyitva áll, és mindenféle kultúrából,
fajból származó hívekb!l tev!dik össze,
hiszen minden megkeresztelt ember Krisztus egyetlen Testének él! tagja. Ebb!l
a szempontból egyedülálló jelent!ség
a mindennapokban konkrét formát ölt!
testvéri szolidaritás, a részvét és az örömmel való gondoskodás embertársainkról.
Pál apostol mégis azt tanítja, hogy a kölcsönös testvéri elfogadásnak ezt a dimenzióját sem lehet tettekre váltani, ha hiányzik bennünk a készség Isten szavakkal
hirdetett és gyakorlattá változtatott Igéjének (vö. 1Tessz 1,6) hallgatására és befogadására. Ez az Ige mindenkit Krisztus
követésére szólít (vö. Ef 5,1-2) az Apostol
nyomdokain (vö. 1Kor 11,1). Ezért minél
inkább egyesül egy közösség Krisztussal,
annál inkább gondoskodik tagjairól, kerüli az el!ítéletet, mások megvetését, a
botrányt, és nyitva áll a kölcsönös befogadásra (vö. Róm 14,1-3; 15,7). A hívek
Krisztushoz hasonulva testvérként, az egy
közös Atya gyermekeiként ismerik fel egymást (Róm 8,14-16; Gal 3,26; 4,6). Ez az
értékes testvériség készségessé teszi !ket
arra, hogy „mindig gyakorolják a vendégszeretetet” (vö. Róm 12,13), amely

az agapé els!szülött gyermeke (vö. 1Tim
3,2; 5,10; Tit 1,8; Filem 17).
Így megvalósul az Úr ígérete: „Akkor
felkarollak benneteket és atyátok leszek,
ti meg a Þaim és a leányaim lesztek”
(2Kor 6,17-18). Mindezek tudatában
hogyne gondoskodnánk azokról, akik
olyan nehéz szükséghelyzetekbe kerültek, mint a menekültek és a szám zöttek?
Hogyne segítenénk szükségükben azokat
a gyenge és védtelen, kétes és bizonytalan helyzetekbe került embereket, akiket
a társadalom peremére szorítottak, vagy
abból teljességgel kizártak? Az ilyen embereknek különös Þgyelmet kell szentelnünk, Szent Pál egyik közismert szövegének megfelel!en: „Isten azt választotta
ki, ami a világ szemében balga, hogy
megszégyenítse a bölcseket... s ami alacsonyrend és lenézett, azt választotta
ki az Isten, a semminek látszókat, hogy
megsemmisítse azokat, akik valaminek
látszanak, hogy senki se dicsekedhessék
Isten el!tt” (vö. 1Kor 1,27-29).
Kedves Testvérek! Az elvándorlók és
menekültek világnapja, amelyet 2009. január 18-án tartunk, legyen mindenki számára ösztönzés arra, hogy teljes testvéri
szeretetben éljen mindenféle megkülönböztetett bánásmód és hátrányos különbségtétel nélkül. Legyünk meggy!z!dve arról, hogy minden ember felebarátunk, akinek szüksége van ránk és akin segíthetünk
(vö. Deus caritas est, 15). Szent Pál sok
népnek és sokféle kultúrában hirdette az
Evangéliumot; a nagy, alázatos apostol és
vándor tanítása és példája sarkalljon minket annak felismerésére, hogy a felebaráti
szeretet gyakorlása az egész keresztény
élet csúcspontja és foglalata. A szeretet
parancsa csak úgy teljesíthet! – és ezt mi
nagyon jól tudjuk – , ha Jézus tanítványai
az ! asztalánál együtt részesülnek az Eucharisztiából, amely éppen a testvériség és
a szeretet szentsége. Amint Jézus az Utolsó Vacsorán az Eucharisztia ajándékával
együtt a felebaráti szeretet új parancsát is
nekünk adta, ugyanúgy kell az " barátainak is a kegyelem erejével és Krisztusnak,
az emberek „szolgájának” nyomán haladva, teljes odaadással szolgálniuk és gondoskodniuk egymásról, amint Szent Pál is
ajánlotta: „Hordozzátok egymás terhét;
így teljesítitek Krisztus törvényét” (Gal
6,29). Csak így gyarapszik a szeretet egymás és mindenki iránt (vö. 1Tessz 3,12).
Kedves Testvérek! Ezt az „örömhírt”
nekünk szüntelenül hirdetnünk és tanítanunk kell, teljes lelkesedéssel, bátran,
odaadással és minden er!nkkel! A szeretet magába s ríti az Evangélium teljes üzenetét, Jézus tanítványait pedig az
egymás iránti szeretetükr!l és a mindenki iránt tanúsított vendégszeretetükr!l
ismerik fel. Pál apostol és különösen
Mária, a befogadás és a szeretet Édesanyja esdje ki számunkra ezt az ajándékot. Miközben Isten segítségét kérem
az elvándorlók minden támogatójára és
gondozójára, az elvándorlók egész világára, imáimban állandóan megemlékezem mindenkir!l, és szívb!l adom apostoli áldásomat.
Castel Gandolfo, 2008. augusztus 24.
XVI. Benedek
(A német és olasz szöveg alapján
fordította Cserháti Ferenc püspök)

Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár
napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltet! eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s n!ttön n!
tiszta fénye,
Amint id!ben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód
erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
Arany János
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Felújítják a gyulafehérvári
székesegyházat
Az alapításának ezredik évfordulóját
ünnepl Gyulafehérvári F egyházmegye
millenniumi célkit!zései közé tartozik a
gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház restaurálása. Az egyházmegyében
Jakubinyi György érsek szeptemberben
gy!jtést hirdetett, amelynek eredményeként 124 000 lej gy!lt össze. A székesegyház helyreállításában részt vev gazdasági hivatal és az Egyházm!vészeti Bizottság szakemberei els sorban a sürg s
állagmegóvási munkálatok elvégzését jelölték ki, így a déli torony homlokzatának
restaurálását, a Lázói-kápolna felújítását,
valamint az orgona restaurálását.
*
Lezárult Lourdes-ban
a jubileumi év
Tavaly december 8-án került sor
Lourdes-ban a jelenések 150. évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozat
ünnepélyes lezárására. A jubileumi év 9
millió zarándokot vonzott a kegyhelyre
az év során, az ünnepélyes záró szentmisén 25 ezren vettek részt.
A Rózsafüzér-bazilika el tti téren megrendezett ünnepi szentmisén számos francia püspök is megjelent. Severino Poletto
bíboros, Turin érseke így fogalmazta meg
Lourdes üzenetét: a szentek élete példa
számunkra, hogy „soha ne adjuk fel meggy z désünket, az üldöztetések és kínzatások ellenére sem”. A helyi püspök,
Jacques Perrier szavai szerint „Lourdes
arra hív bennünket, hogy kövessük Krisztust, ez volt Bernadett útja is”.
A Lourdes utcáin végigvezet szeptemberi jubileumi körmeneten, amely
Szent Bernadett spirituális útját jelképezte, 1,6 millió zarándok vett részt,
köztük XVI. Benedek pápa is.

*
Elhunyt Szemedi János püspök
Életének 88. évében tavaly december
6-án Ungváron elhunyt Szemedi János,
a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke.
Szemedi János (Iván) 1921-ben az
Ugocsa megyei Alsóveresmarton született. A ruszin nemzetiség!, magya-

rul anyanyelvi szinten beszél teológust 1947-ben szentelte pappá Boldog
Romzsa Tódor vértanú püspök.
Temetésére december 9-én került sor.
A temetési szertartás Ungváron kezd dött, a görög katolikus székesegyházban,
majd az elhunyt f pásztor földi maradványait a temetés helyére, a Nagysz l si
járásban található Alsóveresmartra (Mala
Kopan’a) szállították. A temetés el tti
napon, december 8-án a püspök testét az
Ungvári Görög Katolikus Szeminárium
melletti Szent Júdás Tádé-kápolnában
ravatalozták fel, ahol a hívek imádkozhattak a f pásztor lelki üdvéért.
*
Melbourne-i megemlékezés
A melbourne-i Magyar Központ parkjában lév H sök emlékm!vénél tavaly
november 30-án Délvidék mártírjaira
emlékeztek. Az ünnepséget megel z en
a Szent István-templomban tartott misén
Pet Gábor atya szólt a megjelenteknek
a délvidéki magyar mártíroknak kijáró
tiszteletr l. A megemlékezésen többségükben a Délvidékr l elmenekült magyarok jelentek meg, de szép számmal
vettek részt a melbourne-i magyar katolikusok, valamint más helyi magyar közösségekhez tartozó honÞtársaink is.
A megemlékezést Fliszár Petronella, a
Victoriai Emberi jogi Alap elnöke, a Magyarok Világszövetsége tagja szervezte.
*
Jótékonysági hangverseny a
müncheni Damenstift-templomban
A második adventi vasárnap került sor
a Malteser Hilfsdienst München (MHD),
valamint a müncheni Magyar Katolikus
Misszió rendezésében arra a koncertre, amelynek bevételét a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat (MMSz) által m!ködtetett családi átmeneti otthon lakóinak ajánlották fel. Közrem!ködtek: Tóth Mónika
és Bokor Iván énekes-el adóm!vészek,
valamint a DurMolok, missziónk ifjúsági
énekkara dr. Kovács János és Geng Ildikó
vezetésével. A rendezvény védnöke Kovács József, a Magyar Köztársaság müncheni f konzulja volt.

SZÁJRÓL SZÁJRA
Egy XVII. századi bordalból, áldomásból vett idézetekkel köszöntöm a
Szájról szájra kedves olvasóit az új esztend küszöbén és kívánok egészséget,
sok örömöt és boldogságot!
...Jó bor e’ gazda, jó sz l hozta,
Az Úr Isten áldgya meg,
A’ ki ezt kapálta,
A’ ki ezt hozatta,
A’ ki ezt megissza!
*
Nosza pajtás! Tölts innom,
Illyen a barátság!
Illyen, illyen, illyen az,
Illyen a’ barátság!
*
Hajts! Hajts! Hajts!
Egy itallal fel-is hajts!
Noszsza pajtás! Te-is hajts!
Vagyon egy f város,
Mellynek neve Buda,

Buda mellett egy víz,
Mellynek neve Duna,
A’ Dunában egy hal
Mellynek neve Hatsa!
Egymást szeret ket
Az Úr Isten tartsa!
*
Adjon Isten minden jót,
Bort, petsenyét, ótsó sót,
A’ Lengyelnek sok borsót,
Ellenségnek koporsót!
Adjon Isten egésséget,
Magyarok közt egygyességet
Bort, búzát, békességet,
Szép, és jó feleséget.
Meg rizve a korabeli írásmódot és
a borközi hangulat kifejezésmódját,
remélem, jókívánságaim senkit nem
csábítanak a hegy levének mértéktelen
élvezetére...
Közreadta: Ramsay Gy z
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HÁM JÁNOS NYOMDOKAIN
Teljesen megtelt a szatmárnémeti
Szent János (Hildegárda)-templom november 17-én, vasárnap délben, a Szent
Erzsébet-szobor szentelését megel z
szentmisére. A város közvéleményét
hetek óta foglalkoztató eseményre az
egyházmegye több részéb l is érkeztek, hogy együtt vegyenek részt a Szent
Erzsébet emléke el tt tisztelg szobor
felavatásán, megszentelésén. Prédikációjában, Schönberger Jen püspök Szent
Erzsébet személyét összekapcsolta a
vasárnapi Evangéliummal, amikor is a
tálentumok kapcsán megjegyezte, hogy
Szent Erzsébet tudta, mit kell tennie azzal a kinccsel, amit Isten rábízott. Meglátta a szegényeket, azokat az embereket,
akik rászorultak és kész volt segíteni rajtuk. Mint mondta, minden közösségben
meg kell találjuk azokat az embereket,
akik készek segíteni. „Nem tudom, hogy
az Egyház mit kezdhetett volna azzal a
területtel, ami a Hildegárda-templom
el tt van. Valamikor a szerzetesek kertje volt és most ezt a szabad területet az
állam és a városunk visszaadta az Egyháznak. Mit kezdhettünk volna ezzel a
területtel? (...) Én azt mondtam, hogy
bízzuk a városra és az tegyen valami
szépet vele. Közösen a várossal valami
szépet teszünk, mert ez sokkal többet
ér, mint a pénz. Legyen itt egy park és
álljon a parkban egy olyan szentnek a
szobra, aki valamilyen módon köt dik
ehhez a templomhoz, hiszen is ferences harmadrendi volt.” A szentmise után
egy Þlmrészletet tekinthettek meg a jelenlév k Szent Erzsébet életér l, majd
a Szent Rita Egyesület gyermekei mutattak be egy verses, zenés összeállítást.
Ezután kezd dött a tér és a szobor szentelésének programja, melyen Gergely
Zoltán szobrászm!vész is beszélt a zsúfolásig megtelt tér közönségének: „Az én
elképzelésem szerint, Árpád-házi Szent
Erzsébet szobra formailag lényegre tör en egyszer!. Egy törékeny, de hitében
er s, a végletekig önfeláldozó Þatal n t
ábrázol. El renyújtott jobb keze a segít
és a feltétel nélküli adakozást fejezi ki.”
Gergely Zoltán nagy hangsúlyt fektetett
arra, hogy Szent Erzsébet személyiségi
jegyei mellett ábrázolja a lemondást, a

CSODÁK...
(Folytatás az 5. oldalról)

Isten mondani akarna vele valamit nekünk:
Minek er lködtök, hogy bebizonyítsatok
valamit, amiben úgyis csak akkor hisztek,
ha hinni akartok? Csak azért se fedem fel a
lapjaimat: meg kell elégednetek azzal, hogy
nyomokat hagyok hátra. Ez elég lesz a hív knek ahhoz, hogy higgyenek bennem,
akkor is, ha sohasem lesz bizonyíték a létezésemre. Könnyen meglehet, hogy Isten
remekül szórakozik a vitákon, amelyeket a
»nyomai« kiváltanak.” (253)
Másutt (218) ezt írja; itt is részben túllép a könyv tulajdonképpeni témáján, de
amit mond, nagyon tanulságos. „II. János
Pál pápa oldalán láthattam, ahogyan a Jó
hatalma társadalmakat, s t államokat
javít meg. A legkisebb kétely sincs bennem azzal kapcsolatban, hogy a Jó ereje
létezik; a kérdés csak az volt számomra,
hogy ez az er valóban képes-e a természet törvényeit hatályon kívül helyezni;
hogy vajon az Istenbe vetett hit nemcsak
közmondásosan tud hegyeket mozgatni
– egyszóval: vannak-e csodák? Vajon
nem valamifajta csoda-e, hogy rettegett
mafÞózók – a világ legveszélyesebb
b!nszövetkezetének a tagjai – feladják
magukat, mert a pápa a szavai és a hit
tekintélyével felszólította ket?… Vajon
Isten »szellemi fegyverekkel« támogatta
a harcot egy tet t l talpig felfegyverkezett állam, az atomfegyverekkel dugig
lév szovjet birodalom ellen?”

királyi udvar helyett az egyszer!séget és
szegénységet választó Árpád-házi Szent
Erzsébetet.
A rendezvényen jelen voltak Szatmárnémeti és Szatmár megye politikai
elöljárói is, Illyés Gyula polgármester
az Evangéliumra utalva megjegyezte:
„Bizonyított az, hogy a Római Katolikus Egyház jól gazdálkodik a rábízott
tálentumokkal és itt egy olyan szellemi
és térbeli értéket alkotott, amely minden
embert megváltoztat, aki ide eljön, vagy
csupán áthalad és ránéz.” Illyés Gyula a
közösség nevében is nyilvánosan megköszönte a Szatmári Római Katolikus
Püspökségnek azt, hogy Hám János püspök nyomdokain haladva tovább folytatja azt a város- és közösségépítést, amit a
püspök akkor elkezdett és mindazokkal
a javakkal, amik akkor és azóta a Katolikus Egyház tulajdonában vannak, teljes
közösséget érint és hosszú távú értékeket alkot.
A szobrot és a teret rögtön befogadták és magukénak érzik a szatmáriak. A
szentelési rendezvény után még hosszan
csodálták a szobrot, amely mindenkinek
üdít látványt nyújt, aki csak arra sétál.
(Szatmári Egyházmegye)

A Szatmárnémetiben újonnan felavatott Szent Erzsébet-szobor
Végeredményben – ez most már a
könyvismertetés szerz jének eszmél dése – ahhoz, hogy a csoda (és a sátán)
kérdésében helyesen lássunk, mai teológusok nyomán meg kell fontolnunk és
magunkévá tennünk a következ ket.
– Az ember számára feltáruló összvalóság olyan, emeletekb l álló épülethez hasonlítható, amelyben egyetlen szint
sem tartozik kizárólag önmagához, hanem
mindegyik beletartozik egy felfelé nyitott
összefüggésrendszerbe, amely felülmúlja egy-egy szintnek a saját természetével
összhangban lév hatáslehet ségeit.
– Konkrét világunk és világképünk
összessége általában valamilyen, emberileg áttekinthet természeti törvény
korlátai között bontakozik ki. Isten szuverén rendteremt akarata azonban olykor kiszabadítja e korlátok közül, és az
üdvrend magasabb szint! (emberi érzékeléssel vagy bölcselkedéssel át nem tekinthet ) törvényszer!ségébe emeli fel.
– Ez a magyarázata olyan csodáknak,
mint pl. egy betegség orvosilag érthetetlen meggyógyulása, több ezer ember
táplálása egy kosárnyi élelemb l, Sz!z
Mária megjelenése és megszólalása Lourdes-ban. – Ilyen összefüggés a magyarázata másfel l a sátáni tevékenység dühöngéssel, önpusztítással járó megnyilvánulásainak is.
Nagy Ferenc SJ
(Németb l fordította Kovács Krisztina.
Budapest 2008, Ursus Libris. 328 oldal
szöveg, !2 oldal fénykép. Ára: 3500 Ft)
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MAGYAR NYELV SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

HIRDETÉSEK

AZ ÉLET KÖNYVÉB#L

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

68 éves intelligens férÞ, "szinte szándékkal megismerkedne egy kedves, m!velt, korához ill" hölggyel, Stuttgart és környékén.
Jelige: „Id"sebbek leszünk”.

† Bezerédj Zoltán
(!92!–2008)

ANGLIA:
London: Virágh József f lelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GBLondon, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566027!. E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.
com Miséz helyek: London, South Croydon,
Reading, Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.
magyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdekl dni: Ft. Fülöp Menyhért plébános,
St. John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL!! !EX, Tel./Fax: 0044-(0)!706/64
59 37. Miséz helyek: Rochdale, Wolverhampton,
Bradford, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, f lelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-!070 Wien, Tel.: 0043-!/526 49 72; Fax:
0043-!/526 49 72 25. Miséz helyek: Bécsújhely
(Familien-Kirche) !7.00-kor; Bécs, vasárnaponként !!.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-Mail: bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este !8.30, A-!090
Wien, Boltzmanngasse !4, Tel.: 0043-!/3!7 3656.
Burgenland/Alsó!r: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-750! Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34!08. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.
hu Miséz helyek: Alsó r, vasárnaponként 9.45kor, Fels r, vasárnaponként !0.45-kor.
Graz: Ugri Mihály gondnok, Tel.: 00433!6/68 35 08; szentmise: a hónap els vasárnapján !0.00-kor, a többi vasárnapokon !7.00-kor a
Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.
Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-5!2/204 !03. Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ern , Ungarnseelsorgezentrum d. Diözese Linz, Petrinumstr. !2, Haus 7, A4040 Linz, Tel.: 0043-732/73658!-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at; Miséz helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Ft. Norbert Jakab, tel.:00434733/232 v. 0043-6768 7727 444, e-mail:janorth@
freemail.hu. Szentmise minden hónap utolsó vasárnapján !3.00-kor a Kapuziner Kirche-ben,
Waaggasse !5, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton !7.00-kor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str. !35. Érdekl dni: Bohumy István, Tel.:
0043-699/8!72!232.
BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit !23,
B-!050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 !88.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor f lelkész,
Aum nier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, Tel.: 0032-4/22 33 9!0; Fax: 0032-4/22!!6 09.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó f lelkész, szent- mise
minden vasárnap !!-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-750!0 PARIS, Tel.: 0033-!/42 086!70, Fax:
0033-!/42 067!55, http://magyarmisszio.free.fr.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 50!636.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Miséz helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdekl dni: Ft. Túrós Dezs plébános, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86!54 Augsburg, Tel.:
0049-82!/4! 90 25 30 vagy 0049-!70/77 !8 529.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséz helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg. Érdekl dni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-9057! Schwaig. Tel.: 0049-9!!/507 57 96.
Esseni Egyházmegye: Miséz
helyek:
Duisburg, Essen. Érdekl dni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45!39 Essen. Tel.: 004920!/28 47 40 vagy Kölnben: 0049-22!/23 8060.
Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Miséz helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Baden Baden.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische
Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76!39 Karlsruhe.
Tel.: 0049-72!/ 6872!5.
Berlini és Hamburgi F!egyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye: Miséz helyek: Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel,
Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische
Mission, Bürgerweide 35, D-20535 Hamburg,
Tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni F!egyházmegye és Aachen: Miséz
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdekl dni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse
96, D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@
netcologne.de Tel.: 0049-22!/238060. Fax: 004922!/ 232!20; http://www.Ungarnzentrum.de

Hévízen (termáltó) gyönyör! helyen
apartmanok egész évben kiadók, 0 EUR/f".
T.: +3683/34 –063.
Pesti lakás kiadó, 74 m2, 2,5 sz., 300 EUR
+ rezsi. T.: 0049-89/ 40 9 28.

A Szentháromság áldása lebegjen
az új év felett. Mindent Isten, a mi
Atyánk szemszögéb l nézzünk. Mit hoz
ez az új év? – Titok! De egy biztos:
Isten Atyai szeme virraszt
földi utainkon.
Isten Atyai keze irányítja
lépteinket.
Isten Atyai szíve mindig felénk
dobog.
Isten Atyai karja véd
a veszélyek között.
Ha szenvedés jön is, felh k,
viharok között is. Isten véd!
Bánk József
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Miséz helyek: FrankfurtRödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdekl dni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 2!, 069/2479502!-22. Fax: 0049-69/97 78 26
84. www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
München-Freisingi F!egyházmegye: Miséz helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdek- l dni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Miszszió – Ungarischsprachige Katholische
Mission, Oberföhringer Str. 40, D-8!925 München. Tel.: 0049-89/982637, 982638, Fax: 004989/9854!9. E-Mail: info@ungarische-mission.
de; www.ungarische-mission.de
Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyházmegyék: Miséz helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-Vluyn. Érdekl dni: Ft. Bagossy István,
Kath. Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48!57
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-25!/32 65 0!.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de
Passaui Egyházmegye: Miséz hely: Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94!2! Salzweg, Telefon: (08505) !2 29.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Miséz
helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, BalingenFrommern, Ludwigsburg, Böblingen, Reutlingen,
Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Weingarten,
Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm,
Biberach. Érdekl dni: Dr. Tempßi Imre, Ungarische
Katholische Gemeinde, Albert-Schäfße-Str. 30,
D-70!86 Stuttgart. Tel.: 0049-7!!/2369!90, Fax:
0049-7!!/2367393, E-Mail: missio@ukgm-stgt.de
v. tempßiimre@yahoo.de www.ukgm-stgt.de
Würzburgi Egyházmegye: Miséz hely:
Würzburg. Érdekl dni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-93!/38 62 43, fax: 386-405.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelv" lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László f lelkész,
PontiÞcio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia !, I-00!86 Róma. Telefon: 0039-06/6842620, pminemetk@gmail.com. Miséz helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján !!-kor, S.
Maria dell’ Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó els vasárnapján !6.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale !9, kivéve jan.,
júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/
347.344.55.38, E-Mail: jruppert@calasanz.net
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. !35, CH-8057
Zürich, Tel.: 004!-!/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Miséz helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 004!-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján !!.!5kor, az Orsolyiták templomában (rue de Lausanne).
Miséz helyek: Genf: Szentmise minden hó !. és
3. vasárnapján. Tel.: 00 4!-22/79!0458; Lausanne:
Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Tel.:
004!-2!/6478 678; Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 77!7, CH-3000 Bern. E-Mail: info@
katolikus.ch http://www.katolikus.ch
Basel: Pál István, Tel.: 004!/765!8544!.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor.

Életének 87. esztendejében kölni otthonában novemberben csendesen elhunyt
Bezerédj Zoltán tanár, író, újságíró.
A keszthelyi premontrei gimnáziumban
szerzett érettségit, majd jogot és államtudományt tanult a pesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Els" könyvét „ A jöv"
útja” címmel 20 éves korában írta. Ebben
kifejtett véleményével er"sen összeütközésbe került a széls"jobboldali rendszerrel,
944-ben rövid id"re még le is tartóztatták.
946-ban elbeszéléskötetben dolgozza fel
családja történetét. Csaknem fél évszázaddal kés"bb közvetlen felmen"i, Bezerédj
Imre kuruc hadvezér, Bezerédj István politikus, Bezerédj Amália írón" és Bezerédj
Pál közgazdász életm!vének emlékére létrehozta a Bezerédj Alapítványt, amelynek
ösztöndíját minden évben október 23. alkalmából adják át. A legfeljebb három díjazott az el"adó- és alkotóm!vészet, illetve
a tudományos élet magyarországi és határokon túli kiválóságai közül kerülhet ki.
Bezerédj Zoltán egyik legismertebb írása
az „Arccal az osztály felé” cím! regénye,
amely 960-ban jelent meg az Amerikai
Magyar Kiadó gondozásában.
Az 956-os szabadságharc leverése
után el"bb Párizsban, majd Kölnben telepszik le. A hatvanas évek elején bels" munkatársa lesz a Kölnb"l sugárzó
Deutschlandfunk rádió magyar szerkeszt"ségének és ezáltal – noha nem járhat
haza – szoros kapcsolatban marad a
Kárpát-medencében él" honÞtársaival.
Bezerédj Zoltán életm!ve is bizonyítja,
hogy az idegenbe szakadt írók, költ"k,
újságírók a magyar lélek és szellem harsonásai maradtak.
Vincze András
***
† Szigeti István
aacheni magyar lelkész
( 928–2008)
Budapesten született 928. július 2-án.
Tanulmányait Székesfehérváron, Veszprémben és Regensburgban végezte.
958. június 29-én szentelték pappá
Regensburgban. Szentelése után 960-ig
Solbad-Hallban volt „rector-ecclesiae”.
960-tól 962-ig ÞlozóÞai tanulmányokat folytatott a Kölni Egyetemen és közben „subsidiarius” volt Viersenben, a St.
Notburga Plébánián. 962-ben rábízták az
Aacheni Egyházmegyében él" magyar katolikusok lelki gondozását, majd miután az
Aacheni Egyházmegyében is létrehozták a
Magyar Katolikus Missziót, 976-ban kinevezték ennek vezet"jévé. 978-ban lett
máltai magisztrális káplán. 75 éves korában, 2003-ban nyugállományba vonult.
Élete utolsó szakaszát betegen töltötte
Würselenben, a St. Sebastian Plébánia teHIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések karakterenként:0, 0 EUR
„Jelige” – postaköltség
5,00 EUR
Üzleti-, nyereséges hirdetés karakterenként 0,20 EUR
Nagybet!s sorok karakterenként
0,40 EUR
Egyszer!, „pontos” keret
0,00 EUR
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Egymás utáni háromszori hirdetésnél 0 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

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

rületén. Itt érte a halál 2008. november 5én. Kérésére Magyarországon helyezték
örök nyugalomra. 2008. november 30-án
Würselenben a vasárnapi szentmise keretében búcsúztatták és imádkoztak lelki üdvéért.
Cs. F.

EZERÉVES...
(Folytatás az 1. oldalról)

A székesegyházi koncertek szintén hozzájárulnak a lelkek felemeléséhez. Meghirdettünk egy pályázatot is, egy mise
komponálására, amelyet majd augusztus
23-án, a millenniumi év f"ünnepén szeretnénk bemutatni.
A Máriagy!dre és a Szentföldre vezet" zarándoklatokat is a jubileumi év jegyében, a közösségépítés, az összetartozás hangsúlyozásának szándékával szervezzük meg. Október 23-tól 25-ig pedig
regionális taizéi találkozó lesz Pécsett,
összekapcsolva a Þatalok nemzetközi
találkozóját Boldog Mór ünnepével.
– Lesznek-e a várossal közösen szervezett programok is, tekintettel arra,
hogy 2010-ben Pécs Európa kulturális
f városa lesz?
– Nagyon örülnék, ha pozitívumokról
számolhatnék be, de úgy látom, hogy ez
az együttm!ködés nem zökken"mentes.
Elviekben mindenki megígéri az együttm!ködést, de a gyakorlatban ez nehezen
megy. Az Európa kulturális f"városa
programsorozat szervez"i nem érzik,
hogy az egyházmegye ezer éve, keresztény múltja az az alap, amelyre Európa
kulturális f"városa épül. Ebben a gondolkodásban az elmúlt évtizedek felfogása, egyházellenessége érz"dik.
– Hívtak-e vendégeket más, esetleg
külföldi egyházmegyékb l is?
– Az egyházmegyében sok horvát és
német ajkú hív" él. Horvátországból és
Németországból is érkeznek zarándokok,
és az áprilisban sorra kerül" egyháztörténeti konferenciát a Gyulafehérvári Egyházmegyével közösen szervezzük.
Neumayer Katalin
ÉLETÜNK
Szerkeszt ség és kiadóhivatal:
MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA
Landwehrstr. 66 · D-80336 München
Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45
E-mail: eletuenk@gmx.de
*
Felel s kiadó:
Magyar Katolikus Delegatura
F szerkeszt : dr. Cserháti Ferenc
Felel s szerkeszt : Czoborczy Bence
A szerkeszt bizottság tagjai:
dr. Frank Miklós, Ramsay Gy z ,
Szamosi József és Vincze András
*
Redaktion und Herausgeber:
UNGARISCHE KATHOLISCHE DELEGATUR
Landwehrstr. 66 · D-80336 München
Chefredakteur: dr. Cserháti Ferenc
Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45
E-mail: eletuenk@gmx.de
*
Abonnement für ein Jahr: !5 EUR
!! Exemplare
nach Übersee mit Luftpost US$ 50
*
EL"FIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
k küldik szét, náluk is kell el Þzetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
! példány ára: !,50 EUR
El Þzetési ár egy évre: !5 EUR
Tengerentúlra US$ 50
BANKSZÁMLÁNK:
Ungarische Katholische Delegatur
Sonderkonto „ÉLETÜNK”.
Postbank München
Konto-Nr.: 606 50-803 – BLZ 700 !00 80
IBAN DE!6 700! 0080 0060 6508 03
BIC PBNKDEFF
*
Erscheint !! mal im Jahr.
Satz: ÉLETÜNK
*
Druck: AMPER DRUCK GmbH
Am Fohlenhof 5.
82256 Fürstenfeldbruck
*
Beilagenhinweis: Dieser Außage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.
A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

