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Az európai magyar katolikusok lapja

NINCS
KERESZTÉNY AZ
EGYHÁZ NÉLKÜL
Egy keresztény nem zarándokolhat önmagában, mert maga Jézus
csatlakozott népe zarándokútjához –
állapította meg a pápa május 15-én,
csütörtökön reggel, a vatikáni Szent
Márta-ház kápolnájában bemutatott
szentmisén.
A napi elsõ olvasmányból kiindulva a
Szentatya az apostolokról beszélt, akik
hirdetik Jézust, de nem vele kezdik az
igehirdetést, hanem népe történetével.
Jézust nem lehet megérteni e nélkül a
történet nélkül, mivel Õ a célja, a történet õfelé halad. A keresztény ember nem
elszigetelt atom, hanem egy néphez: az
Egyházhoz tartozik. Az Egyház nélküli
keresztény pusztán elméleti feltételezés,
nem pedig realitás – magyarázta a pápa.
„Nem lehet megérteni a keresztény
embert önmagában, mint ahogy nem lehet megérteni Jézust sem egyedül. Jézus
Krisztus nem az égbõl pottyant, mint egy
hõs, aki a megmentésünkre siet. Nem:
Jézus Krisztusnak története van. Mondhatjuk azt is: Istennek története van,
mert együtt akart zarándokolni velünk.
Egy keresztény ember a történelem nélkül, nép nélkül, Egyház nélkül – értelmezhetetlen. Laboratóriumi, mûvi dolog, amely nem adhat életet.”
Isten népe egy ígérettel folytatja zarándoklatát. Fontos, hogy ezt a dimenziót szemünk elõtt tartsuk életünkben. Ez
az emlékezet dimenziója.
Egy keresztény emlékezetébe vési népe
történelmét, emlékszik az útra, amelyet
népe megtett, emlékszik Egyházára, egész
múltjára. Ez a nép pedig a végsõ ígéret felé tart, a teljesség felé. Ezért a keresztény
ember az Egyházban reménnyel teli. Az
ígéret reménye az övé, amely nem csal
meg – magyarázta a pápa.
„Múlt–jelen–jövõ: e három dimenzió
így jelenik meg életünkben: a keresztény
mindig az emlékezés kegyelméért fohászkodik, elõretekintve a remény élteti, a jelenben követi Isten zarándokútját és
megújítja a vele való szövetséget. Szüntelenül azt mondja az Úrnak: »Igen, akarom a parancsolatokat, az akaratodat,
követni akarlak.« A szövetség embere õ,
és mi ezt a szövetséget ünnepeljük mindennap a szentmisében.”
Homíliája végén Ferenc pápa így fohászkodott: „Gondoljunk keresztény
identitásunkra, mely egy néphez, az Egyházhoz való tartozásban fejezõdik ki. E
nélkül nem vagyunk keresztények. A keresztséggel léptünk be az Egyházba, ott
vagyunk keresztények. Ezért kell, hogy
szokásunkká váljék kérni az emlékezés
kegyelmét; hogy emlékezzünk Isten népének zarándokútjára, de saját személyes
történetünkre is: mit tett Isten velem, az
életemben, hogyan vezérelt utamon. A
remény kegyelmét kérni, amely nem azonos a felületes optimizmussal! Kérni a
kegyelmet, hogy mindennap megújítsuk
a szövetséget az Úrral, aki hívott bennünket. Fohászkodjunk az Úrhoz, hogy
adja meg ezt a három kegyelmet, amelyek szükségesek a keresztény identitáshoz.”
(Vatikáni Rádió)
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HOGYAN VÁRJUK A SZENTLELKET?

Pünkösdi búcsosok
Csíksomlyón

A LÉLEK A
VILÁGBAN
A Lélek nem csupán az imádság
csendjében beszél. Szól az emberek
egész történelmén keresztül. Minden
nemzedékhez újféle nyelven. A miénkhez az emberi tudás csodálatos meggazdagodásán át is: azokban az aggódó, tapogatózó kutatásokban, amelyekkel az
ember saját méreteit már meghaladó
problémáit akarja megoldani; a kérdéseken át, amelyeket maga a tudományok haladása vet föl…
A Szentlélek dolgozik – akár észrevesszük, akár nem – minden olyan
erõfeszítésben, amely több világosságot, több õszinteséget, több közeledést és több békét akar teremteni az
emberek között. Mert a Szentlélek
nem csupán az Egyház lelke, hanem a
világ lelke is, ott munkálkodik a világ
megújítására irányuló minden erõfeszítésben.
A Lélek arra indít minket, hogy kutassuk az idõk jeleit, és értelmezzük õket
az Evangélium világánál. A Szentlélek a
mi korszerû eseményeinket használja
fel, hogy kinyilvánítsa nekünk az õ korszerûségét. Azt kívánja tõlünk: értsük
meg keresztényi kötelességeinket egész
kiterjedésükben, nem csupán személyes
vagy családi téren, de hivatásbeli, társadalmi, politikai síkon is, helyi és nemzetközi szinten egyaránt. Reményünket az
örök életbe kell vetnünk, de dolgoznunk
kell már idelent Isten országának eljöveteléért.
Az igazi keresztény jelenlét a világban nem lehet szégyenlõs, megalkuvó
jelenlét. Azt kell megvinnünk a világnak, ami a legjobb bennünk. Azaz azt az
önmagunkat meghaladó erõt és bölcsességet, ami teljes szabadulást és üdvösséget hoz. A hívõ számára maga Jézus a
döntõ felelet a világ kérdéseire. Õ Isten
ereje és bölcsessége. Õ a mi támaszunk,
nem csupán evangéliumának elvei és
értékei. Õ tanít bennünket minden nap
újra, vezet életünk útján, és erõsít Isten
Lelkének erejével.
(Leo Jozef Suenes bíboros)

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának az
ünnepe. A Szentlélekrõl kell írnom. Kell,
de nem megy. Inopia vocabulorum – a
szavak ínsége. A pár négyzetcentiméternyi
fehér lap úgy terül el elõttem, mintha a Kalahári sivatag lenne. Sehogy se akar élõ betûkkel, a Lélektõl éltetett betûkkel benépesülni. Mûvirágok pedig szóba se jöhetnek.
Mózes bûne kísértett meg? Õ úgy akarta
megérteni, megfejteni az égõ, de el mégsem égõ csipkebokor titkát, mintha az egy
természeti jelenség lett volna. Odamegy,
megvizsgálja, következtetéseket von le és
okos disszertációt ír róla. Ekkor kapja a figyelmeztetést: „Kiáltott neki Isten a csipkebokor közepébõl: Ne jöjj közelebb!
Oldd le a sarudat a lábadról, mert szent
föld, amin állsz!” (Kiv 3,2–5)
Mit jelent a Mózesnek – nekem – adott
intelem? Azt-e, hogy ne akarj tudni? Nem,
az ellenkezõjét. Ha tudni akarsz, akkor „ne
jöjj közelebb, oldd le a sarudat a lábadról”:
fogadd el, hogy van, ami mérhetetlenebbül
nagyobb náladnál, van, ami felfoghatatlan,
ami értelmed karámjába befoghatatlan. A
belátás nem az igazság mércéje. Ne gondold, hogy a valóság határai egybeesnek
értelmed látóhatárával. Ne hódolj önnön
értelmed istene elõtt! „Ne csinálj magadnak faragott képet!” (Kiv 20,4) Ha az önnön értelmed faragta Isten rabul ejt, kizárod magad az Isten-ismerés határtalan és

örök boldogságából (Jn 17,3). Kizárod,
hogy Isten szerethessen és szeretve megmutassa magát neked, elzárkózol a pünkösdi csoda elõl.
Az ember értelme az imádásban ma gasztosul fel, akkor, amikor Istent annak
szólítja, aki: a Legfölségesebbnek, s be látja: az ember se nem képes, se nem
méltó értelmével õt befogni, behatárolni.
S amint ezt belátja, elfogadja, az értelme
megnyílik, megvilágosodik, átjárja a
Legfölségesebb tüze, sugara, és képes
szólni úgy, ahogy a Lélek adja neki,
hogy szóljon, képes beszélni „Isten fel séges dolgairól”, prófétai módon
(ApCsel 2,11; 2,18). Ilyen pünkösdi be széd Szent Ferenc naphimnusza.
A Szentlélekrõl kell írnom. Tanulok
Mózes esetébõl. Távolról közelítek. Kérdezek. Miért olyan nehéz a Szentlélekrõl
szólni? Miért? Azért-e, mert Õ Lélek, Isten
Lelke, akirõl azt olvassuk a Szentírásunkban, hogy az Igazság Lelke (Jn 14,17;
15,26; 16,13)? Ha a görög szöveget nyitom ki, „az Igazság Lelke” megfelelõje az,
hogy tó pneuma tész aleteiasz. Az aleteiasz elsõsorban valóságot jelent. A Szentlélek a „Valóság Lelke”, azé a Valóságé, aki
Mózesnek az égõ, de soha el nem égõ csipkebokorból így mutatkozott be, hogy
„én vagyok az, aki a Van” (Kiv 3,14).
(Folytatás a 6. oldalon)

MÁRTON ÁRON PÜSPÖK –
AZ IGAZ EMBER
A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kiállítással egybekötött
rendezvény keretében mutatja be Márton Áron püspök életét a Magyar
Holokauszt Emlékév keretében. A megemlékezésre május 15-én, csütörtökön került sor Gyulafehérváron, a Római Katolikus Érsekségen.
Márton Áron 1944-ben bátor felszóla- kitüntetést a bukaresti izraeli nagykövet
lásával példát adott emberségrõl, az ül- 2000. június 20-án adta át Jakubinyi
döztetést szenvedõk melletti kiállásról. György érseknek.
Személyében olyan tanúságtévõt tisztelMárton Áron személye összefonódott
hetünk, aki a mai kor emberét is képes ta- az igazság védelmével, népe és a körülötnítani, hogy felekezeti, nyelvi határokat te élõ közösségek érdekképviseletével.
átlépve miként lehet és szükséges csele- Kimondatlanul is Márton Áron tekinthetõ
kedni egy jobb, emberibb világ megte- a XX. századi erdélyi közélet szellemi veremtése és fenntartása érdekében.
zetõjének, helytállása és áldozatvállalása
Az elnyomás és a háború megpróbálta- ezrek életét erõsítette. Írásai mindmáig
tásai közepette beszédei és körlevelei biz- útmutatóak. Emberségével, egyenességétatást jelentettek a kilátástalanságban. A vel, az igazság védelmében folytatott kikolozsvári Szent Mihály-templomban, állásával kivívta mind híveinek, mind pe1944. május 18-án tartott papszentelésen dig az Erdélyben élõ más felekezeteknek
az akkor zsúfolásig megtelt templom szó- elismerését és tiszteletét. Az igazság vészékérõl hangzott el az a beszéde, amely- delmének és a szeretet szolgálatának
ben szót emelt a már elindított márama- szentelt élete ma is példaértékû.
rosszigeti deportálások ellen.
(romkat.ro)
Ugyanakkor 1944. május 22-én
levélben felhívással fordult a magyar
hatóságok képviselõihez is: Sztójay
Döme miniszterelnököt, Jaross Andor belügyminisztert, a kolozsvári
fõispáni hivatalt és a rendõrkapitányságot felszólította, hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását. Válaszul Kolozsvár rendõrkapitánya kiutasította a városból.
Ennek a történelmi jelentõségû
kiállásának elismeréséül 1999. december 27-én a jeruzsálemi Jad
Vasem Intézet a „Népek Igaza”
címmel tüntette ki. A post mortem Emberségesebb világért küzdött
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HITÜNK KÉRDÉSEI
A Tízparancsolat
A Tízparancsolatról kötetet lehetne írni. Meg is tették. Nekünk azonban a lényegét és a korszerûségét kell kiemelnünk. Elsõsorban azt, hogy az Ószövetségben ez a mózesi törvény szíve. Aztán azt, hogy az Újszövetség is átveszi, egyben
azonban kibõvíti és újraértelmezi. Ha a kettõs kõtábla ábrázolásánál megmara dunk, akkor azt lehetne mondani, hogy vele összetartozó szilárd talpazatának
tekintjük az Isten- és emberszeretet törvényét. A korszerûségét pedig az is jelzi
számunkra, hogy a globalizáció korában már világkonferenciák keretében is keresik az egyetemesen emberi erkölcsi törvényeket, de megalapozásul nem talál nak jobbat a Tízparancsolatnál.
Ismert, hogy az elsõ tábla a három szóló parancsot: Ne ölj! … én pedig ezt
törvényével Istennel való kapcsola - mondom nektek…” Hozzáteszi: ne tarts
tunkra utal, Isten létének elismerésé - haragot embertársaddal, amely így nem
vel, nevének tiszteletével és a vallási szerepel a Tízparancsolatban. Hiszen átünnepek megtartásával. A második tételes értelemben szóval és indulatokkal
táblán van az etikailag is elfogadott is lehet „ölni”. És tovább kereshetnénk
„Ne ölj!”, „Ne lopj”, „Ne tanúskodj ha - azokat a módosításokat, kiigazításokat,
misan” és „Ne vedd el más házastársát, amelyeket Jézus tanításában megtalásem a tulajdonát”.
lunk, elsõsorban azzal, hogy a szeretet
A Tízparancsolat kétszer is megfogal - törvényét erõsebbnek és alapvetõbbnek
mazást nyer az Ószövetségben (Kiv tartja az erkölcs egy-egy részlegesebb és
34,28; MTörv 4,13). Közvetlen jelentése a mózesi törvény rendelkezéseibõl fakaa „tíz szó”, ami az isteni üzenetre, Isten dó elõírásánál. „Isten nevét hiába ne veszavára utal. Kivételes sajátossága az, gyed”, fogalmazták az Ószövetségben, s
hogy az Istennel kötött szövetség szerves ma már tudjuk, hogy pontosabb ez a forésze annak megtartása, annyira, hogy galmazás: Ne káromkodj. És ha valaki
egzisztenciális jelentõsége van. Ennek fölsóhajt: „Jaj, Istenem!”, ez szívbõl jömegokolása nagyon figyelemreméltó és võ imádság, nem Isten nevének hiába véma is idõszerû: „hogy életben maradja - tele. A „Ne törj házasságot” pedig nemtok” (MTörv 8,1). Tehát egy nép meg - csak a nõkre vonatkozik. A házasságtörõ
maradása a tét, erkölcsi tartásától függõ - asszonyt fölmenti a megkövezés fenyeen. Ez fontos üzenete az Ószövetségnek. getésétõl, ami a mózesi törvénynek már
Kérdés: mennyiben módosul mindez az amúgy is idejétmúlt elõírása.
Újszövetségben.
Mindehhez hozzávehetjük a további
Semmi kétségünk nem lehet azzal részleteket, hogy az Egyház életében a
kapcsolatban, hogy a Tízparancsolat ér - Jézustól kapott rendelkezés szerint hovényben maradt az Újszövetségben is. gyan kap újszövetségi értelmezést a TízHiszen maga Jézus válaszolja a bibliai fi - parancsolat, egészen a jelenünk katekizatalembernek, aki az üdvössége iránt ér - musáig vagy a missziókban hirdetett
deklõdik, hogy „tartsd meg a parancsola - Evangélium üzenetéig. Hiszen a Tízpatokat”, vagyis az ószövetségi törvénye - rancsolatra is érvényes, hogy az adott
ket. Még fel is sorolja annak fontosabb kor erkölcsi igényeinek megfelelõen maerkölcsi tételeit: „Ne ölj, ne lopj, ne ta - gyarázzuk, egyre konkrétabb formában.
núskodj hamisan, apádat és anyádat tisz - Elég a „Ne ölj!” erkölcsi törvényét említeld.” (Mt 19,16–19.) S hozzáteszi, mint - teni, hogy az mennyi kérdést fölvethet.
egy az elmondottak summáját: „szeresd Önmagában ugyanis még elvi jellegû paembertársadat, mint saját magadat”. Ta - rancsolat, amelyet adott korok konkrét
lán váratlan, hogy kihagyja Jézus az Is - élethelyzeteihez is alkalmazni kell, elsõten szeretetét, hiszen a bibliai fiatalem - sorban a jogos önvédelem kifejtésével.
ber az üdvösség útját kérdezi tõle, ami De a nyelvi forma sem mellékes. Mert
föltételezi az üdvösséget adó Isten iránti érezhetõen más dolog „gyilkolni”, mint
tiszteletet, szeretetet és imádást. Aztán „életet kioltani”. Elõbbi már jelzi a súarra is utal az Üdvözítõ, hogy mennyivel lyos bûnt. Utóbbi viszont nyitva hagyja a
árnyaltabb a Tízparancsolat az õ értel - kérdést. Aki önvédelembõl vagy gyermezésében: „Hallottátok a régieknek mekei védelmére kioltja a jogtalan táma-

dó életét, az nem gyilkos. Azt a jog is,
meg az erkölcs is fölmenti. Az nem sértette meg a „Ne ölj!” törvényét.
Igazában még ennél is több kérdést
vet föl a „az embertárs felesége”. Nemcsak azzal, hogy a régiek patriarkális
szemlélete változott meg. Tehát egy feleség férjét sem szabad elcsábítani. Ennél is nyomatékosabb, amit mi már úgy
ismerünk, hogy „Ne paráználkodjál!”
Vagyis ne élj vissza bûnös módon a nemiség ajándékával, amit a szemérmetlenség vagy a nemi vétkek különbözõ
formái jelentenek. Van ennél sokkal súlyosabb bûn, amit a jog is annak tart: a
saját kiskorú leányukkal visszaélõ apák
vagy nevelõapák iszonyú bûntette, amelyekkel a televízióban látható nyilvános
bírói tárgyalásokon is találkozunk. A nemi perverzitásoknak pedig olyan skálája
van, amit az Ószövetség Tízparancsolata
az embertárs feleségének elkívánásával
még nem említ. Nyilván azért sem, mert
az abban a korban nem volt jellemzõ.
Bár Lót leányainak esete sokunk számára ismert, de kivételnek számít. Az sem
titok, hogy õk jó cél érdekében alkalmazták a bûnös eszközt: gyermeket szerettek volna, ha másképp nem megy, saját apjuktól. A cél azonban ebben sem
szentesíti az eszközt.
Alapvetõ tehát, hogy a Tízparancsolat
Jézus és általa az Egyház tanításában
nem csupán kifinomodott és gyakorlatibbá vált, az egyes korok élethelyzetét
illetõen, de szerves kapcsolatba került a
szeretet törvényével. Elég idézni a Katolikus Egyház katekizmusát nálunk már
harmadik kiadásból: „A Tízparancsolat
Isten és embertársunk szeretetének követelményeit foglalja magába” (2067.).
Ehhez járul az a sajátos idõszerûsége,
hogy – mint említettem – a globalizálódó
világban már több világkonferencia is
foglalkozott a különbözõ vallások és népek közös vagy közössé tehetõ erkölcsi
törvényeivel. Ennek legfõbb támpontja
ugyanis a Tízparancsolat, amelyet két
kõtáblájával a négy amerikai elnök
dél-dakotai sziklába vájt hatalmas arcmásához hasonlóan szintén magas sziklába lehetne belevésni, de a már Újszövetségben korszerûsített szövegével. Így
kaphatna olyan kimagasló ábrázolást,
amely világhíres lehetne, mint az égbe
nyúló riói Krisztus-szobor. Akkor még
emlékezetesebbé válna jelentõsége a kereszténység és az emberiség számára.
Boda László

GUTENBERG-BIBLIATÖREDÉK VÁCOTT
Pázmány-mû kötése rejtette a negyvenkét soros Biblia fragmentumát
Huszonegy darabból állt a Váci Egyházmegyei Könyvtár õsnyomtatvány-állománya. Legalábbis ennyirõl tudtak,
amíg tavaly, egy restaurálás során, le
nem bontották Pázmány Péter Acta et
decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis (Pozsony, 1629) címû kötetének borítóját képezõ pergamenlapot, amelyet középkori kézirattöredéknek véltek. Csakhogy Boros István tudományos fõmunkatárs munkája révén bebizonyosodott,
hogy a jó állapotban megmaradt lap nem
más, mint Gutenberg híres, úgynevezett
negyvenkét soros Bibliájának 2. kötetébõl a 310. folio, amely a Jelenések könyvének elsõ fejezeteit tartalmazza Szent
Jeromos bevezetõjével. Ezzel – miután
nemrég nemzetközi szakértõk is megerõsítették a lelet valódiságát – a 22. sorszámú õsnyomtatvány-töredék lett a Váci Egyházmegyei Könyvtár legrégebbi
nyomtatványa.
A könyvtár évente rendszeresen pályázik az NKA támogatására a könyvkötésre felhasznált kódexlapok kibontásához, illetve az õrzõkönyvek restaurálásához. A restaurálások és szakszerû feldolgozások során több esetben kiderült,
hogy a középkori, kézzel írt pergamenlapnak vélt könyvborító nem az, hanem

nyomtatvány. Így lett ez a Pázmány-kötet esetében is: 1629-ben éppúgy, mint
2013-ban kódexlapnak vélték azt a pergamen foliót, mellyel a könyvet a XVII.
században bekötötték. A restaurátor fogott gyanút, hogy ez nem kézirat, hanem
nyomtatvány, s hogy talán Gutenberg
negyvenkét sorosából való.

Gutenberg érdeme, hogy mûvészi és
szinte tökéletes „kódex utánzatot” készített: találmányának célja éppen az volt,
hogy a kódexmásolás mint sokszorosítási eljárás nehézségeit a sajtóval megoldja
– írja Boros István. A nyomdász 1454–
55 körül készítette el a híres negyvenkét
soros Bibliáját, amelybõl feltehetõen
száznyolcvan példány hagyta el Gutenberg sajtóját: Százötvenöt papírra és huszonöt pergamenre nyomtatott Biblia.
Ma a világon összesen negyvenkilenc
teljes vagy közel teljes példány található a
kétkötetes mûbõl, valamint számos töredék. Magyarországon eddig négy fragmentum volt ismert: a Tudományos Akadémia
papírtöredéke; továbbá az Országos Széchényi Könyvtár egy, és a Soproni Levéltár
két pergamentöredéke. Ezekhez jött most a
váci töredék, így összesen egy papír- és
négy pergamentöredék van hazánkban.
A töredék azonosításában a német
Falk Eisermar és az amerikai Eric White
volt segítségére Boros Istvánnak, aki
elémondta: a váci töredék is megerõsíti a
kutatóknak azt a feltevését, hogy Gutenberg negyvenkét soros Bibliájának Magyarországra is el kellett jutnia.
Váci Egyházmegye/
Magyar Bertalan sajtóreferens
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IMASZÁNDÉKOK
Júniusra
Egyetemes imaszándék: Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és
foglalkozást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.
Korunk társadalmi és gazdasági
életének egyik legnagyobb problémá ja, hogy a mai világban emberek milli ói munkanélküliek. Az Egyház tanítá sa szerint a munka az alapvetõ emberi
jogokhoz és kötelességekhez tartozik.
Munkájukkal keresik az emberek a
maguk és családjuk kenyerét, és mû ködnek közre az egész emberiség kö zös jövõjének építésében. A munka ál tal fejlesztik ki képességeiket, és ta pasztalják, hogy hasznosak a társada lom számára. Ha az emberek huzamo san munkanélküliek és segélyekre szo rulnak, kárt szenved szabadságuk és
önérzetük. Az, aki koldus sorra jut, el veszíti emberi méltóságát. Ezért min den társadalmi és gazdasági rendnek
arra kell törekednie, hogy mindazok,
akik képesek dolgozni, munkát találja nak.
Az állam egyik feladata, hogy serkent se a gazdaságot, és a termelést. Támo gatnia kell az egyéni vállalkozásokat,
hogy elegendõ munkaalkalmat teremtse nek mindenki számára. Krízishelyzetek ben pedig magának az államnak kell
munkahelyeket létrehoznia.
Különösen fontos, hogy a fiatalok szá mára megadassék a lehetõség, hogy
hasznos munkát végezzenek. Csak ez
fogja biztosítani, hogy felelõsségteljes,
érett emberré növekedjenek.
Kérjük különösen a munkás Szent Jó zsef közbenjárását, hogy az emberi mun kát mindenki egyre jobban megbecsülje,
és hogy munkájával mindenki közremû ködhessék az Isten által teremtett világ
továbbfejlesztésében.
(Javier Garcia Ruíz SJ, az Imaapostolság spanyolországi megbízottja nyomán)
Az evangelizálásért végzett ima szándék: Hogy Európa újra megtalál ja keresztény gyökereit a hívõk hité nek tanúságtétele folytán.
A világ öt földrésze közül Európa
volt az elsõ, melynek lakói közt elter jedt a kereszténység. Háromszáz éves
üldözés után a Római Birodalom hiva talosan keresztény lett. A népvándor lás harcos törzsei pedig fokozatosan
átvették a Római Birodalom kultúrá ját és kereszténységét, és megszületett
a középkori „keresztény Európa”. In nen rajzottak ki a többi világrész felé a
misszionárius hithirdetõk, akiknek
mûködése során, a Szentlélek kegyel mébõl, mindenütt megalakultak a fia tal egyházak. Észak- és Dél-Amerika,
valamint Ausztrália szinte teljes egé szében keresztény világrész lett, Afri kában is egyre több országban terjedt
el a kereszténység. Ázsiában szintén a
legtöbb országban sikerült elvetni az
Evangélium magjait, melyekbõl szép
vetés sarjadt.
A XIX–XX. században azonban úgy
alakult Európa történelme, hogy több
országban a keresztények kisebbségbe
kerültek. Állnak még a régi templomok,
mûködik az egyházi szervezet, de a tár sadalom egészét egyre kevésbé hatja át
a keresztény szellem. Megdöbbenve
vették észre a buzgó keresztények, hogy
például Franciaország, „missziós te rületté” lett, vagyis újra kell kezdeni az
evangelizálást. Ennek következtében
már nem Európából rajzanak szét a
buzgó misszionáriusok más világré szek felé, hanem egyre inkább más vi lágrészek papjai és keresztény szerze tesei jönnek segíteni az európai orszá gok egyházait.
(Folytatás a 4. oldalon)
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MAGYAR PAPOKÉRT É S PÜSP ÖKÉRT
Imanap a felvidéki Komáromban
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PÁPAI ÁLDÁS A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ
MAGYAROKNAK
Európai magyar papi konferencia Rómában

Komáromban immár 25. alkalommal gyûltek össze a felvidéki magyar papok
és hívek május 11-én, hogy közösen imádkozzanak Jó Pásztor vasárnapján magyar papi és szerzetesi hivatásokért és fõpásztorért.
Az imanap engesztelõ szentségimá- giak. Az evangélium üzenetét Galgódással kezdõdött, majd pedig a ke- czy Rudolf zselízi esperes plébános adresztútjárással folytatódott a Szent ta tovább a jelenlevõknek.
Orosch János érsek szentbeszédéAndrás-templomban. Karaffa János
atya, a szentmise elõtt szólt a hívekhez ben a Jó Pásztor szerepét emelte ki, és
és köszöntötte a zarándokokat, illetve bátorította a papságot, hogy igyekeza megjelent világi vezetõket. Röviden zék mindig a hívek szolgálatában folyszólt az imanapok történetérõl, meg- tatni munkáját. A híveket pedig arra
emlékezett a nemrégiben elhunyt Bu- buzdította, hogy mindig a helyes úton,
rián László atyáról, majd Lénár Ká- „a jó kapun” kopogtassanak, és igyeroly figyelmeztetõ gondolataival zárta kezzenek bejutni azon.
A szentmise végén Farkas Zsolt, a Jó
szavait.
Az ünnepi szentmisét Orosch János Pásztor Alapítvány elnöke köszönte meg
nagyszombati érsek mutatta be a jelen a szervezõk nevében, hogy az érsek atya,
lévõ papokkal együtt, akik több egy- az oltártestvérek és a zarándokok ismét
házmegyébõl, illetve az anyaországból eljöttek, hogy közösen imádkozzanak a
érkeztek. Az érseket és paptestvéreit hivatások napján. Nagy Géza, az imanaElek László komáromi esperes plébá- pi bizottságok korábbi tagja ugyancsak
nos köszöntötte. Az egyetemes kö- köszönetet mondott Orosch Jánosnak, és
nyörgéseket idén is felváltva olvasták a kérte, hogy a magyar fõpásztor ügyében
különbözõ egyházi és civil szervezetek segítse a felvidéki magyar katolikusok
képviselõi, így a kispapok, a cserké- ügyét továbbra is.
szek, az egyházi iskola diákjai és vilá(Pázmaneum Társulás)

HÁM JÁNOS-NAPOK SZATMÁRBAN
Változatos programokat hozott kvízjátékot tartottak, este hét órától peidén is a Hám János Római Katolikus dig a The Phoenix együttes adott nagy
Teológiai Líceum hagyományszerûen sikerû koncertet.
A Hám János-napok idén is sokakat
megrendezésre került ünnepe, a Hám
János-napok. A május 9. és 10. között megmozgatott: nemcsak a diákok égzajlott rendezvény pénteken reggel a tek ünnepi lázban, de a különbözõ verszékesegyházban szentmisével kezdõ- senyekre szülõk, nagyszülõk, rokonok
dött, melyet Schönberger Jenõ püspök is eljöttek, a programokon pedig közmutatott be, és melyen Mustó Péter SJ életi személyiségek is tiszteletüket
mondott szentbeszédet. Utána megko- tették.
(Szatmári Egyházmegye)
szorúzták Hám János szobrát, emellett
koszorút helyeztek el Reizer Pál elhunyt püspök sírjánál is, délelõtt pedig az iskola dísztermében megtartották a nyitóünnepséget, melyen a diákok mûsora elõtt
bemutatták Mustó Péter
Csendben születik az ima címû könyvét.
Pénteken délután átadták
a PAX ösztöndíjakat, utána
pedig megalapították a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetét. Szombaton délelõtt
zenei versenyen mérkõztek
meg a tanulók, mûveltségi Nem csak a diákok égtek ünnepi lázban

A május 7-i pápai audiencián jelen voltak a május 5–9. között Rómában megrendezett Európai Magyar Papi Konferencia résztvevõi is, köztük Cserháti Ferenc püspök. A Vatikáni Rádió interjút készített a külföldön élõ magyar hívek
fõpásztorával.
A konferencia idén a család
témáját járta körül, és ez lesz
majd az e hónapban megrendezésre kerülõ kanadai magyar
papi konferencia témája is –
mondta Cserháti Ferenc. A fõpásztor szerint a krízisek, a családok problémái világszerte
ugyanazok, a migránsok családjainál azonban ezekhez hozzáadódik az a gond is, hogy õk
általában egyedül vannak. Még
ha családostul megy is valaki
külföldre, akkor is meg kell bir- Megküzdeni az idegenséggel
kóznia az idegenséggel, hiszen
nincs nagymama, nincsenek rokonok, ba- ció lelkipásztorainak régebben is fel kellett
rátok, ismerõsök. Ráadásul a migráns csa- vállalniuk a szociális segítséget is a lelki
ládokat – különösen a fiatalokat – nagyon segítségnyújtás mellett. Az idõk megvállefoglalja a kenyérkereset, a megélhetés. toztak, mások a hangsúlyok, de az elAzoknak, akik nem elég átgondoltan men- mondható, hogy külföldön azok közül is
nek külföldre, különösen nehéz munkát sokan megtalálják az utat a vallási közösségekhez, akik otthonról nem hoznak makeresni – véli a püspök.
A kivándorlással a gyökerek óhatatla- gukkal vallásos indíttatást.
Cserháti püspök a kihallgatás végén
nul elszakadnak – hangsúlyozta Cserháti
Ferenc. A fõpásztor szerint a hagyomá- gyûrûcsókra járult a Szentatya elé. A könyosabbnak mondható vidéki környezet- szöntéskor Ferenc pápának elmondta,
bõl kiszakadóknak külföldön nagyon ne- hogy a migráns magyarok is imádkoznak
héz megtartaniuk vallásosságukat, azt az érte, amit a Szentatya megköszönt azzal,
értékrendet, amelyet a nagyszüleiktõl, hogy nagy szüksége van rá. A fõpásztor
kérte a pápát, hogy õ is imádkozzék a
szüleiktõl örököltek.
A püspök Ferenc pápát idézve kiemel- migráns magyarokért. Ferenc pápa áldáte, hogy a papokra csak akkor van szükség, sát adta minden külföldön élõ magyarra.
Magyar Kurír
ha szolgálják a rájuk bízottakat. A migrá-

SZALÉZI ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA
Az európai szalézi iskolák és szakképzõ központok képviselõinek harmadik
találkozójára Firenzében került sor május 6–7-én. A magyar szalézi iskolákat
Andrásfalvy János, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium pedagógiai igazgatóhelyettese és Kõszeghy Balázs, a Szalézi Kft. vezetõje képviselte.
A találkozó résztvevõi – szerzetesek értékelését az oktatásban, a képzést és
és világiak – Németországból, Szlová- az ifjúságot érintõ kérdéseket és tervekiából, Spanyolországból, Nagy-Bri- zési módszertant. Bemutatták a különtanniából, Magyarországról, Olaszor- bözõ képzési kezdeményezéseket, ameszágból, Máltáról, Ukrajnából és Len- lyeket európai szinten terveznek, ami
gyelországból érkeztek.
segíthet erõs és hatékony európai proA szemináriumon felfrissítették a jektek tervezésére és fejlesztésére, ame2014–2020 idõszakra tervezett európai lyek reagálnak az Európai Bizottság
projekteket. Ez magában foglalta az tényleges finanszírozási prioritásaira és
Erasmus-program elõzetes értékelését a valós igényekre.
2014-tõl kezdve, a stratégiai partnerség
(ANS–Firenze/Szaléziak.hu)

IMA, KATEKÉZIS NEM SZÜKSÉGES?
Pillantás a francia „katolikus” iskolákra
A francia katolikusok többségének a
lelkébe beleégett az 1682-ben kiadott
„Négy gallikán cikkely”. Az államegyház melletti kiállást a nemzeti szuverenitás vívmányának tartják ma is, éppúgy,
mint mi, magyarok a 48-as Tizenkét
pontot. A francia katolikusok jelentõs része úgy viszonyul a nagy francia forradalomhoz, mint mi az 1848-as szabadságharchoz. A felvilágosodás eszméit lelkesen vallják, és szembehelyezkednek a
klerikalizmussal. Errõl ugyan a legkevésbé sem mondható, hogy meghatározná a mai francia társadalom életét – az ellene való küzdelem valami oknál fogva
mégis fontos valakiknek.
A XIX. századot Franciaországban
erõsen jellemezte a katolikusellenesség.
Az elsõ világháborút követõen – mivel
az Egyház hõsies helytállása sokakból
õszinte elismerést váltott ki – ennek intenzitása sokat csökkent. Továbbra is
fenn kívánták tartani azonban az állam és
az Egyház szétválasztásának vívmányát,
a laikus államot. Ennek szellemében az
állam és az Egyház között létrejött egy

olyan megállapodás, melynek keretében
az állam anyagi támogatásban részesíti
azokat az egyházi iskolákat, amelyek
vállalják, hogy a felvilágosodás vívmányai és a gallikán cikkelyek szellemében
végzik munkájukat. Lehetõség volt kibújni e megállapodás alól, de az ilyen iskolák nem kapnak állami normatív támogatást.
Jelenleg Franciaországban húsz százalék a katolikus iskolák aránya. Túlnyomórészük a kiegyensúlyozott mûködés biztosítása érdekében megkötötte a
megállapodást az állammal. A katolikus
állampolgárok – akik adójukkal ugyancsak részt vállalnak a köznevelési rendszer fenntartásában – felléphetnének a
megállapodással szemben, de – francia
egyházi személyek véleménye szerint –
a mai francia katolikusok többsége inkább a felvilágosodás eszméihez kötõdik, mint a Egyházhoz.
Az állammal megegyezett „katolikus”
iskolák olyan tanárokkal kötnek munkaszerzõdést, akik részt vettek egy többlépcsõs kiképzésben. Ennek utolsó eleme egy

háromnapos tanfolyam, amelynek során
azt magyarázzák el nekik, miért nem
szükséges az ima, a katekézis, a szentmise az iskolában. Ennek a sajátságos képzésnek a során arról igyekszenek meggyõzni a katolikus iskolák leendõ tanárait, hogy Jézus semmi mást nem hagyott
ránk, csak a toleranciát és a kedvességet.
Hogy Õ sohasem beszélt szentségekrõl.
Hogy a II. Vatikáni Zsinatot egyedül a
franciák értették meg, s azt jobban képviselik az állammal megegyezett iskolákban, mint a plébániákon. Az ilyen iskolákba pap csak akkor mehet be, ha egyúttal mentálhigiénés szakember is, tehát
van „normális mondanivalója”. Az ilyen
tanfolyamokon lekezelõen beszélnek Rómáról, a német, az osztrák stb. egyházi iskolákról. A tanfolyam végeztével csupa
„boldog és felszabadult ember” írja alá a
munkaszerzõdést. Végleg levették vállukról a nyomasztó klerikális hatás utolsó
maradékát is. Megértették, hogy Jézus inkább sportot és kirándulást kér tõlünk,
mint vasárnapi szentmisét, és a tartalom
nélküli szentségek, valamint az elvont

katekézis helyett a tolerancia és a kedvesség sokkal többet ér. Ez a katolikus hit lényegével ellenkezõ felfogás azt hirdeti,
hogy nem a gyökereket kell „örömtelenül
és gépiesen” gondozni, hanem a gyümölcsöket kell szednünk és élveznünk.
2014 áprilisában Lille-ben a három
északi egyházmegye „katolikus” iskoláiba jelentkezõ tanárjelöltek számára tartottak háromnapos tanfolyamot. Az elõadó – középiskolai filozófiatanár és több
könyv szerzõje – elmondta, hogy az
egyetlen Istentõl sugalmazott könyv a
Korán. A muszlimoknak ugyanis azt kell
betartaniuk, hogy üdvözüljenek. A mi
Szentírásunk ezzel szemben hányaveti,
és tulajdonképpen nincs is rá szükségünk. Jézus megváltott bennünket, s mi,
akik elfogadjuk õt megváltónknak anélkül, hogy különféle „vallási attrakciókat” teljesítenénk, üdvözülünk.
Nem a mi feladatunk, hogy rendet tegyünk a franciák portáján. De ez a szemlélet mintha terjedni kezdene Magyarországon is…
Szabó József László

4

ÉLETÜNK

Gyerekeknek

ABILINCSES ISKOLÁK?
A tanév vége felé közeledve látom az
unokáimon, hogy fárasztó, hosszú tan évet készülnek lezárni. Sok mindent ta nultak az idén is – néha örömmel, olykor
meg csak muszájból, de azt már koráb ban, még iskolás koruk elõtt igyekeztek
megtanítani nekik a szüleik, hogy min denkinek van valami dolga a világban. A
gyerekeké a tanulás. Ahogy nõnek, meg tapasztalják majd azt is, hogy a tanulás
az, amit – késõbb már mindenféle munka
mellett – egy életen át nem lehet büntet lenül abbahagyni. Nekem például nagy mama koromban kellett tanulnom a szá mítógép használatát, az elektronikus le velezés módját, az internetezést, külön ben aligha levelezhetnék Amerikában
dolgozó legkisebb fiammal.
Szóval tanulni kell egy életen át, de
jólesõ érzés egy kis szünetet tartani nyá ron. A gyerekek már alig várják a vaká ciót. Én is így éreztem annak idején, az
utolsó héten egyre növekvõ izgalommal
és lelkesedéssel írtuk a táblára hátulról
elõrefelé haladva a „vakáció” szó betûit,
és idézgettük Ady Endre versének szí -

vünkbõl szóló szavait: „pusztuljatok bilincses iskolák!”
Az iskolák persze nem pusztultak el,
csak bezártak a nyári szünidõre – miközben mi nyaraltunk, táboroztunk, olvastunk, tévét néztünk és moziba jártunk: s
közben akarva-nem akarva, félig-meddig
játszva minden nap tanultunk valamit.
Nem ritkán olyasmit is, aminek a következõ tanévben az iskolában is hasznát vettük.
Ilyen örömteli és sok érdekes újabb
tudással gyarapító nyarat kívánok a mai
gyerekeknek is. Unokáimnak a szüleik
már tervezik a nyári programokat: lesz
vízitúra, hegyi nyaralás, egy dolgos hét
egy alföldi tanyán. Én meg vettem mindegyiknek egy-egy könyvet, hogy olvasni
se felejtsenek el egészen. Az Ady-kötetben talán rátalálnak majd lelkesen a „bilincses iskolákra”. És talán eljutnak a
vers utolsó strófájáig, és nem felejtik el
nagyszülõ korukra sem, hogy „Bár zord
a harc, megéri a világ, / Ha az ember az
marad, ami volt: / Nemes, küzdõ, szabadlelkû diák.”
Erzsébet néni

Fiataloknak

TOVÁBBADNI AZ ÖRÖKSÉGET
A római Szent István zarándokházból
írom ezeket a sorokat, Rómából a Katolikus Egyház szívébõl, itt gyûltünk össze
Nyugat-Európában szolgáló magyar papok az éves konferenciánkra. Úgy érzem, lélekben visszamentem Jézus
Krisztus korába, amikor is visszajöttek
az elsõ tanítványok a missziós útjukról,
és a Mester arra kéte õket, hogy egy kicsit pihenjenek meg, fújják ki magukat a
sok munka, feladat után.
Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Belgiumból, Franciaországból, Angliából jöttünk össze mi, külföldön dolgozó magyar lelkipásztorok
Rómába, hogy kifújjuk magunkat, és találkozzunk fõpásztorunkkal, Cserháti
Ferenc püspökkel, hogy megosszuk egymással örömeinket és gondjainkat, feltöltõdjünk, együtt imádkozzunk, szembesüljünk az új idõk új kihívásaival, és
felkészüljünk a következõ „bevetésre”.
Amikor ezeket a sorokat írom, már túl
vagyok a szerdai általános pápai audiencián – kihallgatáson, és még mindig elõttem van Ferenc pápa közelsége, hiszen
csak pár méterre tõlem hajtott el a
pápamobil. A mosolya, a tanítása még
mindig bennem van, a Szent Péter tér
megtelt idõsekkel, fiatalokkal, gyermekekkel, betegekkel, A pápa megérkezett:
bejárta a teret, sõt még a legtávolabbi zarándok testvérekhez is elment, akik a tér
peremén voltak, ezzel is jelezve, hogy az
Egyház számára mindenki egyaránt fontos. Tanításában a zsoltárossal együtt

meghívott minden jelenlévõt és rajtuk
keresztül ez egész emberiséget, hogy
kérjük Istentõl a jó tanács kegyelmét,
hogy mindig jó döntéseket tudjunk hozni. Kérjük a jó tanács anyja, a Szent Szûz
közbenjárását is, mivel május hónapjában vagyunk, meghívott mindenkit a rózsafüzér közös imádkozására. Azt is
mondta: adjunk teret az imának az életünkben, keressük az elcsendesülés idejét, hogy jobban el tudjuk sajátítani hétköznapjainkban a krisztusi szeretetet,
hiszen tetteink hitünk gyümölcsei, és
mint a Szentírás is figyelmeztet: gyümölcseirõl ismerjük meg a fát…
Mindez Boldog Gizella királyné ünnepén történt, aki mint Szent István király felesége, nagyon sokat tett a magyar
nép megtérítésért. VI. Pál pápa a következõket mondta róla: „amikor tehát a
magyar Katolikus Egyház történelmének évkönyveit lapozgatjátok, legyetek
mélyen meggyõzõdve róla, hogy ezek a
régi dicsõ emlékek nem tûntek el egyszer
s mindenkorra, hanem új életre kelnek, s
megújulnak a jelenben. Tartsátok tehát
kitüntetõ kötelességeteknek, hogy a múlt
eseményeirõl ne csak megemlékezzetek,
hanem egyúttal tanúságot is tegyetek errõl a régi és mégis mindig új hitrõl, és
õseitek szent örökségét a maga tisztaságában és érintetlenségében adjátok át
utódaitoknak. Ne felejtsük el Boldog Gizella királyné példáját, a hitet tovább kell
adni a fiatal nemzedékeknek.
János atya Londonból

IMASZÁNDÉKOK

AUTISTÁK
NAGYVÁRADON

(Folytatás a 2. oldalról)

Persze, a keresztény gyökerek még
nagyon is jelen vannak az európai földrészen. E gyökerekbõl pedig friss hajtások is sarjadnak. A különbözõ keresztény
mozgalmak tagjai fiatalos lelkesedéssel
töltik be a régi és új templomokat, és színezik a társadalom életét. Az európai kereszténység kétezer éves öreg fáján is a
friss rügyek fakadnak. Ahogy Szent Irenaeus püspök mondta, a Szentlélek mindig fiatal, és ez a Szentlélek újra meg újra megfiatalítja az Egyházat, amelyben
lakozik. Az öntudatos, hívõ keresztények
tanúságtétele mutatja, hogy a keresztény
gyökér Európában sem száradt el, hanem új élet fakad belõle.
Nemeshegyi Péter SJ.
a tokiói Sophia egyetem ny. tanára

A nagyváradi püspökség helyiséget
biztosított az Élet az Autizmussal Egyesület számára, ez által is bõvítve az
egyházmegye karitatív tevékenységét.
Böcskei László püspök május 8-án áldotta meg a helyiséget. Bacsadi Gabriella
elmondta: az általa vezetett egyesület
azzal a céllal jött létre, hogy segítse az
autista felnõttek társadalomba való beilleszkedését. Februárban partnerszerzõdést kötöttek a Caritas-szal, melynek értelmében az autista fiatalok dolgozhatnak a katolikus segélyszervezet szociális
étkezdéjében és a Spartacus utcai üzlethelyiségében. A Kanonok-sor 25. szám
alatt egyelõre nyolc fiatal felnõtt autistával foglalkoznak önkéntesek.
(Erdély Online)
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EGY RÁKBETEG KISFIÚ
„AJÁNDÉKA”
Franciaországban április 30-tól lehetõvé vált, hogy súlyos beteg gyermeket
ápoló szülõknek a kollégák odaajándékozhassák szabadnapjaikat.
Cristophe Germaine kisfia, Mathys
májában 2008-ban gyógyíthatatlan daganatot találtak az orvosok. A következõ év
decemberében a fiú meghalt, de a szülõk
természetesen mindvégig mellette akartak maradni, el akarták kísérni a halál felé
vezetõ úton. Amikor már minden szabadságukat felhasználták a gyermek ápolására, a munkatársak összefogtak: 170 szabadnapjukat ajándékozták oda az apának.

Összefogásuk eredménye nem csupán
az édesapa számára volt hasznos. Talán ez
volt a legkülönlegesebb gyûjtés, amit valaha rendeztek: a munkaadó engedélyével
mindenki annyi szabadnapot ajándékozott,
amennyit tudott. Ez már önmagában is kisebbfajta csoda lenne. Ám a francia szenátus úgy döntött, hogy másoknak is biztosítja ezt a lehetõséget. Megszületett a
Mathys-törvény: a munkatársak szabadnapjaikat odaajándékozhatják kollégájuknak, akinek húsz év alatti gyermeke súlyos
betegségben szenved és ápolásra szorul.
Magyar Kurír

„BOLONDULUNK JÉZUSÉRT”
A kamilliánus rend gondozottjai családtagjaik kíséretében érkeztek Rómába
a május 7-i audienciára Észak-Olaszországból. A rend alapítója, Szent Kamill
halálának 400. évfordulója alkalmából
szervezték meg ezt a vatikáni utat.
„Negyven értelmi fogyatékkal élõ emberrõl gondoskodunk, közöttük néhányan
súlyosan sérültek. Szeretettel fogadjuk
õket, kezelésben részesülnek, támogatjuk
õket a rehabilitációban. A központ célja,
hogy méltóságot adjon a fogyatékkal
élõknek” – mutatta be a csoportot kísérõjük. Amikor eldõlt, hogy nekivágnak ennek az útnak, szerettek volna belecsem-

pészni egy kis humort is – így született
meg a „Bolondulunk Jézusért” („Tutti
matti per Gesù”) feliratú pólók ötlete. „A
jelmondatunk kicsit önironikus, hiszen a
betegeink pszichiátriai problémákkal
küzdenek. Azonban ki akartuk fejezni
azt, hogy utunk kizárólag Jézusról szól.”
A csoport tagjait boldoggá tette Róma, a Szent Péter tér, a bazilika szépsége
– és fõleg, hogy végre személyesen láthatták Ferenc pápát. És – noha számukra
az utazás némi nehézséggel is együtt járt
– mindannyian egyetértenek abban,
hogy megérte.
(Vatikáni Rádió)

A HÁZASSÁG VÉDELMÉBEN
A hagyományos házasság védelmét nem pusztán a vallási meggyõzõdés, hanem a józan ész diktálja – írják Észak-Írország püspökei az azonos nemûek házassága ellen tiltakozva.
Egyenlõvé tenni a homoszexuális háAz államnak nem szabad normatív kerezasságokat a hagyományos házassággal tet javasolni vagy meghatározni, hogy miazt jelenti, hogy az egyenlõség elvét két, lyen az ideális környezet a gyermek fejlõegymástól gyökeresen eltérõ valóságra dése számára. A gyermekeknek joguk van
erõltetjük rá, és nem védelmezzük a családban felnõni olyan édesapa és édesgyermekek jogait. – Az északír püspö- anya mellett, akik képesek megteremteni a
kök a parlamenthez címzett nyílt leve- megfelelõ környezetet fejlõdésükhöz és érlükben írják ezt azzal az új törvényjavas- zelmi érésükhöz – hangoztatják a fõpászlattal kapcsolatban, amely legalizálni torok, majd hozzáteszik: a hagyományos
akarja a melegházasságokat Észak-Íror- házasság védelmét nem pusztán a vallási
szágban éppúgy, mint az Egyesült Ki- meggyõzõdés, hanem a józan ész diktálja.
(Vatikáni Rádió)
rályság többi részén.

ELVÁLTAK LELKI HÉTVÉGÉJE
SZÉKELYUDVARHELYEN
Székelyudvarhelyen, a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban április 11–12-én
ötödik alkalommal szerveztek lelki hétvégét elváltak és újraházasodottak
számára.
A találkozó témája a plébánia évéhez házasságban élnek, és az Egyház életében
kötõdött: „Isten és az Egyház számít is van helyünk. A meglepetések számomra
rád”. Ennek jegyében zajlottak a hétvége szenzációsak voltak, az az isteni szeretet,
különbözõ eseményei: a témafelvezetõk, amit kaptam, leírhatatlan. A befejezõ
a családias hangulatú beszélgetések, az szentségimádás alkalmával megtapasztalegyéni elmélkedések, a közös imák, a hattam Jézus közvetlen közelségét és végszentmise és a szentségimádás.
telen szeretetét, amit felénk áraszt. E lelkiA résztvevõk beszámolóiból:
gyakorlat alkalmával hitbeli megerõsítést
„Jó érzés sorstársakkal találkozni, a kaptam abban is, hogy Isten segítségével
tanúságtételeikbõl tanulni, töltekezni és képes vagyok két kiskorú gyermekemet
érezni, hogy a keresztem nem is olyan felnevelni. Feltöltõdve, boldogan, és hinehéz… Azokkal a lehetõségekkel kell temben megerõsödve térek haza.”
élnünk, amelyek adottak számunkra:
„Válásommal az életem kártyavárként
például a közösségi, de nem szentségi omlott össze. Haragudtam a sorsra, fájdabûnbánati liturgia, a szentségimádás, ki- lommal megélt kudarc volt számomra.
tartás az imában, a Szentírás rendszeres Nemcsak a társadalom kirekesztését érezolvasása, az erkölcsös élet, az önkéntes tem, megbélyegeztem saját magam is.
munka. Ezeket próbáljuk pozitívumként Tabu volt errõl az állapotról beszélnem,
megélni, és ne a tiltások negatívumára még tizenegy évvel a válás után is makoncentráljunk. Jézus közelségét erõseb- gamban hordoztam ezt a keserûséget. Az
ben megélve, lelki békében megerõsöd- én lelkigyakorlatom már elõtte való nap
ve bízom abban, hogy ez a válási lecke elkezdõdött Jakabos Barnabás jezsuita
nem véletlen az életemben…”
atya elõadásával, amely a szeretõ kom„Izgatottan és feszülten érkeztem, munikációról, pontosabban a kiengeszteugyanis senkit nem ismertem, és elõször lõdésrõl szólt. Az Oltáriszentség elõtt navoltam ilyen típusú lelkigyakorlaton. A gyot üresedett lelki hátizsákom, kiegyebeszélgetések végén rájöttem, hogy egy a nesedett a hátam, kimondhatatlan béke
célunk: Istenhez még közelebb kerülni… töltött el, és újra szabadnak érzem maÉrezhettük, hogy Istennek pontosan olyan gam. Nincs neheztelés bennem.”
Magyar Kurír
gyermekei vagyunk, mint akik szentségi
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Floridai levél

FOCI
A televízió éppen a Real Madrid–
Bayern München meccset közvetítette,
melyet a spanyolok 1:0-ra megnyertek.
Hol vannak a mai Beckenbauerek…?
Egy XIX. századból való francia metszet falusi jelenetet örökít meg. A vízimalom melletti kocsiúton hatalmas tömeg, fej fej mellett. A fák csupasz ágai
közül gyerekek figyelik, lesz-e verekedés, vagy sem… Az impozáns méretû,
bõrbõl vagy rongyból készült nehéz labdát a sor elején haladó férfi szorítja magához, míg a mellette baktató minden
erejét összeszedve ki akarja csavarni a
kezébõl… A szabályok nélküli, késõbbi
püfölködés kimenetelérõl nem tudunk.
Ki gyõzött, helyesebben hányan sebesültek meg – remélve, hogy haláleset nem
történt. Nos, éppen a halállal végzõdõ
csihi-puhik késztették I. Erzsébet angol
királynõt arra, hogy hatalmi szóval
megtiltsa London utcáin a labdázást.
Évszázadok teltek el, mire a minden
regulák nélküli játékot az 1860-ban,
francia földön megalkotott, ma is érvényes szabályok korlátok közé szorították, és valódi sporttá avatták.
A Brazíliában megrendezett Futball
Világbajnokság minden focirajongó
szemét Dél-Amerika leghatalmasabb
országára, a vagy százkilencven-milliós Brazíliára irányítja. Könnyû azoknak, akik odatapadnak a tévé képernyõjéhez, és amíg csak a szemük bírja, követik a meccseket. Nehezebb viszont az
„irigyelteknek”, akik idõvel, fáradsággal és költségekkel nem törõdve
ide-oda röpködnek a játékoknak helyet
adó tizenkét város között, hogy legalább valamit is elkapjanak belõlük.
Viszont jobb, ha már otthon tisztában
vannak a roppant távolságokkal, és
tudják, hogy például a manausi és a
fortalezzai mérkõzések háromezer-háromszáz, a Rio de Janeiro-i és a Porto
Alegre-i események ezerötszáz kilométerre vannak egymástól…
A külföldi érdeklõdõk hatalmas tömegeit várva jól felkészültek a vendéglátók.
Idegen nyelveket beszélõ hivatásos idegenvezetõk háromszázhatvanezres hada
mellett negyvenezer tizennyolc és nyolcvanöt év közötti önkéntes segítõ gyámolítja a másságtól megriadt, a portugállal
még nyögve sem kísérletezõk tízezreit.
És „dresszírozták” a vendéglátóipar
minden tagját, a hotelek vezetõitõl a felmosóronggyal hadakozó takarítónõkig.
Nem hagytak ki senkit – és semmit.
De hogy ezek a brazilok milyen naivak?! El sem tudják képzelni, hogy a
szurkolókat nem fárasztják ki a látottak,
és azt ajánlják nekik, hogy nézzenek körül a hatalmas országban. Repüljenek el
például a Brazília és a szomszédos Argentína területén dübörgõ, földet rázó,
világhírû Iguazú-vízeséshez.
De térjünk vissza a Világ Kupához,
mert ne gondolja senki, hogy a szamba
és a karioka szülõhazájában kizárólag a
labdajátékokkal akarnák mulattatni a
„nagyérdemût”. Szó sincs róla. S a „fellazítók” között – érthetõen – fontos szerep jut a zenének is. Mégpedig olyan
fontos szerep, hogy az ünnepélyes megnyitón felhangzó dal a brazil énekes,
Pitbull szerzeménye. A tíz strófás szöveg
alapgondolata kifejezi a játékok lényegét, és belefér a minduntalan visszatérõ
két szóba: Egyek vagyunk… A leghíresebb brazil énekesnõ, Claudia Lettite
adja elõ két sztár kollégájával, a dalt
szerzõ Pitbullal és Jennifer Lopezzel. A
szöveg néhány jellegzetes sora: …
Emeljétek az égre a zászlaitokat / lengessétek egyik oldalról a másikra / mutassátok meg a világnak, hogy honnan
jöttetek. Mutassátok meg a világnak,
hogy egyek vagyunk…!
Bitskey Ella

NÉPSZOLGÁLAT ÉS REÁLPOLITIKA
A Döpfner bíboros nevét
viselõ müncheni magyar
központban a közelmúltban
a fiatal, de máris komoly tekintélynek örvendõ olasz–
magyar történész, Stefano
Bottoni tartott elõadást Mikó
Imrérõl, aki a XX. századi
erdélyi magyar közösség
egyik legmarkánsabb képviselõje volt. A Bolognában
született és olasz anyanyelve
mellett magyarul csakúgy
mint románul is kiválóan beszélõ történész már több tanulmányban
foglalkozott
Mikó Imre pályafutásával és
a román titkosszolgálathoz
fûzõdõ kapcsolatával. Stefano Bottoni a Securitate szakértõjének számít, így nem
meglepõ, hogy müncheni
elõadásának egyik fõ tényezõje is Mikó Imre és a Securitate kapcsolata volt.
Bevezetõjében az elõadó
vázolta a székely családból
származó Mikó Imre kötõdéseit mind az unitárius egyházhoz, mind pedig az erdélyi magyarsághoz. Utalt arra
is, hogy késõbbi felesége, a
német származású Kauntz
Kornélia családja is számos
neves felmenõvel büszkélkedhetett. Bottoni elõadásából kiderült, hogy a felvilágosult családi háttér mindkét
házastárs számára meghatározónak bizonyult a középutat keresõ gondolkodásban.
Mikó Imre 1929-ben érettségizett a kolozsvári Unitárius
Kollégiumban, majd az elsõ
világháború után Szegedre
telepített egyetem helyén létesített I. Ferdinánd Román
Királyi Egyetemen jogi diplomát szerzett. Két éven át a
párizsi Sorbonne joghallgatója is volt, majd hazatérve
átvette az Országos Magyar
Párt bukaresti irodájának
irányítását.
A királyi diktatúra bevezetését követõen érdekes
fordulatot vett politikai pályafutása, ugyanis alig harminc évesen õ lett a Nemzeti
Újjászületési Front magyar
tagozatának fõtitkára. A második bécsi döntés – amely-

nek eredményeképpen néhány
évre ismét magyar fennhatóság alá került Észak-Erdély –
új politikai távlatot nyitott
számára: Budapestre költözött, és Teleki Pál, valamint
Bánffy Miklós támogatásával országgyûlési képviselõ
lett. Reálpolitikai érzéke akkor sem hagyta cserben,
amikor a háború vége felé
nyilvánvalóvá vált a régi
rend végleges pusztulása:
Mikó Imre 1944 nyarán már
erõsen élesztgette baloldali
kapcsolatait. Mégsem menekült meg az elhurcolás elõl: a
Kolozsvárra bevonuló szovjet és román alakulatok számos más közismert magyar
személyiséggel együtt fog-

ságba vetették. A Szovjetunióban, fogolytáborban töl tött éveket arra használta
fel, hogy jól megtanuljon
oroszul, úgyhogy amikor
1948 õszén szabadult, egy kori alma matere, az akkor
frissen államosított Unitá rius Kollégium – a jelenlegi
Brassai Elméleti Líceum –
orosz nyelv és irodalom ta nára lett.
Noha az 1956-os magyar
szabadságharc után eltávolították a tanügybõl, és idõvel
egyszemélyes boltot vezetett
a kolozsvári Egyetem utcában, az unitárius egyház fõgondnokává választotta, és
ezt a tisztséget – rövid megszakítással – egészen élete
végéig betöltötte. Politikai
és szakmai rehabilitációja
1970-ben zárult le, és nyugdíjba vonulásáig a magyar
irodalmi termékek kiadására
életre hívott Kriterion Kiadó

alighanem legbefolyásosabb munkatársa lett. Ebben az idõben többször is
alkalma nyílt nyugati körutakra is, amelyek során
még az Egyesült Államokban élõ magyarság képviselõivel is találkozott.
Mint Stefano Bottoni
elõadásából kiderült, ezek
az utak a Securitate tudtával és támogatásával jöttek
létre, annál is inkább, mert
Mikó Imre csakúgy mint
felesége, akinek apja 1945
elõtt német konzul volt Kolozsvárott, már az 50-es
évek elején a titkosszolgálat érdeklõdési körébe került. Beszervezésük célja
kezdettõl fogva nem annyira a besúgás, mint a Securitate bizalmas tájékoztatása
volt a romániai magyar és
német kisebbség körében
uralkodó hangulatról. Habár az együttmûködés több
ízben is megszakadt, Bottoni szerint a ‘70-es években tett nyugati útjain
Mikó Imre a Securitate utasításai alapján járt el, amelyek azonban csaknem egybe estek a magyar irodalmárnak az európai és az
amerikai emigrációról alkotott elképzelésével. Útja
során többször is találkozott emigráns vezetõkkel,
akiket viszont a reálpolitika
szellemében tájékoztatott
az erdélyi helyzetrõl, kertelés nélkül közölte velük,
hogy a magyarság fennmaradását biztosító út csakis
Bukaresten keresztül vezet.
Tárgyalópartnerei mind New
Yorkban, mind Bécsben,
mind pedig Luganóban
gyanították róla, hogy kiutazásai ellenében szolgálatra kényszerül, de külföldön tett nyilatkozataiból
és felszólalásaiból még akkor is a reálpolitika iránti
elkötelezettséget olvasták
ki, ha ez távolról sem esett
egybe a kisebbségi magyar
sors mielõbbi jobbra fordulásába vetett reményeikkel
vagy vágyaikkal.
Vincze András

CSAK A BÉKE SZENT!
A május 15-i római fáklyás felvonulás jel volt az üldözöttek számára: a keresztények velük együtt szenvednek és imádkoznak. Semmiféle háború nem
szent, egyedül a béke szent!
Nigériában április 14-én kétszázhet- mény holokauszt volt 1915-ben. A XXI.
venhat diáklányt rabolt el a Boko Haram században folytatódik az üldözés, Pakisziszlám terrorszervezet. Közzétettek egy tán, Észak-Korea, Irán, Szaúd-Arábia, Afvideofelvételt, amely azt mutatja, hogy rika és a Közel-Kelet különösen veszélyes
muzulmán hitre térítették a megfélemlített terület a keresztények számára. Pedig éplányokat. Szabadon bocsátásukért cserébe pen a keresztények jelentik a demokrácia
azt követelik, hogy Nigéria engedje ki a garanciáját azokban az országokban, ahol
terrorszervezet bebörtönzött tagjait.
gyakran maguk a muzulmánok az iszlám
A videofelvétel közzétételének napján, terrorizmus elsõ számú áldozatai.
május 11-én a torinói könyvvásáron épMájus 15-én este Rómában az üldözött
pen a vallásszabadságról, a keresztényül- keresztények emlékére kialudtak a Colosdözésrõl zajlott egy beszélgetés. Andrea seum fényei, és abban a pillanatban felRiccardi történész hangsúlyozta, hogy a gyulladtak a fáklyák az elnyomás áldozanemzetközi közösségnek nyomást kell tainak emlékére. A szervezõk hangsúgyakorolnia az ügyben, soha nem szabad lyozzák: gyakran nem tulajdonítunk elég
engednie abból, hogy védelmezze az em- nagy jelentõséget annak, hogy üldözik a
beri jogokat. Emlékeztetett rá, hogy a XX. keresztényeket. Egyhangúlag el kell utasíszázad az emberi jogok védelmének év- tanunk mindenfajta erõszakot, vallási
százada volt, ugyanakkor a Krisztus-hí- gyûlöletet, amely nem más, mint Isten nevõk mártíromságának évszázada is, vének káromlása.
amelynek elsõ nagy mészárlása az ör(Vatikáni Rádió)

BARACKNYÍLÁS
IDEJÉN…
Magam sem értem, hogyan történt, de
minden viharok és kalandok ellenére az
1946–47-es báli meghívóim sértetlenül
megmaradtak. Egyik legutóbbi budapesti látogatásom alkalmával rájuk bukkantam, és ki is hoztam õket Luganóba.
Nem kell azt gondolni, hogy ezek a
háború utáni táncos összejövetelek valamiben is hasonlítottak az Édesanyám
által sokat emlegetett Emericana- vagy
jogászbálokra. A „felszabadulás” vihara elsodorta a fodros-flitteres estélyi toaletteket, a glasszé kesztyûket, frakkokat, szmokingokat. A fiatalság azonban
fiatalság maradt Rákosi véres országlásának árnyékában is.
Annak idején még töretlen volt az idealizmus, a lelkesedés. A romokat eltakarították, s az országot „újjá akarták építeni”, nem bírván elképzelni, hogy végleg a keleti barbárság jármába kényszerítettek bennünket. Gombamód alakultak az ifjúsági szervezetek (Kossuth
Diákkör, Fonó, stb.), amelyek komoly,
igényes feladatokat tûztek maguk elé, de
a szórakozásról sem lehetett lemondani.
Mindig akadt valami bár vagy klubhelyiség, ahol a mulatni vágyók összejöhettek, s hajnalig rophatták a táncot, részint az akkor divatos Yankee-doodle
pezsdítõ ütemére, részint olyan andalító,
romantikus slágerek dallamára, mint a
Baracknyílás idején találkoztam veled
én vagy az Egy cigánykaraván kocsiján
ült egy lány, és jósolt…
Forgatva a dísztelen, sárguló kártyákat ilyen szövegekre bukkanok:
„A Kossuth Lajos Diákkör Budai
Szervezete folyó hó 14-én délután 5
órai kezdettel mûsoros táncestélyt rendez a Gellért Kávéház kistermében, melyre hozzátartozóival és ismerõseivel
együtt szeretettel meghívja a Rendezõség. Belépõdíj nincs. Mûsormegváltás
(5 Forint) kötelezõ. Tommy Swing
Együttes.” Némelyiken az is rajta áll,
hogy a meghívót ki küldte. Az egyiken ki
tudom silabizálni a Kmetty Árpád nevet, de a hozzá tartozó arcra már nem
emlékszem.
Hogy miért mesélem el éppen most
mindezt? Mert a „múlt ködébõl” váratlanul fölbukkant valaki régi, táncos gavallérjaim közül. Nem találkoztam még
vele, csak a levelezés indult meg köztünk
– nosztalgikus örömmel. Gondolom, ha
váratlanul összefutnánk, aligha ismernék rá a mûvészi hajlamú építészmérnök-hallgatóra, akibõl áradt az életkedv, s aki ügyes akvarell illusztrációk
kíséretében ilyen verset rögtönzött az
emlékkönyvembe: „Robogva, topogva /
kacagva, zokogva / égni! / Lábra lépni, /
testet rázni, / földig ázni, / lovacskázni
és… / mellet verve, / szédülten lesve, / rímeket keresve, / énekelve… / hosszú
nagy való verset írni, / táncolni, szeretni, élni, / sosem pihenni.” 1947. farsang.
Scultéty János. – A szöveg gyöngybetûs
sorai közé (az írása azóta sem változott)
cilinderes négerek szaxofonjai ékelõdnek, s ropja, ropja a táncot mindenki köröskörül – az afrikai majmoktól a prémbundás eszkimókig…
Az emlékkönyvet fellapozva ráakadtam benne szeretett Keresztanyám bejegyzésére is – aki akkor már túl volt a
második rákoperáción – szabályos, dõlt
kalligráfiával ezt írta:
„Minden eltávolodik tõlünk, mikor
öregszünk, csupán Isten közeledik hozzánk.” (René Bazin). S még hozzáfûzte:
„Ezért jó, ha elébe sietünk!”
Öregség? Negyvenes éveit taposta.
Én most több mint negyven esztendõvel
vagyok idõsebb nála! A dátumból kiviláglik, hogy az emlékkönyvet tizenhetedik születésnapom táján kaptam. Baracknyílás idején…
Saáry Éva
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KERESZTÉNY ÉLET PORTÁL

„SOHA SENKIT NEM FELEJTETT EL”

Pünkösdtõl: filmek, hírek, lelkiség

Interj ú II. J ános P ál fotó sával

A Keresztény Élet hetilap huszonegy évvel ezelõtt kezdte meg mûködését Magyarországon, késõbb pedig Erdélyben és Felvidéken is. Mint országos katolikus orgánum
elsõsorban a rendszeresen templomba járó
hívekhez szól: tájékoztatást ad egyházi eseményekrõl, gazdag kínálatot nyújt lelkiségi
írásokból, s a vallásos témák mellett családoknak, fiataloknak szóló cikkeket is közöl.
A lap elsõsorban a középkorúakat és az annál idõsebbeket szólítja meg.
Pünkösd szombatján, június 7-én
indítjuk el a világhálón a Keresztény
Élet Portált (www.keresztenyelet.hu),
amely nem a nyomtatott újság elektronikus változata, hanem annak kiegészítõje lesz, mivel a középkorúak mellett a fiatalabb korosztályt célozza
meg. A portál logójában szerepelõ
„Nem csak katolikusoknak” szlogen
azt hivatott jelezni, hogy várjuk a más
vallású látogatókat is.
A Keresztény Élet Portál – funkcióját
tekintve – három nagy területre osztható:
Filmek – Elsõsorban saját stúdiónkban készített rövid filmeket közlünk,
mint például: megkérdezzük az utca
emberét…; stúdióbeszélgetések ismert
személyiségekkel; a szentmise titkait
ismertetõ sorozat; portrébeszélgetések. Ezek mellett – elsõsorban partne-

reinktõl átvett filmeken – az Egyház
életének jelentõsebb eseményeirõl is
beszámolunk.
Hírek – Ez a rovatunk olyan hírgyûjtõ lesz, amely a hazai és a külhoni egyházi anyagok széles választékát kínálja egy
helyen. Elsõsorban „linkelés” útján átirányítjuk az olvasókat az eredeti honlapokra.
Lelkiségi cikkek – Ezeknek az írásoknak a célja Istenhez és embertársainkhoz fûzõdõ kapcsolataink tökéletesítése. Saját anyagaink mellett más egyházi internetes megjelenéseket is közlünk.
A Lelkiatya válaszol rovatunk révén pedig interaktív kapcsolat lehetõségét is
biztosítjuk.
Eszköztárunkban a hagyományos egyházi rovatoktól eltérõek is szerepelnek,
mint: a nap vicce, a nap verse, a nap gondolata, rövid képregény, film- és könyvajánló, fórum több témában. „Én nem hiszek Istenben…” címmel pedig lesz egy
olyan rovatunk is, ahová várjuk az Egyházat elutasító, de Istenben hívõ, és az
ateista látogatókat is. Õket is szeretnénk
megszólítani.
Elérhetõségünk:
www.keresztenyelet.hu
Czoborczy Bence
fõszerkesztõ

MINDSZENTY JÓZSEF
ÉS A BOLDOGSÁGOK
1949. március 25-én a Vatikáni Rádió a lourdes-i püspök nyílt levelét olvasta
fel, amelyet az 1948 karácsonyán letartóztatott, börtönben lévõ Mindszenty József prímáshoz írt.
Pierre-Marie Théas püspök 1947-ben
Boldog Eminenciás Uram, mert betellett Tarbes és Lourdes fõpásztora. Leve- jesítette Mesterünk szavát: Boldogok,
lében Mindszenty József püspökké szen- akik üldözést szenvednek az igazságért,
telésének ötödik évfordulója alkalmából mert övék a Mennyek Országa. (Mt 5,10)
köszöntötte a magyar fõpásztort, akit
Boldog Eminenciás Uram, hogy saját
Serédi Jusztinián bíboros 1944. március életében igazolhatta Szent Pál apostolt,
25-én szentelt veszprémi püspökké az aki azt írja: Az Isten igéjét nem lehet
esztergomi bazilikában. A lourdes-i püs- megkötni (2Tim 2,9). Ön is utolsó percig
pök levelében a Nyolc boldogságot idézi hirdette az emberi jogokat és isteni tanía szenvedõ fõpap elé (Mt 5,1–10): a tásokat az új pogány világ minden fenyeszenvedés a Mennyek Országában el- getésének dacára, hogy hirdesse az Isten
nyeri értelmét.
igéjének szabadságát!
Eminenciás Uram!
Boldog Eminenciás Uram, hogy méAz egész világ mély megrendüléssel és lyebben átélhette és részese lehetett istekönnyes aggodalommal tekint Eminenci- ni Fõpapunk szenvedésének és igazságás Uram felé, hogy sorsában osztozzék talan elítélésének.
és fájdalmában egész lélekkel részt veBoldog Eminenciás Uram, hogy valógyen. A francia bíborosi testület és a ra váltotta az Úr Jézus szavait: Ne féljepüspöki kar a legmélyebb együttérzéssel tek azoktól, akik a testet megölik, de a
és ragaszkodással küldték tiltakozó jegy- lelket meg nem ölhetik. (Mt 10,28)
zéküket a magyar kormányhoz azzal a
Boldog Eminenciás Uram, mert bebizobrutális, szinte szokatlan embertelen nyította, hogy az Egyház életében a nagyobb
magatartással kapcsolatban, mellyel méltóság nagyobb áldozattal jár, és a bíborEminenciás Uram igazságos és legszen- ban is vállalni kell az élet gyalázatát.
tebb ügyét kezelték. Úgy érzem, hogy lelBoldog Eminenciás Uram, hogy szenvekemben élõ mélységes hódolatnak és désével a Szentatya köré gyûjtötte a világ
Eminenciás Urammal szemben érzett összes keresztényeit, akik most egy szívvel
szeretetemnek és nagyrabecsülésemnek és egy lélekkel zárják szeretetükbe az Ön
külsõleg is kifejezést kell adnom, ezért szenvedése által Krisztus földi helytartóját.
fogadja Eminenciás Uram ezúton külBoldog Eminenciás Uram, hogy már
dött ragaszkodásomat püspökké szente- neve be van írva a vértanúk könyvébe és
lésének ötödik évfordulóján, mely a leg- a szentek élettörténetébe.
dicsõbb és legértékesebb ünnepet jelenti
(A szöveget a Kupola 1991. április
mind Eminenciás Uramnak, mind pedig 28-i száma közölte.)
az egész keresztény világnak.
Beke Margit
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II. János Pál szenttéavatása alkalmából ismét közzétette a Magyar Kurír azt
az interjút, amely 2009-ben készült Arturo Marival, a pápa fotósával, aki ötvenhét éves pályafutása alatt összesen hat pápát fényképezett nap mint nap – köztük huszonhét éven át II. János Pált. Ebbõl az öt év elõtti beszélgetésbõl idézünk
az alábbiakban.
– II. János Pál huszonhét éves pápasága alatt fotósaként végig mellette dolgozott, szoros, személyes kapcsolatban
is állt vele. Mi az, ami mindmáig legnagyobb hatással volt Önre a pápa személyiségébõl?
– Példaként kiemelhetjük életébõl az
alázatot, a munkát, az imádságot, a szenvedést. Mondhatom, hogy sosem hallottam vagy láttam „fáradtnak”, abban az
értelemben, hogy „jaj, most elég”, soha,
soha! És ez Isten ajándéka.
Kapcsolatba akart kerülni az embe- szélhetett emberekkel, a fiatalokkal. Az
rekkel, meg akarta ismerni a problémái- emberekkel való kapcsolat öröm volt szákat. Amikor a fiatalokkal volt, tudott ve- mára. Ez az, ami erõsebbé, még vidámablük örülni, boldog lenni közöttük. Ami- bá tette, örömmel töltötte el a lelkipásztokor a szegények között volt, bátorította ri látogatásai alkalmával, a templomokõket, hogy ne féljenek.
ban és Róma különbözõ kerületeiben. A
Õ nem hanyagolt el semmilyen terüle- vasárnapokat a lelkipásztori látogatásoktet, az imádságtól, a kemény munkától nak szentelte, minthogy Róma püspöke is
kezdve az emberek iránti szeretetig és ad- volt. Ezek voltak számára a legszebb pildig az óriási szenvedésig, amelyben a leg- lanatok. A külföldi útjain is: a kapcsolat, a
nagyobb példát mutatta. Az utolsó percig fiatalokkal való kapcsolat. Manilában öta közelében voltam, már eléggé szenve- millió ember jött el a pápalátogatásra. És
dett, és minden fájdalma ellenére – ami ezeknek jó része nem is látta a pápát, de
látszott rajta –, õ imádkozott. Sohasem odasiettek, hogy hallják õt.
hallottam, hogy felszisszenne, vagy hogy
Mi okozott neki aggodalmat? A hábo „jaj, rosszul érzem magam”, egy csepp- rú, a béke kérdése. Minden államfõvel a
nyi panaszkodást sem, soha! Ez a nagy békérõl tárgyalt, újra és újra a békérõl. A
karizmája ennek az embernek. Ez meg- békét keresni, építeni kell.
érint bármelyikünket, itt nincsenek sza– II. János Pál pápasága alatt sokkal
vak, jelzõk, amivel meg lehetne határozni nagyobb médianyilvánosság jellemezte
ezt az embert. Mi vagyunk a tanúi, egé- a pápa és az Egyház életét, mint korábszen élete utolsó pillanatáig. Halálos ban. Ön szerint, mibõl fakadt ez az érágyán, amikor a fiatalok a térrõl hozzá ki- deklõdés? A Szentatya fontosnak tartotáltottak, már félig elszunnyadva megszó- ta? Hogyan élte át a mindennapokban?
lalt: „Hozzám jöttek, eljöttek, hogy üdvö– Azt mondhatom, hogy a média egy
zöljenek.” Mit lehet ehhez hozzáfûzni? olyan személyt talált maga elõtt, aki keLehet-e még bármit mondani? Az ember- ményen dolgozott, bejárta a világot,
nek könnybe lábad a szeme.
apostolkodott, és soha nem fáradt bele.
Körülbelül hat órával a halála elõtt be- Természetesen egy újságíró, minimum,
széltem vele utoljára. Magához hívatott, hogy látni akarja, ami történik, és mindés amikor ott voltam az ágyánál, megsi- errõl tájékoztatnia kell az embereket. A
mogatta az arcomat, megáldott, majd ezt pápa sohasem keresett nyilvánosságot,
mondta: „Arturo, köszönöm.” Nem lehet televíziós felszólalásokat, vagy showelmondani, mit jelent nekem, hogy egy mûsorokat. Nem tett mást, minthogy vépápa nekem köszönetet mond. Hat órá- gezte a küldetését, de az, amit II. János
val halála elõtt! Eszébe jut Arturo! Õ Pál tett, forradalmi volt, azaz õ ment, tailyen lélek volt. Soha senkit nem felejtett lálkozott az emberekkel, együtt volt a fiel! Mit mondhatnék még?
atalokkal, kórházakat, börtönöket láto– Hogyan látta, általában mi jelentet- gatott, mindent megtett, ami egy pápa
te a legnagyobb örömet a pápának, és mi számára lehetséges volt. Nem arról van
szó, hogy a többi pápa ezt nem tette. De
jelentett leginkább fájdalmat neki?
– Az jelentett neki nagy örömet, ami- mindez tõle kapott igazán nagy lendüle¨
kor a hivatalos kihallgatásokon kívül be- tet, vele teljesedett ki.

HOGYAN VÁRJUK...
(Folytatás az 1. oldalról)

A Szentlélek a Valóság, az örökkön égõ
lángolás, az „örök izzás” (Iz 33,14) lelke, éltetõje.
Még biológiai, testi életünkben is azt
kell tapasztalnunk, hogy minél nélkülözhetetlenebb valami, minél fontosabb,
minél életbevágóbb, minél valóságosabb, annál megragadhatatlanabb, megfoghatatlanabb. Nézzük sorba. Nélkülözhetetlen számunkra a mindennapi kenyér. A kenyeret jó érzéssel kezünkbe
foghatjuk, illatát magunkba szívhatjuk,
megtörhetjük. Nélkülözhetetlen a kenyér, de akár tíz napig is kibírjuk nélküle. Viszont egy napig sem bírjuk ki víz
nélkül. A víz életbevágóbb, mint a kenyér, mégis megfoghatatlanabb a kenyérnél, kifolyik a kezeink közül, s a forrás-tiszta víz áttetszõségében már-már
láthatatlan. A legnélkülözhetetlenebb
valósága testi életünknek a tiszta levegõ.
A legnagyobb érték, a legnagyobb kincs.
Nélküle egy percig sem bírjuk ki, fél
perc multán már életünkért harcolva, ré-

mült halálfélelemmel kapkodunk-táto gunk utána. S mégis a tiszta levegõ látha tatlan, kezünkkel érinthetetlen, nincsen
íze, nincsen illata.
A Szentléleknek mind a héber ruah,
mind a görög pneuma megnevezése az
áramló, a mozgásban lévõ levegõre utal.
Jelezve ezzel Isten Lelkének felfoghatat lan titok voltát – és ugyanakkor a nélkü lözhetetlen voltát is. Õ a Teremtõ Lélek.
az „életadó, lélekadó lélek”, nélküle az
„emberszívben ellohad minden érõ, min den ép” (Sík Sándor).
Jézus ígérte, hogy el fogja küldeni a
Szentlelket. A tanítványok várják Jézus
ígéretének beteljesülését. Várják, noha
aligha tudják, kit is várnak. Várják hittel
és alázattal. Máriával, Jézus anyjával
várják (ApCsel 1,14). Mária tartja ben nük a lelket, aki nagyon is megérti az õ
„nemtudásukat”, de aki már megtapasz talta, hogy „boldog, aki hitt annak betel jesedésében, amit az Úr mondott neki”
(Lk 1,45). Boldog, mert a beteljesedés
felülmúlja minden kérdésünket, értésün ket és értetlenségünket. A tanítványok
pünkösdkor ebbõl kapnak ízelítõt.
Zatykó László OFM
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„A PÁPÁK HANGJA”

HÍREK
VI. Pál boldog lesz
Május 9-én Ferenc pápa magánkihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost,
a Szenttéavatási Kongregáció prefektusát, és engedélyezte több dekrétum kihirdetését. Ezek közé tartozik az is, amely
VI. Pál (Giovanni Battista Montini) pápa
közbenjárásának tulajdonít egy csodát.
Montini pápa 1897. szeptember 26-án
született az olaszországi Concesióban,
és 1978. augusztus 6-án halt meg Castel
Gandolfóban. A kihallgatáson a Szentatya engedélyezte a Szenttéavatási Dikasztériumnak, hogy közzétegye: Isten
Tiszteletreméltó Szolgája, VI. Pál boldoggáavatására 2014. október 19-én kerül sor a Vatikánban.
Megtagadták Hilarion metropolita
beutazását
Az ukrajnai Dnyepropetrovszk repülõterén május 9-én feltartóztatták Hilarion
metropolitát. Az ukrán hatóságok indoklás
nélkül tagadták meg a Moszkvai Patriarchátus külügyi hivatala vezetõjének beutazását. Az orosz Ortodox Egyház szerint
veszélyes vizekre evez az ukrán kormány,
amikor a politikai konfliktust vallási szintre viszi át – kommentálták az eseményt
moszkvai egyházi körök. Hilarion metropolita a 75. születésnapját ünneplõ Irinej
metropolitához érkezett Ukrajnába. A születésnapi ünnepség helyett azonban csak a
reptéren találkozhattak.
Nõ az akadémia élén
Ferenc pápa kinevezte a Pápai Társadalomtudományi Akadémia új elnökét:
Margaret S. Archer brit tudós, a lausanne-i ontológiai központ korábbi igazgatója, a brit akadémiai tanács tagja kapta a megbízást. Az 1943-ban született tudós a Londoni Egyetemen tanult szociológiát, majd a Warwicki Egyetemen és a
Lausanne-i Szövetségi Politechnikumban tanított. 1994 óta a Pápai Tudományos Akadémia tagja, a tizenkettedik
szociológiai világkongresszuson elsõként lett a Nemzetközi Szociológiai Társaság nõi elnöke.
Bethlen-szobor Erdélyben?
A gyulafehérvári várban látható szobrok között helyet kellene kapnia mindazoknak, akik a város történelmét alakították, így Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek is – mondta Adrian Rusu kolozsvári egyetemi tanár a gyulafehérvári
Batthyáneumban. Szavai annak a kiállításnak a megnyitóján hangzottak el,
amely a gyulafehérvári római katolikus
székesegyház régészeti feltárása során
felszínre hozott leletanyagot mutatja be.
Vallásüldözés a Közel-Keleten
A szentföldi püspökök Igazságosság
és Béke Bizottsága nemrégiben nyilat kozatot tett közzé a Közel-Keleten zajló
vallásüldözés kérdésérõl. Rámutatnak,
hogy a térségben a szélsõségesek haragja
a mérsékelt muzulmánokat ugyanúgy
sújtja, mint a keresztényeket. Az Izrael,
Palesztina és Jordánia különbözõ keresz tény felekezeteihez tartozó pátriárkák és
a katolikus püspökök által aláírt doku mentum kimondja, hogy „a Közel-Kele tet megrázó eseménysorozat, melyet ele inte »arab tavasznak« neveztek, utat nyi tott a szélsõséges csoportok elõtt, me lyek átrendezték az erõviszonyokat, és
egy politikai jellegû iszlámértelmezés
nevében feldúltak számos országot, el sõsorban Irakot, Egyiptomot és Szíriát.”
Nem keresztény ország
A brit társadalom „megosztásával”
vádolja április 21-én közzétett nyílt leve lében többtucatnyi brit közéleti szemé lyiség David Cameron miniszterelnököt,
aki a közelmúltban keresztény ország -
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nak nevezte Nagy-Britanniát. A The
Daily Telegraph címû tekintélyes konzervatív brit napilap április 21-i, hétfõi
kiadásában ötvenöt közismert brit személyiség tiltakozott e megjelölés ellen.
A lap kommentárjában kiemeli, hogy a
2011-ben elvégzett brit népszámlálás során a magukat keresztényként azonosító
britek aránya ötvenkilenc százalék volt a
tíz évvel korábbi felmérésben rögzített
hetvenkét százalék helyett; ez azt jelenti,
hogy egy évtized alatt 4,1 millióval
csökkent a magukat kereszténynek vallók száma Nagy-Britanniában.
Keresztre feszítettek
Az ultraradikális iszlamista Iraki és
Levantei Iszlám Állam (ILIÁ) április
29-én megerõsítette, hogy hét embert
kivégzett, kettõt közülük keresztre feszítéssel az észak-szíriai Raka városában. A közlés szerint elõzõleg egy motoros csoport pokolgépet hajított egy
keresztezõdésnél a szervezet fegyvereseire. A robbanásban egy ember súlyosan megsebesült, egy gyermek pedig
életét veszítette. A szervezet fegyveresei elfogták a támadókat és a sejt többi
tagját. „Ma hét személyen végrehajtottuk Allah ítéletét, kettõt közülük keresztre feszítettünk” – áll az üzenetben.
Az iszlamista szervezet nem elõször
hajtott végre keresztre feszítést.
Párbeszédre buzdít a pápa
Jean-Louis Tauran bíboros, a Vallásokkal való párbeszéd Pápai Tanácsa elnöke a Szentatya rendkívüli küldötteként
érkezett májusban az algériai Annabába,
ahol egy évszázaddal ezelõtt bazilikát állítottak Szent Ágoston emlékére. A centenáriumi ünnepségeken a bíboros Ferenc pápa üzenetét is tolmácsolta,
amelyben a katolikus egyházfõ párbeszédre buzdítja a keresztényeket. Tauran
bíboros hangsúlyozta: a keresztény bazilika is azt hirdeti a muzulmán országban,
hogy a vallások nem jelentenek veszélyt,
hanem a testvérek közötti békesség és
közösség forrásai.
Kiskorúak védelmében
Május 1. és 3. között a vatikáni Szent
Márta-házban tartotta elsõ ülését a kiskorúak védelmére létrehozott pápai bizottság. A tanácskozás végén kiadott
közleményükben kifejezték együttérzésüket a szexuális visszaélések gyermek
és felnõtt áldozataival. Javaslatokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan a bizottság hogyan tudna együttmûködni
olyan szakemberekkel, akik a gyermekek és sérülékeny felnõttek védelmével
foglalkoznak különbözõ területeken.
A bizottság tagjai csatlakoznak minden jóakaratú emberhez abban a célkitûzésükben, hogy megvédjék a gyermekeket és az érintett felnõtteket a
visszaélésektõl.
Állambiztonsági kockázat
Kínában az ország biztonságát fenyegetõ legnagyobb kockázatok egyikének „a külföldrõl beszivárgó, idegen
vallásokat” tartják. Az errõl szóló dokumentumot a kínai kormány legbefolyásosabb szellemi bázisának tekintett
Kínai Társadalomtudományi Akadémia és az Állambiztonsági Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó
Nemzetközi Kapcsolatok Egyeteme
közösen állította össze. A kínai kommunista párt egyik belsõ anyaga arra
szólította fel az állami tisztviselõket,
hogy járjanak el nagyobb szigorral a civil társadalom legkritikusabb véleménynyilvánítóival szemben. Úgy vélik, hogy a kereszténység a nyugati államok egyik eszköze, amellyel békés
úton próbálják aláásni a kínai kommunista párt hatalmát.
£

Digitalizálták a Vatikáni Rádió archívumát
Nyolcezer tekercs és lemez, magnószalag és CD anyagát digitalizálta a Vatikáni Rádió: harminchétezer fájllá alakította át a több mint huszonháromezer
esemény hanganyagát tartalmazó dokumentumegyüttest, rajta a teljes pápai hangarchívummal.
A pápák hangja – ez a címe a digitális archívumnak, amelyet április elején mutatott
be a sajtó nyilvánossága elõtt P. Federico
Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió fõigazgatója. A bemutatón fölszólalt Giovanni Battista Re bíboros, II. János Pál pápa közeli
munkatársa, valamint Sandro Piervenanzi
mérnök, a Vatikáni Rádió technikai igazgatója, Gian Franco Svidercoschi Vatikánszakértõ, illetve Roncalli és Wojty³a pápa
komornyikja, Guido Gusso is.
XI. Piusztól Ferenc pápáig hét pápa
hangját õrzi az archívum, a Vatikáni Rá-

dió 1931-es születésétõl kezdve napjainkig. Rendkívüli történelmi jelentõségû e
hangzó anyag dokumentumegyüttese,
amelynek épsége veszélybe kerülhetne a
régebbi típusú hanghordozók kopása miatt – magyarázta P. Lombardi. A Vatikáni Rádió feladata éppen az, hogy megõrizze és kezelje a pápák hangját, azok
lelkipásztori jellegének tiszteletben tartásáról és eszmei jogainak védelmérõl
gondoskodjon.
XI. Piusz pápa 1931. február 12-én
délután fél ötkor avatta fel a Vatikáni
Rádiót, amelyet maga Marconi, a rádió
feltalálója hozott létre. A világon elsõként hangzott fel így az éterben Péter
utódának hangja. Latin nyelvû rádióbeszéde történelmi fordulatot hozott az
Egyház kommunikációjában.
(Vatikáni Rádió)

A BIBLIA UTÁN A LEGSIKERESEBB…
Három évvel a megjelenés után négy
és fél millió nyomtatott példányával a
YOUCAT katolikus ifjúsági katekizmus
a Biblia után a legsikeresebb katolikus
kiadvány a világon.
Három év alatt harminc nyelvre fordították le, több mint száz országban olvassák.
A könyv számos országban felébresztette a
fiatalokban a hit tanulásának szándékát –
errõl beszélt Bernhard Meuser publicista, a
Youcat egyik kezdeményezõje.
A kiadást elindító Youcat Foundation
célja, hogy segítse a hit továbbadását a
fiatalok körében. Az információcserét a
www.youcat.org nemzetközi weblap koordinálja. Az eladásból származó bevételeket, a befolyó adományokat különbözõ programok, információs anyagok
finanszírozására fordítják. Így születtek
rövidfilmek, és jöttek létre nemzetközi
workshopok, elõsegítve a katekézis tartalmainak átadását.

Közben a Youcat könyvcsaláddá
nõtte ki magát: zsebnaptárral, a bérmálás és gyónás témákban önálló könyvvel gazdagodott. Tervek szerint a következõ kiadvány Docat címmel a társadalmi tanítást dolgozná fel, és készül
Kids’Cat címmel a gyerekek számára
katekizmus, valamint meg fognak jelentetni egy Bibliát is, kifejezetten az
ifjúság számára. A kidolgozás folyamatában a teológusok mellett fiatalok
is közremûködnek.
A héten nemzetközi Youcat workshopon vesznek részt fiatal ösztöndíjasok a vendéglátó Németország mellett
Argentínából, Brazíliából, Indiából, Koreából, Libanonból és a Fülöp-szigetekrõl. A három hónapos program során a
katekéták beszámolnak az országaikban
folyó hitoktatásról, és keresik a jól mûködõ gyakorlatokat.
(Kathpress)

„ÜZLETI ANGYALOK”
OLASZORSZÁGBAN
Olaszországban – ahogy Európa más országaiban is – „üzleti angyalok” (Business Angels) támogatják az induló vállalkozásokat, s reményt adnak a munkanélküli fiataloknak – írja a Vatikáni Rádió angol nyelvû honlapja.
Mi a közös pont a munkanélküli fiata- létre az LVenture Group-ot, amely fiata lok, az angyalok és a kaland között? lokba és új ötletekbe fektet be. A római
Több mint gondolnánk.
Luiss Egyetemmel együttmûködve meg Ferenc pápa megválasztása óta alapította a Luiss EnLabs nevû céget,
gyakran visszatérõ téma a gazdasági amely egy úgynevezett „startup akcele válság, melynek következtében fiata- rátor”: új alkalmazások és szoftverek be lok milliói maradnak állás nélkül, és indításával foglalkoznak.
kerülnek bele a kétségbeesés és kiláAz LVenture csoport jelenleg hu tástalanság örvényébe, amely sok eset- szonegy vállalkozás beindításában ér ben a droghoz, alkoholhoz, és még an- dekelt, és összesen harminc új cégnek
nál is mélyebbre vezeti õket.
ad otthont és támogatást. Évente két Olaszországban száz fiatalból negy- szer versenyeztetés útján kiválaszta venkettõ nem talál munkát. Ferenc pápa nak tizenkettõ, fiatalokból álló csopor szüntelenül bátorítja a fiatalokat, hogy tot, akiknek be kell mutatniuk projekt ne adják föl a reményt, és felszólította a jüket. Anyagi támogatásban részesül politikusokat és üzletembereket, hogy nek, valamint üzleti, marketing, IT (in teremtsenek állásokat és általuk jövõt az formatikai szakember) és egyéb szak új nemzedék számára. És ezen a ponton emberek állnak rendelkezésükre öt hó lépnek be a képbe az angyalok.
napig – a „keltetés” idõszakában. Az
„A Business Angels olyan embereket elmúlt években az LVenture több száz
takar, akik tõkét fektetnek új vállalkozá- új munkahelyet teremtett a startupok
sokba és szakmai szempontból is segít- támogatása révén.
séget nyújtanak.” Luigi Capello és néLuigi Capello szerint a gazdasági vál hány barátja 2007-ben alapította az Itali- ságban rendkívül fontos, hogy az állásu an Angels for Growth (Olasz Angyalok a kat elvesztõ, de magasan képzett szak Fejlõdésért) céget, hogy kezdõ vállalko- emberek ismét foglalkoztatva legyenek.
zásoknak segítsenek az indulásnál. A Saját felelõsségét és szerepét abban látja,
„startupokban” – friss, innovatív cégek- hogy ezeket az embereket összehozza
ben – is nagy lehetõségeket látnak. egymással. „Ha nincs munkád, az nem
Capello 2010-ben elvégzett egy kurzust azt jelenti, hogy nem vagy elég jó. Csak
az amerikai Stanford Egyetemen, ahol annyit jelent: a munkahelynek, ahol dol megismerkedett az „üzleti akceleráto- goztál, nehézségei adódtak” – mondja
rok” – az üzleti fejlõdést serkentõ ténye- Capello.
Magyar Kurír
zõk – témájával, ennek hatására hozta
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB London, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Misézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; 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: Ashby De La Zouch, Birmingham, Bolton, Derby, Leeds, Leicester, Liver pool, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield,
St. Helens, Wolverhampton. Manchesterben min den szombaton este 8-kor St. Augustin Roman
Catholic Church (Az egyetem mellett).
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, tel.: 0043-1/526 49 72; fax:
0043-1/ 526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hónap
utolsó vasárnapján 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at; Baden, minden hónap második vasárnapján
16.30-kor, Leesdorfer Hang Str. 74., 2500-Baden.
Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elõesti szentmise: szombatonként 17.00-kor. http://
www.pazmaneum.katolikus.hu
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 10.00-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 9.00-kor.
Eisenstadt/Kismarton: Szentmise minden hó
3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner Kirche,
Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.
Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043- 316/68 21
2421, otto.molnar@laposte.net; és Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvanhollo33@ yahoo.
de; szentmise a hónap elsõ vasárnapján 10.30 órakor,
a második vasárnap elõtti szombaton 18.00 órakor, a
többi vasárnapokon 17.00 órakor KalvarienbergKirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.
Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck.
Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 15.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.
BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmise
minden vasárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de
l’Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 00322/64 96 188, mobil: 0032-487/614 063, e-mail:
ihavas@piar.hu. Misézõ helyek: Leuven, Hága/
NL, Luxembourg.
Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@ orange.fr; www.
magyarmisszio.info
Dél-Franciaország: Ft. Cibian Miklós fõlel kész, mise minden 1. Szombaton 16 órakor:
Orsolyiták kápolnája, 15, rue Soeur Bouvier
69005 Lyon, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1
/42 067155, e-mail: missioncatholique@ orange.
fr; www.magyarmisszio.info. Misézõ helyek:
Grenoble, Nancy, Nizza.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján
15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Metróval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.
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; www.
augsburgimisszio.de

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:
Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy Kölnben:
tel./fax: 0049-221/33 778 517.
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 Katholische 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: Érdeklõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpful 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 0049-69/
24 79 50 21, 069/24795022, fax: 0049-69/97 78
26 84; www.magyar-katolikusok-frankfurt.de,
pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de
München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding,
Ladshut. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar
Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholische Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/982637, 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, NeukirchenVluyn.
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, Tel.: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre, Ungarische Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katolikusok.de, és Ft. Pilis György, Walfischgasse 17,
89073 Ulm, tel.: 0049-731/388 561 15, e-mail:
gyorgypriest@yahoo.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, BalingenFrommern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen,
Schwäbisch-Gmünd, Weingarten.
Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.
Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Tel.: 0049-931/38 62 43, fax: 38 64 05.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész, a
római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel. és fax: 0039/06 6530 796, mobil: 0039/348 79
52 165, e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e
Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 –
00186 Roma és a Szent Péter-bazilika Magyarok
Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden
8.00-kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Copernico 9,
kivéve jan., júl., aug., szept.).
Magyar misék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: Mons. Kovács Gergely, Pontificio
Consiglio della Cultura, V-00120 Cittá del Vaticano, e-mail: gkovacs@tin.it
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Érdeklõdni: Petrovay Zsolt, e-mail:
zs.petrovay@bluemail.ch
Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.
Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. EugèneGrasset 12, Lausanne.
Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch
Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer- templomban, Feierabendstr. 68.
£

2014. június

VESZÉLYBEN A
KOLOSTOR

CSERHÁTI PÜSPÖK
AMERIKÁBAN

A Sínai-hegy lábánál fekvõ Szent
Katalin-kolostor lerombolását követeli
egy nyugalmazott egyiptomi tábornok,
mert szerinte az veszélyt jelent a nemzetbiztonságra. Ahmed Ragáí Attija
azt állítja, hogy az UNESCO világörökségi listáján szereplõ épületcsoport nagy részét nem másfél évezreddel ezelõtt, hanem 2006-ban építették,
méghozzá engedély nélkül. Az ott élõ
harminchét, túlnyomórészt görög szerzetes pedig „külföldiek helyévé” változtatta a létesítményt. A tábornok már
be is adott egy errõl szóló keresetet az
egyik egyiptomi bíróságra, melyben a
szerzetesek deportálását is követeli.
Az ügyben leghamarabb 2014 júniusában születhet döntés.
£

A külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom–budapesti
segédpüspök május 9. és 26. között – lapzártánk idején – lelkipásztori látogatást
tesz Kanadában és az Amerikai Egyesült
Államokban. Útjának eseményeirõl következõ számunkban adunk majd hírt.
A fõpásztor Montrealban bérmál,
Ancasterben részt vesz a Kanadai Magyar Papi Egység lelkipásztori találkozóján, Torontóban meglátogatja a magyar jezsuitákat. Az USÁ-ban Detroitban ugyancsak bérmál. Útja során Cserháti Ferenc felkeresi Calgaryt és Winnipeget is.
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HIRDETÉSEK
Hazalátogatóknak Budapesten az
Operaház közelében lakás kiadó. Tel.:
0049–(0)2223 3588, e-mail: apharmat@
gmail.com
Gosztolai hegyen (Lenti, szlovén határ), modernizált hegyi pince kedvezõ
áron eladó. T.: 0043–676/37 12 646.
Iváncsán, zöldövezetben fejlõdõ községben, Budapesttõl 45 km-re a Duna
mellett, halászati lehetõséggel, M6-os
csatlakozással, teljes összkomfortos kisebb családi ház: 52 m2 , 1250 m2 -es nyugodt sarok telken, gyümölcsfás kerttel,
nagy udvarral és pincével, kedvezményes áron eladó. T.: 0049–(0)7131/ 645
3055, v. 0036/30/635–7682, e-mail:
agieroess@web.de
Balatonfüreden társasházban 3 szo bás lakás, 10 perc sétára a parttól (kilátás
Tihanyra) nagyon olcsón eladó. T.:0049–
(0)711/57 70 685 (este).
Idõs ember gondozását, háztartásve zetést vállal bentlakással 45 éves szakképzett ápolónõ. T.: 0036/82/496–006,
v. e-mail: tirokucs@t-online.hu
Házigondozást, ápolást, betegfelügyeletet, betegellátást vállal bentlakással, 55 éves magyar nõ, 36 éves gyakorlattal, kizárólag magyar családnál,
Ausztriában v. Németországban. Önéletrajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal, referenciákkal rendelkezik. Elérhetõségek: tel.:
0036–70/245–0340, e-mail: n. Ildiko1958
@gmail.com
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR
„Jelige” – postaköltség

5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként

0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként

0,40 EUR

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!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspökének irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@ katolikus.hu
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AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL
Keresztelések: Kühl Aron Markus,
K. Markus és Szilvia kisfia 2013. no vember 17-én, Berekméry Erika, B.
László és Melinda kisleánya 2014. má jus 4-én, Kucsera Jónás Bendegúz, P.
Erasmus és K. Ágnes kisfia 2014. május
11-én a müncheni Damenstift-templom ban, Szabó Gábor Dániel, Sz. Árpád és
Sz. Judit kisfia 2014. január 12-én, Gö rög Matilda Boglárka, G. Botond és Bar bara kisleánya 2014. március 21-én, Peeters Weem Zoé Chrinstina Magdalene,
P. W. Bart és Éva kisleánya 2014. május
2-án a misszió házi kápolnájában, vala mint Batrinu Balázs, B. Antal és Emilia
kisleánya 2014. április 13-án Landshu ton, a St. Johannes-templomban része sültek a keresztség szentségében.
Halottaink: Zsóka István, 51 évesen
hunyt el, temetése 2014. január 28-án a
müncheni Ostfriedhofban volt. Cirsovius
(Honfi) Ilona, 58 évesen hunyt el, temetése
az unterschleissheimi Waldfriedhof temetõben volt. Nyugodjanak békében!
£
ÉLETÜNK
Szerkesztõség és kiadóhivatal:
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München
Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de
www.ungarische-mission.de
*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János
Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:
Ramsay Gyõzõ,
Vincze András
*
Redaktion und Herausgeber:
UNGARISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München
Verantwortlicher Herausgeber: Merka János
Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de
*
Abonnement für ein Jahr: 20 EUR
11 Exemplare
nach Übersee mit Luftpost USD 60
*
ELÕFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
1 példány ára: 2 EUR
Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR
Tengerentúlra US$ 60
BANKSZÁMLÁNK:
Ungarische Katholische Gemeinde
w. ÉLETÜNK
Postbank München
Konto-Nr.: 606 50-803 – BLZ 700 100 80
IBAN DE16 7001 0080 0060 6508 03
BIC PBNKDEFF
*
Erscheint 11 mal im Jahr.
Satz: ÉLETÜNK
*
Druck: AMPER DRUCK GmbH
Am Fohlenhof 5.
82256 Fürstenfeldbruck
*
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.
A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

