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XXXV. évf. 9. szám (35. Jg. Nr. 9)

VESPERÁS
A BÉKÉÉRT
A Közép-Európai Katolikus Találkozó eseménye volt az osztrák fővárosban
az ún. „Európa-Vesperás”, amelyet a
Stephansdomban tartottak június 10-én,
és amelyre a résztvevő nyolc ország képviselőit is meghívták. II. János Pál pápa
üzenetet küldött a résztvevőkhöz. Ebben
a szentatya leszögezi: Ahhoz, hogy Európa a népek és az egyes emberek közötti
kiengesztelődés helye legyen, Krisztus lelkének kell áthatnia a kontinenst. A keresztények, akik kétezer év óta jelen vannak, és meghatározó szerepet játszottak a
földrész kultúrájában és egész történelmében, a jövő alakításából sem maradhatnak ki. A jövő útja annál könnyebb és
járhatóbb lesz, minél elkötelezettebbek a
keresztény hívők, minél jobban áthatja
egész életvitelüket, társadalmi és politikai
cselekedeteiket a keresztény értékrend.
Nagyon fontos, hogy Európa ismét felfedezze, és újra élje saját keresztény identitását. Csakis így lesz képes arra, hogy értékeket közvetítsen a világ felé, hogy a népek közötti kiengesztelődés, a társadalmi
igazságosság és a nemzetközi szolidaritás
földje legyen - olvasható a szentatya üzenetében. A pápa így folytatja: soha nem fáradhatunk bele abba, hogy bátran hirdetjük a reményt, az Evangélium örömhírét.
II. János Pál pápa igen nagyra értékeli a Közép Európai Katolikus Találkozó
rendezvénysorozatának ötletét, amely arra hívja fel a résztvevő országokat, hogy
együtt induljanak el a kiengesztelődés útján, felkeresve a zarándokhelyeket. „Ily
módon erősítitek egymást a hitben, és közösen tesztek tanúságot Krisztusról, reménységünkről, akiben soha nem csalódunk” - írja a szentatya, hozzátéve: aki
hagyja, hogy Jézus Krisztus vezesse őt, az
biztos alapra épít, és ő maga is képessé válik arra, hogy olyan társadalmat építsen,
amelyben az igazság, az igazságosság, a
szabadság és a békesség nem ismeretlen
fogalmak. A szentatya üzenetében arról
biztosítja a résztvevő országokat, hogy lélekben végigjárja velük azt az utat, amely
a találkozó végén Máriacellbe vezet majd.
Schönborn bíboros prédikációjában
leszögezte: Európa soha nem engedheti
meg, hogy keresztény gyökereitől elváljon.
Nem lehet véletlen, hogy mindazok, akik a
közös Európa gondolatának bölcsőjénél
álltak, keresztények voltak, olyan keresztények, akik a II. világháború, a lágerek, a
nyomorúság légkörében nőttek fel. Az sem
véletlen, hogy Európa kettéosztottságának
megszüntetését éppen a volt szocialista
tömb országaiban elzártságban, üldöztetésben élő keresztények elégelték meg.
Ha a katolikusok Európáról beszélnek,
akkor azon mindig az egész Európa értendő, hiszen a keresztények számára Európa
- minden vallási széttöredezettsége ellenére szellemi, lelki egység. Ezzel a hittel válhatnak a keresztények - emberi gyengeségeik
és bűneik ellenére - az új, közös Európa első, és talán legelkötelezettebb zarándokaivá.
Aki komolyan éli meg a hitet, annak a
másik ember felé fordulás, az ember és
ember közötti fal ledöntése magától értetődő, hiszen a másik emberben Jézus
Krisztus arcát látja. Ezt a képet nem hamisíthatja meg többé semmilyen ideológia, amely felsőbbrendű, vagy alacsonyabbrendű emberekről, vagy népekről
beszél. Az emberi jog, a személy méltósá-
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II. JÁNOS PÁL PÁPA

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ
Kedves Fiatalok!
1. Újra és újra nagy örömet jelent
számomra, hogy külön üzenetet írhatok
nektek az Ifjúsági Világnapra. Ezzel azt
szeretném megmutatni nektek, hogy szeretlek benneteket. Jól megjegyzett, fényes emlékként jutnak eszembe a veletek való találkozás képei az Ifjúsági Világnapokon: az ifjúság és a pápa együtt
tekintenek számos püspökkel és pappal
Krisztusra, a világ világosságára. Hozzá
kiáltanak, és Őt hirdetik az emberiség
egész családjának. Megköszönöm Istennek a tanúságtételt, amelyet nem sokkal
ezelőtt Torontóban tettetek, és egyúttal
megújítom meghívásomat, amelyet Lake
Ontario partján mondtam: „Az Egyház nagy
bizalommal tekint ma rátok, és azt várja,
hogy a nyolc boldogság szerint élő népévé
legyetek!” (Exhibition Place, 2002. júl. 25.).
A XVIII. Ifjúsági Világnapra, amelyet a világ különböző egyházmegyéiben
ünnepeltek, olyan témát választottam,
amely összhangban van az idei Rózsafüzér évével: „Íme, a te Anyád!” (Jn 19, 27).
Mielőtt Jézus meghalt, János apostolnak
ajándékozta a legdrágábbat, amije volt:
az Ő édesanyját, Máriát. A Megváltó
utolsó szavai ezek; ezért bizonyos ünnepélyességet tartalmaznak, ugyanakkor
Jézus lelki végrendeletét képezik.
2. Gábriel angyal Názáretben elhangzott szavai: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!” (Lk 1, 28) megvilágítják a Kálváriahegyi jelenetet is. A megtestesüléssel kezdődött el az, aminek a beteljesedésére a
kereszt mutat rá. A megtestesüléskor
Mária emberi természetet ajándékozott
méhében az Isten Fiának; a kereszt alatt
János személyében szívébe fogadja az
egész emberiséget. Mária a megtestesülés
első pillanatától fogva az Isten anyja; fia,
Jézus életének utolsó pillanatában minden ember anyjává lesz.Ő, aki bűn nélkül
volt, a Kálvárián megismeri magának a
bűnnek a szenvedését, amelyet a Fiú magára vett, hogy megváltsa az embereket.
A kereszt alatt, amelyen meghal az, akit
Mária az „igen” által méhébe fogadott az
angyali üdvözletkor, most Jézus által bizonyos módon „második üdvözletben” részesült: „Asszony, íme a te fiad!” (Jn 19, 26).
ga, vagy a népek jogai nem a másik embertől függenek. A keresztényeknek mindig fel kell lépniük ez ellen a szemlélet ellen. A kérdésre, hogy végső soron mi tartja össze Európát, a kereszténység ezt a választ adja: az ember méltósága, az emberi
jog, amelynek alapja az, hogy a másik
emberben meglátjuk Jézus Krisztus arcát.
A vesperáson jelen volt és beszédet
mondott König bíboros is. Visszaemlékezett arra a hosszú útra, amelyet életében
végigjárt, a Monarchiától kezdve Európa
megosztottságán át egészen a vasfüggöny
leomlásáig. Felidézte azokat az éveket,
amikor a vasfüggöny mögötti országokban az üldözött, hallgatásra kényszerített
keresztényekkel találkozott. A vasfüggöny
leomlott - fogalmazott -, de még sok türelemre van szükség ahhoz, hogy a szíveket
és gondolatokat elválasztó falak is ledőljenek. „Örülök, hogy megérhettem ezt a találkozót, és meg vagyok győződve arról,
hogy fontos mérföldkő lesz a közös cél felé vezető úton” - mondta König bíboros.
KAP/MK

A Fiú a kereszten kiönti anyjának szíve fájdalmát. Minden szenvedő gyermeknek ez a vágya. Ti is, kedves fiatalok,
szembe találjátok magatokat a szenvedéssel: az egyedülléttel, a sikertelenségekkel és csalódásokkal a személyes életetekben, a felnőttek világában és a hiva-

A Máriapócsi kegykép
tás megélésében jelen levő nehézségekkel, a válásokkal és más szomorú esetekkel a családotokban, a háborús erőszakkal és az ártatlanok halálával. Egy azonban egészen biztos: tudnotok kell, hogy
nem vagytok egyedül a nehéz pillanatokban, amelyek egyetlen ember életéből
sem hiányoznak. Jézus, ugyanúgy, mint
Jánosnak a kereszt alatt, nektek is odaajándékozza az Ő Anyját, hogy szelídségével vigasztaljon benneteket.
3. Az evangélium így folytatódik: „attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány” (Jn 19, 27). Ez a kifejezés, amelyet az Egyház kezdeteitől fogva gyakran
magyaráztak, nem csak azt a helyet jelöli,
ahol János lakott. Itt nem a házába
fogadás materiális szempontjáról van szó,
hanem sokkal inkább annak lelki vonatkozásáról, azaz arról az új kapcsolatról,
amely Mária és János között létrejött.
Kedves fiatalok, ti mintegy abban az
életkorban vagytok, mint János és ugyanaz a vágyatok, mint az övé, hogy Jézussal
éljetek. Ma Krisztus egészen egyértelműen azzal a kéréssel fordul hozzátok, hogy
ti is „fogadjátok házatokba” Máriát, fogadjátok őt abba, ami a tiétek, hogy tanuljatok tőle. Ő „szívébe zárta mindezeket a dolgokat és gyakran elgondolkodott
rajtuk” (Lk 2, 19). Máriától tanuljuk meg
az odafigyelés benső készségét, az alázatosság és a nagylelkűség magatartását;
ezek a tulajdonságok Isten első munkatársává tették őt az üdvösség művében.
Mária teljesíti anyai szolgálatát és hivatását,
amelyben benneteket is nevel és formál,
amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek (Vö.: Rosarium Virginis Mariae 15.).
4. Éppen ezért ma is megismétlem püspöki és pápai szolgálatom jelmondatát:
„Egészen a tiéd”. Életemben mindig is tapasztaltam az Úr édesanyjának szeretetteljes és hathatós jelenlétét és Mária engem Szent Péter apostol utódját - ezen küldetésem teljesítésének minden napján elkísért.

Mária az isteni kegyelem anyja, mert
ő a kegyelem szerzőjének anyja. Bízzátok rá magatokat teljesen és egészen. Így
fogjátok Krisztus szépségét visszatükrözni. Ha nyitottak vagytok a Lélek sugallatára, rendíthetetlen apostolokká váltok
és képessé lesztek arra, hogy széles körben elterjesszétek a szeretet tüzét és az
igazság fényét. Mária iskolájában felfedezitek majd, hogy Krisztus milyen
konkrét feladatokat vár tőletek. Megtanuljátok, hogy Őt tegyétek életetek első
helyére, és gondolataitokat, valamint cselekedeteiteket Őrá irányítsátok.
Kedves fiatalok, ti tudjátok, hogy a kereszténység nem csupán egy világnézet, és
nem is üres szavakból áll. A kereszténység
maga Krisztus! Egy személy, aki él! Jézust
követni, Őt szeretni és azért élni, hogy Őt
szeressék: ez a krisztusi hivatás. Jézus Máriát ajándékozza nektek, hogy segítsen, hogy
egyre igazabb és személyesebb kapcsolatba
lépjetek Krisztussal. Mária a saját példájával tanít, hogy szeretettel tekintsünk arra,
aki előbb szeretett minket. Közbenjárása
által formálja ki bennetek a tanítvány szívét, amely képes a Fiúra hallgatni, aki kinyilatkoztatja az Atya igazi arcát és az ember
valódi méltóságát.
5. 2002. október 16-án meghirdettem a
Rózsafüzér évét és az Egyház minden fiát, és leányát arra hívtam, hogy e régi Mária-imádság által egyszerű és mély módon
tanuljuk meg Krisztus arcának szemlélését. A rózsafüzér imádkozása ugyanis azt
jelenti, hogy megtanuljuk azt, hogyan
nézzünk Jézusra édesanyja szemével és
hogyan szeressük Őt anyja szívével. Ma
lélekben átadom nektek is, kedves fiatalok, a rózsafüzért. Az imádkozása és a titkokról való elmélkedés által Mária egészen biztosan az Ő Fiához vezet benneteket! Ne szégyelljétek imádkozni a rózsafüzért - amikor egyedül vagytok, úton az
iskola felé, az egyetemen, munka közben,
az utcán vagy a tömegközlekedési járműveken. Szokjatok hozzá, hogy közösen is
imádkozzátok, a csoportokban, a mozgalmakban és az egyesületekben; ne tétovázzatok ezt az imát otthon a szüleiteknek és testvéreiteknek ajánlani, mert ez
élteti és megszilárdítja a családban a kapcsolatokat. Ez az imádság segíteni fog
nektek, hogy megerősödjetek a hitben,
állhatatosak maradjatok a szeretetben és
kitartsatok a reményben.
Máriával, az Úr szolgálóleányával,
felfedezitek az élet örömét és termékenységét a rejtett dolgokban. Ővele, a Mester
tanítványával követitek Jézust Palesztina
útjain és tanúi lesztek igehirdetésének és
csodáinak. Vele, a fájdalmas anyával követni fogjátok Jézust a szenvedésben és a
halálban. Vele, a remény asszonyával
megtapasztaljátok a húsvéti örömhírt és a
Szentlélek számtalan ajándékát.
6. Kedves fiatalok! Egyedül Jézus ismeri a szíveteket és legmélyebb vágyaitokat. Csak Ő, aki mindhalálig szeretett
benneteket (vö.: Jn 13, 1), töltheti be azt,
ami után vágyakoztok; az örök élet igéi,
amelyek értelmet adnak az életnek,
Őnála vannak. Krisztuson kívül senki
sem tudja nektek megadni az igazi boldogságot. Kövessétek Mária példáját, és
mondjátok ki Istennek a visszavonhatatlan „igen”-t! Életetekben ne adjatok helyet az önzésnek és a tétlenségnek. Egyre
(Folytatás a 3. oldalon)
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...
A lányom és a barátja (2)
Múlt számunkban, egy Párizsban élő
édesanya kérdésével foglalkoztunk, akinek 16 éves lánya egyik napról a másikra
közölte, hogy összeköltözik a barátjával.
Egy ilyen lépés természetszerűleg rendkívüli lelki megterhelést jelent a szülők
és az egész család számára. Két pontban
igyekeztünk a témát megközelíteni: egyfajta helyzetkép formájában bemutattuk, hogyan reagáltak más szülők hasonló esetben, majd bonckés alá vettük az
ilyenkor a fiatalok részéről használt szólamokat, hogy a szülők a maguk álláspontját jobban tudják megindokolni és
ne hagyják magukat divatos frázisoktól
lehengerelni. Ma a szülők személyes
problémáira térünk ki.
Bevezetés a hibakeresésbe
szülők számára
Ha egy családban olyan eset áll elő,
amilyet a párizsi édesanya levelében
ecsetelt, előfordulhat, hogy az első reakció értetlen, sőt haragos szembefordulás
lesz a „hálátlan, önfejű” lázadóval.
Persze előbb vagy utóbb minden
felelősségteljes szülő felteszi a kérdést:
„Hol hibáztunk? Hogy lehet, hogy a sok
szép és jó, amit gyerekünknek átadtunk,
nyomtalanul eltűnt? Hogyan képes
egyik napról a másikra mindent felrúgni,
családot, otthont, erkölcsöt?”
A) Hibakeresés a gyerekkori nevelésnél
- kamaszkorig
A nevelésnél kétségkívül a legnehezebb megtalálni a középutat az engedékenység és a szigor között. Mert hiszen
természetes, hogy a gyermekét szerető
szülő hajlik rá, hogy gyermeke kívánságait teljesíti. Evvel azonban elkényezteti,
rászoktatja, hogy mindent megkap, amit
akar. Már a kisgyerek hamarosan rájön,
mit kell tennie, hogy elérje, amit szeretne: a fegyvertár gazdag - a hízelgéstől a
toporzékoláson keresztül a zsarolásig.
Így azonban egy irreális világba szokik
bele a csemete; amikor később a valós
élettel szembesül, tele lesz csalódásokkal
és örökké elégedetlen emberré válhatik.
Ha egy gyermek nem tanult meg kisko-

rában lemondani, és felcseperedve az
élet keménységével kell megbirkóznia,
hiányozhat belőle az eltökéltség, a készség arra, hogy megküzdjön valamiért, elviseljen sikertelenséget, megelégedjék
azzal, ami az adott körülmények közt elérhető. Ilyenkor megeshetik, hogy igyekszik a dolgok könnyebb végét fogni és netán illegális eszközöktől sem riadni vissza,
főleg, ha a baráti kör példája lovat ad alája.
Még egy fontos szempont: ne tiltsunk,
csak ha okvetlenül szükséges, a gyermek,
vagy a család jólfelfogott érdeke megköveteli és indokoljuk meg nyugodt hangon,
megmagyarázva a „miért”-et. De ha egyszer nem-et mondtunk, ne hagyjuk magunkat megpuhítani. A nevelés csak akkor lesz sikeres, ha következetes. És egy
másik alapelv: amit az egyik szülő megtilt,
azt semmi esetre se engedje meg a másik,
és fordítva: amit az egyik szülő megenged,
azt csak végső esetben tiltsa meg a másik.
Hibaforrások:
a) Túlzott engedékenység
A gyerek minden kívánságát teljesítettem? Elkényeztettem? Komoly hibáit is elnéztem? Kiszolgáltam? Holmiját, játékait
én raktam rendbe? Befogtam-e, hogy segítsen a háztartásban? Bíztam-e rá feladatokat? Számon kértem-e őket? Rászoktattam-e, hogy a kapott pénzzel elszámoljon?
b) Túlzott szigor
Nem engedtem, hogy a gyerek hancúrozzék? Mindig csendben kellett-e lennie?
Összeszidtam, ha összekoszolta a ruháját?
Minden apró kihágásért megbüntettem?
Az iskolában mindig első kellett, hogy
legyen? Volt-e elég szabadideje, amikor
azt csinálhatta, amihez kedve van? Összeszidtam-e mások előtt? Példálóztam-e (...
bezzeg X.Y. ilyesmit nem tesz ...)?
B) Hibák a felnövő - kamasz - fiatalok
kezelésénél
A serdülőkorban a fiatalok tudatára
ébrednek saját, önálló személyiségüknek, ami gyakran nyilatkozik meg a
szembefordulásban a szülőkkel (engedetlenség, feleselés, kritizálás); panasz-
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inkább sürget az idő, hogy a „hajnal
hírnökei” legyetek, az őrök, akik meghirdetik a hajnalt és az evangélium új tavaszát, amelynek bimbói már láthatók. Az
emberiségnek szüksége van a fiatalság
szabad és bátor tanúságtételére, akik
megkockáztatják, hogy szembe menve az
árral megvallják az egyetlen Istenbe, az
Úrba és Megváltóba vetett hitüket.
Ti is tudjátok, szeretett barátaim,
hogy ez nem egyszerű feladat. Sőt, lehetetlen, ha az ember csak a maga erejére
számít. De, „ami az embernek lehetetlen,
Istennek lehetséges” (Lk 18, 27; 1, 37).
Krisztus igazi tanítványai tudják, hogy
gyengék. Ezért teljes bizalommal Isten
kegyelmére hagyatkoznak, amelyet osztatlan szívvel elfogadnak, azzal a meggyőződéssel, hogy nélküle semmit sem
tehetnek (vö.: Jn 15, 5). Ami igazán jellemzi és más emberektől megkülönbözteti őket, azok nem a talentumok és a
természetes képességek, hanem sokkal
inkább az ő szilárd elhatározásuk, hogy
Krisztust követik. Kövessétek Mária példáját, ahogyan ő követte Krisztusét!
„Gyújtson lelketekben világosságot,
hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a
felséges örökség, amely övé a szentek
között, és milyen mérhetetlenül nagy a
hatalma rajtunk, hívőkön” (Ef 1, 18-19).
7. Kedves fiatalok, ahogyan már tudjátok, a következő Ifjúsági Világtalálkozó
2005-ben Németországban, a Kölni Egyház-

megyében és Köln városában lesz. Az út
még hosszú. De a hátralévő két évben intenzíven kell felkészülnünk erre a találkozóra.
Ehhez szeretném segítségül adni azt a két
témát, amelyet nektek választottam:
XIX. Ifjúsági Világnap 2004-ben:
„Látni szeretnénk Jézust!” (Jn 12, 21);
XX. Ifjúsági Világnap 2005-ben: „Eljöttünk, hogy imádjuk Őt” (Mt 2, 2).
Időközben Virágvasárnap találkoztok egymással a helyi egyházakban. Éljetek elkötelezetten ennek a „folyamatos tanulásnak”a lehetőségével,az imádságban,a figyelmességben és
a boldog tapasztalatcserében, és mutassátok
meg izzó és bensőséges hiteteket! Nektek is,
ugyanúgy, mint a három királynak, zarándoknak kell lennetek, akiket az a vágy éltet,
hogy találkozzanak a Messiással és imádják
Őt! Hirdessétek bátran,hogy Krisztus,aki meghalt és feltámadt,legyőzte a gonoszt és a halált!
Ebben az erőszakkal,gyűlölettel és háborúval fenyegetett időben kérlek benneteket: Tanúskodjatok arról, hogy Ő az egyetlen, aki az
ember szívének, a családoknak és a föld népeinek meg tudja adni az igazi békét.Teljes erővel
fáradozzatok a békéért, az igazságosságért és a
testvériességért.És ne feledjétek az evangélium
szavát: „Boldogok a békességszerzők, mert
őket Isten fiainak fogják hívni”(Mt 5,9).
Szűz Máriára,Krisztus és az Egyház Anyjára bízlak benneteket. A belétek vetett bizalom jeleként és rokonszenvem kifejezéseként
küldöm nektek különleges apostoli áldásomat.
Vatikán, 2003. március 8.
(Fordítás: MKPK Titkársága)

kodnak, hogy nem értik meg őket; szemükben a szülők egy túlhaladott, elavult
szemlélet és gondolkodás képviselői; a
lázongást szítják a barátok, főleg olyanok, akik felborult családi körülmények
közül kerülnek ki, ennélfogva nem tapasztalhatták meg a család összefogó,
oldott légkörét, amelyben a család-tagok
jól érzik magukat. Az ilyen „haverok”,
akiknek minden meg van engedve, nagy
hatással lehetnek a családi korlátok közt
felnövő társaikra. Magatartásuk imponál a többieknek, így átveszik nyelvezetüket, gátlástalanságukat. Ebben a korban, amikor önálló ítélőképesség még
nem fejlődött ki, az önállóság az ilyenek
majmolásából áll: „Nem kilógni a
sorból!” Így is érvelnek: „Mindenki így
tesz, viselkedik, öltözködik...”.
A szülők ilyenkor jól teszik,ha gyermekük
önálló gondolkodásmódját, ítélőképességét
fejlesztik. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha a család légköre a kölcsönös bizalom.
Hibaforrások:
Tudatában vagyok-e, hogy a testi fejlődéssel párhuzamosan fellépő magatartásbeli változások nem jelentik, hogy a
serdülő rossz útra tévedt vagy hogy ellenséges a szüleivel szemben, hanem csak
azt, hogy az önállósulás „vadhajtásai” így
nyilvánulnak meg? Igyekeztem-e a felmerült problémákat - előbb élettársammal,
majd gyermekemmel - nyugodt hangnemben, indulatoktól mentesen és nagy
megértéssel négyszemközt megbeszélni?
Érezhette-e fiam/lányom, hogy komolyan veszem, felnőttként kezelem? Elismertem-e jótulajdonságait, az elért eredményeket? Sikerült-e megérttetnem vele,
hogy a családi keretek, korlátok, nem szabadságát akarják megnyirbálni, hanem a
zavartkeltő befolyásokat elhárítani?
C) Hibák az érintkezésben a felnőtt 16 évtől - fiatalokkal
Megesik, hogy szülők még felnőtt
gyermekeiket sem kezelik felnőttként,
azaz nem veszik tudomásul, hogy joguk
van egy bizonyos magánéletre, privacyra és nem szabad őket kényszeríteni,
hogy minden lépésükről beszámoljanak.
Ha egy családban a bizalom atmoszférája uralkodik, akkor ritkább lesz a titkolózás, akkor mindenről lehet beszélni.
Ebben a korban - néha még korábban is - gyakran merülnek fel nehézségek a vallásgyakorlat területén. Ez
visszavezethető a már említett önállósulási törekvésre, ill. a környezethatásra,
főleg, ha a barátikörben akad némely
nagyhangú „felvilágosult”, vagy pedig a
vallásoktatás nem készített fel megfelelőképpen az életre. Ilyenkor a legjobb
megbeszélni a fiatallal hitbeli problémáit, esetleg bekapcsolni egy ismerős papot;
elhibázott lenne „a vallás magánügy” felkiáltással magára hagyni nehézségeivel.
Nagy körültekintést igényelnek a jelentkező szexuális/szerelmi problémák.
Nagy előny, ha a fiatal magától tud róluk
beszélni; ha lehet valláserkölcsi irányelvekre és felelősségtudatra apellálni. Ha
azonban ezek elhalványultak, mint párizsi levélírónk kislánya esetében, a szülők
alig tehetnek egyebet, mint nyugodt,
megértő beszélgetés keretében gyermekükkel együtt keresni a megoldást, rámutatva, hogy felnőtt lévén, tetteiért immár maga a felelős. Mindent el kell követni, hogy a kapcsolat ne szakadjon meg.
Hibaforrások:
Felnőttként kezeltem-e felnőtt gyermekemet (bizalmas, baráti viszony, közös problémák megbeszélése, magánélet
tiszteletben tartása)? Segítettem-e esetleges vallási/hitbeli nehézségek megoldásában? Tapintatos voltam-e, ha szexuális/szerelmi kérdések adódtak? Megértő voltam-e, anélkül, hogy saját elvi álláspontomat feladtam volna? Ráébresz-
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IMASZÁNDÉKOK
Szeptemberre
1.
Imádkozzunk, hogy a háborúktól, terrorizmustól és erőszaktól sújtott vidékek
lakossága megtalálja a kiengesztelődés, az
egyetértés és a békesség útját.
Földgolyónk egyes vidékei gyérebben
lakottak, mint mások; a közlekedés nehézkes, az úthálózat ritkább az átlagnál, az
ipari és gazdasági infrastruktúra gyenge,
és ez kedvező lehetőséget ad a partizánok
tevékenységének, terror-uralmuk kiépítésének, az erőszak különféle alkalmazásának, „védelmi bérek” beszedésének, rajtaütésszerű támadásoknak, túszok ejtésének
és elhurcolásának, gyilkosságoknak stb.
Helyenként háborúkat, erőszakos terrorcselekményeket okoznak és gyűlöletet
szítnak. Ilyenkor drámaian magas, emberileg szinte elérhetetlen cél a kiengesztelődés, az egyetértés, a megbékélés, a fejlődés.
Az erőszak erőszakot szül.Az ördögi kört
megtörni csupán az erőszakról való lemondással lehet. Ezt nehéz belátni, de lehetséges.
A lélekben történő megbocsátás nagyon nehéz. Miért? Talán, mert minden
lelki bántás kisebb-nagyobb sebet üt a lelken, a becsületen, jó hírnéven, vallási magatartáson, hűségen, s így tovább.
A seb sokáig fáj. Ha megérintik,
belevájnak, akkor felszakad, kiújul, még
jobban fáj, jobban, mint azelőtt. Ez akadályozza a kiengesztelődést, a megbocsátást, a megbékélést. Itt csak Isten segíthet,
a szelíd és alázatos szívű Jézus ...
2.
Imádkozzunk a közép-ázsiai keresztény közösségek tagjaiért, akik más vallási
hagyományok követői közt élnek, hogy
hitük melletti kézzelfogható tanúságtétellel vallhassák meg és terjeszthessék Isten
Országa Jó Hírét.
Közép-Ázsia keresztény közösségei
nem csupán más vallási hagyományok
követői között élnek, hanem vallásfaló
hagyományok között. Bár ily témákról a
médiák nem szívesen informálnak, korunkban sem ritka a keresztény vértanúság elszenvedése. Ez esetenként - szinte
hihetetlen - a 80-as években túl jutott az
egyezres számon (Katholische Missionszentrale közlése, Bonn).
Ilyenkor alig tehetünk mást, mint hogy
összetesszük kezünket és így könyörögünk Úrhoz. Adjon erőt üldözött és elnyomott testvéreinknek, hogy a nehéz
körülmények ellenére is vállalják Isten
Országa jó hírének terjesztését és a szeretet kézzel fogható tanúságtételét!
Fejős Ottó

tettem-e, hogy döntéseiért immár ő maga a felelős, de szülei szeretetére, támogatására, tanácsaira mindig számíthat?
*
A fenti szempontok nem tarthatnak
igényt teljességre, de talán segíthetnek
esetleges hibák elkerülésében, mindig
annak tudatában, hogy senki sem tökéletes - „nobody is perfect”. A nevelés gondolata Isten terveiben született meg és
megdöbbentő, hogy egy ilyen emberfeletti feladatot ránk, emberekre bízott,
esendőségünk, gyarlóságunk ismeretében. Ezért lehet gyermeknevelést csak
az Ő nevében és segítségével vállalni. A
latin mondás szerint „Quem dii odere,
paedagogum facere” - Akit az istenek
gyűlöltek, abból nevelőt csináltak. Mi
keresztények az ellenkezőjéről vagyunk
meggyőződve: Akit Isten szeret, azt megbízza neveléssel. Mert nevelni annyit
jelent, mint Isten szeretetét tovább adni
a következő nemzedéknek.
Frank Miklós
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A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE
1703-1711
A Rákóczi-szabadságharc a magyar
történelemnek a szabadságért és függetlenségért vívott egyenlőtlen, de egyben
küzdelmének hősi, dicső korszaka.
Szereplői az elbocsátott végvári vitézek, az erdélyi fejedelemség volt katonái
s hajdúi, kikhez csatlakoztak a jobbágyok és az országban élő egyes nem magyar nemzetiségek is. Egyszerű, számkivetett, nincstelen, lenézett emberek, ám
mégis mély nemzeti érzés tölti el őket. A
haza ügye az ő ügyük is, szívüket áthatja
az elkeseredés, a nemzet ellenségei iránti
gyűlölet. Thököly Imre kurucainak hősi
küzdelmét a II. Rákóczi Ferenc vezette
szabadságharc követte, mely alkalommal
a magyar vitézség még egyszer megmutatta ragyogását.
A kuruc kor hőse, csillaga, eszménye
a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc, erdélyi
fejedelmek sarja, a Wesselényi-összeesküvésben részes, I. Rákóczi Ferenc és a
kivégzett Zrínyi Péter horvát bán leányának, Zrínyi Ilonának fia mindössze
12 éves, amikor Munkács várának feladása után, 1688-ban anyjától elszakították. A bécsi udvar, hogy udvarhű arisztokratát neveljen belőle, a jezsuitáknál
neveltette, s Bécsben élte a főúri ifjak
gondtalan életét. Nősülése után magyarországi birtokára költözött. Bercsényi
Miklós ungi főispánnal való barátsága, s
az a fölismerés, hogy mindenki tőle, az
ország legnagyobb birtokosától várja a
védelmet, ősei útjára térítette. Több előkelő nemessel összeesküvést szőtt a
Habsburgok ellen, s XIV. Lajoshoz fordult támogatásért. Levele az udvar kezébe került, elfogták és a bécsújhelyi börtönbe zárták, ahonnan azonban őrizője
segítségével sikerült megszöknie. 1701
novemberben Lengyelországba menekült. Innen próbálta Franciaország és a
Habsburg-ellenes hatalmak támogatását
megnyerni a Bécs elleni harc megindítása érdekében. Brezán várában találtak rá
1703 elején az Esze Tamás vezetésével
szervezkedő tiszaháti parasztok, azzal az
üzenettel, hogy „a föld népe kész, csak
legyen feje.” A fiatal herceg elfogadta
Esze Tamás hívását, 1703 májusában
Cum Deo pro Patria et Libertate (Istennel a hazáért és a szabadságért) feliratú
zászlókat küldött az országba s kiáltványban fegyverbe szólított „minden
nemes és nemtelen igaz magyart.”
Rákóczi seregét eleinte parasztok alkották. A nemesség, mely félt a parasztlázadástól, a váraiba zárkózott és ellenállt. Időbe telt, míg a paraszti követelések mögül a nemzetit is kihallották. 1703
őszén megkezdődött a nemesség és a városok csatlakozása is. A parasztfelkelésből kibontakozott a nemzeti szabadságharc. Rákóczi nagy erőfeszítéseket tett,
hogy vitéz, de szervezett harcokhoz nem
szokott katonáiból jól felszerelt, fegyelmezett reguláris sereget formáljon. A kuruc sereg azonban még nem tudta a próbát kiállni. Rendezett, nagy ütközetekben alulmaradt. Így történt 1704 végén
Nagyszombatnál, majd 1705 novemberében Zsibónál, ahol a kurucok elvesztették a csatát a császáriakkal szemben, noha létszámfölényben voltak.
Rákóczi, mialatt az ország függetlenségéért harcolt, igyekezett a főnemesség hatalmát
visszaszorítani, és a jogtalan osztályok helyzetét javítani. Ebbe a programjába illeszkedett a fegyvert fogott jobbágyoknak ígért szabad paraszti kiváltság is. A vallási ellentétek
megszüntetése érdekében visszaadta a protestánsok templomait és iskoláit, biztosította
a felekezetek és a szabadságharc mellé állt
nem magyar nemzetiségek egyenjogúságát.

A szécsényi országgyűlésen (1705)
lerakták a rendi köztársaság alapjait, s
megalkották a „magyarországi státusok
és rendek szövetkezését”. Ebben jelentős politikai szerep jutott a nemességnek, mivel a legfontosabb kérdésekben
továbbra is az időnként összehívandó országgyűlésnek kellett döntenie. A szécsényi országgyűlésen Rákóczit a szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé választották, ezzel ő lett a kuruc hadak fővezére és a külpolitika irányítója. Melléje egy 28 fős szenátust választottak,
amelyben Bercsényi Miklós lett az első
szenátor, azaz Rákóczi helyettese. A szenátus tulajdonképpen korlátozta Rákóczi hatalmát. Egyebekben is megszervezték a kuruc államot: a törvények megfogalmazását, a diplomáciai levelezést a
kancellária intézte; a Gazdasági Tanács
fő feladata a hadsereg ellátása lett; továbbá rendelkeztek a rézpénz (libertas)
kibocsátásáról. Az országgyűlés rendezte a királyság és a fejedelemség viszonyát. Az országgyűlés szerint a két országot, a királyságot és az Erdélyi Fejedelemséget konföderáció kapcsolja össze.
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ISMERJÜK MEG PAPJAINKAT
Ismerjük meg papjainkat című sorozatunkban bemutatjuk a nyugat-európai
magyar lelkipásztori szolgálatban működő papjainkat. Bemutatásuk egyben
meghívó arra, hogy a külföldön lakó, esetleg ideiglenesen külföldön tartózkodó magyarok, illetve magyarul beszélő fiatalok, tanulók, munkakeresők Magyarországról, a Kárpát-medencéből vagy a világ bármely országából, igénybe
vegyék lelkipásztori és egyéb szolgálataikat távol a hazától, az idegenben.
Vizauer Ferenc, a zürichi
Szent István Magyar Misszió
plébánosa. Plébánosi kinevezését 1989. szeptember 8án Johannes Vonderach churi püspöktől kapta. Megbízatása kiterjed a Churi, Solothurni és St. Galleni egyházmegyékre. Magyar lelkipásztori szolgálatát főállásban
végzi. Miklósházy Attila püspök felkérése alapján 2003Vizauer
tól a svájci magyar papok szóvivője. A Szatmári egyházmegye papja.
1948. október 14-én született Aknasugatagon. Elemi iskoláit szülőfalujában,
gimnáziumi tanulmányait 1962-1966-ig
Máramarosszigeten végezte. Az érettségi
megszerzése után, 1966-1972-ig a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán teológiát tanult. Teológiai
tanulmányainak végeztével, 1972. április
9-én Márton Áron erdélyi püspök a gyulafehérvári székesegyházban pappá szentelte a Szatmári Egyházmegye szolgálatára.
Káplán volt 1972-1974-ig Erdődön és
1974-1976-ig Kaplonyban, aztán 19761978-ig Szatmáron káplán a Hildegárda
plébánián dr. Tyukodi Mihály plébános
mellett, és közben Mikolában is ellátja a
lelkipásztori teendőket. 1978-1982-ig plébános Alsóhomoródon, ahol lelkipásztori
szolgálatát magyar és német nyelven végezte. 1982-1988-ig plébános Nagybocskón.
1988 októberében az NSzK-ba távozott és Stuttgartban tartózkodott, amíg
német állampolgársághoz jutott. 1989.
szeptember 1-től Zürichben látja el a
magyarok lelkipásztori szolgálatát. Vezetője az egyházközségi Ívelő Élet Nyugdí-

jas Találkozóknak, a Bibliakörnek és a Rózsafüzér Társulatnak. Évente háromszor
- karácsony, húsvét és Szent
István király ünnepe alkalmából - lelkipásztori értesítőt szerkeszt, amely 1500
példányban jelenik meg.
Magyar szentmiséket
tart rendszeresen:
Zürichben minden vasárés ünnepnap 11.30-kor a
Bruder Klaus templomban,
Winterthurerstr. 135, CH-8057 Zürich;
Winterthurban minden hónap első
vasárnapján 17.00 órakor a Szent Péter
és Pál templomban, Tellstr. 7.

Ferenc

St. Gallenben minden hónap második
vasárnapján 17.00 órakor a Schutzengel
kápolnában, Hof 9.
Uster-ben minden páratlan hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a Szent
András templomban, Neuwiesenstr. 17.
Wetzikonban minden páros hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a Heilig
Geist templomban, Kreuzackerstr. 50.
Schaffhausenben minden hónap utolsó vasárnapján 17.00 órakor a St. Maria
templomban, Promenadenstr. 23.
Frauenfelden minden hónap második
szombatján 17.00 órakor a Klösterli kápolnában, St. Gallerstr. 24.
Érdeklődni: Szent István Magyar
Misszió - Pfarramt Ungarnmission St.
Stefan, Winterthurerstr. 135, CH-8057
Zürich, Telefon/Fax: 0041-1/362 33 03.
Cserháti Ferenc

II. Rákóczy Ferenc

A szabadságharc igen nehéz gazdasági nehézségekkel küzdött. A Rákóczi-birtokok jövedelme nem fedezte a kiadásokat, az adók behajtása is sok nehézséggel járt. Ez ideig a nemesek nem
adóztak, Rákóczi most őket is megadóztatta. Mivel nem volt elegendő aranyezüst pénz, Rákóczi bevezette a rézpénzt. Azonban az állam nem tudta tartani a rézpénz értékét, így az elértéktelenedett, s ezért a katonaság, mely ebben a
pénzben kapta zsoldját, egyre rosszabb
helyzetbe került.
Kezdetben a szabadságharc legfontosabb tényezői a parasztok voltak. Amíg a
parasztok hadakoztak, szünetelt az úrdolga, adót a fejedelem nem rótt ki rájuk. Ez a szabadság viszont sértette a nemesek érdekeit. A földesurak igyekeztek
visszatartani jobbágyaikat a hadviseléstől, majd a katonákat a családtagokra
rótt terhekkel kényszerítették a hazatérésre. Emiatt a parasztok tömegesen
hagyták el a sereget. 1708 őszén a kurucok Trencsén mellett döntő csatát vesztettek. A hadi helyzet rosszra fordult Erdélyben is. A helyi ellenállási gócok felszámolásával, a császári terror bevezetésével és amnesztia-ígéretekkel 1708 telére gyakorlatilag Erdély kiesik a szabadságküzdelmekből. Legtovább Görgény
vára tartott ki, öt hónapig állt ellen a császáriak ostromának.
Az 1708. évi trencséni vereség fordulópontot jelentett a Rákóczi-szabadságharc történetében: a kurucok szerencsecsillaga hanyatlani kezdett. Az ország
gazdasági erőforrásai kimerültek, a rézpénz elértéktelenedett, a parasztok el-

kedvetlenedtek, a nemesek közül pedig
egyre többen hagyták el a szabadság zászlaját és tértek a király hűségére. Az ország
egyes részein dühöngő pestisjárvány és a
hosszú háborúban elgyötört csapatok
kimerülése is siettette a szabadságharc
bukását. Rákóczi a külföldi segítségben
látta a megoldás egyetlen lehetőségét, s
1711 februárjában Lengyelországba
ment, hogy találkozzék az orosz cárral.
Míg ő külföldön tárgyalt, hadvezérei megkezdték az osztrákokkal a béketárgyalásokat. Károlyi Sándor, a kuruc és Pálffy
János, a császári csapatok fővezére április
utolsó napjaiban megkötötték a szatmári
békét. 1711. május 1-jén a nagymajtényi
síkon a kuruc csapatok letették a
fegyvert. Rákóczi Ferenc sohasem ismerte el a szatmári béke érvényességét, nem
fogadta el a Habsburg fennhatóságot.
Abban a reményben, hogy a harcot
újra kezdheti, leghűségesebb híveivel
Lengyelországból Franciaországba, innen pedig Törökországba ment. Rodostó
lett a lakhelye a bujdosó kurucoknak.
Rákóczi rendet szabott itt az életnek.
Mindenkitől pontosságot, dolgainak
rendben való elvégzését követelte meg.
Ha külországból vagy a Portáról jött valaki, a régi szertartások szerint fogadták.
Idővel mellette lévő hívei lassan elfogytak, alig maradt valaki. A hontalanság és
a magány ellen munkával küzdött mindennap. „Ebédig az olvasásban és az
írásban tölti az időt; ebéd után pedig, aki
látná, azt mondhatná, hogy valamely
mesterember, vagy fúr, vagy farag, vagy
esztergában dolgozik, és az ő gyönyörű
szakálla sokszor tele van forgáccsal, hogy

maga is neveti magát. És úgy izzad, mintha munkája után kellene enni kenyerét.
Őtet minden csodálja, ő pedig neveti az
olyat, aki azon panaszkodik, hogy elunja
magát” - ilyen szép kép maradt ránk Rákócziról, Mikes Kelemen tolla örökítette
meg így. Levelek formájában írta meg
nagy művét. Édes néném - kezdi újra
meg újra, s azután következnek a jóízű
történetek, a kacagtató leírások a furcsa
török szokásokról. Az emlékezések a
szülőhazáról, a szép Erdélyről, Tündérországról szívet szorongatóak. Úgy szeretem már Rodostót - mondja -, hogy el
nem felejthetem Zágont.
Az idő, ha lassan is, de múlik, s közben a rodostói magyar település tagjainak száma is egyre fogy. És 1735. április
8-án meghal a fejedelem is. Mikes megrendülten jegyzi fel: „Amitől tartottunk,
abban már benne vagyunk. Az Isten, árvaságra téve bennünket, kivevé ma közülünk a mi édes urunkat és atyánkat, 3 óra
után reggel. Hullassuk bőséggel könnyeinket, mert a keserűségnek ködje valósággal reánk szállott. De ne azt a jó
atyánkat sirassuk... hanem mi magunkat,
kik nagy árvaságra jutottunk...”
1761-ben aztán, mint utolsó, a hűséges
íródeák, Mikes Kelemen is követte szeretett urát a sírba. Több mint negyven éven
át hallgatja a Márvány-tenger mormolását, a tenger habja felett futó szél zúgását.
Rákóczit Törökországban temették
el, földi maradványait 1906-ban hozták
haza, akkor került végleges nyughelyére,
a kassai Szent Erzsébet-katedrálisba.
NÚ - Erdély online
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EGYRE NÉPSZERŰBBEK
EURÓPA KATOLIKUS ISKOLÁI

Gyermekeknek

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ ISKOLAÉV
A napernyők ismét eltűnnek a pincékbe, a regények visszatérnek régi helyükre
a polcokra, a fürdőruha és a strandlabda
megint beköltöznek a szekrényekbe... és
ami bizonyára a legrosszabb: se apu, se
anyu, se a tesók..., de még a barátok vagy
cserkésztestvérek se érnek rá egyszerűen
csak élvezni a jó időt, lejárni a strandra,
sátrat verni az erdő kellős közepén vagy
labdázni a kertben. Nem..., hisz mindenkinek véget ért a szünet... és mindenki visszatért megszokott munkájához. Igen ám...,
még ha nem is mondják ki..., de bizonyára
mindannyian érezzük keserű-édeskés ízét
annak, hogy megkezdődött az új iskolaév.
Véget ért a pihenés ideje, a bulizás, táborozás, fürdés, mulatás és sportolás, mostantól csak a hétvégéken kerülhet rá sor.
Eleinte bizonyára mindannyian morogni
fogunk egy icipicit, hogy miért telik el a 8
hét szünet legalább háromszor olyan gyorsan, mint akár csak 2 hét suli... De aztán...,
ahogy telik az idő..., újból megszokjuk, és

2003. szeptember

rövid időn belül ismét teli leszünk örömmel, hisz már csak egy hét az őszi szünetig...
Másrészt bevallom, én például mindig
nagyon örültem annak, hogy ismét elkezdődött a suli. Ez volt minden évben az
„újból-találkozok-Lacival-Marcsival-Julival-és-Pistivel” és a nagy „szüneti-élményeim-elmesélésének” ideje. Az új iskolaév mindig kis újrakezdést jelent mindenki
számára..., hisz a régi jegyek eltűnnek és
minden nebuló friss lappal indulhat... és
egy kis szorgalommal kijavíthatja a múlt
év „nem éppen sikeres” osztályzatait is.
Sokak számára az új iskolaév nem csak azt
jelenti,hogy egy fokkal magasabb osztályba járnak...,esetleg új iskola,új barátok várnak rájuk.
Végül is..., akár mi lesz a ránk váró új
kihívás..., biztos vagyok benne, hogy a jó
Isten segítségével és egy kis kitartással
mindannyian elérjük kitűzött célunkat...!
Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, erőt,
kitartást és jó egészséget az új iskolaévben!
Kucsera Ági

Fiataloknak

Európa 39 ezer katolikus iskolájában
mind nagyobb a túljelentkezés és egyre
többen kerülnek a várakozók listájára hangzott el az Európa 22 országának katolikus iskolai oktatásáért felelős püspökök június 17-i, kölni konferenciáján.
Engelbert Siebler müncheni segédpüspök, a német püspökkar iskolabizottságának elnöke elmondta: a növekvő érdeklődés miatt leggyakrabban az iskolai
férőhelyek hiánya okoz problémát.A szülők ilyen irányú szándékát döntő mértékben egy olyan nevelés utáni vágy magyarázza, amely nemcsak az anyagi jólétet és
a karriert célozza meg, hanem az egyházi
iskola azon szándéka, hogy alapvető értékeket közvetítsen és helyes közösségi magatartást fejlesszen ki a gyermekekben.
Christoph Schönborn bíboros, bécsi
érsek leszögezte: a katolikus egyház Európában az állam után a legnagyobb iskolafenntartó. A katolikus iskoláknak
legfőbb sajátossága a szolidaritás és a

közösségi összetartozás, a vallásoktatás,
amely felveti az emberi élet legfontosabb kérdéseit, ápolja a lelki igényeket,
továbbá az a tény, hogy a szülőket az iskola bevonja a tanárok munkájába. Manapság a gyerekek és a fiatalok olyan
kevés vallásos nevelést kapnak, hogy a
kereszténység sokszor egészen újdonságnak számít nekik.
A konferencián közölt adatok szerint
hat és félmillióra tehető Európában a katolikus iskolába járó gyerekek száma.
Belgiumban az iskolák fele katolikus intézmény, Francia- és Spanyolországban
20, Olaszországban 10 százalék az egyházi fenntartás részaránya, míg Németországban csak 3 százalék. A mai tendencia, hogy a katolikus iskolákat pusztán
csak magánkezdeményezésnek tekintsék, jóllehet közszolgálatot látnak el és
ennek jegyében az államnak kötelessége
lenne szubvencióval támogatni azokat.
VR/MK

Felsőoktatás a Vajdaságban
EGY A TEST - SOK A TAGJA

Perpetuum mobile... Örökmozgó... Egy
szerkezet, ami saját erejéből működik,
munkát végez... Régi, szép álom, aminek
megalkotásán már nagyon sokan fáradoztak. Nem sok sikerrel... Ha olvastam róla,
én is odasoroltam a többi lehetetlen dolog
mellé: fából vaskarika, bölcsek köve, arany
készítés... A legnagyobb meglepetésemre,
nemrég egy kirakatban láttam valami hasonlót... Fém golyók, karikák, fényes rudacskák bonyolult egyvelege, s ami a fontos: működött! Csak úgy, magától... Megbámultam, próbáltam megérteni a titkát,
de csak néhány megállapításig jutottam:
- állandó mozgásban van, s járása
mégis nyugodt;
- az egyensúlynak fontos szerepe van;
- a részek minden mozdulatot, lengést, koccanást tovább adnak;
- van rész, ami maga körül forog, de
csak úgy, hogyha a másikra támaszkodik;
- egy központi, tartó alkatrész, keret
nélkül szétesne az egész;

- s ami a lényeg: ezt egy külső erő, egy
valaki elindította...
Egy ilyen szerkezet érdekes dolog, elkápráztat alkotójának mesteri alapossága, tudása, fantáziája... De engem még
valami másra is emlékeztet. Arra, amit
Szent Pál ír a Korintusi egyháznak: „A
testnek pedig minden tagja, bár sok,
mégis egy test...” (1 Kor 12, 12). Ilyen élő,
„örökké mozgó” egy igazi keresztény
közösség! Minden tagja más, különböző
adottságokkal, talentumokkal. Mindegyik egyformán fontos, mindegyik, minden mozdulatában hat a másikra. Egymásra támaszkodnak, s még azokat is,
akik látszólag „csak maguk körül forognak” hordozzák, segítik... S mindennek
kerete, hordozója és központja az a titokzatos erő, ami minden mozgást, lendülést elindított és fenntart: a Lélek,
Krisztus lelke!
Pál atya

SZENT ISTVÁN KÉPE RÓMÁBAN

Jelenleg 2.200 magyar egyetemista
tanul a Vajdaságban, a főiskolások száma 800 körül mozog. Az egyetemeken
tanulóknak 6 százaléka, a főiskolásoknak mindössze 7 százaléka magyar nemzetiségű. Az Újvidéki Egyetem 13 kara
közül 5 fakultáson van magyar nyelvű
oktatás. Teljes magyar nyelvű képzés

csak az Újvidéki Magyar Tanszéken és a
zombori Tanítóképző fakultás szabadkai
tagozatán van. A szabadkai Műszaki Főiskolán első és második évben minden
tárgyat magyarul adnak elő. A statisztika
szerint a különböző felsőoktatási intézményekben dolgozó 2.400 tanár közül
207 a magyar.

A cigánygyerekekben rejtett arany rejlik
A közvélemény és a médiák nagy érdeklődéssel kisérték a nyár elején, Budapesten lezajlott Országos Katolikus cigánytalálkozót, amelyre hazánk minden
tájáról és a határon túlról is jöttek roma
közösségek. A találkozón elhangzott előadások elsősorban arra keresték a választ: mit jelent a cigányság számára a
kereszténység elfogadása. Egyik legérdekesebb beszámolót Lukács Barna, romaszármazású iskolaigazgató tartotta.
Kazincbarcikán a szaléziek által fenntartott általános iskolában jelenleg 400 diák
tanul, köztük 200 cigány. Az elmúlt 15
évben több száz romagyerek járta ki az
általánost, közülük sokan szereztek szakmunkás bizonyítványt, többen az érettségiig is eljutottak. Az iskola mellett működik a Szalézi Kollégium, ahol a lakóhelyüktől távolabb élő gyerekek ellátásáról
gondoskodnak. Hangsúlyozta, hogy a
rossz gyerek nem azonos a butával, a ci-

gánygyerekekben is rejtett arany rejlik.
A Sepsiszentgyörgyről jött Sebestyén
Kinga szerint, a Néri Szent Fülöpről
elnevezett iskolába 447 cigánygyerek jár
s 80 százalékuk el is végzi az általánost.
Jó volt hallani, hogy sok helyen tökéletesen működik a szeretetközösség cigányok és magyarok közt.
A cigányok sokat szenvedett sorsát szépen fejezik ki a Cigány himnusz költői sorai:
Isten könyörülj meg nékünk,
Ne szenvedjen tovább népünk,
Megátkoztál, meg is vertél,
Örök csavargóvá tettél.
Isten könyörülj meg nékünk,
Ne szenvedjen tovább népünk.
Megáldottál, megváltottá1,
Országodba befogadtál.
(E-mail közlés)
(Vajon ki írta? Hogy hangzik az egész és
milyen a dallama?)

Hét csángó faluban lesz magyar óra
Idén ősztől jelentősen bővül a magyar
nyelv oktatása a csángóföldi településeken közölte Markó Béla RMDSZ-elnök, miután tárgyalásokat folytatott Bákóban a
megye prefektusával és főtanfelügyelőjével.
Az MTI tájékoztatása szerint a találkozón jelen volt Viorel Hrebenciuc, a
kormánypárt alelnöke, valamint Bartha

András és Bilibók Jenő, a Moldvai Csángómagyar Szövetség két vezetője is.
Idén szeptemberben további hat településen kezdik meg a magyar nyelv oktatását az
általános iskolákban,miután mintegy140 szülő
kérte gyermeke számára ezt a lehetőséget. Összesen hét új magyar tannyelvű csoport indul.
(Szabadság)

Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyolcadik alkalommal ismét
megrendezte a 7-12 éves, illetve 13-18
Balról jobbra: Ruppert József piarista generálasszisztens, Detre György festőművész,
középen Szent István festménye és Árpa Katalin, kiállítás rendező

Május végén bensőséges ünnepség keretében Rómában a Pápai Magyar Akadémián adták át a Szent István Zarándokház
elnökének a Münchenben élő festőművész,
Detre György első királyunkat ábrázoló képét. Az alkotás először Árpa Katalin müncheni galériájában került a nyilvánosság elé,
de már ott is többen úgy vélték, hogy a kép-

nek Rómában a helye. Gyűjtés indult a festmény megvásárlására, majd - miután összegyűlt a pénz - Árpa Katalin Detre György
festőművésszel együtt személyesen vitte a
képet az örök városba, ahol a Szent István
Ház elnöke, Ruppert József atya vette át,
majd kifüggesztette az épület nagytermében.
Vincze András

évesek népdaléneklési és néptánc versenyét a Tiszapéterfalvi Művészeti Iskolában.

Tréfás-kedvű fiatalok
A telefon-lelki-szolgálatot egyre gyakrabban hívják tréfás-kedvű fiatalok, akik
csak a mobilkészülékük működését akarják ezúton kipróbálni, mert a szolgálat
száma ingyenes. Ezzel azonban nemcsak
feltartják az éppen telefonszolgálatot teljesítő papot, hanem lefoglalják a vonalat

azok elöl is, akik valóban utolsó mentségként fordulnak a néhány éve bevezetett
lelkisegély-szolgálathoz. Az egyházak
most hirdetés útján próbálják a fiatalokat
a sületlen tréfától visszatartani - hogy a
szolgálat mindenkor hozzáférhető maradjon a reményvesztettek számára. (Vin)
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Madridi levél

EURÓPA GYÖKEREI
Az elmúlt hetekben-hónapokban
vissza-visszatérő vitatéma volt a kidolgozásban lévő Európai Alkotmány. Attól eltekintve, hogy nem mindenki tartotta
szükségesnek, talán az hívta fel legjobban
a figyelmet, hogy nem annyira tartalmáról, egyes paragrafusairól vitatkoztak, hanem bevezetőjéről. Ennek fontosságát
hangsúlyozta egy neves, spanyol jogász:
röviden összefoglalja, amit a törvényhozó
akar, csökkenti a szövegből esetleg támadó kétségeket és bizonytalanságot, és vezetőként szolgálhat az alávetett és alkalmazó olvasónak. Ebben az esetben, - más
szempontok mellett, - „Európa szellemi
gyökereiről” volna szó, melyek magyarázzák és jogosítják országai szorosabb
összefogását. A szóban forgó bevezető
esetében sokan pontatlanságát, többértelműségét bírálták: csak nagy általánosságban beszél „kulturális, vallási és humanista örökségről”. Igaz, Thuküdidészt (Kr. e.
V. század), a történeti kritika ógörög előfutárát is idézte a szöveg, és kifejezetten
említette a görög-római hagyatékot, de
aztán nagyot ugrott a Felvilágosodásig.
Mintha a kereszténység nem létezett volna, és nem hagyott volna szellemi és erkölcsi nyomot, mintha a középkori egyetemek és monostorok nem lettek volna a
bölcselet, a tudomány és a művelődés fellegvárai. Pedig annak idején Robert Schuman, az Egyesült Európa egyik előfutára is
így nyilatkozott: „Hol érzem magam legjobban európainak? A székesegyházakban.”
A vitában egyesek Paul Valery francia
költőre is hivatkoztak. Szerinte Európa
képét Görögország, Róma és a kereszténység alakította ki. Erről akkor sem
szabad megfeledkezni, ha a jövőben a felvételre pályázó jelöltek között volna a
más hagyományú Törökország.
Javasolták azt is, hogy az Európai Alkotmány bevezetőjében kifejezetten említse Isten nevét. Emlékeztettek rá, hogy az
1949-es német alaptörvény „Isten és az
emberek előtti felelősségről” beszél, az
1997-es lengyel alkotmány Istenről, mint
„az igazság, a törvény és a javak forrásáról”, a svájci alkotmány 1999-es megfogalmazása pedig „a mindenható Istenről”,
s idézni lehetne a latin-amerikai alkotmányok egész sorát is, köztük az argentint és
a brazilt. Természetesen szó sincs az „államvallás” fogalmának feltámasztásáról.
Ez már teljesen a múlté, ha nem is mindenütt: gondoljunk csak Szaúd-Arábiára.
Ma már elképzelhetetlenek a vallásháborúk, melyek a múltban sem voltak teljesen
azok: sokszor politikai és gazdasági érdekek indították, ha résztvevőik sokszor el is
hitték, hogy hitükért harcolnak. (Tiszteletreméltó kivételt képezett a XVI. század
végén Wolf Dietrich salzburgi hercegérsek, aki semleges akart maradni a katolikus-protestáns harcokban. Nagy árat fizetett érte: fogságban fejezte be életét.).
Európában manapság senki sem vonja kétségbe a vallásszabadságot, s ahol ma
is feszültségek vannak (Észak-Írország,
Bosznia), aligha van köze a szembenálló
népcsoportok hitéhez. Az Egyház és az
Állam különválasztását sem vitatja senki,
bár az anglikánok feje továbbra is II. Erzsébet királynő. Mindez azonban nem jogosítja, hogy el akarjuk feledtetni, elhallgassuk, mit jelentett a kereszténység századokon keresztül Európa szellemi és erkölcsi arculatának kialakításában.
Rónai Zoltán

Köszönjük, ha megújítja
az ÉLETÜNK
előfizetését!
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A PÁPA KÉRÉSE
A KERESZTÉNY ÖRÖKSÉG
ALKOTMÁNYOS RÖGZĺTÉSÉRE

PEKING ÉS A VALLÁS
Hong-Kong katolikus püspöke, Joseph Zen a közelmúltban németországi
előadókörúton járt és aggasztó színekkel
ecsetelte a pekingi vezetés legújabb próbálkozásait a vallás-szabadság korlátozására, kiváltképpen pedig a Rómához hű
katolikus egyház felmorzsolására. A 72.
életévében járó, törékenynek tűnő főpapot bátor kiállásáért tavaly a változatlanul különleges övezetnek számító egykori brit koronagyarmat legnagyobb
napilapja az év emberének választotta. A
térség angolul megjelenő újságja pedig
Hong-Kong lelkiismeretének nevezte Joseph Zen püspököt, akit - rendíthetetlen
kiállásáért - sokan a pekingi kormány ellenségének tekintenek. A Bonn melletti
St. Augustinban tartott előadásán is szinte átsütött a polgárjogi aktivista bátor kiállása, amiért többen fel is tették neki a
kérdést, hogy küzdelmében maga mögött tudja-e a Vatikán támogatását. Válasza kitérő volt, mondván, ezt a kérdést
intézzék egyenesen a Szentszékhez. Azt
is tudni akarták, hogy határozott fellépésével nem súlyosbítja-e még inkább a Kínai Népköztársaságban élő katolikusok
amúgy sem könnyű helyzetét? Zen püspök válasza ezúttal is rövid, de velős volt:
az ő helyzetüket már nem lehet tovább
rontani. Ez utalás volt arra a könyörtelen
elnyomásra, amely a több millió Rómához hű kínai katolikusra nehezedik.
Mintegy 50 püspökük közül csaknem
valamennyi kényszermunkatábor foglya,
a többi házi őrizet alatt áll, vagy bujkálásra kényszerül. De a kommunista hatóságok által elismert, úgynevezett Hazafias Egyház is gyakran válik a zaklatások
célpontjává. Mint Joseph Zen püspök elmondta, Hebei tartományban a katolikus papokat heteken át hallgatták ki állítólagos külföldi kapcsolatok miatt. Az
akció alighanem kapcsolatban áll a Hazafias Egyház titkos törekvésével, hogy

püspökeiket a Szentatya is valamilyen
formában elismerje. Persze karitatív
szolgálataikat szükség esetén a kommunista hatóságok szemrebbenés nélkül
igénybe veszik, így engedélyt kapnak
óvodák és kórházak létesítésére - de sohasem tudják, hogy valamilyen ürüggyel
mikor veszik el tőlük intézményeiket.
Hong-Kong püspöke is jól tudja, hogy
mennyire visszás a helyzet a jelenlegi Kínában: míg a XX. század elején misszionáriusok ezrei szabadon mozoghattak
bármerre, és mégis csak kevés nyomot
hagytak maguk után, ma egyetlen hittérítő sem kap beutazást, és mégis szinte
futótűzként terjed a kereszténység a Kínai Népköztársaságban. Számukat több
tízmillióra becsülik és még a legeldugottabb falvakban is templomok épülnek persze a hivők adakozásából, illetve közös munkája eredményeképpen. Mindez
azt bizonyítja, hogy bukásra van ítélve a
rendszer sok évtizede tartó kegyetlen elnyomása és hosszú távon hiába valók
azok a megtorló intézkedések is, amelyeknek Joseph Zen hongkongi püspök
is ki van téve, ugyanis egy évvel a brit
koronagyarmat Kínával történt újraegyesülése után a pekingi hatóságok
minden indok nélkül megvonták tőle a
beutazási engedélyt - holott korábban
éveken át előadhatott a Hazafias Egyház szemináriumaiban. Mint németországi előadókörútja során ismételten
hangoztatta, komolyan reménykedik a
fiatalabb pártvezetők türelmesebb hozzáállásában. Bizonyítékként a reformpolitikus hírében álló Pan Yue nemrég
megjelent újságcikkét idézte. Pan Yue
ugyanis a Pekingi Néplap hasábjain azt
fejtegette, hogy egy nép, amelynek nincs
vallási meggyőződése, aligha állja meg a
helyét a népek közösségében...
Vincze András

Holland katolikusok első országos találkozója Utrechtben
„Szívvel-lélekkel katolikusok” mottó
alatt ünnepelte, június elején közel kilencezer katolikus hívő 150. évfordulóját annak,
hogy a holland katolikusoknak - a reformáció után - ismét saját püspökeik lehettek.

A szentatya felavatta
VI. Pál szobrát

Június 24-én, a VI. Pál terem előcsarnokában II. János Pál pápa felavatta és
megáldotta Isten szolgája, Montini pápa
márványszobrát. A szobrot Floriano Boldini készítette VI. Pál pápává választásának 40. és halálának 25. évfordulója alkalmából.
II. János Pál pápa beszédében Mária
segítségét kérte, emlékeztetve rá: VI. Pál
a II. Vatikáni zsinat végén Máriát az
Egyház Anyjának nevezte. VR/MK

A teljes püspöki kar mellett összegyűlt hívők nagyszabású eseménysorozata az eucharisztia-ünnepléssel kezdődött,
majd napjaink problémáit érintő előadásokkal folytatódott. Ezt követően a
résztvevők különböző munkacsoportok
munkájába kapcsolódhattak be, majd a
nap vidámabb része következett.
Az Utrecht-i Jaarbeurs épületeiben
tartott ünnepségen a teljes püspöki karon kívül Balkenende jelenlegi, valamint
Lubbers volt miniszterelnök is részt vett.
Az ökuméne jegyében tartott találkozón több holland keresztény egyház is
képviseltette magát.
A fiatalok munkacsoportokban kereshettek választ kérdéseikre, de bőven
volt korszerű zene is nemzetközi zenekarokkal és dal-együttesekkel.
Ebben a formában első ízben volt
„katholiekendag” Hollandiában, más országokban - pl. Németországban - ez
rendszeresen visszatérő rendezvény. A jól
sikerült és inspiráló találkozó nyomán felmerült a kérdés, hogy lehetséges lenne-e
ilyen rendezvényre évente sort keríteni.
Nickl Károly
SÁRKÖZI MÁTYÁS ÚJ KÖNYVE
„Levelek Zugligetből” címmel Budapesten jelent meg Sárközi Mátyás - lapunk
londoni levelezője - regénye, amely első
angliai tíz évéről (1956-1966) szól, tarkítva otthonról kapott levelekkel. A regényben az angliai magyarság számos
ismert alakja feltűnik.

II. János Pál pápa ünnepélyesen megismételte azt a kérését, hogy a leendő európai
alkotmányban rögzítsék vallási és különösen
a keresztény örökségre vonatkozó hivatkozást.
A pápa Ecclesia in Europa (Az egyház
Európában) című, június 28-án a Szent
Péter székesegyházban aláírt és kihirdetett
135 oldalas apostoli intelmeiben ismételte
meg ezt a kérését.A hat fejezetre osztott dokumentumban a katolikus egyházfő az
európai püspökök még négy évvel ezelőtt,
1999 októberében a Vatikánban megtartott
második szinódusán felvetődött ajánlásokat gyűjtötte egybe és fogalmazta meg.
Az intézmények világi jellegét teljes
mértékben tiszteletben tartva, a katolikus
egyházfő egyebek között fontosnak ítéli
meg bevenni a dokumentumba, hogy az
egyházaknak és a vallási közösségeknek
legyen meg a joga arra: saját szabályaik és
meggyőződésük alapján, szabadon szerveződhessenek. Az EU tagállamaiban lévő egyházak és a vallási intézmények pedig továbbra is élvezhessék a törvényhozó szervek által eddig kialakított jogi státusukat. A pápa kiállt a cölibátus, a papi
nőtlenség mellett is, azt hangoztatva, hogy
ennek az elvnek a felülvizsgálata nem segítené megoldani a papi hivatás válságát
egyes európai országokban.
A dokumentumban a pápa az öreg kontinens árnyoldalait és eredményeit is érintette, aggodalmát fejezve ki a vallás és a kulturális örökség iránti közöny erősödése, a születések számának csökkenése, a család intézményének válsága, a fogyasztásközpontúság, a globalizáció, az etnikai konfliktusok
és a fajüldöző megnyilvánulások kapcsán.
II. János Pál szót emelt a házasságon
alapuló családért - megítélése szerint a
háztartásbelieknek fizetést kellene kapniuk -, továbbá a bevándorlók védelmében
is, hangsúlyozva egyebek között: az iszlám országokban élő keresztényeknek is
ugyanolyan vallási szabadságjogokat kell
élvezniük, mint a keresztény országokban
élő muzulmánoknak. A pápa újólag elítélte az antiszemita megnyilvánulásokat.
(MTI)

Európa falak nélkülk
Rocco Buttiglione Európa-ügyi olasz
miniszter, filozófus a Vatikáni Rádió „Európa Falak Nélkül” című műsorában beszélt arról, hogy II. János Pál pápa milyen
szerepet töltött be pápasága eddigi 25 évében a délkelet-európai országokban. Magyarországot illetően a műsor szerkesztői
emlékeztettek rá, hogy a szentatya 1980.
október 8-án, amikor a vatikáni Szent Péter-bazilika altemplomában felszentelte a
Magyarok Nagyasszonya kápolnáját, elsőként hangoztatta, hogy az európai földrész
az Atlanti-óceántól az Urálig tart, népeit
pedig a kereszténység fűzi egységbe.
A műsorban utalás történt arra a fontos történelmi epizódra, amely éppen Magyarországhoz fűződik. II. János Pál pápa
első apostoli látogatásának napjai egybeestek a végnapjait élő Szovjetunióban
Gorbacsov ellen elkövetett puccsal,
amelynek fejleményeit az egész világ, különösen a volt kommunista országok,
visszafojtott lélegzettel kísértek. 1991. augusztus 20-án a budapesti Hősök terén bemutatott ünnepélyes szentmisén II. János
Pál pápa egyedülálló bejelentést tett,
amelyben sürgette Gorbacsov mielőbbi
kiszabadítását, majd ezekkel a tapsviharral fogadott szavakkal fordult a magyarokhoz: „Kedves magyar testvéreim! Legyetek tudatában annak a nagy szerencsének, amelyet jövőtök számára a szabadság
jelent, amelyet végérvényesen visszaszereztetek magatoknak.” VR/MK
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NYUGATI MAGYAR ZARÁNDOKOK
CSĺKSOMLYÓN
„Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg
nem nyugszik benned Istenünk!” - vallotta a negyedik század közepén született Szent Ágoston, Hippo későbbi püspöke. Ezen mondás mély üzenetét sokszor felidézték a keresztények az egyház
története folyamán, és még inkább bizonyították gondokkal, kis örömökkel teletűzdelt életük pillanataiban.

Ilyen örömteli pillanatokat élhetett meg - Isten kegyelméből - az a 29 Ruhr- és Rajna-vidéki magyar zarándok, aki június 3 és 12 között Csíksomlyó varázsának és Erdély szépségének „feltérképezésére” vállalkozott.
Átélhették azt, hogy pünkösdszombat
az a nap, amikor Csíkszereda világvárossá
válik. A legnagyobb magyar Mária-zarándoklat napján emberek tízezrei vonultak
végig az utcákon, egyetlen óriási, színes kavalkáddá változtatva az év többi napján
meglehetősen csendes székelyföldi várost.
Az idei többszázezres búcsús sereget az ősi Mária-kegyhelyet közel hat
évszázad óta őrző ferences rendtartomány nevében P. Bakos Károly Dámján
helyettes főatya köszöntötte, aki szerint
a folytonosan „útközben” levő zarándok-keresztények számára „az ünneplés
Krisztus-követést jelent”. Az ünnepélyes
szentmise megkezdése előtt az egyházmegye főpásztora, dr. Jakubinyi György
érsek szólt a két Somlyó-hegy közti
nyerget minden eddiginél szélesebb sávban elfoglaló és be is töltő sokasághoz,
Isten népéhez. Helyes eligazodásul és
hitbeli tájékoztatásul leszögezte: a Boldogságos Szűz Mária eddigi jelenései során semmi újat nem mondott (és nem is
mondhatott!), hiszen a kinyilatkoztatás
lezárult. Amit viszont mondott, azt az
evangélium révén ezután is mondani
fogja minden kereszténynek, rámutatva
hajdanán Szent Fiára a kánai menyegzőn e szavakkal: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2, 6)
A csíksomlyói szervezők nagyon jó érzékkel az idei esztendőben mintegy megvalósítandó lelki programként mindannyiunk
számára ezt a bibliai idézetet választották.
Hogy itt és most mit jelent a Szűzanyának ez a felhívása gyakorlatilag az
egyén, a család, a nagyobb közösség, sőt
az egész magyar társadalom számára, azt
P. Bartók Albert ferences atya fejtette ki
alkalmi prédikációjában, a második részben nem kis humorral. Az atya kiemelte
Mária, Krisztus anyja áldozatos szeretetét Fia iránt, példaként állítva napjaink

lányai, asszonyai és - tágítva a kört - a nevelők elé, hangsúlyozva, hogy vállalni
kell az életet. Szólt arról, hogy a fiatalok
határozott választ várnak az egyháztól az
őket foglalkoztató kérdésekre. „Mire és
hogyan neveljünk?” - teszi fel a kérdést,
majd válaszol is rá. Imádságra, engedelmességre, tisztaságra nevelni szeretettel
kell a fiatalokat. Két történetet mesél el,
az egyik főszereplője
hálával gondol a szüleire akkor is, amikor a
legnehezebb megpróbáltatás elé kerül, a másik pedig halála óráján
megátkozza
szüleit.
„Ilyen fontos a nevelés” - zárta a gondolatot
Albert atya. Aztán arról beszélt, hogy - magyar igazolvánnyal vagy
anélkül - mi a magyar
nemzethez tartozunk,
ezt elmondhatjuk és
megélhetjük, ebbe nem
szólhat bele senki. Kitartásra szólította fel a
Moldvában élő csángómagyarokat, arra, hogy
követeljék nyelvi jogaikat. Felhívta a figyelmet a cigánykérdésre, hangsúlyozva,
hogy saját értelmiségi
rétegük kinevelésében
kell segítségükre lenni,
de közben tiszteletben
kell tartani kulturális
másságukat. Végül a politikusokhoz is
szólt, felkérve őket, hogy párbeszéd útján
hidalják át a társadalmat is megosztó ellentéteket. „Akinek a lelkében gyűlölet
van, az nem jár az Isten útján” - hangsúlyozta, majd hozzátette: csak a szeretet
mentheti meg a magyarságot.
Az idei búcsú külön színfoltjaként
tartandó számon az, hogy Tőkés László
személyében első alkalommal református püspök is részt vett azon „zarándokként”. Megelőző este a csíkszeredai
Szent Ágoston templomban megtartott
Julianus-díj átadási ünnepsége keretében ő maga fogalmazott nagyon szellemesen így: „megérkezett Csíksomlyóra a
református keresztalja”.
Tőkés László jelenléte a csíksomlyói
búcsún annál is inkább figyelemre méltó,
mivel a 437. alkalommal tartott búcsút
annak emlékére szervezik, hogy a csíki,
gyergyói és kászoni katolikus székelység
legyőzte a térítő szándékkal, ellene fegyverrel támadó protestáns fejedelem, János Zsigmond hadait. Tőkés László, aki
első ízben jött el a pünkösdi búcsúra, később meg is jegyezte: tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy református püspököt valaki beinvitáljon a kordonon belülre. És íme, most vele együtt hallgattuk Isten szavát, vele együtt imádkozott
sok százezer magyar keresztény és találkozott Istennel, a lélek mélyéről fakadó
vágyban, a nyugtalanul kereső imádságban és egymással a testvéri szeretet és
őszinte megbecsülés táplálta barátságban.
Hiszem, hogy példája nyomán a jövőben is egyre többen szent nyugtalanságtól
fűtve útra kelnek és megértve a Szűzanya
világos üzenetét, mindennapi életükkel bizonyítják, hogy ők Krisztushoz tartoznak.
A magam és zarándok híveim számára remélem,hogy a kegyelem tüze lelkünkben újra
fellángolt, az a kegyelem, amely Ady Endre
költőnk lelkében is hajdanán megvillant:„Ma
már hiszem: nagy döntés vár reám / Legyőzni
mindent, mi ellenem támadt, / Mutatni egy
példátlan életet / S nem bocsátni el az én Máriámat” (A pócsi Mária).
Lukács József

2003. szeptember

ÖKUMENIKUS
KIRCHENTAG BERLINBEN
A német katolikusok és protestánsok
első ökumenikus találkozójának egyik
nagyon várt eseménye Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység Pápai Tanácsa elnökének előadása volt. A Vatikánban működő német bíboros a felekezeti
identitás kérdését mint gazdagságot és
kihívást jelölte meg. A jelenlévő több
mint ezer résztvevő - köztük sok fiatal nagy tapssal szakította félbe Kasper bíboros előadását, aki hangsúlyozta, hogy a
keresztény egyházak párbeszédének nincs
alternatívája. A megosztottság botrány,
amely miatt a világ szemében a keresztények nem hitelesek. Ám ami ma összeköti a keresztény egyházakat, sokkal fontosabb, mint ami még elválasztja őket.
Az Eucharisztia közös ünneplésének
kérdését a bíboros barátságosan közelítette meg, de határozottan leszögezte,
hogy erre ma még nincs lehetőség. Továbbra is az elérendő célok között szerepel, tehát nagy kihívást jelent mindkét
fél számára. Szerinte a nyilvános provokációk és viták nem viszik előre a párbe-

szédet. A bíboros anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna, arra az epizódra
utalt, hogy egy katolikus pap - akit időközben a papi ténykedésektől eltiltottak
- egy szentmise során megáldoztatott
lutheránus híveket. Kasper bíboros
rendkívül pozitívan értékelte az utóbbi
30 év egységtörekvéseit és azt, hogy ebben az időszakban a katolikusok és a
protestánsok sokat tanultak egymástól.
A bíboros előadását a jelenlévők hosszú
ovációval köszönték meg.
A berlini egyházi találkozón a 16 keresztény egyház képviselői Ökumenikus
Chartát írtak alá, amely az egyházak közötti együttműködés fellendítésének
irányvonalait tartalmazza. A dokumentum, amelyet többek között Karl Lehmann bíboros és Manfred Kock lutheránus püspök, a németországi protestáns
egyházak tanácsának elnöke írt alá, elkötelezettséget kér az aláíróktól arra is,
hogy az eucharisztikus kommunió érdekében fáradozzanak.
(VR/MK)

SIKERES CIGÁNYPASZTORÁCIÓS
VILÁGKONGRESSZUS HAZÁNKBAN
Július 6-án, a Máriapócson tartott cigány zarándoklattal és szentmisével ért
véget a tartalmas, és sok színes kulturális
programmal is tarkított V. Cigánypasztorációs Világkongresszus, amelyet első ízben rendeztek a Vatikánon kívül. A liturgiát Keresztes Szilárd püspök vezette.
Az egyhetes tanácskozás során a
résztvevők az elméleti előadások meghallgatása mellett csoportos megbeszéléseken számolhattak be saját munkájuknak, az országukban folyó cigánypasztorációs munkának tapasztalatairól, nehézségeiről és örömeiről. Megismerhették a
magyarországi munkát is.
A megbeszélések és előadások alapján közösen fogalmazták meg a záródokumentum-tervezetet, amelyet a végső
formába öntés, és a kongresszus öt hivatalos nyelvére való fordítás után az egyes
országok püspökkari konferenciáihoz
juttatnak el. Ez a dokumentum három fő
részből áll: a tanácskozás témáinak, előadásainak összefoglalásából; a jövő feladatainak összefoglalásából - ezt a cselekvési programot a konferencia során
elhangzott javaslatok alapján állították
össze -; valamint egy felhívásból, amely a
világ kormányait és egyházait a cigányok

jogainak tiszteletben tartására és védelmére hívja fel.
A záródokumentumon kívül a kongresszuson elhangzott előadások és hozzászólások anyagát is közreadják. Ezt a
Vándorlók és Úton Lévők Pápai Tanácsa könyv formában jelenteti meg, az eddigi konferenciák anyagához hasonlóan.
A kötet anyaga a tervek szerint magyarul is olvasható lesz.
A záró munkanapon Agostino Marchetto érsek igen tartalmasnak és sikeresnek mondta a kongresszus munkáját, és
köszönetet mondott a vendéglátásért és
a szervezésben való aktív közreműködésért a Magyar Katolikus Püspökkari
Konferenciának, személy szerint Keresztes Szilárd megyéspüspöknek.
Keresztes Szilárd a sajtó képviselőinek elmondta: különösen örül annak,
hogy a szervezésben a magyar kispapok
tevékenyen működtek közre. A nemzetközi konferenciának ez is egy fontos hozadéka: a szeminaristák megismerhették
a cigánypasztoráció neves képviselőit,
hallhattak munkájukról. Így remélhetően többen kedvet kapnak majd ehhez a
speciális lelkipásztori munkához Magyarországon - mondta. MK

Szent Korona ünnepség
Mattsee-ben

Magyar zarándoklat
Máriacellben

Szeretettel hívunk minden jóakaratú embert a
Szent Korona ünnepségre, 2003. szeptember 13-án
és 14-én, Mattsee-ban,Ausztria.
A Szent Koronát 1945-ben, Mattsee-ban
ásták el, rejtették el a koronaőrök. Az elrejtés
helyén a szabad világ magyarjai kis emlék-kápolnát állítottak 1983-ban.
2003-ban emlékezünk Szent István király
szentté avatásának 920-adik, és a Mattsee-i
Szent Korona Emlék-kápolna felszentelésének 20-adik évfordulójára.
Műsor:
Szeptember 13-án, szombaton a Mattsee-i
Szent Korona Emlék-kápolnánál:
11 órakor: Megnyitó, koszorúzás, ünnepélyes tábori szentmise, énekkarral, zenekarral,
tárogatóval. 15 órakor: Mattsee-i Stiftsmuseum 1945 évi magyar vonatkozásainak, emlékeinek megtekintése. 16 órakor: ősmagyar íjászat, magyar népművészeti bemutató: csipkeverés, fafaragás, bőrmunkák, szalmafonás. 18
órakor „A Szent Korona dicsérete a tóparti
szabadtéri színpadon” színes műsor, tűzijáték.
Szeptember 14-én, vasárnap 11 órakor a
„Stiftskirche”-ben, az apátsági székesegyházban Szent Korona tisztelgő szentmise, magyar, osztrák, bajor főpapok, papok celebrálják, énekkari és zenekari kísérettel.
vitéz Kiss Imre,
a Szent Korona Szövetség országos elnöke

A szokásos évi magyar zarándoklat
Máriacellbe szeptember 20-21-én lesz. A
zarándoklatot vezeti dr. Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek.
Programja:
Szeptember 20-án, szombaton 16.45kor ünnepélyes bevonulás a bazilikába. A
zarándokok köszöntése után szentmise a
plébánia altemplomában. A szentmisét
mondja és azon prédikál P. Kühár Ede bencés atya. 20.00 órakor gyertyás körmenet.
Szeptember 21-én, vasárnap 10.00
órakor ünnepélyes püspöki mise prédikációval. 14.00 órakor búcsú-ájtatosság
ünnepélyes kivonulással a bazilikából.
Szállás és egyéb problémák megoldásában forduljunk P. Kühár Ede OSB
atyához. Címe: Benediktiner Superiorat,
A-8630 Mariazell, Tel: 0043/3882/2595 (38-as mellékszám).
Szeretettel várunk mindenkit.
Msgr. Valentiny Géza,
ausztriai főlelkész
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HÍREK - ESEMÉNYEK
Erdő Péter prímás
Rómában átvette az érseki palliumot
Erdő Péter prímás Rómában átvette
a palliumot II. János Pál pápától. A Szent
Péter bazilikában tartott ünnepi mise keretében Erdő prímás negyven újonnan
kinevezett társával együtt kapta meg a
fehér érseki jelvényt. Mint ismeretes, a
Szentatya múlt év decemberében nevezte ki Erdő Péter székesfehérvári segédpüspököt Magyarország prímásává.
*
100 éves bíboros
Július elején ünnepelte 100. születésnapját Corrado Bafile bíboros. Teológiai
tanulmányainak megkezdése előtt ügyvédként dolgozott. Röviddel pappá szentelése után a Szentszék diplomáciai szolgálatához került. 1960-tól 15 éven át ő
képviselte a Vatikánt Bonnban, de azóta
is élénk figyelemmel kíséri a németországi katolikus egyház eseményeit. Bafile
a bíboros kollégium legidősebb tagja. Jelenleg a Vatikán egy, a Szent Péter térre
néző lakosztályában él.
*
Sajnálkozását fejezte ki
Az amerikai Boston újonnan kinevezett érseke, Sean Patrick O´Malley sajnálatát fejezte ki azoknak a fiataloknak,
akik katolikus papok szexuális zaklatásának voltak kitéve. Néhány órával kinevezése után tartott sajtóértekezletén
O´Malley érsek kijelentette, hogy mély
szomorúsággal tölti el a kiskorúakat ért
lelki-testi sérülés. Az 59 éves kapucinus
szerzetes a tavaly lemondott Bernard
Law bíborosnak lett hivatali utódja, aki az
egyházmegyében kirobbant pedofil botrány miatt mondott le tisztségéről.(vin)
*****

Anonim lelki telefonszolgálat
A telefon-lelkiszolgálatok közül különös keresettségnek örvend a katolikus
egyház által fenntartott anonim beszélgetési lehetőség. Tavaly - csupán München térségében - 750-nel többet hívták a
katolikus lelkiszolgálat számait, mint egy
évvel korábban. A legtöbben a 30 és 59
év közötti nemzedékből tárcsázták a lelkiszolgálatot és általában egyedüllétből,
sorscsapásból vagy szenvedély-betegségből kifolyólag fordultak tanácsért a vonal másik végén lévő ismeretlen személyhez. A hívók 60 százaléka nő. A beszélgetések túlnyomó többségére este 10
és reggel 8 óra között került sor.
*
Új egyházügyi államtitkár
Magyarországon Gulyás Kálmán lett
végül is az új egyházügyi államtitkár. Az
esélyesnek tartott, de a „szocialisták” által mégsem pártolt Platthy Iván ellenében. Elődjét, Szalay Istvánt egy év után
menesztették posztjáról.
*
Csehország és a Vatikán
A cseh parlament alsóháza nem hagyta jóvá a Vatikánnal aláírt szerződést, amelyet több mint kétéves tárgyalás-sorozat
után, tavaly nyáron írtak alá. Egy új szerződés létrehozása az egész tárgyalási folyamat újrakezdését jelenti, tehát ismét
évekre elhúzódik az ügy. Csehország a
rendszerváltás után 14 évvel sem rendezte
viszonyát a Vatikánnal. Lengyelország
1993-ban, Magyarország 1997-ben és Szlovákia már 2000-ben kötött szerződést a
Vatikánnal. Csehország lakosságának kétharmada ateistának vallja magát, az utóbbi tíz év alatt a római katolikus egyház híveinek száma egymillióval csökkent, ma
csak 2,7 millió a számuk. (Uj Szó/MK)

SZÁJRÓL SZÁJRA
Néhány anekdota Boldog XXIII. János pápa életéből
Amikor még Angelo Giuseppe Roncallinak hívták és Sotto il Monte-ban lakott a későbbi pápa, történt a következő:
A fiatal Angelino nyolc-kilenc éves
lehetett, amikor szüleit a helység lelkipásztora és a tanítója arra buzdította,
hogy továbbtanulás céljából küldjék a
Celana-i kollégiumba. Azonban Celana
és Sotto il Monte között az út naponta
közel négy órát vett igénybe és a fiatal
gyerek gyakran érkezett haza sötétedés
után. Akkor kezdett neki - kimerülten,
fáradtan - az iskolai feladatok megírásának, megtanulásának. Segítséget szüleitől nem remélhetett, hiszen az ő végzettségük nem terjedt ki a latin deklinációk
rejtelméig. A fizikai megerőltetés egy idő
után a fiatal gyerek koncentrációs képességét is csökkentette és hiába ült könyvei mellett, nem ment a tanulás. Persze a
szorgalom is csökkent ennek következtében. A szülők mitsem tudtak tenni és
így arra az elhatározásra jutottak, hogy
levélben megkérik a közeli faluban lakó
és a családdal jó viszonyban lévő papot,
beszéljen a gyerek lelkére és ha szükségesnek látja, mossa meg alaposan a fejét.
Az édesapa neki is ült a levélnek és elkészülte után Angelino kezébe nyomta azzal, hogy vigye el a címzettnek. Útközben a
kis Angelinonak rossz sejtelmei támadtak.
Élt a gyanúperrel, hogy ez bizony
dorgáláshoz, szemrehányó prédikációhoz fog vezetni, hiszen szülei bizonyára
az ő iskolai hanyagságára panaszkodnak
a levélben. Így aztán - bár rossz lelkiismerettel - felbontotta a levelet és miután
félelmét igazolva látta, apró darabokra
tépte és a szél szárnyaira bízta további
sorsukat. De e kis „szabálytalanság”
egész életére kiható tanulsággal szolgált.
Soha többet nem volt szüksége figyelmeztetésre, dorgálásra a szorgalom terén.

Mikor a Szent Péter templom előtt a
tömeg először fogadta az új pápától az
„Urbi et Orbi” áldást, a tömeg egybehangzóan örült, hogy „finalmente” - végre - ismét van pápánk! Ebből az örömből
egy hatalmas testű római anya öblös
hangja emelkedet ki:
- Szépnek éppen nem mondható, de
biztosan jó szíve van!
*
„Roncalli pápa” alig foglalta el a
trónját, máris rárontottak a hagyományos kérdéssel, milyen címet, titulust viseljenek a jövőben hozzátartozói. A pápáknak ugyanis régtől fogva joga rokonaiknak szépenhangzó titulusok adományozása. Így pillanatok alatt grófi, hercegi címet kaphatnak emberek pusztán
azért, mert a pápa testvérei, vagy akár
csak unokatestvérei. XII. Pius - a „Pacelli pápa” - három unokatestvére: Carlo,
Giulio és Marcantonio már születésük
óta hercegi címet viseltek, mert apjuk,
Francesco az olasz királytól örökölhető
hercegi rangot kapott.
Jóllehet a kérdést feltevők sejtették,
hogy XXIII. János pápa elutasítja ezt a
lehetőséget, sőt semmi megértést nem
fog ezzel kapcsolatban mutatni, mégis
kérdezniök kellett, mert a hagyomány, a
„protokoll” megköveteli. A ceremóniamester még aggályoskodott is, hogy „ilyen
kérdést nem tehetünk fel a pápának”. De
emlékezve, hogy X. Pius pápa is - szintén
egyszerű család gyermeke - elutasította
három testvérének a nemesség megadását, mégis feltették a kérdést, hogyan
szólítsák a jövőben családjának tagjait.
Úgy gondolom - mondta XXIII. János
csendesen - szólítsák őket a pápa testvérének, unokatestvérének. Ez elegendő.
Közreadta
Ramsay Győző
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Tobákos esperes
Én már csak tologatom egyik napot a
másik után. Rettenetesen megöregedtem. A pesti Orvostudományi Egyetem
rektora már írja részemre a vasdiplomát
(az aranyat és a gyémántot már megkaptam), és elgondolni is szörnyű, hetven
éve érettségiztem a Ciszterci Rend Egri
Szent Bernát gimnáziumában. Ilyen
érettségi találkozó már nincs is. A mi társaságunk volt az utolsó osztály, amelynek még az ógörög nyelv és irodalom kötelező tárgy volt. A görögtanárunk Tobákos Kilit volt. Volt egy testvére. Az is pap
volt. Egypetéjű ikrek voltak. Gondolom,
édesanyjuknak is nehezére esett őket
megkülönböztetni egymástól. Nekünk
ilyen problémánk nem volt, mert egyikük a „világi” papok fekete reverendáját
viselte, a mi tanárunk pedig a ciszterciek
fehér reverendáját fekete skapuláréval...
Miután az orosz hadifogságból megszöktem - írja a cikkírónk - egy SzabolcsSzatmári csücsökben lévő falú gyógyszertárának lettem felelős vezetője. Egyrészt azért, hogy ne legyek „szem előtt”,
másrészt azért, mert úgy gondoltam,
hogy falún könnyebb lesz a család étkeztetése, mint Pesten. A falúnak volt kb.
6000 lakosa. Részint latin szertartású római katolikus, görög szertartású római
katolikus és református nagyjából
egyforma arányban. A görög katolikusoknak szép nagy templomuk volt és esperes-plébánosuk, a reformátusoknak is
tágas templomuk és jól képzett lelkészük, nekünk csak egy valóban kicsi
templomunk volt. Papunk nem volt, a
szomszéd község filiáléja voltunk, de váratlanul plébánia rangjára emelték. Megjött az új plébános, aki előzőleg a nyíregyházi püspöki helynök titkára volt. A
község vezetősége a „Párt” irányításával
mindent elkövetett, hogy a plébános se
lakásnak, se hivatalnak semmi helyet ne
találjon (1946-ot írtunk). Látva a kilátástalan helyzetet, lakásunk egyik szobáját
felajánlottam ideiglenesen (több mint
egy évig tartott, míg sikerült valami elfogadhatót találni). Természetesen velünk
evett a plébános. Sokat beszélgettünk. Barátok lettünk. Egyszer szóba került, hogy
én még „görögös” voltam és Tobákos Kilit volt a tanár. E név hallatára új barátom
elmesélte a következő történetet.
Egyszer főnökétől azt a parancsot
kapta, hogy 2 hétre X községbe kell
mennie, mert Tobákos esperes szabadságra megy, őt kell helyettesítenie. Barátom ugyan egri egyházmegyei pap lett,
de nem Egerből vagy környékéről származott. Pesti fiú volt (a világhírű magyar
filmszínésznő: Bánky Vilma unokaöccse...). Semmit sem tudott a Tobákosikrekről. Csak azt tudta, hogy körzetükben van egy Tobákos nevű esperes.
Vonatja késő este érkezett meg. Az
esperes még ébren volt. Megmutatta szobáját. Az asztalon ott volt a hideg vacsora. Az üveg bor sem hiányzott. Megegyeztek, hogy a teendőket majd reggel
megbeszélik. Másnap reggel barátom kereste az esperest. A házvezetőnő közölte,
hogy az esperes úr pár perccel ezelőtt átment a templomba misézni, és azt az üzenetet hagyta, hogy ő is mehet, a templomban van 3 oltár, nem kell egymásra
várniuk a misézéssel. A sekrestye a plébániakertből nyílt. Mikor barátom belépett, az esperes már éppen indulni akart
misézni, miseruhában, kezében a letakart kehellyel. Csak állával mutatott a
sekrestye másik végébe, ott vannak számára kikészítve a misézéshez szükségesek. Barátom megfordul, és kővé mered.
A templomból a sekrestyébe vezető ajtónyílásban most jön be miseruhában,
kezében a letakart kehellyel az „esperes
úr”. Barátom visszafordítja fejét. Háta
mögött is ott áll az esperes úr miseruhában, kezében a letakart kehellyel. „Mi
történhetett idegeimmel?” - gondolta.
„Tegnap még semmi bajom nem volt, s
ma ez a látomás!?”
Természetesen az ikrek - mint az szokásuk
volt - együtt készültek szabadságra menni.
Ezzel vége is volna a történetnek. Teljesség kedvéért még hozzáfűzöm: barátom viszonylag fiatalon: hatvanegynéhány éves korában, mint esperes, meghalt Jászberényben. Volt tanárom, akivel

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL
PÁRIZS
Elsőáldozók, Áldozócsütörtök, 2003.
május 29-én: BALÁZS Ádám, Bujdosó
Dávid, CARTOZO Maxime, CARTOZO
Adrien, KATONA Sándor, VIZY Ágnes.
MOCSÁRI Attila Kristóf „beavatása a
keresztény életbe” (keresztelés, bérmálás,
áldozás) 2003. június 1-én.
*
Örök hűséget esküdött:
BODE Marcel és GÉMES Mónika;
Boros Árpád és Kiss Zsuzsa; Arnaud van
der Straten Waillet és Kecsmár Marianne.
*
Az örök hazába költöztek:
PAPP György: Bondy, 2002. 11. 24.;
SÁNDOR József: Párizs, 2002. 12. 02.; de
DOBY Ágnes: Párizs, 2002. 12. 08.; PAUNOVITCA-né, KOHN Anna: Créteil,
2002. 12. 16.; Pére KISS Etienne:
Thionville, 2002. 12. 11.; MÁTHÉ Jenő:
Nantes, 2002. 11. 23.; M. CITROEN B.:
Párizs, 2002. 10. 31.; VIDAK Béla: Párizs,
2003. 01. 12.; Soeur Louisa MOLNÁR:
Reims, 2003. 01. 05.; Dr. de TÉGLÁSSYVALACHY Ottó, Ernesto: MeudonBellevue, 2003. 02. 03.; RACOCY L.:
Domont, 2003. 02. 03.; NAD Károly:
Villemomble, 2003. 02.; Özv. NAGYBARNA Jánosné, HAJNAL-GELLÉR
Margit: Argenteuil, 2003. 03. 09.; NÁDASI
György: Versailles, 2003. 01. 24.; SZENTISTVÁNYI László (ludovikás tiszt):
Nizza, 2003. 01.; FEJES Szilárd: Lanse,
2003. 05. Uram, adj örök nyugodalmat nekik
és az örök világosság fényeskedjék nekik!
***
MÜNSTER
Halottak:
2003. április 18-án elhunyt Oszi Duck
Spanyolországban. Gyászolják: édesanyja
és kislánya Neukirchen-Vluyn-ban.
*
Házasság:
Vaclav Maria és Lajos 2003. május 25én ünnepelték 50-ik házassági évfordulójukat (aranylakodalmukat), magyar koncelebrációs szentmisével egybekötve, a Neukirchen-Vluyni St. Antonius templomban.
*
Thein Elli 2003. április 26-án ünnepelte Osnabrückben 60-ik születésnapját.
Gratulálunk, sok örömet és boldogságot
kívánunk továbbra is.
***
LONDON:
Halottaink: Imádkozzunk kedves halottainkért és gyászoló hozzátartozóikért.
Koller Deny-né, szül. Chihaia Duduca
Ortansa, London, 2003. március 14-én;
Kardos László, London, március 22-én, 74
éves; Varga Ilona, Bristol, április 1-én, 87
éves; Csergezán Elvira Margit, Bristol,
április 9-én, 86 éves; vitéz Gorka Pál,
Sopron, április 24-én, 73 éves; id. Otyehel
István, Bradford, május 3-án, 75 éves; id
Somogyi Antal, Bradford, május 3-án, 98
éves; Kaposvári Imre, London, május 22én, 91 éves; vitéz Szakály János, London,
május 26-án, 82 éves; Baker-Veress
Erszébet, London, május 28-án, 84 éves;
Baracsi József, London, június 18-án, 91
éves; Kemény Istvánné, szül. Wagner
Marian, Hinckley, június 18-án, 83 éves.
Nyugodjanak békében!

levelezésben álltam, a Ciszterci Rend
szétszórása után - zsebében a magyar-latin-görög-szaktanári diplomával - harangozóként próbálta sovány kenyerét megszolgálni. Utolsó levelemet egy pannonhalmi bencés apáca küldte vissza pár sornyi megjegyzéssel: legkedvesebb ápoltja
örök időkre elszenderült,
Most bizonyára az aprószenteknek
magyarázza, hogy miért is mondja a róka
Aesopus meséjében, hogy savanyú a
szőlő =
Mi, öregek, már csak ilyenek vagyunk, abban a hiszemben élünk, hogy
érdekli az embereket a mi mondanivalónk. És még el is várjuk, hogy meghallgassák, akkor is, ha már tizedszer mondjuk el ugyanazt. Bocsássák meg!
Johann Fischer, Wiesbaden
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MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklődni
lehet magyarnyelvű szentmisék helye
és ideje után.
ANGLIA:
London: Msgr. Tüttő György főlelkész, Dunstan´s House, 141, Gunnersbury Avenue, GBLondon W3 8LE, Telefon./fax: 0044/20/8992 2054
ÉSZAK-ANGLIA:
Rochdale: Magyar Egyesület székházában. 76
a/78, Milnrow Road, minden hónap második
vasárnapján 15.00-kor.
Wolverhampton: St. Andrew anglikán templomban, St. Andrew Close, Hunter Street-ről, minden hónap harmadik vasárnapján 15.00-kor.
Bradford: Magyar Egyesület székházában. 4,
Walmer Villas, minden hónap harmadik vasárnap utáni szerdán, délelőtt 11.00 órakor.
Nottingham: Lengyel templomban. 2, Sherwood Rise, minden hónap negyedik vasárnapján 12.30-kor.
Érdeklődni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64 59 37.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Hegyi György, Ungarisches Röm.
Kath. Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A1070 Wien, Telefon/fax: 0043/1/526 49 72. Miséző
helyek: Bécs, Mödling, Wr. Neustadt, Florisdorf,
Kaiser Ebersdorf.
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Telefon: 0043-1-317 3656
Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart,
Ft. Horváth János, Telefon: 0043/ 33/527 108
Grác: szentmise vasárnaponként 10 órakor
Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche-ben,
Schönau Gürtel 41, Ft. Paskó Csaba lelkész,
Ugri Mihály gondnok, Tel.: 0043/316/68 35 08;
Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103
Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Senefelder Str. 6., A-4020 Linz,
Tel.: 0043/732/342-586
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, vasárnap
12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str.
135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz
Mária, Telefon: 0043/662/820 139
BELGIUM
Brüssel: Ft. Urban Imre, Mission Catholique
Hongroise, Rue de´l Arbre Bénit 123, B-1050
Bruxelles/XL/ Telefon/fax: 0032/2/64 85 336,

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlelkész, Aumonier Hongrois, Rue des Anglais
33., B-4000 Liege, Telefon: 0032/ 4/22 33 910
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-75010
PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110 Ste Foy-les-Lyon,
Telefon: 0033/4/78 50 16 36
NÉMETORSZÁGBAN
AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző helyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten.
Érdeklődni: Ft. Báthory Lajos. Telefon:
(0821)22 92 838.
BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg, Straubing.
Érdeklődni: Ft. Bereczki Béla, Ungarische
Katholische Mission, Tuchergartenstr. 2/A, D90571 Schwaig. Telefon: (0911) 507 57 96
ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Duisburg, Essen. Érdeklődni: Ung. Kath.
Misson, Steeler Str. 110, D-45139 Essen.
Telefon: (0201)28 47 40 vagy Kölnben: (0221)
23 80 60.
FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházmegyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim,
Konstanz, Singen, Strasbourg, Mulhouse.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische Mission, Schneidermühler Str. 12i, D76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 68 72 15
BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: (040) 25 077 83.
KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Miséző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni:
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. E-mail:
lukacs@web.de Telefon: (0221) 23 80 60. Fax:
0221/232120 http://www.Ungarnzentrum.de
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HIRDETÉSEK
Személy és árufuvarozás Magyarországra.
Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztólházig. Telefon: D-0049-07034-62580.
Ingatlanközvetítő iroda várja ügyfeleit.
Kínálunk: pinceházat, lakásokat, családiházakat, a festői Bakony lábainál. Családiházak telekkel már 4 millió Ft-tól. Tel/Fax:
0036-34/35 33 63, v. Mobil: 0036-30/92 74 708.
Apor Vilmos Vendégház Óbudán, tetőtérben kialakított komfortos szobáinkba várjuk
csoportok és egyénileg utazók jelentkezését 23
főig. Az épületben kápolna működik, klub és
előadó helyiségek bérelhetők. Zárt parkoló
van. Érdeklődni: munkanapokon 10.00-13.00
óra között telefonon, v. írásban: H-1035 Budapest, Kórház u. 37. Tel.: 0036-1/250 78 69, Fax:
0036-1/368 98 69. E-mail: olikata@axelero.hu.
Hévízen nyugodt környezetben apartmanok, lakások egész évben kiadók. Ár: 21, 50
euró két személynek. Tel: 0036-83/34 10 63.
Balatonbogláron víztől 200 m-re, jól felszerelt nagy nyaraló, zárt udvarral, max. 10
főnek, napi 50 Euró-ért kiadó. Tel: 003685/350 119 v. 0036-30/55 444 51.
Magyar specialitások O. Bayer-M. - Gonda.
Csomagot is küldünk! Kreitmayrstr. 26., 80335
München. Tel.: 089/12 96 393.
Eladó Zalakaros - Kis Balaton környékén
építési telek 2150 m2 csendes kültelek. Csatorna kifizetve, áram, víz-gáz és telefon olcsón lehetséges. Árhatár 5.900 Euró. Német tulajdonos; provízió nélkül. Fénykép és további
információk: Tel/Fax: 0036-93/34 00 27.
DUNABOGDÁNYBAN 885 m2-es örökpanorámás, rendezett telken 30 m2-es nyaraló tulajdonostól eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Tel.:
0036-1/38 98 408.
DOBOGÓKŐN 300 négyszögöles (1046 m2es) telken 50 m2-es hétvégi ház, gömbfaház

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházmegye frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim. Érdeklődni: Ft. Merka János, Ung. Kath. Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
(089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. Email: ukm_muenchen.de; http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission
MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Menden, Arnsberg, Osnabrück, Bielefeld, Marl,
Münster, Neukirchen-Vluyn, Dortmund.
Érdeklődni: Ft. Bagossy István, Ung. Kath.
Mission, Middelfeld 24, D-48157 MünsterHandorf. Telefon (0251) 32 65 01
PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5, D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.
ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm, Biberach.
Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Ungarische
Katholische Mission, Pfizerstr. 5, D - 70184
Stuttgart. E-mail: ung.kath.mission.stuttgart@t-online.de
http://home.t-online.de/
home/ung.kath.mission. stuttgart
WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würzburg. Telefon: (0931) 38 62 43
NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munkerudveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden
hónap első vasárnapján 14-kor a Szent József
kápolnában (Akersveien 4). Telefon/fax.:
0047/22744 124
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma. Telefon: 0039/06/684-261.
Miséző helyek: Róma, Milano, Firenze, Bologna,
Padova, Torino, Genova, Palermo, Catania.
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm.
Katholische Ungarnmission, Winterthurer Str.
135, CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/36 23 303
Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 7717,
CH-3000 Bern, Tel: 0041/61/381 54 45 (Basel)
Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján. Telefon: 00 41/22/7910458;
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.
vasárnapján. Telefon: 00 41/21/6478 678;
Fribourg: Szentmise minden hó utolsó
vasárnapján 10.30-kor, az Orsolyiták templomában, (rue de Lausanne). Lelkész: Ft. Popa
Péter, Telefon: 0041/26/425 42 06

melléképülettel és tárolóval tulajdonostól eladó. A kívül belül felújított épület közvetlenül
a BM Pilis szállodájával szemben megtekinthető.
Irányár: 13,8 millió Ft. Tel.: 0036-1/257 72 94
(hétköznap 9-17 óra között).
Bicske kertvárosban, Budapesttől 25 kmre, 2000-ben épült kétszintes, garázsos, két fürdőszobás, 110 m2 lakóterületű összkomfortos
ház 817 m2 telken eladó. Irányár: 90.000 Euró.
Érdeklődni: 0049-711/50 06 495 telefonszámon.
Pécsett, déli Mecsekoldalon összközműves
1120 m2 telek, üresen álló régi lakóházzal eladó
(20 millió Ft.). Tel.: 0049-6741/2745.
Magyarországon élő 48 éves független
hölgy keres tartós barátság, élettársi kapcsolat
céljából, egy kedves, nem dohányzó urat 55
éves korig. Jelige: „sárgarózsa”.
Egy-kétszemélyes házvezetői állást vállalnék ottlakással. Jelige: „megbízható”.
45 éves megbízható, rendszerető férfi betegápolást, házimunkát, kerti munkát vállal
ottlakással. Tel.: 089/284 282, esti órákban.
Bp.-i ápolónő betegápolást és háztartási
munkát vállalna magyar családnál. Tel.: 00361/222 46 73.
51 éves, 163/68 Margburgban élő magyar
ápolónő, rendezetten élő, szeretetre vágyó idősebb úr ismeretségét keresi házasság céljából,
aki Magyarországra áttelepülne. „Valahol Magyarországon” - jeligére.
44/170/60 egyedülálló, anyagilag független,
dohányzó Wiesbadenben élő, főiskolai végzettségű ápolónő, intelligens, megbízható társat
keres. Jelige: „Szeretnék még szerelmes lenni”.
165 cm magas 50-es éveiben járó intelligens
nő, korban hozzáillő, megértő, szerető rendezett
körülmények között élő férfi társaságát keresi
házasságkötés céljából. Jelige: „Őszi szonáta”.
HÁZVEZETŐNŐI MUNKÁT VÁLLALOK
OTTLAKÁSSAL. TEL.: 0036-84/316 250.
39/164/50 barna hajú, kék szemű Münchenben élő hölgy, korban hozzáillő ápolt úr
válaszát várja komoly kapcsolat reményében.
Jelige: „Őszintén”.
49/170/62 fiatalos, Münchenben élő hölgy
megismerkedne korban hozzáillő, intelligens,
jó megjelenésű úrral. Jelige: „Közös jövő”.
Középkorú magyar asszony németországi házvezetői és betegápolói gyakorlattal munkát keres
német nyelvű területen. Tel.: 0611/23 88 100 (este).
56 éves független nő házvezetést, beteg ill.
öreg ember ápolást vállal, ottlakással. Tel.:
0049-711/84 99 423.
ÖHV UNGARN TOURS - Bárhová is kíván
utazni, mindennemű utazási ügyeivel forduljon
hozzánk bizalommal! Osztrák-Magyar-Utazási
Iroda, Kartäuserhof 13-15, 50678 Köln. Tel.: 022131 30 13/14, Fax 31 31 66. Magyarul is beszélünk.
47/160 csinos, független nő keresi káros
szenvedélyektől mentes, magára is igényes, becsületes, korban hozzáillő párját. Jelige:
„Keresem a párom”.
Dél Németországban, Bécsi reneszánsz
ebédlő komplett (kézi faragás), szín: sötét, kb. 150
éves kiváló állapotban eladó. 100 kötetből álló
Jókai sorozat (50 éves írói év.f. alkalmából) bőr
kötés, dedikálva szintén eladó. Jelszó: „Antik”.
Átutazók, erdélyiek! Győr közelében modern, tiszta szobák főzőfülkével, fürdőszobával
zárt udvari parkolással 17 Euró. Szárföld, Fő u.
69-71. Tel.: 0036-96/25 2155, 0036-30/58 49 643.
A budapesti Szenci Molnár Társaság kiadásában megjelent Saáry Éva: A LUGÁNÓI TANULMÁNYI NAPOK TIZENÖT ÉVE 1977-1991
című dokumentumkötete, Vass Dániel fotoillusztrációival. Megrendelhető a szerző címén: Éva
Saáry, C.p. 78. CH-6906-Lugano-6. Ára (postaköltséggel) 20 Euró vagy annak megfelelő valuta.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Hirdetési díjak
Apró-, házassági-, általános hirdetés ára
soronként, kb. 40 betű
3,60 Euró
„Jelige” - postaköltség
3,60
Üzleti-, nyereséges hirdetés soronként
5,50
nagybetűs (kétsoros) sor
11,00
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,- hatszori
hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!
Hazai- erdélyi és felvidéki honfitársainknak kedvezményes árat számítunk, soronként: 800,- Ft
A hirdetések befizetésének határideje
legkésőbb a hó 10-ig!

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT,
STĺLUSÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG
NEM FELEL!
● HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!●
Hirdetéseket csak a hirdetési díj
b e f i z e t é s e u t á n közlünk!

HELIOS PANZIÓ BUDAPEST
Budai, zöldövezeti, csendes panzió,
melytől a belváros 1 buszjárattal 15 perc
alatt megközelíthető, zárt parkolóval,
komfortos szobákkal várja vendégeit.
H-1121 Budapest, Lidérc u. 5/a.
Tel/fax: 36-1-246-46-58 ill.246-26-45
e-mail: r oomheli@axelero.hu
www.heliospanzio.hu
Budapesten lakáseladást-lakásvételt, lakásbérbeadást, számlákat és ügyintézést vállalok. Horváth Gábor, Tel.: 0036-30/97 18 147,
e-mail: horvathgabor@ingatlan.com
Párizsban élő gyűjtő szeretne magyar
festményeket és zsolnai porcelán tárgyakat
vásárolni, készpénzfizetéssel. Kérem, hívjon
a 0033-660/55 75 03-as számon, vagy a
kalmaklary@noos.fr E-mail címen.
Férfi (47/185/110) megismerkedne hajadonnal, vagy özveggyel házasság céljából.
Jelige: „GYERMEKET AKAROK”
„Kereszt és korona” kétrészes film németül a bajor-magyar kapcsolatok 1100 éves
történetéről, VHS, PAL, 2x 45 perc. Ára:
30,00 Euró (2x15,00 Euró), megrendelhető:
e-mailen: aravasz@web.de és fax: 004989-81 88 76 59.
Református istentiszteletek Münchenben:
Reisinger Str. 11 (Sendlinger Tor) minden
hó 1. 3. 5. vasárnap 16 órakor és 2. és 4.
vasárnap de. 11 órakor. Tel.: 089-149 31 72
és 601 13 35, www.reformatus-muenchen.de

Kéziratokat kérjük lehetőleg
e-mailen küldeni: eletuenk@gmx.de
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