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A Z I G A Z S Á G JELZÕLÁMPÁSA
Megemlékezések Mindszenty bíborosról – Esztergom, Bécs, Róma

Angol filozófus, államférfi. VIII. Henrik
lordkancellárja volt, de helytelenítette a
király Róma-ellenes törekvéseit és válási
szándékát. Az uralkodó lefejeztette. Vér-
tanúhalála „a sérthetetlen lelkiismeret
méltóságának kifejezõdése”. 1935-ben
avatták szentté, 2000 óta a politikusok
védõszentje.

„Könnyû jónak lenni, amíg az erényt
jutalmazzák. Ilyenkor szinte nyakadnál
fogva visznek a mennybe. De ha olyan
idõk járnak, amikor nincs, aki jó tanáccsal
szolgálna, az erényt büntetik, a bûnt pedig
jutalmazzák, ha akkor álljátok a sarat és
megmaradtok Isten mellett, akkor: ha csak
félig vagytok is igazak, Isten elõtt akkor is
egészen igaznak fogtok számítani…” �

L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S K A N A D Á B A N
Cserháti Ferenc püspök elsõ állomása: Montreal

Lelkipásztori látogatásra érkezett május 11-én Kanadába Cserháti Ferenc
püspök. A külföldön élõ magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott fõpap
Montrealt, Torontót, Hamiltont és Vancouvert keresi fel.

A püspök elsõként a montreali Magya-
rok Nagyasszonya egyházközséget láto-
gatta meg. Szombaton, május 12-én együtt
imádkozott a cserkészekkel, meghallgatta
az õrsvezetõk tájékoztatóit, elbeszélgetett
a cserkészekkel és vezetõikkel, hitük és
magyarságuk megõrzésére, a cserkésztör-
vények megtartására buzdította õket.

Délután a montreali Magyar Otthonba,
a magyar nyugdíjasok számára létesített
hatalmas intézetbe látogatott,
ahol elõesti szentmisét celebrált
a ház lakóinak. Mise elõtt a ma-
gyar nyugdíjasok lelkes közös-
sége nagy örömmel köszöntötte
a hazánkból érkezett püspököt,
aki szentbeszédében a szeretet
jézusi parancsáról elmélkedett,
és kifejtette, hogy nekünk elsõ-
sorban a hétköznapok kis kö-
zösségeiben kell tanúsítanunk
szeretetünket, ott, ahol a súrló-
dások a legforróbbak és hatal-
mas szikrákat vetnek, az embe-
rek követelõzõk, kibírhatatla-
nok és késedelmes szívûek. A
szentmise végén a ház lakói a

nagy összefogással és küzdelmek árán
létrehozott Magyar Otthon történetét
összefoglaló könyvvel ajándékozták meg
a szeretettel fogadott vendéget.

A lelkipásztori látogatás fõ programjára
vasárnap délelõtt a montreali Magyarok
Nagyasszonya-templomban került sor.
Cserháti Ferenc püspök ünnepélyes fõpapi
szentmisét celebrált, a bérmálás szentségé-
ben részesítette a fiatalokat és elsõ szentál-

dozáshoz vezette az arra felkészült gyere-
keket. A szentmisén közremûködött az
egyházközség ifjúsági ének- és zenekara, a
felnõttek kórusa, a cserkészek és a hétvégi
magyar iskola diákjai, akik ezúttal hála-
adással zárták a tanévet. A hívek teljesen
megtöltötték a nagy templomot. A szent-
mise kezdetén az egyháztanács elnöke kö-
szöntötte a külföldi magyarok püspökét,
aki szentbeszédében emlékeztette a fiata-
lokat, hogy a bérmálás után is fordítsanak
nagy gondot a Lélek indításaira, ápolják,
fejlesszék vallásos életüket, fõképpen az-

által, hogy rendszeresen imád-
koznak, eljárnak a szentmisékre,
megtartják Isten parancsait, sze-
retik Istent és embertársaikat. A
szentmisét ünnepi fogadás és a
hétvégi magyar iskola záróün-
nepsége követte, amelyen az is-
kola növendékei, a cserkészek és
fiatalok, szüleik nagy örömére
számot adtak az elmúlt tanév-
ben szerzett tudásukról, kö-
szöntötték az egyházközség ha-
zánkból érkezett vendégét és az
édesanyákat, mivel Kanadában
éppen május második vasár-
napján tartják az anyák napját.

C S E N D É S S Z Ó
Pápai üzenet a

tömegtájékoztatás világnapjára

A tömegtájékoztatás világnapján –
melyet hazánkban május 13-án ünne-
peltünk – a Szentatya minden évben
üzenetet intéz a hívekhez. Az idei, im-
már 46. világnapra kiadott üzenetében
a kommunikáció folyamatának egy
olyan vetületére hívja fel a figyelmet,
amelyrõl gyakran megfeledkezünk.

„A csend és a szó közötti kapcsolatról
van szó: a kommunikáció két elemérõl,
melyeknek egyensúlyban kell lenniük.
Amikor a csend és a szó kölcsönösen ki-
zárják egymást, a kommunikáció meg-
romlik: vagy azért, mert megszédíti az
embert, vagy, mert éppen ellenkezõleg,
fagyos légkört teremt. Amikor viszont
egymást kiegészítik, a kommunikáció ér-
téket és jelentõséget nyer.”

„A csend a kommunikáció szerves ré-
sze, e nélkül nem léteznek tartalomban
gazdag szavak. Hallgatásunk lehetõvé te-
szi a másik személynek, hogy beszéljen,
hogy kifejezze önmagát, nekünk pedig azt,
hogy ne ragadjunk le saját gondolataink-
nál és szavainknál a másikkal való véle-
ménycsere híján. Így lehetõség nyílik egy-
más meghallgatására, és teljesebb emberi
kapcsolatok születhetnek. A csendben ér-
hetõk tetten például az egymást szeretõ
emberek közötti kommunikáció leghitele-
sebb mozzanatai: a gesztus, az arckifeje-
zés, a test, mind olyan jelzés, amely kifejezi
a személyt. A csendben beszél az öröm, az
aggodalom, a szenvedés. Ezek éppen a
csendben találnak különösen intenzív kife-
jezõdési formát. A csendbõl tehát még igé-
nyesebb kommunikáció ered, amelyben
szerepet játszik az érzékenység és az a
meghallgatásra való képesség, amely
gyakran megmutatja az egymás közötti
kapcsolat mélységét és természetét. Ott,
ahol bõséges a mondanivaló és az informá-
ció, a csend elengedhetetlenné válik ahhoz,
hogy meg tudjuk különböztetni azt, ami fon-
tos attól, ami fölösleges vagy mellékes…”

„A kommunikáció jelenlegi dinami-
kájának nagy részét a kérdések határoz-
zák meg, amelyekre választ keresünk. A
keresõprogramok és a közösségi hálók a
kommunikáció kiindulópontjai sok em-
ber számára, akik tanácsot, ötletet, in-
formációt, választ keresnek. Napjaink-
ban az internet egyre inkább a kérdések
és válaszok színterévé válik; sõt korunk
emberét gyakran olyan kérdésekre adott
válaszok bombázzák, amelyeket õ maga
sosem tett fel, és olyan szükségletekre
vonatkoznak, amelyeket õ nem érzékel. A
csend nagyban elõsegíti a szükséges
megkülönböztetést a sok-sok inger és vá-
lasz között, amiket kapunk, hogy felis-
merjük és középpontba tudjuk helyezni a
valóban fontos kérdéseket…”

„Ez a szüntelen kérdésáradat alapjá-
ban az embernek a nyugtalan igazságke-
resését fejezi ki, kicsi vagy nagy igazsá-
gokét, amelyek értelmet és reményt ad-
nak létének. Az ember nem elégedhet
meg szkeptikus vélemények és életta-
pasztalatok egyszerû és toleráns meg-
osztásával: mindannyian keressük az
igazságot, bennünk van ez a mély vágy.

(Folytatás a 7. oldalon)

A jubileumi Mindszenty-évben magyarok és nem magyarok egyaránt sokfelé
emlékeztek meg a hõslelkû bíborosról – felidézve Egyházához, hazájához és né-
péhez való hûségének hõsi példáját – halálának május eleji évfordulóján is,
imádkozva boldoggá avatásáért.

Sírja fölött, a zsúfolásig megtelt esz-
tergomi bazilikában – a jubileumi esz-
tendõ egyik fontos eseményeként – má-
jus 5-én országos zarándoklattal és ünne-
pi szentmisével emlékeztek rá. A szent-
mise kezdetén Erdõ Péter bíboros kö-
szöntötte a zarándoklatra érkezett híve-
ket, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia tagjait, a megjelent közjogi méltó-
ságokat és a diplomáciai testület tagjait.
A szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros,
bolognai érsek mondta.

„Isten Szolgája, Mindszenty bíboros
gondolkodását, cselekedeteit és igehir-
detését a Jézus iránti hûség határozta
meg. Ebbõl összeütközés született, üldö-
zés és bebörtönzés. Mert – mint Kier-
kegaard írta – »a világ fél attól az erõfe-
szítéstõl, hogy egy ember odaadja az éle-
tét az igazságért, az ilyennek még a léte-
zése is zavarja«. Isten Szolgája egy
olyan hatalommal kényszerült szembe-
nézni, amely egy bizonyos rendszerben,
a dialektikus és történelmi materializ-
musban öltött testet, tagadta az ember
földön túli bármilyen célját, és amely ra-
dikális módon kizárta, hogy Isten jelen
volna és cselekedne a világban. Isten
Szolgája nem helyezett szembe ezzel a
hatalommal mást, mint Jézus tanúságát,
amelynek birtokában volt: annak tanúsá-
gát, hogy Isten az elsõ, és hogy mi az
igazság az ember számára. Õ volt az
igazság jelzõlámpása. »Még ha meg is

kellett ismernem a gyûlölet borzalmas
voltát – írta Emlékirataiban –, még ha ar-
cába is kellett néznem az ördögnek, ép-
pen a börtön mutatta meg a számomra,
hogy a szeretet legyen az életem vezér-
lõelve«.”

Bécsben május 5-én a Pázmáneum kol-
légium kápolnájának elõterében (Boltz-
manngasse 14.) Állok Istenért, Egyház-
ért, hazáért címmel nyílt kiállítás, amely
huszonegy tablón mutatja be a 120 éve
született bíboros életútját, szolgálatát és
az emberi méltóságot védõ küzdelmeit, a
„legyõzetve is gyõztes” fõpap áldozatos
helytállását és hûséges egyházszeretetét.
Másnap pedig, halálának 37. évforduló-
ján az irgalmasrendi templomban mutat-
tak be ünnepi szentmisét, majd az Irgal-
masok Kórházának aulájában megko-
szorúzták a 2006-ban felállított Mind-
szenty-szobrot. Ebben a kórházban töl-
tötte élete utolsó napjait, és itt halt meg a
bíboros – az ápolók beszámolója alapján
„szenthez illõ” módon.

A római magyar közösség – a Szent-
széki Nagykövetség, a Pápai Magyar In-
tézet, valamint a Szent István Alapítvány
meghívására – egykori címtemplomában,
a Santo Stefano Rotondo-bazilikában má-
jus 4-én ünnepelt. A koncelebrációt José
Saraiva Martins bíboros, a Szenttéavatási
Kongregáció nyugalmazott bíboros pre-
fektusa vezette.

(Folytatás a 6. oldalon)

Cserháti püspök a montreali bérmálkozókkal (Folytatás a 6. oldalon)



Általános szándék: Hogy a hívõk az
Eucharisztiában tudják felismerni a
Feltámadott élõ jelenlétét, aki velük
jár mindennapi életükben.

Kalkuttai Teréz anya mondta, hogy
korunk legnagyobb szegénysége nem az
anyagi szegénység, hanem a magány.
Igen sokan vannak, akik nagyon egyedül
érzik magukat, vagy ténylegesen elha-

gyatottak is, elmerülve a szomorúságban
és a reménytelenségben. Hol akadna egy
jó barát? Manapság szociális hálózatok
szövõdnek az interneten, ahol könnyû
százával találni „barátokat” – csakhogy
persze ezek valójában teljesen ismeretle-

nek. A hálózat keresõ szolgáltatásokat is
nyújt, hogy ízlésünknek, elképzeléseink-

nek megfelelõ barátságra vagy szerel-

mes párkapcsolatra bukkanjunk – és oly-

kor még az is elõfordul, hogy ezek az
„összefutások” személyek valóságos ta-

lálkozásához vezetnek.
Szükségünk van összekapcsolódásra, és

törekszünk is rá; ez alapvetõ emberi lét-

szükséglet – kezdve az anyaméhben szer-

zett elsõ élményektõl, amikor apuka tenye-

rével gyengéden megtapogatta anyuka ha-

sát, mi pedig egy apró rúgással feleltünk
– egészen egy sereg chilei kiskorú gyer-

mek 2010-es drámai élményéig, akik ti-

zenhét aggasztó napon át 700 méter mé-

lyen a föld alatt rekedtek, elveszítve min-

den kapcsolatot a külvilággal.
Elmondhatjuk, hogy a keresztény hit

maga is alapvetõen találkozás, kapcso-

latfelvétel. Kapcsolat egyfelõl a feltáma-

dott Krisztussal, másfelõl egymás között,
közösségünk tagjaiként.

Ebben a hónapban a pápa imakérése
egy vigasztaló igazságra emlékeztet: min-

den Eucharisztiában (függetlenül a misé-

zõ pap buzgóságától vagy ügyességétõl)
jelen van számunkra a Feltámadott. Mint
egy kiváltságos helyen, valóságosan össze
tudunk kapcsolódni vele, és egyetlen ün-

neplõ közösséget alkotunk. Isten szavá-

nak fényében és a szentségi szimbólumok
(egyszerû, mindennapi szimbólumok) fáty-

la alatt maga a feltámadott Krisztus jósá-

gos és közeli személye jön, hogy találkoz-

zék velünk. Isten népe számára (amely a
mai világ örömei és reményei, szomorú-

sága és szorongásai között járja útját) az
Eucharisztia forrásává és központi tûz-

helyévé válik ennek a kapcsolatnak, amely-

re annyira vágyunk.
Keresztényként arra kapunk meghí-

vást minden vasárnap – adná Isten, hogy
minden napon! –, hogy elmenjünk erre a
találkozásra. Kérjük a kegyelmet, hogy
minden Eucharisztiában felismerjük
Urunk mosolygó arcát, és megerõsöd-

jünk mindegyikünkért áldozatul adott
teste által. Megbizonyosodhatunk arról,
hogy Jézus az Eucharisztia megünneplé-

se után is velünk jön, kísér mindennapi
életünkben, mindvégig, „egészen a világ
végezetéig” (Mt 28,20).

(Claudio Barriga, chilei jezsuita, az
Imaapostolság megbízott általános igaz-
gatója)

Missziós szándék: Hogy az Európá-
ban élõ keresztények felfedezzék saját
önazonosságukat, és nagyobb lendü-
lettel vegyenek részt az Evangélium
hirdetésében.

Majdnem kétezer éve a keresztény hit
munkálja Európát. Péter és Pál apostol
a Római Birodalom szívében vértanú-

sággal hirdette a meghalt és feltámadott
Krisztust. Európa története dicsõséges
és komor korszakokból tevõdik össze.

A misszionáriusok Európában és Eu-

rópából kiindulva mindenütt meggyöke-

reztették a kereszténységet. Nagy törté-

nelmi személyeket, vagy éppen számos
névtelen nõt és férfit idézhetnénk.

2 ÉLETÜNK 2012. június

I M A S Z Á N D É K O K

Júniusra

Sokan valami külsõ és rejtélyes erõ-
nek vélik a sorsot, amelynek kezében
tehetetlen az ember. A sors sokak sze-
rint azonos a körülményeinkkel és ka-
rakterológiai adottságainkkal. Há-
nyan mondják: „Ilyen a természe-
tem”. Ami pedig a körülményeinket il-
leti: sokan úgy könyvelik el, hogy bele-
születtek egy társadalmi kasztba,
amely meghatározza a jövõjüket is. A
görög mitológiában kiemelt figyelmet
kapott a Sors, végletesen negatív for-
májában, mint Végzet. Mindez arra
utal, hogy az embert úgy tekintették,
mint aki adottságainak és körülmé-
nyeinek van kiszolgáltatva. Ebbõl let-
tek a sorstragédiák. Ezzel szemben a
Bölcsesség könyvében (12,13) „A min-
denség gondviselõ Istenérõl” kapunk
üzenetet.

Azóta a teológia és a keresztény gon-
dolkodás alapvetõ jellemzõje a gondvi-
selésben való hit. Úgy tûnik azonban,
hogy sok olyan hívõ is van, aki az Isten-
re hagyatkozás naivabb módján ezt gon-
dolja: „Ha nehéz problémáink adódnak,
a Jóisten majd megoldja.” – Helyet-
tünk? A sorsra és a gondviselésre egy-
aránt vonatkozik: egyiket sem lehet az
emberi önállóság és szabad akarat mel-
lõzésével magyarázni.

A betegség, a fogyatékosság, a kilátás-
talan társadalmi helyzet nem feltétlenül
jelent megváltoztathatatlan végzetet.
Beethoven, az európai klasszikus zene
egyik óriása „torkon ragadta a sorsot”:
utolsó nagy mûvét már süketen kompo-
nálta, és számos példát sorolhatnánk arra,
hogy emberek ki tudtak törni a nyomorú-
ságból, nincstelenségbõl. – A sors le-
gyõzhetetlen erejét a determináció filozó-
fiája fogalmazta meg. De még a teológiát
is megkísértette a predestináció tanának
végletes értelmezése, mintha Isten akara-
ta eleve meghatározná üdvösségünket
vagy kárhozatunkat. – Nélkülünk?

A nagy kérdés igazában az: hogyan
lesz, és lehet-e egyáltalán a sorsból
gondviselés? Egyikkel kapcsolatban
sem beszélhetünk életformánk kiszol-
gáltatottságáról, inkább létezésünk drá-
májáról.

Beszélünk a magyar sorsról is. Még a
Himnuszba is bekerült, hogy „Balsors,
akit régen tép”. Holott megvannak sor-
sunk kétségtelen pozitívumai is. Elõt-
tünk csaknem két és fél évszázadig az
avarok uralkodtak a Kárpát-medencé-
ben. S mi lett a sorsuk? Uralmukat biro-

dalomként kezdték, amely egyre szû-
kebb lett. Végül elérte õket a pogány
életforma végzete: nem tudtak alkalmaz-
kodni a keresztény Európához. Vezetõ
rétegük elzüllött, abban a pogány élet-
formában, amelyet Pál apostol így ír le:
„átadják magukat a kicsapongásnak,
mindenféle erkölcstelenségnek és a tel-
hetetlen harácsolásnak” (Ef 4,20). Így
aztán sorsuk egyben a végzetük is lett.
Az Árpád-házi királyokkal megszilárdu-
ló keresztény Magyarország sorsa azon-
ban olyan fordulatot vett, amely hazán-
kat a történelem viharaiban is megõrizte
a pusztulástól.

A gondviselés titkának emberi megkö-
zelítéséhez tulajdonképpen a keresztény
szociológia egyik meghatározó fogalmát
lehetne segítségül venni. Ez a szubszidi-
aritás. Azt jelenti, hogy a felettes intéz-
mény úgy segítse az alárendelt intéz-
ményt – például az állam a családot –,
hogy ez által a kisebb és alárendelt intéz-
mény maga legyen képes megoldani a sa-
ját problémáit. Gondoljunk a romákra –
velük kapcsolatban sincs más megoldás.
A szülõk is így segítik házas gyermekei-
ket, ha adott esetben azok erre rászorul-
nak. Céljuk az, hogy ez által a fiatal háza-
sok önmagukról tudjanak gondoskodni.

Az isteni gondviselés tehát nem azt je-
lenti, hogy a Mindenható maga oldja
meg – helyettünk – emberi feladatainkat,
hanem ahhoz ad kegyelmi segítséget,
hogy mi magunk legyünk képesek meg-
oldani problémáinkat. Mélyértelmûen
fejezi ki ezt a magyar közmondás: „Se-
gíts magadon, Isten is megsegít”. Ez
pontosítva talán még érthetõbbé válik
ebben a formában: „Isten úgy és azért se-
gít, hogy magadon segítni tudj”. A ke-
gyelmét is úgy kapjuk, hogy az nem ve-
szi el szabad akaratunkat, hanem inkább
megerõsíti, hogy önállóan tudjunk dön-
teni, és ki tudjuk mondani az üdvösség
igenjét – az életünkkel is.

Sokszor emlegetjük, hogy „felfordult a
világ” – aztán gyakran látjuk, hogy (a
gondviselés irányításával) mégis „helyre
áll a világ rendje”. Ehhez talán a színpadi
mû elõadását megelõzõ, konfliktusokkal
teli próbák hosszú sorát tekinthetnénk ha-
sonlatképpen. Van, amikor egyik-másik
színész vissza akarja dobni a szerepét,
mert rangjához méltatlannak érzi azt.
Meg kell tehát gyõzni. Elõfordul, hogy
egy szereplõ megbetegszik, vagy feldúlt
lelkiállapota miatt nem lehet megtartani a
próbát. Megesik, hogy a sztár megsértõ-

dik, és bevágja maga mögött az ajtót. Az
avatott rendezõ azonban ismeri színésze-
it, s a végén egy sikeres elõadás jön ki a
küzdelmes próbák után. – Földi életünk-
ben mi még a próbáknál tartunk. Bíznunk
kell a Teremtõ tervében. „Mennyi terv
van az ember szívében, de csak az Isten
terve valósul meg” – olvassuk a Példabe-
szédek könyvében (19,21).

A megváltás már erõsebben érezteti az
isteni gondviselés hatásait. Urunk Jézus a
gondviselésre utal, amikor az ég madarai-
ra és a mezõk liliomára mutat. A megvál-
tott létben Isten Szentlelke segíti, hogy a
sorsból gondviselés lehessen, ne pedig
balsors vagy végzet. A sors a magára ha-
gyott emberi lét, a gondviselés pedig a
megváltott lét, amely képes fölemelni a
sorsunkat. Thornton Wilder világhírû re-
gényében foglalkozik a gondviselés titká-
val. Szerb Antal ezt írja róla: „A Szent La-
jos király hídja arról szól, hogy a XVIII.
században Limában leszakad egy híd, öt
ember a halálát leli. Egy arra járó szerze-
tes, aki könyvet készül írni a Gondvise-
lésrõl, kutatni kezdi, vajon miért éppen ez
az öt ember halt meg, mi volt halálukkal a
Gondviselés szándéka.” – Van, amikor
még ez is felismerhetõ.

Eszembe jut, amikor csoportosan utaz-
tunk Fatimába. A zarándokok közül egy
magyar asszony a férjével meggondolat-
lanul elõrefutva bemerészkedett a ten-
gerbe, amelynek vize váratlanul kicsa-
pott a homokos partra. A hullám magá-
val ragadta mindkettõjüket. Az asszony
szíve fölmondta a szolgálatot, férjét si-
került kimentenünk. És bármennyire fáj-
dalmas volt a haláleset, tudtuk, hogy
mindez egy reggeli szentmise, közös ál-
dozás, majd azt követõen a keresztút
végzése után történt. Tehát a legjobb lel-
ki elõkészülettel. S ebben már fölsejlik
elõttünk a gondviselés. Ez volt mind-
annyiunk véleménye.

A megváltás már földi létünkben
megtapasztalhatóvá válik, amikor a ne-
gatívumokból is valami jót tudunk ki-
hozni – a kegyelem segítségével –, ami
egészen meglepõ változást eredmé-
nyez. A népszerû gyógykúrájáról is-
mert Kneipp így vallott errõl: „Egész-
ségemet betegségemnek köszönhe-
tem”. Ezt fogalmazza meg az Evangé-
lium reményt keltõ mondata: „Minden
a javukra válik azoknak, akik Istent
szeretik” (Róm 8,28).

„Sorsát senki nem kerülheti el” – tart-
ja a közmondás. Az emberi jövõt illetõen
azonban a hiteles keresztény nem lehet
pesszimista, mert mi hiszünk abban,
hogy a gondviselés erõsebb a görögök
által vallott végzetnél.

Boda László

(Folytatás a 4. oldalon)

H I T Ü N K K É R D É S E I
Sors vagy gondviselés?

M Á R F I G Y U L A É R S E K K Á R P Á T A L J Á N

Április végén Kárpátaljára látoga-
tott Márfi Gyula veszprémi érsek. Áp-
rilis 20-án elõször Majnek Antal mun-
kácsi püspökkel találkozott, majd közö-
sen mutattak be szentmisét a munkácsi
székesegyházban.

Még aznap este az Ungvártól mintegy
hetven kilométerre található Balazsér nevû
faluban, a Háló közösség (a Kárpát-me-
dencei fiatalokat összefogó szervezet)
imatalálkozóján vett részt, ahol a munká-
csi püspökkel, valamint egy refor-
mátus és egy görögkatolikus lel-
késszel közösen elmélkedtek és
imádkoztak a fiatalokkal.

Másnap tartották az ungvári
Szent György-templomban a bú-
csúi szentmisét, ahol a huszti kórus
énekelt, és jelen volt az ungvári
magyar fõkonzul is. Márfi érsek
homíliájában arról beszélt, hogy
Szent György – Márton mellett –
az egyik legnépszerûbb szent volt
Európában és Magyarországon is.
Nem véletlen, hogy országalapító
István királyunk is Szent György-

és Szent Márton-zászlók alatt vonult
Koppány ellen. A legrégebbi ismert
veszprémi templomot is az õ tiszteletére
szentelték, Európában a parasztoktól a lo-
vagokig sokan õt tekintik védõszentjük-
nek. Angliának is Szent György a patró-
nusa, aki 303 körül halt vértanúságot.
Alakját sok csodás történet, legenda öve-
zi. A fõpásztor hangsúlyozta, hogy nem-
csak régen, hanem ma is folytatódnak a
világ különbözõ pontjain a keresztényül-

dözések, ezért kérnünk kell Szent Györ-
gyöt, hogy félelem nélkül tehessünk tanú-
ságot hitünkrõl.

A misét követõen a templom elõtt
magyar népdalokkal köszöntötték az
anyaországból érkezett fõpapot, majd a
néptánccsoport mutatta be mûsorát,
amit szívélyes vendéglátás követett a
helyi plébánián. Az ünnepség után az
érsek a fõkonzul meghívására megláto-
gatta a konzulátus intézményét is, ahol

bemutatták a vendégnek az
épületet, és beszámoltak mun-
kájukról.

Kárpátalján, Ukrajna nyugati
régiójában egymillió-kétszáz-
ezer ember él. A lakosság
összetétele igen vegyes: ukrán,
orosz, ruszin, szlovák, lengyel,
német nemzetiségiek mellett
mintegy százötven-százhatvan-
ezer magyar él itt. Egész Ukraj-
nában tizenegy római katolikus
egyházmegye van, a munkácsi
az egyetlen magyar püspökség.
(Veszprémi Fõegyházmegye)Szent György-búcsú Ungváron
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J Ó G Y Ü M Ö L C S Ö T T E R M E T T . . .
Parlamenti emlékülés a Hajdúdorogi Egyházmegye alapításáról

1912. május 6-án kiadott rendeletével Ferenc József alapította meg a
Hajdúdorogi Egyházmegyét. Az alapítást egy hónappal késõbb X. Szent Piusz
pápa hagyta jóvá a Christifideles graeci kezdetû bullával. A száz éve történt ese-
ményrõl május 12-én a Parlamentben is megemlékeztek.

A magyar nemzet tagjai tartoznak az-
zal egymásnak, hogy újra és újra szövet-
keznek a jóra, a közösség boldogulására,
a nemzet együtt emelkedésére – hangsú-
lyozta Kövér László, az Országgyûlés
elnöke a görögkatolikus Hajdúdorogi
Egyházmegye százéves fennállását ün-
neplõ parlamenti emlékülésen szomba-
ton Budapesten.

Köszöntõjében a házelnök rámutatott:
a görögkatolikusok története is annak a
példázata, hogy összetartó közösség nél-
kül nincs egyház, nyelvükhöz és történel-
mükhöz hû emberek nélkül nincs nemzet.
Ahol azonban összefognak és együtt ma-
radnak, hitüket közösen megvallják, ott a
haza sorsáért sem kell aggódni – fogalma-
zott. Kövér László felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy „az Európában és az egész nyu-
gati féltekén” az egységes politikai, gaz-
dasági és kulturális rendszer kiépülésének
folyamatai „kárunkra is lehetnek”. Ha
nem gondozzák még nagyobb elszántság-
gal a közösségeket, akkor hiába válik
komfortosabbá, mégis szegényebb lesz az
élet – állapította meg. A házelnök szólt
arról, hogy az egyházak szolgálata „sok jó
gyümölcsöt terem Magyarország és a ma-
gyarok számára”.

Szászfalvi László, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelõs, leköszönõ államtitkára arról
beszélt, hogy a magyar görögkatolikus
közösség folyamatosan gyarapszik lét-
számban és lélekben. A mai morális,
gazdasági és társadalmi válság közepette
erre az élõ közösségre és példára nagy
szükség van – emelte ki. Megjegyezte:
az egyházak jelentõs munkát végeznek a
hátrányos helyzetû térségekben is. A
kormány nevében megköszönte a Gö-
rögkatolikus Egyház társadalmi, szociá-
lis és oktatási szolgálatát, államtitkári
tisztségétõl búcsúzva pedig szintén meg-
köszönte a görögkatolikus egyházmegye
papjainak és híveinek „együttmûködõ
szeretetét”.

Simicskó István honvédelmi minisz-
tériumi államtitkár – aki maga is görög-
katolikus vallású – beszédében kitért ar-
ra: régi adósságot törlesztett az Ország-
gyûlés akkor, amikor a máriapócsi nem-
zeti kegyhelyet, valamint a Görög-
katolikus Egyház jelentõségét határo-
zattal ismerte el. Szólt arról, hogy „min-
den ember a maga valóságában éppen
annyit ér, amennyire értékes a lelke”, és
minden embernek szüksége van „egy

belsõ iránytûre”, amelyet a görögkato-
likus vallás megad a híveinek. Mint
mondta, görögkatolikusnak lenni nem-
csak lehetõség, hanem felelõsség is
egyben: mert akinek van iránytûje, an-
nak nem szabad eltévednie, és a többie-
ket is vezetnie kell.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyház-
megye püspöke megemlítette: hivatá-
suknak tekintik, hogy értékeiket tovább-
adják embertársaiknak, és „hinni kell ab-
ban, hogy ez a XXI. században is lehet-
séges”. Közölte, õk is szeretnének befo-
gadók lenni, mert csak így lehet az érté-
keket továbbadni. Megjegyezte, a Ma-
gyarországon a lakosság három százalé-
kát kitevõ görögkatolikus közösséget a
Katolikus Egyház befogadta. Utalt arra:
sokat kellett küzdeniük létükért, fenn-
maradásukért, elfogadottságukért, de
úgy érzi, a magyar nemzet befogadta
õket. Reményét fejezte ki, hogy a Nem-
zeti alaptantervbe bekerül egyházuk tör-
ténete is, amely azt a célt is szolgálhatja,
hogy ne keverjék össze õket a Görögke-
leti Egyházzal.

Orosz Atanáz görögkatolikus püspök-
exarcha a görögkatolikus Hajdúdorogi
Egyházmegye alapítását jóváhagyó pápai
bullát idézve megjegyezte: ez a közösség
mindig tanújelét adta hitéhez való hûsé-
gének. A rítus azonban nemcsak ceremó-
niák összessége, hanem a gazdag lelki
örökség egészét jelenti – állapította meg.

Beer Miklós váci püspök elmondta: a
görögkatolikusok elmúlt száz éve a re-
ménység üzenetét hordozza, az egysé-
get, a kiengesztelõdés ajándékát pedig
kérni kell Istentõl. Örömének adott kife-
jezést, hogy felfedezték közösségeik
egymásban azt, ami összeköti õket.

A Hajdúdorogi Egyházmegye száz
évvel ezelõtti megalapításáig a magyar
görögkatolikusok az ószláv liturgikus
nyelvû munkácsi és eperjesi, illetve a
román liturgikus nyelvû nagyváradi,
szamosújvári és gyulafehérvár-fogara-
si egyházmegyék joghatósága alá tar-
toztak.

Az emléküléssel egy idõben nyílt meg
a Hajdúdorogi Egyházmegye centenári-
umi kiállítása is, amely a magyarországi
görögkatolikus egyház történetét, életét
és tevékenységét mutatja be. A kiállítás
az Országházban, majd Hajdúdorogon,
Nyíregyházán, Máriapócson, Brüsszel-
ben, Rómában és Bécsben lesz megte-
kinthetõ.

MTI/Magyar Kurír

A Z Ú J J Á É P Í T Õ F Õ P Á S Z T O R
Tíz évvel ezelõtt hunyt el Reizer Pál püspök

„Egyéniségét mély papi buzgóság, õszintén együtt érzõ szív, a fiatalság szere-
tete, önzetlen munka, egyházhûség és lelkiismeretes kötelességteljesítés jelle-
mezte. Egyházmegyénket lelkileg és intézményeiben újjáépítõ püspök volt.” – A
szatmári római katolikus püspökség által kiadott gyászjelentés tömör jellemzé-
se volt a 2002. április 18-án elhunyt fõpásztor életének és tizenkét éves fõpásztori
szolgálatának.

1943. január 6-án született Túrterebe-
sen. Márton Áron püspök szentelte pappá
1967-ben, oly idõben, amikor – az uralko-
dó rendszer és ideológia szemében – ka-
tolikus papnak lenni semmiképp sem je-
lentett sikerpályát. Teológiára csak való-
ban elhivatott, Isten szavát meghalló ifjak
jelentkeztek, vállalva Krisztus keresztjét.
Reizer Pál lelki formálódása mögött, a
vallásos családi háttér mellett ott volt
Barna József túrterebesi plébános tanítása
és életpéldája, a kántoriskola és a teológia
szellemisége, mely gondolkodását, papi
arcélét oly karakteressé tette. A fiatal káp-
lán elsõ lépéseit Dobos János fõesperes,
kanonok irányította. Papi szolgálatának
leggyümölcsözõbb korszaka – 1969–1987
– a szatmári Zárdatemplomhoz fûzõdik.
Vonzó papi egyénisége, közvetlensége,
prédikációinak gazdag lelki tartalma köz-
kedveltté tette a hívek körében. Ehhez tár-
sult az ifjúságot megragadó, a hitélethez
elkötelezõ lelkészi munkája. A püspöki
irodában eltöltött esztendõk az egyház-
kormányzati munkában nyújtottak szá-
mára a késõbbiekben hasznosítható ta-
pasztalatokat. A hároméves máramaros-
szigeti plébánosság, esperesi megbízatás
csupán rövid átmenet volt a rá váró újabb
szolgálathoz.

1990. március 14-én nevezték ki a
Szatmári Egyházmegye püspökévé, mely-
nek évtizedek óta – Scheffler János
számûzetése, bebörtönzése és mártírha-
lála óta – nem volt püspöki rangú fõpász-
tora. Szentelésekor, május 1-jén Reizer
Pál homíliájában Krisztus sürgetõ szere-
tetérõl beszélt: „sürget, hogy együtt mun-
kálkodjunk következetesen és kitartóan –
a püspök, a papság és a hívek – Egyhá-
zunk, egyházmegyénk felvirágoztatásá-
ért, népeink megbékéléséért, s a magunk
és egymás lelkének üdvösségéért”.

Elsõdlegesen templomokat kellett épí-
teni ott, ahol erre igény mutatkozott –
Szatmárnémeti, Nagybánya és Nagyká-
roly új lakónegyedeiben, valamint fal-
vakban is. Ezzel egy idõben plébánia-
épületek, hittantermek is épültek több
egyházközségben. A lelki élet hajlékai
mellett égetõ szükség volt a kommunista
diktatúra által szétzúzott egyházi intéz-
ményrendszer újjáépítésére. Igen fontos
lépés volt az egyházi középiskolák újra-
indítása: 1991-ben Szatmárnémetiben,
1992-ben Nagykárolyban, melyek az el-
telt évek során kiváló intézményekké
fejlõdtek; az egyházmegye kitartó küz-
delmének köszönhetõen – a késõbbi
években – visszaköltözhettek az 1948-
ban elorzott épületeikbe. Rendkívül je-
lentõs mozzanat volt a szatmárnémeti
Szent Alajos Konviktus megépítése
(1997), amely százhúsz diáknak biztosít
tanulmányi lehetõséget, lelki gondozást.
Az ifjúság lelki épülését is szolgálja
Nagyszokondon a Szent Ignác Lelkigya-
korlatos Ház (1996). A Szatmári Irgal-
mas Nõvérek új anyaháza 1998-ban ké-
szült el, abban a reményben, hogy idõvel
újra felível a nevelõi és beteggondozási
munkát végzõ kongregáció tevékenysé-
ge. A fõpásztor különös gondot fordított
a teológusképzésre, a külföldi tanulási
lehetõségnek a kiaknázására.

Az egyházi intézményrendszer kiépí-
tésében fontos állomás volt a Szent Jó-
zsef Papi Otthon megépítése és átadása
(1992), a Scheffler János Lelkipásztori
Központ létrehozása (1997).

Az 1990 utáni évek sikertörténetei kö-
zé sorolhatjuk az egyházmegyei karitász-
hálózat kiépítését. Orvosi rendelõk, idõs-
gondozók, családtámogató szolgálatok,

hátrányos helyzetû gyerekek részére lét-
rehozott óvodák, a szociális védõhálót ki-
teljesítõ szolgálatok hálózzák be az egy-
házmegyét Nagykárolytól Felsõvisóig,
Nagybányától Erdõdig. Az ugyancsak ez
idõben létrejött Máltai Szeretetszolgálat
megyei szervezete úgyszintén széles körû
szociális munkát végez.

A lelki élet kibontakozását szolgálják
az 1990 után újra létrejövõ lelkiségi kö-
zösségek: a Ferences Világi Rend, a
Neokatekumenátus Közösség, a Fokolá-
ré Mozgalom, a Katolikus Nõszövetség,
a Katolikus Férfiszövetség, a Házas Hét-
vége, a Szent Egyed Közösség… A lelki
élet megújítását és erõsödését szolgálták
a különbözõ egyházmegyei kiadványok,
Reizer püspök támogatta az egyházme-
gye papsága lelkiségi irodalmi munkái-
nak megjelentetését is.

A felelõsséget, amellyel a Szentatya
felruházta, alázattal vállalta. Élete min-
den percét a szeretet és aggódás, a cselek-
vés és a küzdelem töltötte ki. Püspökként
is szerény, másokra odafigyelõ lelkiveze-
tõ maradt, akinek ajtaja mindig nyitva állt
a papság és a hívek elõtt, szeretettel fo-
gadta a hozzá fordulókat. A siker örömét
megosztotta, gondjaival azonban igyeke-
zett nem terhelni másokat – nem gondol-
va arra, hogy egészsége vallhatja kárát.
Papi és püspöki szolgálata, imádságos lel-
külete felbecsülhetetlen kegyelmi aján-
dékként él egyházmegyéje hívei emléke-
zetében, mindazokéban, akik ismerték õt.
Az általa meghirdetett egyházmegyei zsi-
nat, a püspökség alapításának kétszázadik
évfordulója megünneplése már nélküle
teljesedett ki. Egyháza iránti ragaszkodá-
sa példaértékû, a szolgálata idejében lét-
rejött intézményekben megtestesült ha-
gyatéka továbbra is munkál az utókor lel-
kében. Hiszen felbecsülhetetlen jelentõ-
ségû munkát végzett. „Letette az alapo-
kat, a szatmári helyi egyházat elindította
a megújulás, a folyamatos lelki-szellemi
növekedés útján. Nem tanulta a kor-
mányzást, mindig az ügy fontosságát
szem elõtt tartó intézkedései összessé-
gükben mégis elõre mutatók voltak, a
helyi egyház lelki növekedését, szeretet-
közösségek létrejöttét, alakulását szol-
gálták. (…) Általa tulajdonképp a Lélek
intézkedett.” – olvashatjuk Bura László:
A megújuló egyház. A Szatmári Római
Katolikus Egyházmegye újjászületése
1990–2002 címû munkájában.

Halála tízedik évfordulóján kegyelet-
tel és imával gondolunk rá. Nem feled-
kezünk meg szavairól, melyekkel 1990-
ben adott interjúját zárta: „Életünk – ha a
keresztény értékrendre építünk – a jövõ
évezredben is szép és teljes lehet”.

Máriás József

Ragaszkodása Egyházához példaértékû

Gyerekekkel népesült be a nagybecs-
kereki székesegyház és a püspöki lak
május 4-én. Az egyházmegye felsõ tago-
zatos és középiskolás hittanosai számára
szövegmondó versenyt szerveztek, az
óvodásokat versmondó versenyre hív-
ták, míg az alsó tagozatosok ezen a na-
pon vehették át a képzõmûvészeti pályá-
zaton nyert díjaikat.

A bibliai szövegmondó verseny során a
Bölcsesség Könyvébõl vagy Sirák fia
Könyvébõl választhattak 2-5 percnyi rész-
letet a diákok, akik négy korcsoportban,
négy helyszínen – a székesegyházban, il-
letve a püspöki palota három helyiségében
– álltak a zsûri elé. Az ovisok, akik vallá-
sos tartalmú verseket szavaltak, pillanatok
alatt birtokukba vették a plébánia alagso-
rában kialakított hétvégi óvoda helyiségét,
ahol a versmondást követõen hatalmas já-
ték és hancúrozás vette kezdetét.

Eközben a képzõmûvészeti pályázat dí-
jazottai, akik Jézus csodáit különbözõ
technikák alkalmazásával mutatták be, vá-
rosnézõ sétán és fagyizáson vettek részt.

Miközben a zsûri a beszédmûvészeti
verseny legjobbjainak kiválasztásán mun-
kálkodott, Csiszér László adott teltházas
koncertet a gyermekeknek, hitoktatóiknak
és kísérõiknek a székesegyházban.

A mintegy négyszáz képzõmûvészeti
alkotást Léphaft Pál karikaturista bírálta
el, s a díjazottak képzõmûvészeti eszkö-
zöket kaptak jutalmul. Az ovisok vala-
mennyien édességcsomagot kaptak, míg
a beszédmûvészeti verseny gyõztesei a
Szent István Társulat jóvoltából könyv-
jutalomban részesültek.

Német László püspök ezt a napot az
egyházmegye hittanosaival töltötte, s õ
adta át a jutalmakat a legjobbaknak.

(Nagybecskereki Egyházmegye)

G Y E R E K Z S I V A J
A PÜSPÖKI PALOTÁBAN
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K Ü Z D E L E M A S E M L E G E S N E M É R T
A szabadság nevében terrorizálják a gyerekeket (is)

A londoni Szent István Ház idén április
21-én egész napos program keretében ün-
nepelte megnyitásának harmadik évfor-
dulóját. Az Anglia Római Katolikus Ma-
gyarok Egyesülete (ARKME) 2007-ben
költözött új otthonába, a kor igényeinek
megfelelõ és tágas Szent István Házba.
Az egyesület vezetõsége úgy gondolta,
eljött az ideje megmutatni az elmúlt évek
eredményeit és a ház keretében mûködõ
klubok és csoportok színes skáláját.

A Szent István Ház napján tehát nem-
csak az épület állt nyitva a látogatók
elõtt, hanem az érdeklõdõk találkozhat-
tak csoportjaink vezetõivel, tagjaival, il-
letve megismerkedhettek azok munká-
jával. Többek között bemutatkozott két
néptánccsoport, a színjátszó társulat, a
fotóklub és a kézmûves klub is.

Pátkay Róbert evangélikus püspök
érdekes kerekasztal-beszélgetést veze-
tett az érdeklõdõk számára. Közössé-
günk fiatal tagjai a gyerekek számára
játszósarkot is szerveztek, így kedvezve

a kisgyermekes családoknak. Testvére-
inket egész nap magyaros finomságok-
kal vártuk, míg a rendezvény este dísz-
vacsorával zárult. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a nagy számban megjelent
látogatók között köszönthettük a Ma-
gyarország londoni nagykövetsége, va-
lamint a westminsteri érsekség és a kör-
nyezõ plébániák, sõt más keresztény fe-
lekezetek képviselõit is. A rendezvényen
való részvétel ingyenes volt, vendégeink
azonban jelentõs adományokkal járultak
hozzá a Szent István Ház mûködéséhez.
Ezt ezúton is nagyszeretettel köszönjük!

Jó érzés látni, hogy a londoni Szent
István Házban egy aktív és kreatív
közösség mûködik, mely korosztályokat
átívelõ együttmûködésben mindennap
élettel tölti azt meg. Köszönjük a tá-
mogatást minden kedves barátunknak,
jövõre újra szívesen tárjuk ki a kaput a
Szent István Ház napján!

Szabó Tamás
az ARKME titkára

Semleges megszólítási módot találtak ki Svédországban, ahol küzdenek a
semleges nemekért, a semleges vécéért és a semleges óvodáért. Egy baj van: a
gyermekek újratermelik a „sztereotípiákat”.

Svédország sokak számára a nemi
egyenlõség fellegvára: a Világgazdasági
Fórum 2010-ben a legegyenlõbb ország-
nak kiáltotta ki ezen a téren. Itt dolgozik
a legtöbb nõ, van parlamenti kvóta, a fér-
fiak is otthon maradnak a gyerekkel.

De sokak számára ez nem elég. Õk
nem csupán a „társadalmi nemek” egyen-
lõségére vágynak (gender-equality), ha-
nem „gender-semlegességre”: vagyis a
társadalomnak érzékenységet kell mutat-
nia azok felé is, akik sem nõnek, sem fér-
finak nem érzik magukat. Ennek jegyé-
ben például mindenféle felállásban enge-
délyezni kellene a házasságot.

A semlegesség aktivistái szerint enge-
délyezni kellene, hogy akármilyen nemû
is a gyerek, akármilyen nevet lehessen
neki adni – habár már van 170, hivatalo-
san elfogadott „semleges” név Svédor-
szágban, az engedélyt ki kellene terjeszte-
ni minden névre: egy fiút is lehessen
Lisának, egy lányt is Jacknek nevezni.
Nemrég egy svéd ruhacég megszüntette a
külön fiú- és lányszekciót a boltjaiban,
egy játékgyár pedig traktorozó lánnyal és
babázó fiúval hirdeti magát. A svéd szo-
ciáldemokrata politikusok kezdeményez-
ték semleges nyilvános vécék felállítását,
hogy az embereknek ne kelljen magukat
férfiként vagy nõként definiálniuk.

Nemrég arról folyt vita, hogy az óvo-
dákban hogyan szólítsák a gyermekeket,
mivel az óvodának is küzdenie kell a
„hagyományos nemi sztereotípiák” el-
len, ezért a „jó reggelt, lányok és fiúk”
kifejezést sokak szerint nem volna sza-
bad használni.

A nemzetközi nõnap elõtt újabb gyõ-
zelmet könyvelhettek el a semleges-
ség-aktivisták: az online svéd nemzeti
enciklopédia kibõvült egy szócikkel, a
„hen”-nel, ami a semleges megszólítás
szava lesz a férfiak megszólítására hasz-
nált „han” és a nõk megszólítására hasz-

nált „hon” mellett (sõt, az aktivisták
azok helyett használnák). Mintha az an-
golban a Mr. és a Mrs. mellé feltalálná-
nak egy „semleges” megszólítást is. A
szó egyébként megküzdött az életért, mi-
vel még a hatvanas években hívta létre
Hans Karlgren nyelvész.

A gender-semlegességrõl szóló vita
egy újságban indult, majd tévémûsorok-
ban és blogokon folytatódott. Aztán
Jesper Lundqvist kiadta az elsõ semleges
mesekönyvet, a Kivi och Monsterhundot,
amelyben a fõhõs, Kivi meg akarja ünne-
pelni az õ (azaz hen’s) születésnapját. A
könyvben a mama és papa (mammor és
pappor) helyett is olyan semlegesnek
szánt szavakat használ a szerzõ, mint a
mappor és pammor. A Nöjesguiden címû
svéd életmód magazin egyik számában
pedig végig a hen szót használja.

Ugyanakkor Jan Guillou, az egyik leg-
ismertebb svéd szerzõ egy interjúban a
nyelv rombolásával vádolja a semleges-
ségpártiakat. Úgyszintén kritizálja a sem-
legesítést több pszichológus is, akik sze-
rint ez veszélyezteti a gyermekek egész-
séges fejlõdését. Elise Claeson például
felhívta rá a figyelmet, hogy összezavarja
a gyerekeket, ha el akarják velük hitetni,
hogy létezik „köztes nem”.

Mások arra hívják fel a figyelmet,
hogy míg mindez annak jegyében törté-
nik, hogy megszabadítsák a svéd gyer-
mekeket a hagyományos normáktól és
tabuktól, rögtön új normákat és új tabu-
kat erõltetnek rájuk. Egy óvodában meg
is szüntették a szabad játékidõt, mivel a
pedagógusok felfigyeltek arra, hogy ek-
kor a gyermekek maguktól „újraterme-
lik” a „sztereotípiákat” és a hierarchiát.
Ezért a felszabadítás nevében a gyerme-
kek minden egyes percét szemmel tart-
ják, hogy „szabadon” tartsák õket a ha-
gyományos sztereotípiáktól.

(MK)

Fiataloknak

A S Z E N T I S T V Á N H Á Z N A P J A

Gyerekeknek

A D D T O V Á B B !

Nemrégiben történt. Hazaérkezve ép-
pen szálltunk ki az autóból, és láttuk,
hogy egy idõsebb férfi néz minket. Tett
felénk egy lépést, aztán visszalépett. Vé-
gül mégis odajött, és azzal kezdte, hogy
„nem vagyok koldus, nem vagyok haj-
léktalan…” – Nem is látszik annak,
mondta neki a fiam, és különben is, a
koldus és a hajléktalan is ember… Õ
folytatja: „Nem inni akarok, hanem egy
villamosjegyre valót szeretnék kérni…”

Elmondta: dolgozni voltak a munka-
társaival, õ kiszállt az autóból, hogy
megnézze, mikor van nyitva a vízveze-
tékszerelvény-bolt, de a sofõr azt hitte, õ
nem megy tovább velük, és elhajtott. A
kocsiban ott maradt a kabátja, benne a
pénztárcája. „A metróra sem tudok fel-
szállni, tele van a peron ellenõrökkel.”
Néztem a fiam arcát, úgy tûnt, elhitte,
amit hallott, benyúlt a pénztárcájába, és
adott a férfinek némi pénzt. Az hálásan
megköszönte, majd megkérdezte, hol la-
kunk. Meglepõdtem, nagyon furcsa ar-
cot vághattam, mert a férfi zavartan ma-
gyarázni kezdte: „csak azért, hogy hova
hozzam vissza…”

Így még senki nem kért tõlünk pénzt
az utcán. Egymásra néztünk, most már
az unokák is érdeklõdéssel figyelték a
történéseket. Az idegen azt magyarázta,
hogy õ nem koldul, csak pillanatnyi se-
gítséget akart kérni. És nincs benne sem-
mi hátsó szándék, nem azért kérdezte,
hogy hol lakunk… Most már a fiam volt
nagyobb zavarban, hiszen akaratlanul is
megsértette ezt az embert, mintha a leen-
dõ betörõt látná benne… Láttam a fia-
mon, hogy szeretne szabadulni ebbõl a
kínos helyzetbõl, de nem lelte a kiutat.

És akkor – úgy látszik, néha tényleg jó az
öreg a háznál – végül nekem jutott
eszembe a mentõ ötlet. Azt mondtam:
„Ne hozza vissza… Adja tovább annak,
aki magától kér majd legközelebb…”

Furcsán néz rám ez az ötven év körüli
férfi. Úgy látszott, ez még nem jutott
eszébe. Igaz, eddig még nekem sem. Pe-
dig nem rossz gondolat: Ha holnap
visszahozza, akkor kiegyenlítette a tarto-
zását, és talán el is felejti ezt az egész ap-
róságot. Helyreáll a világ rendje, amely-
nek az a lényege, hogy mindenki csak a
maga ügyeiért felelõs, nincs közünk a
más bajához… Így azonban adósnak
fogja érezni magát, aki tartozik – nem
nekünk, hanem valakinek, mindenkinek.
Adja tovább, amit kapott.

Ez nagyon jó gondolat – tûnõdött a
férfi. – Tudja mit, adja tovább ezt a gon-
dolatot is – válaszolta neki a fiam, aki
láthatóan újra visszanyerte magabiztos-
ságát. A férfi csak bólogatott, szinte kö-
szönni is elfelejtett, a következõ kaputól
intett csak vissza mosolyogva, ami kö-
szönet és köszönés is volt egyszerre.

Mi meg kiszedtük a csomagokat az au-
tóból, és ballagtunk a lifthez. Gábor uno-
kám közben türelmesen magyarázta az
öccsének. „Hát nem érted? Ha õ segít a kö-
vetkezõ rászorulón, az meg a következõn,
az meg a következõn, akkor elõbb-utóbb
visszajut hozzád… És ez sokkal jobb,
mintha viszonzást várnál folyton…”

Öcsi legalább olyan töprengõ arcot
vágott, mint elõbb az a férfi ott lent az ut-
cán. Aztán földerült a képe, mint aki már
érti, és váratlanul nagy puszit nyomott az
arcomra, és azt mondta: add tovább!

Erzsébet néni

De a kereszténység Európában meg-
oszlásokat, testvérgyilkos erõszakot is
gyakran megélt. Megváltónk újra meg
újra hallatta hangját, hogy az Evangéli-
um hiteles szelleme megmaradjon és
erõsödjék.

Ma Európában a kereszténység válsá-
got él meg. Sokan ugyan képezik magukat
a teológiában, de még többen vannak,
akik elveszítették keresztény gyökereiket.
A lelki szomjúságnak és a templomok ki-
üresedésének egyaránt tanúi vagyunk.

Szép keresztény múltat örököltünk, de
sokan nem vagyunk ennek az örökségnek
az emberei. Személyazonosságunknak

szorosan kellene kapcsolódnia Istenhez
és Krisztushoz, „aki van, aki volt, és aki
eljövendõ”.

Olyan világ vár bennünket, ahol szin-
te napról napra új csábítások, új lehetõ-
ségek – és új meg új erkölcsi kérdések és
feladatok rajzolódnak ki.

A mai világ arra hív, hogy felfedezzük
annak az adománynak mérhetetlen gaz-
dagságát, amelyet Jézus Krisztusban
kaptunk. Ma is, mint kétezer éven át, Is-
ten Lelke munkálkodik világunkban. Új
életutakat nyit. Fogadjuk be jelenlétét,
határozottan lépjünk rá az elõttünk nyíló
útra, és fõleg imádkozzunk világunkért
és magunkért!

(Antoine Kerhuel, francia jezsuita, az
általános rendfõnök tanácsadója nyomán)

Fordította: Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK

Az Egyesült Államok elnöke – több-
napos gondolkodás és új véleményének
kialakulása után – hivatalosan támogatja
az egynemû párok házasságát. Obama,
aki korábban ellenezte az azonos nemû
párok házasságkötését, elmondta: egy-
fajta „fejlõdésen” ment keresztül. Ko-
rábban úgy gondolta, a bejegyzett élet-
társi kapcsolat is elegendõ lenne ahhoz,
hogy a homoszexuális párok a heterosze-
xuális párokéhoz hasonló jogokat kapja-
nak. Látva azonban a „monogám kap-
csolatban elkötelezett, gyermekeket ne-
velõ egynemû párokat, és azokra a kato-
nákra, pilótákra, tengerészekre gondol-
va, akik érte (Obamáért) harcolnak, de
korlátozva érzik magukat, mert nem köt-
hetnek házasságot” – nos, ezekre gon-
dolva véleménye megváltozott, és im-
már támogatja, hogy házasságot köthes-
senek – tudósít a Foxnews.

Õ és felesége – tette hozzá Barack
Obama – gyakorló keresztények; s bár új

álláspontja sokakkal szembeállíthatja,
„vallásunk alapszabálya az, hogy úgy
bánjunk másokkal, ahogyan szeretnénk,
hogy velünk is bánjanak”.

Az Egyesült Államokban, noha egyre
több államban engedélyezik, harminc ál-
lam alkotmánya tiltja az egynemûek közti
„házasságot”. Észak-Karolinában éppen
május 8-án fogadták el az egynemû párok
házasságát tiltó alkotmánymódosítást.

Timothy M. Dolan bíboros Obama
véleményérõl kifejtette: az elnök az azo-
nos nemûek egybekelésének támogatá-
sával aláássa a társadalom alapjait. Az
Amerikai Püspöki Konferencia elnöke
május 9-i közleményében leszögezi: mé-
lyen elszomorító az elnök terve, a gyer-
mekek pedig „jobbat érdemelnek”. Do-
lan szerint ugyanakkor Obama kijelenté-
se nem érte meglepetésként, mivel kor-
mányának korábbi lépései után számíta-
ni lehetett erre is.

(mk)

ALÁÁSSA A TÁRSADALOM ALAPJAIT

(Folytatás a 2. oldalról)

A niederaudorfi karmelita kolostor-
templomban május 5-én ünnepi szentmi-
sével emlékeztek a 65 évvel ezelõtti ma-
gyar iskolanyitásra. Cserháti Ferenc püs-
pök, Merka János müncheni magyar plé-
bános és két helyi szerzetes mutatta be a
szentmisét, majd emléktáblát helyeztek
el a kolostor falán. Az évfordulóra a haj-
dani diáklányok közül is többen eljöttek:
az USA-ból, Ausztráliából és Magyaror-
szágról. �

65 ÉVE NYÍLT MAGYAR ISKOLA
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Floridai levél

A S T R A N D A M I N D S Z E N T Y - P E R E L Õ J Á T É K A

Télen-nyáron ide jöjjetek! Ennél
szebb strandot, mint a sarasotai Siesta
Key, a világon nem találtok!

Reklámfogadás? Trükk? – Nem. Hi-
vatalos meghatározás. Az USA ötven ál-
lamának strandjait nagyító alatt vizsgál-
va született meg. És ugyan melyik másik
strandra eshetett volna a választás, mint
a Mexikói-öböl körbefonta sarasotai
Siesta Keyre, amely világhírû pályázó-
kat lepipálva nyerte el az Egyesült Álla-
mok legszebb strandja címet.

Siesta Key egyik láncszeme a Flori-
da nyugati partját sok helyütt párhuza-
mosan követõ szigeteknek. Védõövezet-
nek is nevezhetjük ezeket, hiszen ami-
kor nyugati, délnyugati irányból érkez-
nek a hurrikánok, elsõként õket sújtják.
Ilyenkor a Siesta Keyt is mindenkinek
el kell hagynia, hogy próbára téve a
déli és az északi felvonóhidakat, a
nyúlugrásnyira levõ szárazföldön ke-
ressenek menedéket.

Siesta Key strandja emlékeztet a Ba-
laton somogyi partjára. A víz itt is csak
lassan mélyül. És míg a kicsik vidáman
pancsolnak, s vödreikben szorgalma-
san hordják a vizet az épülõ homokvá-
rakhoz, a rendkívül fürge lábú, kis ter-
metû madarak, a lilék, a ki-be höm-
pölygõ vizet követik. A hirtelen szabad-
dá vált részen felkapják, és kemény
csõrükkel feltörik a rákféléket, aztán
már iramodnak is kifelé az újabb hul-
lám elõl.

Az õr cölöpökön álló kabinjából fi-
gyeli, rendben van-e minden.

A kabin tetején szélfútta színes zász-
lók: ha zöld, akkor minden rendben, de
ha piros, akkor az valami veszélyt jelez.
Vihar közeledik? Cápák? Vagy az úszó-
kat magával ragadó sodrás? Aki ebbe
belekerül, csak egyet tehet: nem küzd az
óriási erõvel, hanem oldalvást, a parttal
egy vonalban igyekszik kiúszni belõle.
Télen a víz hõmérséklete sokakat elri-
aszt, de nem a hideg elõl ide húzódó
„hómadarakat”, akiket egyébként is
könnyû felismerni, mert amíg az itteniek
bebugyolálják magukat, õk ilyenkor is az
ujjatlan trikót és az igazán rövid sortot
kedvelik. A teniszpályákon pedig a reg-
geli hûsben a helybeliek, a tûzõ napon õk
ütik a labdát.

A strand egyik vonzereje a legna-
gyobb hõségben is hûvös, fehér, liszt fi-
nomságú homok. Kora reggel motoros
gereblyékkel tisztítják, frissítik fel. Itt
senki nem égeti meg a talpát, sõt jólesõ-
en megborzong, ha napozás után rálép.
A tragikus szeptember 11-e elõtt vendé-
geim mindig vittek magukkal egy-egy
maréknyit, hogy otthon eldicsekedjenek
vele. A mérgezõ fehér por, az antrax
megjelenése azonban ezt is kiiktatta az
ártatlan szuvenírek közül.

Siesta Key állatvilága rendkívül
gazdag. Féltve õrzik, és külön jelzik a
tengeri teknõsök fészkeit. A tojásból
kibújt apróságok gyors igyekezetét a
víz felé, a sok ezer mérföldes út felé
még a televízió is közvetíti. Ugyanígy
látjuk, amikor újabb ezer mérföldek
után visszaérkeznek a „szülõföldjük-
re”, eleget téve a természet örök tör-
vényének. Közvetlenül a víz felett su-
hannak a nagy testû, ormótlan, barna
pelikánok, vagy a magasból keresik a
jó falatokat. S ha meglátták, félelme-
tes löveggé válva hasítanak bele a víz-
be. Jaj a halaknak…

A partot ellepik a vízimadarak, és jó
szél esetén az egészen különös mutatvá-
nyokra képes sárkányeregetõk. Gyalog-
lók, futók, napozók, csendkedvelõk és
dobolók, a tavaszi szünetet itt töltõ diá-
kok „A” szigeten megtalálják a maguk-
nak valót. Hogyan is szól a felhívás?
„Ide jöjjetek!”

Bitskey Ella, Sarasota

Milyen elegáns, tetszetõs, sokat ígérõ
szó volt nem is olyan régen még a
„globalizáció”! Sokan, a derülátók,
még azt is elképzelték, hogy az emberi-
ség új aranykorát hozza magával, és az
egész földgolyóra kiterjedõ békét,
egyetértést, anyagi jólétet eredményez.
Aztán a gyakorlatban lassan kiderült,
hogy egészen más eszmékrõl és tervek-
rõl van szó.

Egy modern gyarmatbirodalmat akar-
nak létrehozni, ahol, mint a híres svájci
cirkusz porondján, Frédi Knie ostor-
csattogtatására, egyforma galoppban
futkároznak körbe-körbe a lovak, s dõl
a frank a megbabonázott bámészkodók
zsebébõl.

A globális közösség ábrándjának
tarthatatlanságát már az arab országok
láncreakciószerû leszakadása is mutat-
ta. Különbözõ faji, vallási közösségek
közös nevezõre hozása lehetetlen. Szé-
chenyi is megmondta, s azóta újra és új-
ra bebizonyosodott: ez emberiséget
„csak nemzetek formájában” lehet bol-
dogítani.

Ami pedig az Európai Uniót illeti: a
Nyugaton élõ, híres orosz disszidens,
Vlagyimir Bukovszkij egy közismertté
vált interjújában párhuzamot von az
egykori Szovjetunió és az EU között. Azt
mondja: egyik hatalom vezetõ embereit
sem választották meg demokratikusan,
hanem csak kinevezték. Nincs mód õket
leváltani, és felelõsséggel sem tartoz-
nak senkinek. Hatalmas fizetéseket,
bónuszokat kapnak, s életre szóló men-
telmi joggal rendelkeznek. A tagországok
véleményét, kritikáját és kívánságait
alig akarják figyelembe venni. A kor-
rupció központilag irányított és meg-
szervezett, a katonai megtorlást pedig
itt a pénzügyi, gazdasági diktatúra fe-
nyegetõzései és önkényes szankciók he-
lyettesítik.

A nagy birodalmak mintájára az
EU-nak is állandóan terjeszkednie kell,
hogy hatalmát, befolyását és materiális
erõforrásait megtarthassa. – Védekezés-
ként Bukovszkij azt javasolja, hogy a
tagállamok igyekezzenek megtartani a
függetlenségüket, merjenek néha ellent-
mondani.

Közben kiderült, hogy a határok át-
járhatósága, a tömeges népvándorlás
egyre nagyobb gondok elé állítja az or-
szágokat. A munkaerõ szabad áramlása
a bennszülöttek fenyegetõ munkanélkü-
liségét idézi elõ, nem beszélve a sze-
gény, nyelvtudás és szakképzettség nél-
küli, csak a létbizonytalanságot növelõ
afrikai menekültek áradatáról. A schen-
geni egyezményt egyre többen akarják
megreformálni – persze, mindig akad-
nak „humanisták”, akik válogatás nél-
kül, mindenkit be akarnak fogadni, s a
nem ok nélkül aggódókat egyszerûen
„rasszistáknak” bélyegzik.

A „szép új világ” tartóoszlopai
azonban recsegnek-ropognak. A „kö-
zös érdekek alapján” egységesített
kontinenseket (fõleg Európát) egy-
részt az arab államok fegyverei fenye-
getik, amelyek Allah nevében és a
„Saria” módszereivel igyekeznek tért
hódítani; másrészt a Távol-Keletrõl, a
„Made in China” lobogója alatt be-
áramlók milliói, akik nem kardot vil-
logtatnak, hanem szépen, csendben
kezdik ki az építmények alapjait. Hogy
ez a két, nagyon ellentétes erõ a jövõ-
ben hogyan fog megférni egymással,
és melyik kerekedik majd felül, izgal-
mas kérdés!

A globalizált világ várható összeom-
lását hatalmas gazdasági és politikai ká-
osz fogja követni, amit én már talán nem
érek meg. Viszont, nagyon sajnálom a fi-
atalokat!

Saáry Éva

Egyre gyakrabban hall-
juk a gyûlöletbeszéd (hate
speech) kifejezést a min-
dennapokban – az európai
dokumentumokban azon-
ban nincs konkrét definí-
ciója. A bécsi székhelyû
Alliance Defense Fund
(Szövetségvédelmi Alapít-
vány) júliusban teszi köz-
zé azt az angol nyelvû
kompendiumot (gyûjte-
ményt), amelyben az Eu-
rópai Unió huszonhét tag-
országának törvényeit és
a gyûlöletbeszédhez kap-
csolódó konkrét jogi ese-
teket megvizsgálva, álta-
lános képet nyújt a gyûlö-
letbeszédet érintõ tör-
vénykezésrõl.

A gyûjteményt kiadó
alapítvány célja az Evan-
gélium hirdetése a vallás-
szabadság, az élet szent
mivolta, a házasság és a
család jogi védelmén ke-
resztül. A kompendium
kiadása kapcsán a Vatiká-
ni Rádió a kanadai Roger
Kiskával beszélgetett, aki
Pozsonyban él, az alapít-
vány jogi tanácsadója, és a

nemzetközi perek szakér-
tõje az európai jog terén.

Elmondta: nem minden
európai országnak van a
gyûlöletbeszédre vonatko-
zó törvénye, de a véle-
ménynyilvánítást minden
törvénykezés szabályozza.

Ugyanakkor a Cipru-
son és Németországban
létezõ gyûlöletbeszéd-tör-
vények teljesen a személy
szubjektív véleményére
alapoznak. Ha ez a sze-
mély túl érzékeny, és bár-
milyen kifejezést sértés-
ként értékel, könnyen gyû-
löletbeszéddel bélyegez-
het meg másokat.

Minthogy a gyûlöletbe-
szédnek nincs konkrét de-
finíciója, az ehhez kapcso-
lódó jogi eseteket az Em-
beri Jogok Európai Bíró-
sága a Konvenció 10. cik-
kelye alapján kezeli,
amely a szólás és véle-
ménynyilvánítás szabad-
ságának biztosításából in-
dul ki. A jogi tanácsadó
annak a reményének adott
hangot, hogy a kompendi-
um által sikerül visszatérni

a 10. cikkely vélemény-
nyilvánításról szóló meg-
határozásának eredeti kor-
látaihoz, mert jelenleg
olyan irányzat uralkodik,
amely éppen ezt ellenzi, és
jelentõsen korlátozni akar-
ja a szólásszabadságot.

De hogyan tehetünk
különbséget a gyûlöletbe-
széd és a szólásszabadság
joga között? Ez hatalmas
probléma – mondja Roger
Kiska. Egyesek szerint a
gyûlöletbeszéd az, ha va-
laki súlyos és elõítéletek-
kel teli megjegyzést tesz.
Mások szerint viszont en-
gedélyezett a sokkoló, tá-
madó vagy zavaró véle-
ménynyilvánítás joga. –
Ez tehát nagyon önkényes
döntés, és ezért küzdenek
keményen a nagyobb sza-
badság és nem a korlátozó
értelmezés szerinti meg-
határozás figyelembevéte-
léért. Ha ugyanis elkezdik
korlátozni a szólásszabad-
ságot, ez a gondolkodás és
a lelkiismereti szabadság
korlátozásához is vezet.
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M I I S A Z A G Y Û L Ö L E T B E S Z É D ?

A magyar hercegprímás
születésének 120. évfordu-
lóján szinte mindenkinek
eszébe jut, miként hurcolta
meg a kommunista dikta-
túra a fõpapot a sztálini ter-
ror tobzódása idején. Ke-
vesen gondolnak azonban
arra, hogy az 1945 után a
kelet-európai országokban
lefolytatott Egyház elleni
pereknek megvolt az ala-
posan kipróbált forgató-
könyve: az õsminta az „öt-
vennégyek” pere volt kere-
ken kilencven évvel ezelõtt
Moszkvában.

A bolsevik rendszer
1917 késõ õszén történt,
puccsszerû hatalomra ju-
tását követõen gyors
ütemben felszámolta a de-
mokrácia utolsó maradvá-
nyait, majd a polgárhábo-
rú befejezõdése után össz-
tüzet nyitott az országos
ellenzéki intézményként
megmaradt Ortodox Egy-
házra. A polgárháborús
idõszak jó lehetõséget
nyújtott a vidéki papság
pusztítására, a kommunis-
ta hatalomnak az óriási or-
szág egész területén való
megszilárdulása megnyi-
totta az utat az egyházi ve-
zetõk könyörtelen megtö-
résére. Ezt a célt szolgál-
ták a látványos kirakatpe-
rek, amelyek egyúttal a
társadalom kollektív meg-
félemlítésére is alkalma-
sak voltak. A pereket a po-
litikai rendõrség készítette
elõ, és a kommunista párt
vezetõinek utasítására a
sajtó szenvedélyes hang-
vételû cikkekkel gondos-
kodott a gyûlöletkeltésrõl
– éppen úgy, mint évtize-
dekkel késõbb a szovjet
uralom alá került kelet-eu-
rópai országokban.

Mennyire ismerõsnek
hangzik az Izvesztyija
1922. március 18-i számá-
nak vezércikke, amely „a
nép ellenségei” között a
hosszú lista elsõ helyén
említi Tyihon pátriárkát,
aki 1917-tõl 1925-ben be-
következett haláláig töl-
tötte be tisztségét. Az idõs
fõpap megtörésének elsõ
és alighanem legfontosabb
fejezete az „ötvennégyek”
pere volt. 1922 tavaszán
húsz pap és harmincnégy
világi személy állt a forra-
dalmi törvényszék elõtt. A
politikai rendõrség az ak-
kori orosz társadalom va-
lamennyi, vallásosnak vélt
rétegén is ütni akart, ezért
a vádlottak padján ugyan-
úgy szerepelt értelmiségi,
mint kétkezi munkás. A
bírák szigorú utasítást
kaptak, hogy Tyihon pátri-
árkát – akinek neve ekkor
még nem szerepelt a vád-
lottak listáján – keverjék
bele az ügybe, a papokat
pedig ítéljék halálra. A
pátriárkát tanúként idézték
meg a Politechnikai Mú-
zeum fegyveresek által õr-
zött hatalmas dísztermé-
ben rendezett perre. Mint a
téma kiváló szakértõjének
tekintett Gereben Ágnes
Egyház az ateista álla-
mokban címû, néhány éve
megjelent monográfiájá-
ban – idõközben napvilág-
ra került dokumentumokat
idézve – hangsúlyozza: a
hatalom csak a látszat ked-
véért léptette fel a pátriár-
kát „tanúként”, az igazi
célja a fõpap elpusztítása,
és ez által az Ortodox Egy-
ház felmorzsolása volt.
Tyihon pátriárkát is vád
alá helyezték azon a cí-
men, hogy „morális és

egyházi tekintélyét a civil
társadalom berendezkedé-
sének megdöntésére hasz-
nálta fel”. A légkört ezút-
tal is a vallásellenes kam-
pány felfokozásával mér-
gezték, ugyanis a sajtó ál-
szent módon szajkózta,
hogy a fõpap a nép által
megdöntött földesúri rend-
szer és a cári uralom visz-
szaállításán mesterkedett.

Történészkutatóknak
feltûnt, hogy az õrizetben
tartott pátriárka kihallgatá-
si jegyzõkönyveinek nyo-
muk veszett, de fennma-
radt a politikai rendõrség
egyik tisztjének feljegyzé-
se, amely szerint „Tyihon-
nal rendkívül sokat kellett
dolgozni”. Ma már min-
denki tudja, mit jelentett,
ha valakivel „sokat dol-
goztak” a börtönben a
kihallgatók… Így aztán
nem is jelent különösebb
meglepetést a következõ
mondat: „Nagyon jól tud-
ja, hogy kénytelen lesz
engedelmeskedni a GPU
utasításainak és végrehaj-
tani azokat”. És miután a
fizikailag-lelkileg teljesen
elkínzott pátriárka aláírta
a vele szemben felhozott
összes vádat, már perre
sem volt szükség: a hata-
lom nagyvonalúan elte-
kintett a tárgyalástól, és
így kifogta a szelet a fõ-
pap elleni eljárás miatt
megnyilvánuló esetleges
külföldi tiltakozások vi-
torlájából is. Kegyesen
megengedték neki, hogy
életének hátralevõ idejét a
Donszkoj kolostor egyik
cellájában töltse el: ahol
nem szerzetesek, hanem a
politikai rendõrség embe-
rei vették körül.

Vincze András



Homíliájában azt is elmondta: hiva-
tali idejében maga is foglalkozott Mind-
szenty bíboros boldoggáavatási ügyé-
vel, amely ugyan összetett, de az elõírá-
soknak megfelelõen halad elõre.

A szentmisén a PMI rektora és nö-
vendékei mellett számos Rómában élõ
magyar pappal és szerzetessel konce-
lebrált Vincenzo Criscuolo kapucinus
atya is, a Szenttéavatási Kongregáció
generál relátora, és részt vettek a mi-
sén kollégiumi rektorok, egyházi egye-
temek képviselõi is. Hazánk szentszéki
nagykövete, Gyõriványi Gábor mel-
lett számos, a Szentszékhez akkredi-
tált nagykövet is eljött a szentmisére,
amelyen Isten Szolgája, Mindszenty
bíboros boldoggáavatási ügyéért imád-
koztak.

Martins bíboros a Vatikáni Rádiónak
nyilatkozva elmondta: 1957-ben történt
pappá szentelésétõl kezdve volt rálátása
a magyarországi állapotokra, már akko-
riban is csodálattal tekintett Mindszenty
bíborosra, aki nagy személyiség volt

nemcsak Magyarország, hanem az egész
Katolikus Egyház számára. Valódi pász-
tor volt, példakép rendkívüli bátorsága,
mély meggyõzõdése miatt, azért a kitar-
tásáért, amellyel védte az Egyház, az
Evangélium, a kereszténység értékeit.
Nagy történelmi személyiség, de nem
pusztán a polgári értelemben, hanem
mint egyházi személyiség.

Mindszenty bíboros a hit példaképe
a mai társadalom számára, amely így
meggyógyulhat – fogalmazott Saraiva
Martins. Egy olyan társadalomban,
amelyben a vallási közömbösség egyre
inkább terjed, ahol egyre inkább fi-
gyelmen kívül hagyják az emberi és
vallási, keresztény értékeket, ott
Mindszenty bíboros példája minden bi-
zonnyal rendkívül idõszerû. Nemcsak
a mai Egyház, hanem a mai társadalom
számára is.

Saraiva Martins kiemelte: az enge-
delmesség az egyik fõ jellemvonása
Mindszenty bíborosnak. A rá vonatko-
zó dokumentáció tanulmányozásában, a
boldoggá avatás távlatában kiemelt he-
lyen szerepel az Egyház iránti engedel-
messége.

(VR)
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M I É R D E K L I A J O G V É D Õ K E T ?
A muszlimellenesség igen, a keresztényellenesség nem?

Közzétette az európai muszlimok diszkriminációjáról szóló jelentését az
Amnesty International (AI). Az európai keresztényellenességrõl szóló jelentés
nem érdekelte az emberi jogvédõ szervezetet.

A Szabad választás és elõítélet:
Muszlimok elleni diszkrimináció Euró-
pában címû jelentés a valláson és hiten
alapuló diszkriminációnak a muszli-
mok életére gyakorolt káros hatását
mutatja be, különösképp a foglalkozta-
tás és az oktatás terén, valamint az ima-
helyek építésével kapcsolatban. A je-
lentés öt országra – Belgiumra, Fran-
ciaországra, Hollandiára, Spanyolor-
szágra és Svájcra – fókuszál, ahol az
Amnesty International már korábban is
szót emelt a teljes arcot takaró fátylak
tiltása és az imahelyek létesítésének
korlátozása ellen – olvasható a szerve-
zet honlapján. Az AI arra szólítja fel az
európai kormányokat, hogy tegyenek
több erõfeszítést a muszlimok elleni
diszkrimináció megakadályozására és
megelõzésére.

A Keresztények Elleni Európai Intole-
rancia és Diszkrimináció Figyelõköz-
pontjának (OICDE) 2011-re vonatkozó,
márciusban közzétett jelentése viszont
nem érdekelte az Amnesty Internationalt.
Ezzel kapcsolatosan a Magyar Kurír
megkeresett három prominens magyar
jogvédõ szervezetet, a Társaság a Sza-
badságjogokért-t (TASZ), a Magyar
Helsinki Bizottságot és az Amnesty
International magyarországi szervezetét.
Azzal a kérdéssel fordultak hozzájuk:
miként értékelik a jelentést, és hogy mi-
lyen eszközökkel lehetne a keresztények

elleni diszkrimináció és intolerancia el-
len tenni Európában.

A három szervezet közül csak a TASZ
válaszolt érdemben. Bár az õ reakciójuk
is inkább csak általános volt, amelyben
minden megkülönböztetést elítéltek. A
Helsinki Bizottság nem érezte magát
kompetensnek.

Az Amnesty International munkatár-
sának tájékoztatása szerint: a magyar
részleg nem foglalkozik ezzel a kérdés-
sel, de a nemzetközi szervezet több do-
kumentumban is vizsgálta a keresztény-
üldözést. Ugyanakkor leszögezték: ki-
állnak a vallásszabadság mellett, ahogy
az LMBT (leszbikus, meleg, biszexuá-
lis, transzszexuális) emberek jogai mel-
lett is kiállnak.

Az európai keresztényellenességrõl
szóló jelentés az Amnesty International
honlapján nem található meg, nem is is-
mertetik, és a jogvédõ szervezeteket
összegyûjtõ linkajánlójukban sem tünte-
tik fel az OICDE-t, ami egyébként az EU
és az OECD által is elismert szervezet.

A pápa és a francia püspökök is ki-
nyilvánították: nem értik, miért ne visel-
hetnének burkát a muszlim nõk, ha ezt
szabad akaratukból teszik. A svájci püs-
pökök a Vatikánnal együtt kiálltak a
Svájci Néppárt minaretellenes népszava-
zása ellen, mivel azt a vallásszabadságra
mért súlyos csapásként értékelték.

MK

Európában a nácik és szövetségeseik sok egyházi embert gyilkoltak meg az
1945. május 8-án véget ért II. világháború alatt. Németországban 164 papot és
60 szerzetest, akik közül sokan a haláltáborokban vesztették életüket. Petain
Franciaországában, a fasiszta Olaszországban, a németek által megszállt más
európai országokban is sok papot végeztek ki – errõl számol be Giovagnoli
Agostino az Avvenire címû lapban.

Lengyelországban különösen magas
volt az áldozatok száma: 1939 és 1945
között háromezer papot öltek meg, közü-
lük 1992-en koncentrációs táborokban, a
legtöbben, 787-en Dachauban vesztették
életüket. Lengyelországban a németek
különösen nagy hangsúlyt fektettek a
megszállókkal szemben legnagyobb el-
lenállást tanúsító intézmény, a Katolikus
Egyház eltiprására.

Agostino szerint különféle okok áll-
tak az egyes esetek mögött. Németor-
szágban Alfred Delp fiatal jezsuitát
igazságtalanul azzal vádolták, hogy tá-
mogatta a Hitler elleni meghiúsult me-
rényletet. A holland Tito Brandsma
szembeszegült a náci ideológiával, ki-
állt a vallásszabadságért – ezért hurcol-
ták Dachauba. Olaszországban sokakat
azért öltek meg, mert hivatásukat teljesí-
tették: az emberek között éltek, igyekez-
tek megmenteni õket az erõszaktól.

Nagyon sokan rejtegettek és mentettek
meg zsidókat. Aldo Mei, egy Lucca kör-
nyéki település plébánosa egy zsidó fiatal-
embert rejtett el, ezért lõtték le. Pietro
Pappagallo – aki zsidóknak és más üldö-
zötteknek adott menedéket – azon a helyen
vesztette életét, ahol sok más olasz áldo-
zat: a Fosse Ardeatin római kõbányában.

Volt, akit az oltárnál gyilkoltak meg,
miután kiszolgáltatta az Eucharisztiát,
másokat akkor, amikor az áldozatok se-
gítségére siettek, hogy szabadulásukat
kérjék. Voltak, akiket azzal vádoltak,
hogy segítették a partizánokat – õk való-
jában az üldözötteket fogadták be. A

szerzõ hangsúlyozza: a béke és a szeretet
tanúságtevõi ezek a papok, akik sokszor
nagyon egyszerû és konkrét módon élték
meg hitüket.

Agostino idézi a holland Tito
Brandsmát, aki egyik prédikációjában
így beszélt: „olyan világban élünk,
amely még a szeretetet is elítéli, gyenge-
ségnek tartja, amelyen felül kell emel-
kedni. Azt mondják, hogy a keresztény
vallás, amely a szeretetet hirdeti, idejét-
múlt, és az õsi germán uralomnak kell
felváltania. Az újpogányság (a nemzeti-
szocializmus) elutasítja ezt a szeretetet,
mi mégis a szeretettel fogjuk legyõzni
ezt a pogányságot.”

Dokumentumok bizonyítják, hogy a
német bíborosok és XI. Piusz pápa munka-
társainak nagy része, köztük Eugenio
Pacelli is azt a nézetet vallotta, hogy a ná-
cizmus keresztényellenes – még ha nyilvá-
nosan nem is fejezték ki ezen véleményü-
ket. A Mit brennender Sorge (Égõ aggoda-
lommal…) kezdetû, német nyelvû – XI.
Piusz által kiadott, de Pacelli, a késõbbi
XII. Piusz által fogalmazott – levél ugyan-
akkor elítélte a totalitárius rendszereket.

A Gestapo egy 1937-es dokumentu-
mában már az állt: „nem lehet béke a
nemzetiszocialista állam és a katolikus
egyház között”. 1941-ben aztán maga
Hitler is kijelentette: „A háború véget ér,
és akkor életem utolsó nagy feladata az
lesz, hogy megoldom az egyház problé-
máját” – emlékeztetett a történelmi té-
nyekre Giovagnoli Agostino.

(MK)

A BÉKE ÉS A SZERETET TANÚSÁGTEVÕI
A nácizmus papi áldozatairól

A rendkívüli ünnepségen mintegy há-
rom-négyszázan vettek részt.

Cserháti Ferenc püspök hétfõn talál-
kozott az egyházközség képviselõivel,
ellátogatott a montreali székesegyházba
és a város híres szentélyébe, a Szent Jó-
zsef Oratóriumba, ahol Montreali Szent
András sírjánál a világon szétszóródott
magyarságért és a pásztor nélkül maradt
montreali magyar közösségért imádko-
zott. Ferenc püspök a délután során az
egyházközség lelkipásztori ellátásáról
tanácskozott Pierangelo Paternieri atyá-
val, a fõegyházmegye külföldiekért fele-
lõs püspöki helynökével. Egyetértettek
abban, hogy a montreali magyarok lelki-
pásztori szolgálatát továbbra is biztosíta-

ni kell. Errõl este mindketten tovább ta-
nácskoztak a magyar plébánia képvise-
lõtestületének tagjaival is, akik nagy
odaadással igyekeznek szolgálni a lelki-
pásztor nélkül maradt közösséget, és
nagy bizalommal várják egy új magyar
lelkipásztor kinevezését.

Cserháti püspök lelkipásztori láto-
gatása bátorítást és reményt hozott a
montreali magyarok számára, hogy a
nehéz helyzet ellenére is helyt kell áll-
ni, s a Gondviselésbe vetett bizalom-
mal kell a jövõre tekinteni. Megerõsí-
tette a hívõ közösséget abban is, hogy
különleges buzgósággal imádkozza-
nak lelkipásztoraikért és papi hivatáso-
kért. A montreali magyarok hitének és
magyarságtudatának megerõsítésében
is fontos állomás volt Cserháti püspök
látogatása.

Kürnyek Róbert, Montreal

LELKIPÁSZTORI...

(Folytatás az 1. oldalról)

AZ IGAZSÁG...
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Ausztrál Püspöki
Konferencia keretében
június 15-tõl állítják fel a
személyi ordinariátust
azoknak az anglikánok-
nak a számára, akik az
Anglicanorum Coetibus
kezdetû apostoli konsti-
túció útmutatási alapján
egységre lépnek a Kato-
likus Egyházzal. Ez lesz
a harmadik személyi
ordinariátus, amelyet
XVI. Benedek pápasága
alatt felállítanak: az elsõ
volt a nagy-britanniai, a
második pedig az egye-
sült államokbeli.

Denis Hart érsek, az Ausztrál Püspöki
Konferencia elnöke jelentette be a hírt. El-
mondta: „bízom benne, hogy azok a volt
anglikánok, akiket hitbeli útjuk a Katoli-

kus Egyház felé vezetett,
befogadásra találnak”.
Az új ordinariátust
Canterbury Szent Ágos-
ton védnökségére bízzák.

Keith Newton, a wal-
singhami Miasszo-
nyunkról elnevezett sze-
mélyi ordinariátus veze-
tõje kifejezte örömét,
amiért az ausztrál egy-
ház is lehetõséget bizto-
sít az anglikánoknak ar-
ra, hogy teljes és látható
egységre lépjenek a
Szentszékkel, miközben
megõrzik anglikán ha-

gyományaik lényeges elemeit. Reméli,
hogy az ordinariátusok szoros kapcsolat-
ban lesznek egymással, és hamarosan
közzétehetik közös liturgiájukat.

(SIR/MK)

A Compostelába vezetõ gyalogos za-
rándokút mintájára építik ki tizennégy
állomással az Assisi és Róma között ve-
zetõ õsi útvonalat, amelyen Szent Fe-
renc és társai az Örök Városba vándo-
roltak 1209-ben, hogy engedélyt kérje-
nek III. Ince pápától az új szerzetesrend
mûködéséhez.

Az útvonal az õsi, már a Római Biro-
dalom idején kiépült Britannia, Gallia
és Róma összeköttetését biztosító Via
Francigena, vagyis a „francia út” része,
tehát nem Assisi szentjérõl kapta a ne-
vét, hanem fordítva: Ferenc kapta szüle-
itõl a Kis Francia, vagyis a Francesco
keresztnevet.

Érdekes, hogy bár Róma a világ ke-
reszténységének központja, a gyalogos
zarándoklatok ide sokkal ritkábbak, mint
Compostelába, a nagy spanyolországi
kegyhelyre, Czestochowába vagy Jeru-
zsálembe. A nagyra nõtt metropolisz el-
bátortalanította a zarándokokat, és in-
kább busszal vagy más közlekedési esz-
közzel érkeznek a hívek.

A gyalogos zarándoklat azonban ma re-
neszánszát éli világszerte. Az ORP munka-
társai szerint Assisi Szent Ferenc útja,
amely Olaszország gyönyörû tájain vezet
keresztül, spirituális, kulturális és mûvésze-
ti értelemben is felejthetetlen élményt kínál.

(Zenit)

A Z A U S Z T R Á L A N G L I K Á N O K I S …

A Z A P O S T O L O K L O V Á N

A konstitúció angol kiadása
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Csángó konferencia
Veszélyeztetett örökség – veszélyez-

tetett kultúrák címmel nemzetközi kon-
ferenciát rendeztek a moldvai csángók-
ról május 11-én és 12-én Budapesten.
Az elõadások témája a moldvai csángók
nyelvcseréje, a közösség katolikus
identitása és magyar nyelvû hitéletének
története, gazdasági migrációja volt. A
felgyorsuló asszimiláció ellenére még
ma is 45-50 ezerre tehetõ a magyarul
beszélõk száma. Moldvában az 1950-es
években néhány esztendeig tartó perió-
dust kivéve soha sem volt magyar nyel-
vû oktatás. Ezért kiemelkedõ jelentõsé-
gû, hogy a magyar kormány és a hazai
civil társadalom támogatásával iskolán
kívüli magyar nyelvû oktatás indult a
csángó falvakban: jelenleg 25 települé-
sen mintegy 2200 csángó gyermeknek
oktatják a magyar nyelvet és a magyar
irodalmat.

Erkölcs, gazdaság, közjó
Budapesten tartott elõadásokat április

19. és 21. között Helen Alford OP, a ró-
mai székhelyû Pápai Szent Tamás Egye-
tem (Angelicum) társadalomtudományi
karának dékánja. Elõadásainak közép-
pontjában az etikai és az emberközpontú
menedzsment állt.

Helen Alford tudósként és tanárként
a keresztény társadalmi elvek gazdaság-
ban betöltött szerepével foglalkozik. A
Corvinus Egyetemen tartott egyik elõ-
adásának címe: Az igazán ütõs CSR, a
PR tevékenységtõl a valódi etikáig. Az
elõadó kitért arra is, miért jó a társadal-
milag felelõs viselkedés egy vállalko-
zásnak.

Apor Vilmos Kovásznán
A gyõri püspökség és a város polgárai

immár tíz éve támogatják Böjte Csaba
erdélyi ferences szerzetes gyermekmen-
tõ misszóját, a dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány tevékenységét. Április 28-án az
alapítvány kovásznai házának oldalán a
névadó, a százhúsz éve született Apor

Vilmos püspökrõl megemlékezõ bronz
dombormûvet helyeztek el a gyõriek. A
kovásznai ünnepségre Pápai Lajos püs-
pök elvitte az Erdélyhez több szálon kap-
csolódó vértanú fõpap ereklyéjét is (a vé-
rével átitatott ingének egy darabját),
amelyet másnap a csíksomlyói kolostor
templomának ajándékozott.

Egyházak nyilvántartása
A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-

nisztérium április 23-án közzétette az
Országgyûlés által elismert nyilvántartá-
sát, amely tartalmazza a belsõ egyházi
jogi személyek elnevezését, az egyházak
székhelyét, képviselõjük nevét és a kép-
viselet módját – közölte a tárca. A nyil-
vántartásba vett egyházak bejegyzett
adatai bárki számára korlátozásmente-
sen hozzáférhetõk a kormany.hu honla-
pon. Mint ismeretes, tavaly december
30-án 14, idén február 27-én további 18
egyházat ismert el a törvényhozás.

Könyv- és filmbemutató Pálfi Gézáról
Az elnémult harang – Egy megfigye-

lés története – Pálfi Géza katolikus pap
élete a Securitate irataiban címmel
könyvet mutattak be és dokumentum-
filmet vetítettek április végén a buda-
pesti Uránia Nemzeti Filmszínházban.
A könyv szerzõje a marosvásárhelyi
Novák Csaba Zoltán és a bukaresti
Denisa Bodeanu történészek kortársi
visszaemlékezések és a Securitate irat-
tárában õrzött megfigyelési dosszié
alapján rekonstruálták Pálfi Géza életét,
1960-as évek végétõl 1984 tavaszáig, a
fiatal pap haláláig. Nem lehet biztosan
tudni, hogy 1984-ben likvidálták-e
vagy sem, mert errõl nem került elõ
semmiféle dokumentum. Az tény, hogy
Pálfi Géza – sokak számára gyanús be-
tegségben – 43 évesen meghalt. Az
ugyancsak marosvásárhelyi Maksay
Ágnes A Filip dosszié – Pálfi Géza meg-
figyelt élete címmel készített dokumen-
tumfilmet a fiatal papról, mintegy a
könyv „vizuális mellékleteként”. �

S Z Á J R Ó L S Z Á J R A
Háromszáz éve született Nagy Frigyes

A porosz király, a felvilágosult abszo-
lutizmus kiemelkedõ képviselõje az ál-
lam elsõ szolgájának nevezte magát. A
hétéves háború idején (1756–63) – sza-
badon magyarra fordítva – ezt írta: nem
az a fontos, hogy éljek, sokkal inkább az,
hogy megtegyem, ami kötelességem:
harcoljak hazámért, mentsem, ha egyál-
talán még menthetõ. Uralkodásának
negyvenhat éve, két hónapja és tizenhét
napja alatt gondolkodását, tevékenysé-
gét az úgynevezett felvilágosult abszolu-
tizmus jellemezte. Édesapja, I. Frigyes
Vilmos, akit már életében káplár király-
nak neveztek, és akinek jelszava „enge-
delmeskedni és nem okoskodni” volt, fi-
át szigorúan nevelte. A fiatal Frigyes lá-
zadozott, francia divat szerint öltözött,
francia szerzõk mûveit olvasta, kompo-
nált, maga is fuvolázott. A katona király
igyekezett letörni fiának ilyen természe-
tû hajlamát, néha még testi fenyítéssel is.
Tizennyolc éves korában Frigyes leg-
jobb barátjával menekülésre szánta el
magát. Mindkettõjüket elfogták, és mint
szökevényeket hadbíróság elé állították
õket. A trónörökös Frigyes kegyelmet
kapott, de zárkája ablakából végig kellett
néznie, amint barátján végrehajtották a
halálos ítéletet. Ez az élmény egész éle-
tében nyomta a lelkét. Megtörve enge-
delmeskedett az apai akaratnak.

Apja halála után, uralkodása kezdetén
– 1740-ben – indult el azon az úton,
amely Poroszországot Európa egyik meg-
határozó hatalmává tette. Belpolitikai re-

formok, a hadsereg, a jog, a nevelés terén,
de a mezõgazdaságban is: segítették eb-
ben. Õ volt, aki a burgonya meghonosítá-
sával leküzdötte a gyakran fenyegetõ
éhínséget. A munka és a múzsák – ez volt
két nagy szenvedélye. Az egyetlen luxus,
amit megengedett magának: a kutyák, az
agarak voltak. Egyébként rendkívül taka-
rékos volt, szinte az igénytelenségig. Ko-
pott kabátja hozzátartozott egyéniségé-
hez, alakjához. Udvarában, Berlinben és
Potsdamban, úgynevezett kerekasztal fi-
lozófiai társaságot hívott össze, ennek a
francia filozófus, Voltaire is tagja volt.

Gyakran használtam ebben a rovatban
a megjegyzést; csupán néhány olyan
adat felsorolása, ami a visszapillantások-
ból olykor-olykor kimarad. A fiatal Fri-
gyes szökése, az agarak, a „krumpli”,
mindez a Szájról szájra rovatba kívánko-
zik, még akkor is, ha sokan úgyis tudják.
Így az anekdota is Nagy Frigyes lakoni-
kus válaszával, amelyet egy katonatiszt
férjére panaszkodó asszony kapott egy
kihallgatás alkalmával.

– Felség – így az asszony –, az ön had-
seregének tisztje, az én férjem, lép-
ten-nyomon megcsal!

– Ehhez nekem semmi közöm – vála-
szolta a király.

– De felségedrõl is lekicsinylõen nyi-
latkozik!

– Ehhez meg önnek nincs semmi kö-
ze! – mondta Nagy Frigyes, és a követ-
kezõ kérelmezõhöz fordult.

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

A Pápai Magyar Intézet idei tavaszi
kirándulásán Veronába, az intézet olasz
növendéke, a patrisztikából doktorátusát
író Paolo Cordioli egyházmegyéjébe lá-
togatott el április 29. és május 1. között.
A kirándulás egyik fontos célja az volt,
hogy a PMI-ben magasabb tanulmányo-
kat folytató magyar papok ez által is va-
lamivel jobban megismerjék az országot
és az olasz egyházat.

Az Adige folyó kanyarulatánál talál-

ható, Rómától mintegy ötszáz kilométer-

re északra fekvõ, az UNESCO által a vi-
lágörökség részévé nyilvánított város
fontos utak találkozásánál épült, jelentõ-
ségét olyan római kori emlékek is mutat-
ják, mint az aréna, a színház vagy a vá-
roskapuk. Késõbb Theodorik (474–526)
gót, illetve itáliai (493-tól) király is ide
tette a székhelyét, miután elfoglalta a vá-

rost. A középkorban önálló állam volt
Verona, ekkoriban játszódik Rómeó és
Júlia története is. 1347-ben a város akko-

ri urának, Mastino della Scalának vendé-

geként a nápolyi hadjáratra induló I.
(Nagy) Lajos király (1342–1382) is
megfordult itt. A XVIII–XIX. század
fordulóján hol francia, hol osztrák kézen
volt a város, míg 1814-tõl a Habsburg
Monarchia része lett, 1866-ban pedig
Olaszországhoz csatlakozott.

A város a IV. században már biztosan
püspöki székhely volt. Egyik leghíre-
sebb fõpapja Szent Zénó, akinek a halála
1640. évfordulójára emlékeznek ebben
az évben. A tiszteletére épült bazilika a
X–XI. századi román stílusú építészet
emléke is egyben. A XII. századi szé-
kesegyházban látható a Szûz Mária
mennybevétele címû kép, Tiziano Ve-
cellio alkotása, amelynek közvetve ma-
gyar vonatkozása is van, hiszen Tiziano
egy másik Nagyboldogasszony-képé-
nek a másolatát festette meg Michelan-
gelo Grigoletti az esztergomi bazilika
fõoltárképének. A Szent Zénó-baziliká-
nál kicsit késõbb, a XIII–XV. században
épült a freskóiról híres Szent Anasztá-
zia-templom.

A Veronai Egyházmegye püspöke,
Giuseppe Zenti is fogadta a Pápai Ma-

gyar Intézet rektorát és növendékeit. Az
õsi egyházmegye területén mintegy
nyolcszázezer ember él, 381 plébánia
van, 700 egyházmegyés és 400 szerze-
tes pap mûködik. Az egyházmegye
nemcsak kis- és nagyszemináriumot, de
lelkigyakorlatos és továbbképzõ háza-
kat is mûködtet.

A PMI-sek ellátogattak a közeli
Custozába, az 1866-os osztrák–olasz
custozai csata színhelyére, hogy hazáju-
kért is imádkozzanak, hiszen számos
magyar katona nyugszik itt. A sok áldo-
zatot követelõ csata ugyan osztrák gyõ-
zelemmel zárult, a háborút azonban
Olaszország nyerte meg. A térségben a
harcok során elhunytak maradványait az
akkori helyi plébános kezdeményezésé-
re létrejött emlékmû alatt lévõ osszári-
umban helyezték el.

A csoport tagjai hazafelé rövid látoga-
tást tettek Modenában, a d’Este család
székvárosában – innen származott Estei
Hippolit bíboros, esztergomi érsek
(1487–1497) is –, valamint Maranelló-
ban, a Ferrari Múzeumban.

(PMI)

K I R Á N D U L Á S V E R O N Á B A

Még inkább korunkban, amelyben „ami-
kor az emberek információkat cserélnek,
máris önmagukat osztják meg másokkal,
világképüket, reményeiket, ideáljaikat”.
(Üzenet a tömegtájékoztatás világnapjá-
ra, 2011).

„Érdeklõdéssel kell figyelembe ven-
nünk azokat a különbözõ honlapokat,
alkalmazásokat és közösségi hálókat,
amelyek segíthetik korunk emberét,
hogy elgondolkodjon, valódi kérdéseket
tegyen fel, de abban is, hogy teret adjon
életében a csöndnek, alkalmat találjon
az imádságra, az elmélkedésre, Isten
Igéjének megosztására. A rövid, lényeg-
re törõ üzenetekben, amelyek gyakran
nem hosszabbak egy bibliai versnél,
mély gondolatokat lehet kifejezni, ha az
ember nem hanyagolja el belsõ életének
gondozását. Nem meglepõ, hogy a kü-
lönbözõ vallási hagyományokban a ma-
gány és a csend kiváltságos teret jelen-
tenek, mert segítik az embereket megta-
lálni önmagukat és azt az Igazságot,
amely mindennek értelmet ad. A bibliai
kinyilatkoztatás Istene szavak nélkül is
beszél: »Ahogy Krisztus keresztje meg-
mutatja, Isten a csöndjén keresztül is
beszél. Isten csöndje, az Atya és Min-
denható távolságának megtapasztalása
döntõ szakasz Isten Fiának, a megteste-
sült Igének földi útjában. (…) Isten
csöndje folytatása a korábban kimon-
dott szavainak. Ezekben a sötét pillana-

tokban Õ a csendjének misztériumán
keresztül szól.« (Verbum Domini apos-
toli buzdítás, 2010) A kereszt csendjé-
ben Isten szeretetének meggyõzõ ereje
beszél, azé a szereteté, amely elmegy a
legteljesebb odaadásig. Krisztus halála
után csend borul a földre, és nagyszom-
baton, amikor »a király alszik, és az em-
berré lett Isten felkelti mindazokat, akik
századok óta alszanak« (vö. nagyszom-
bati olvasmányos imaóra), ismét fel-
hangzik Isten hangja, mely telve van
szeretettel az emberiség iránt.

Ha Isten a csendben is szól az ember-
hez, az ember is felfedezi a csendben
rejlõ lehetõséget, hogy beszéljen Isten-
nel és Istenrõl…”

„Az az alapvetõ kérdés, hogy mi az
emberi élet értelme, Krisztus misztériu-
mában olyan választ talál, amely békét
tud adni a nyugtalan emberi szívnek. Eb-
bõl a misztériumból születik meg az Egy-
ház missziója, és ez a misztérium ösztön-
zi a keresztényeket, hogy a remény és az
üdvösség hirdetõi legyenek, és tanúságot
tegyenek arról a szeretetrõl, amely elõ-
mozdítja az emberi méltóságot, építi az
igazságosságot és a békét.

Szó és csend. A kommunikációra ne-
velni magunkat azt jelenti, hogy nem-
csak beszélni tanulunk meg, hanem
hallgatni, szemlélõdni is, és ez különös-
képpen fontos azoknak, akik evangeli-
zálnak: a csend és a szó is alapvetõ és
szerves része az Egyház kommunikációs
tevékenységének annak érdekében,
hogy megújultan hirdesse Krisztust a
kortárs világban…” �

CSEND ÉS ...

(Folytatás az 1. oldalról)

A hõsök emlékhelye Custozában
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

NYUGAT-EURÓPAI magyar lelkipásztori
központ: Magyar Katolikus Delegatura –
Ungarische Katholische Delegatur, Dr. Cserháti
Ferenc delegátus, külföldi magyar lelkipásztori
szolgálat ellátásával megbízott esztergom-buda-
pesti segédpüspök, Landwehrstraße 66, D-80336
München, Tel.: (49-89) 532 82 88, Del.: (49-89)
530 96 27, Fax: (49-89) 532 82 45, E-mail:
ung.delegat@gmx.de

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; Cambridge, Bir-
mingham; www.magyarkatolikusok.co.uk

Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St.

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhamp-
ton, Nottingham. Manchesterben minden szom-
baton este 7-kor St. Augustin Roman Cathtolic
Church (Az egyetem mellett).

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész,

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergas-
se 2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs-
újhely (Szent József-templom) 17.00-kor; Bécs,
vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordenskirche,
Singerstr . 7. E-Mail: bmke@katolikus.at ,
http://www.katolikus.at

Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, T.: 0043-1/3191403-18,
E-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, Elõ-
esti szentmise: szombatonként 17.00-kor.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.15-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.30-kor.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, Tel.:
0043-316/68 21 2421; szentmise a hónap elsõ
vasárnapján 10.30 órakor, a második vasárnap
elõtti szombaton 18.00 órakor, a többi vasárnapo-
kon 17.00 órakor a Kalvarienberg-Kirchében,
Kalvarienbergstr. 155.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. va-
sárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-4040 Linz,
Tel.: 0043-732/736581-4492 (iroda), -4493 (lakás),
-4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.

Klagenfurt: Ft. Tatár Zoltán János, A-9854 Malta
74, Tel.:0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
E-Mail: tzoltanjanos@gmail.com; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 13.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/81721232.

BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188.

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlel-
kész, Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33.,
B-4000 Liége, Tel.: 0032-4/22 33 910; Fax:
0032-4/22116 09.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Kovács József, szentmise minden

vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-75010 Paris, Tel.: 0033-1/42 086170, Fax:
0033-1/42 067155, www.magyarmisszio.info

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, mise
minden 1. vasárnap: Chapelle Mére Thérèse,
Rue Luizet, 69130 Ecully. Maison Louise Thérèse,
10 av. Edouard Payen, F–69130 Ecully, Tel.:
0033-4/72 860841.

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap elsõ vasárnapján 15.00,

Boldog Wladyslaw z Gielniowa-templom, Przy
Bazantarni u. 3., a metró Natolin megállójához
közel. Kivétel március, mivel március 15-re való
tekintettel március 11-én lesz.

Krakkó: minden hónap 3. szombatján Lagew-
nikiban a Szent Fausztina-templom magyar kápol-
nájában. Pénteken már Krakkóban vagyok szom-
bat estig, tehát lelki beszélgetés, gyónás elõzetes
egyeztetés után bármikor lehetséges. Mobil:
+4869/6619979 Cím: Nagy G. Emmanuel, Przy
Bazantarni 3C 02-793 Warszawa, Poland.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Tompa József, Ungarische Kath. Mission,
Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93
24, vagy mobil: 0049-152/23 16 27 53. E-Mail:
augsburgimisszio@web.de

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye
nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek: Bam-

berg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg,

Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: 0049- 911/507 57 96.

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a,
D-45139 Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy
Kölnben: 0049-221/23 8060.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Ér-
deklõdni: Ft. Lukács József, Ung. Kath.
Mission, Thieboldgasse 96, D-50676 Köln.
E-Mail: ungarnzentrum@netcologne.de Tel.:
0049-221/ 238060. Fax: 0049-221/ 232120;
http://www.ungarnzentrum.de

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek: Frank-

furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 21, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding.

Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige Katholische Missi-
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: 0049-89/982637, 982638, Fax: 0049-89/
985419. E-Mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Padeborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osnabrück,

Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirc-
henVluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István, Kath.
Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48157 Münster-
Handorf. Tel.: 0049-251/32 65 01; Fax: 0049-
251/144 29 31. E-Mail: ungarische-mission@
bistum-muenster.de

Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,

D-94121 Salzweg, Telefon: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Misézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Hork-

heim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislin-
gen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen,
Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: Dr.
Tempfli Imre és Ft. Pilis György, Ungarische
Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle-Str. 30,
D-70186 Stuttgart. Tel.: 0049-711/2369190, Fax:
0049-711/2367393, E-Mail: mission@stuttgarti-
-katolikusok.de; www.stuttgarti-katolikusok.de

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Telefon: 0049-931/38 62 43, Fax: 386-405.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma:Msgr. Dr. Németh László fõlelkész, a ró-

mai Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, 00151 Roma, Tele-
fon és fax: 0039 06 6530 796, mobil: 00 349 348 79
52 165, italiamissiohu@gmail.com, Misézõ helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján 11-kor, S.
Maria dell’Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó elsõ vasárnapján 16.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve jan., júl.,
aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Kovács Gergely, Via del
Casaletto, 481; 00151-Roma, tel.: +39-06 653 6573,
fax: +39-06 6988 7368, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057 Zü-
rich, Tel.: 0041-44/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur, St.
Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/321
1925. Szentmise minden hó 1. vasárnapján
11.30-kor a fribourgi Krisztus Király-plébánia-
templom jobb oldali részén található Miasszo-
nyunk-kápolnájában (Rte du Comptoir 2,
CH-1700 Fribourg). E-mail: abbe@petrupopa.ch;
www.fribourgmise.ch

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Tel.: 0041-21/6478 678.

Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmissi-
on, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-Mail:
info@katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Wasgenring 47, CH-4055 Basel; Tel.:
0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap
8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68. �
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HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

Hévízen, a tótól 100 és 1000 m-re apart-
manok kiadók. 25 EUR/2 fõ. E-mail:
info@hevizholiday.com. T.: 0036-83/341 063.

Kedvezõ áron Bükfürdõn eladó 304
m2-es telken 2 szintes iker családi ház teljes
berendezéssel, 4 szoba, konyha, elõtér, 2 für-
dõszoba, terasz, garázs, parkosított udvar.
T.: 0049-(0)621/33 16 80.

Személy- és árufuvarozás Erdély-Né-
metország. Elfogadható áron, megegyezés
szerint, háztól házig. T.: 0040-(0)745/48 70 56,
e-mail: chiricutafistvan@citromail.hu.

Rábatöttösön igényesen felújított össz-
komfortos parasztház berendezve, nagy kert-
tel eladó. T.: 0049-8142/50987.

Magyarországon, Miskolc mellett, Má-
lyiban, 135 m2-es családi ház eladó, ga-
rázzsal, pincével. A településen fürdõhely,
vitorlázási lehetõség, horgásztavak, termál-
víz található. 10-14 km-re gyógyfürdõk:
Miskolctapolca, Mezõkövesd, Hajdúszo-
boszló. Budapesttõl 1,5 óra távolság. T.:
0036-30/488 2424.

Magyarul beszélõ család háztartását és
idõs ember ápolását, gondozását 15 éves
gyakorlattal, ottlakással vállalom. Ha igény
van rá, leinformálható 65 éves nõ vagyok. T.:
0036-1/239 08 15 (este).

Svájc – St. Gallen környékén élõ magyar
házaspár (47/50) idõsek gondozását, ellátá-
sát, házkörüli teendõket és mindenféle bútor
felújítását, javítását vállalja. T.: 0041-(0)
77/45 93 981.

Kályhakeramikus mester jutányos áron
mindennemû cserépkályhákkal, kandallók-
kal kapcsolatos munkákat vállal. T.: 0036-
(0)30/98 49 209 v. 0036- (0)53/705 078.

Kozmetikusok figyelem! Alig használt
„BYONIK 500” Hyoluron Laser fél áron
(8000 EUR) eladó. T.: 0049-(0)170 /58 53 341.

H I R D E T É S E K

A százéves Hajdúdorogi Görögkato-
likus Egyházmegye fõpásztora, Kocsis
Fülöp püspök észak-amerikai útja során
április 23-án meglátogatta a kanadai
Courtlandban élõ kis magyar görögka-
tolikus közösséget, és a Szent György-
templomban hálaadó szentmisét muta-
tott be Angyal Lajos helyi parókus, De-
ák Miklós esperes, Marozsán László di-
akónus és a latin rítusú Savel Steve rész-
vételével.

A püspök homíliáját azzal kezdte,
milyen sokféle felekezetû templomot
látott Kanadában. Majd rátért arra, hogy
a hit adomány, Krisztus adja, az õ életét
kell élnünk, õt kell követnünk minden
tettünkkel. Az övéi vagyunk. Egész éle-
tünknek errõl kell szólnia. Szent
György vértanú – aki életét adta Istenért
– ennek példája.

A szentmise után a templom nagy-
termében az asszonyok agapéval ked-
veskedtek a híveknek. Kocsis püspök
az agapé után a courtlandi római katoli-
kus közösség lelkészével, Pesznyák
Bélával megtekintette a Szent Lász-
ló-templomot és a magyar temetõt,
ahol tizenhat magyar pap, négy apáca,
valamint több görögkatolikus hívõ is
nyugszik.

P. B.
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Hálaadás a Szent György-templomban

„Merjünk új korszakot nyitni” – e
mottó jegyében zajlott május 16–20. kö-
zött a németországi Mannheimben a 98.
Katholikentag. XVI. Benedek pápa le-
vélben köszöntötte a résztvevõket, köz-
tük Robert Zollitsch érseket, a Német
Püspöki Konferencia elnökét.

Az Egyház megújulása akkor lesz gyü-
mölcsözõ, ha Krisztusból fakad, aki az Út,
az Igazság és az Élet – olvasható a pápa
üzenetében. Ez minden hívõre egyaránt
vonatkozik, vagyis mindannyiunknak fej-
lõdnünk kell hitünkben, és teljes mérték-
ben meg is kell élnünk. Minthogy a hívek
közösséget alkotnak, a megújulás feltételei
az egyházi közösségre is vonatkoznak.

Az Egyháznak az a feladata, hogy
nyitott és világos módon hirdesse az
Evangéliumot. Az új evangelizációhoz
elengedhetetlen a megkeresztelt embe-
rek hozzájárulása. Németországnak
szüksége van egy új apostoli és missziós
lendületre – írja levelében XVI. Bene-
dek, arra buzdítva a fiatalokat, hogy mer-
jenek Jézus Krisztushoz fordulni, az õ
nyomában járni.

VR

Ú J K O R S Z A K O T
N Y I T N I

Pápai üzenet a Katholikentagra


