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Az európai magyar katolikusok lapja

SZERESSÜK
ELLENSÉGEINKET
Csak irgalmas szívvel követhetjük
valóban Jézust – állapította meg Ferenc pápa szeptember 11-én, reggel a
Szent Márta-házban bemutatott szentmisén. Homíliájában a pápa ismételten
leszögezte, hogy a keresztény élet „nem
önreferenciális élet”, hanem teljes egészében önzés nélküli ajándék, egészen a
végsõkig. Csak így válik lehetõvé, hogy
szeressük ellenségeinket, mint ahogy
ezt az Úr kéri tõlünk.
Szeressétek ellenségeiteket! Ferenc pápa homíliájában Lukács evangéliumának
ahhoz a szakaszához fûzte gondolatait (Lk
6,27–39), amelyben az Úr megjelöli a határtalan szeretet útját. Jézus azt kéri tõlünk, hogy imádkozzunk azokért, akik
rosszul bánnak velünk. Hangsúlyozta az
Úr által használt igéket: szeressetek, tegyetek jót, mondjatok áldást, imádkozzatok, és ne utasítsatok el (senkit). Ez az újdonsága az evangéliumnak: adjuk oda önmagunkat, szívünket éppen azoknak, akik
nem szeretnek bennünket, akik rosszat
tesznek velünk, akik az ellenségeink.
Jézus rámutat: nem érdem, ha azo kat szeretjük, akik szeretnek bennün ket, mert ezt teszik a bûnösök is. A ke resztények azonban arra kaptak meg hívást, hogy szeressék ellenségeiket:
„Tegyetek jót és kölcsönözzetek, anél kül hogy valamit is visszavárnátok. Ak kor nagy lesz a jutalmatok.” A pápa el ismerte: az Evangélium: igazi újdon ság. Nehéz újdonság, amit tovább kell
vinnünk. Így követhetjük Jézust.
Ez a keresztény élet útja. Ez az az út,
amelyet Jézus mutat nekünk. Járjunk Jé zus útján, amely az irgalmasság útja.
„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyá tok is irgalmas.” Csak irgalmas szívvel
tehetjük mindazt, amit az Úr tanácsol ne künk. Egészen a végsõkig. A keresztény
élet nem önreferenciális; olyan élet,
amely kilép önmagából, és önmagát má soknak adja. Ajándék, szeretet és a sze retet nem zárkózik önmagába, nem önzõ:
önmagát adja – mondta a pápa.
Jézus azt kéri tõlünk, hogy legyünk
irgalmasok és ne ítélkezzünk. Hány szor tûnik úgy, mintha kineveztek volna
minket mások ítélõbírójává? Pletyká lunk, rosszat mondunk másokról, min denkit megítélünk. Az Úr azonban ezt
mondja: „Ne ítéljetek, hogy meg ne
ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy ti teket se ítéljenek el.” Végül azt kéri Jé zus, hogy bocsássunk meg, és akkor ne künk is megbocsátanak. Minden nap,
amikor a Miatyánkot imádkozzuk, ezt
mondjuk: bocsásd meg vétkeinket, mint
ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek. Ha én nem bocsátok meg,
hogyan kérhetem az Atyától, hogy meg bocsásson nekem? – tette fel a kérdést
Ferenc pápa.
Ez a keresztény élet. „De Atyám, ke reszténynek lenni, bizonyos értelemben
azt jelenti, hogy oktalanná kell vál nunk?” – kérdezhetjük Istent. És tudjuk
a választ: igen, bizonyos értelemben,
igen. Le kell mondanunk a világ ravasz ságáról, hogy megtegyük mindazt, amit
Jézus kér tõlünk.
(Folytatás a 3. oldalon)
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NINCS SZENT HÁBORÚ
A vallási vezetõk egyetértõ nyilatkozata Antwerpenben

Magyarok Nagyasszonya
Október 8.
Magyarok Nagyasszonya ünnepét
Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának millenniumát (1896).
A Regnum Marianum barokk világában a
Napbaöltözött Asszony ábrázolásából
bontakozik ki a Patrona Hungariae jellegzetes, máig érvényes ikonográfiája, amelyen a Szûzanya fejére a tizenkét csillagú
korona helyett a Magyar Szent Korona, a
karján ülõ kis Jézus helyébe az ország almája, Mária másik kezébe pedig az ország jogara, kormánypálcája kerül. A lábánál feltûnõ félhold a török veszedelem
elmúltával bõségszaruvá, mintegy a magyar Kánaán, az extra Hungariam non est
vita jelképévé alakult. Ez a barokkos Mária-ábrázolás képekrõl, szobrokról, céhzászlókról, pénzekrõl, késõbb postabélyegekrõl közismertté válik. Pázmány Péter egyik prédikációjában mondja: mái
napig költõ pénzünkön a Boldogasszony
képe körül ama szokott bötûkkel, Patrona
Hungariae, Magyarország Asszonyának
valljuk a Szent Szüzet.
(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium)

A világ vallási vezetõi békefelhívást tettek közzé a Szent Egyed közösség 28.
nemzetközi találkozójának végén. A Vallások és kultúrák párbeszéde egymással
elnevezéssel megrendezett háromnapos összejövetel szeptember 9-én zárult.
Az antwerpeni találkozón a vallási
A résztvevõk egységesen emelték
fel szavukat a háború ellen, és vala - vezetõk elkötelezték magukat, hogy
mennyien a párbeszédet és az imádsá - felelõsséget vállalnak a békéért most,
got nevezték meg az erõszak legyõzé - amikor már csak kevesen álmodnak ró se egyedüli eszközeként. Az I. világ - la. Emlékeztettek rá, hogy nincs szent
háborúban elesett sok ember emlékére háború, hogy a másik kiirtása Isten ne tették közzé a felhívást, egy olyan he - vében mindig istenkáromlás, és csak
lyen, amely elszenvedte a háború szörnyûséget, terrort jelent. Amikor el vakít minket a gyûlölet, eltávolodunk a
szörnyûségeit.
Száz évvel az elsõ világégés után is- tiszta vallástól, és leromboljuk azt a
mét háború zajlik az európai földré- vallást, amelyet elvileg védelmezni
szen, másutt pedig erõszakos cselek- akarunk – hangsúlyozták. Meg kell vé mények felborították az évezredes deni a más vallású testvéreink életét,
együttélést, nagy szenvedést idézve dolgoznunk kell a világ jövõjéért, mert
elõ. Antwerpenben a világvallások kö- a háború nagy oktalanság, és a béke
zösen kiáltottak: soha többé háborút! túlságosan komoly dolog ahhoz, hogy
Felhívásukban a vallási vezetõk azt ké- csak néhány emberre hagyjuk azt. A
rik a világtól, hogy pótolják a sok el- háborút a békével lehet legyõzni. Azt
vesztegetett lehetõséget, és építsék a kockáztatjuk, hogy csak a romok és
békét, hidalják át a távolságokat, és gyûlölet maradnak. A vallási vezetõk
felhívásuk végén a fiatalokhoz fordul elõzzék meg a konfliktusokat.
tak: ne hagyják magukat megtéveszte „Halljuk a menekülõk millióinak imá
ját, akik azt kérik, hogy ne haljanak ni a szomorú realizmus által, amely
éhen, szomjan, ne pusztítsa el õket olyan szerint a párbeszédre és az imádságra
betegség, amelyet másutt gyógyítani le- nincs szükség. Imádság és párbeszéd
het. A szegények méltóságot kérnek, a nélkül ugyanis a világ megfullad, és a
népek és a világ peremén élõk igazságos- háborúval minden elvész.
A Vallások és kultúrák párbeszéde
ságot” – írják üzenetükben a vallási vezetõk. A jelenlegi pillanat tehát a döntés, egymással elnevezésû rendezvényt
és nem a belenyugvás ideje szerintük, idén 28. alkalommal szervezték meg.
mivel a beletörõdés és a megosztottság II. János Pál pápa 1986-ban Assisibe
meggyengítették a vallási közösségeket, hívta a vallások vezetõit, hogy együtt
a politikát és a nemzetközi intézménye- imádkozzanak, és közösen tanúsítsák
ket. A vallások tegyék föl maguknak a a világ elõtt: Isten neve a béke, min kérdést, hogy beleestek-e a konfliktus den vallás mélyén a békevágy rejlik. A
logikájának csapdájába, miközben szívet következõ találkozót 2015-ben Tira és lelket adhatnának a béke keresésének, nában tartják.
Vatikáni Rádió
amely minden nép közös sorsa.

A NEMZETI EGYSÉGÉRT
Együttmûködési megállapodás született Stuttgartban
Négy, a kereszténység és a magyarság értékeit ápoló civil szervezet együttmûködési megállapodást kötött szeptember 6-án Stuttgartban, a baden-württembergi magyarság székhelyén.
A Kárpát-medence és Európa külön- mét fejezte ki, hogy a szervezetek közös
bözõ pontjain tevékenykedõ keresztény céljai testet öltöttek az együttmûködési
és magyar értékeket képviselõ civil szer- szerzõdésben, amely a szórványban élõ
vezetek kötötték ezt a megállapodást a magyarság számára különös jelentõségnemzeti egység elõsegítéséért. A szór- gel bír. Pásztor Zoltán kassai püspöki
ványban élõ magyarság részérõl az helynök hitet tett amellett, hogy a megálErasmus Akadémia (ERAK), az elszakí- lapodás jel lesz a kisebbségben élõ és az
tott országrészekbõl a Kassán
mûködõ Szent Gellért Pasztorációs Oktató Központ és a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör
(KÉK), valamint az anyaország
képviseletében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ).
A szerzõdés aláírói egyetértettek
abban, hogy a megállapodás
nemcsak szimbolikus értékû
gesztus, hanem történelmi lépés
is, amely a nemzet összetartozását erõsíti.
Trencséni János, az ERAK elnöke és az esemény házigazdája
a Kárpát-medencébõl Németországba látogató magyar közösségek képviselõit köszöntve örö- Történelmi lépés is

anyaországi magyarság számára egy aránt. Szabó Károly, a KÉK elnöke a
kapcsolatok kiépítését és erõsítését ne vezte az egyezség legfõbb céljának.
Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke pedig elmondta, hogy a megállapodás létrejötte
egy folyamat eredménye, amely a KÉSZ
és a KÉK partnerségével vette kezdetét, és
hangot adott annak a reményének, hogy
további területek képviselõi is társulnak
majd a megállapodáshoz.
Az együttmûködési szerzõdésben a civil szervezetek kiálltak a kereszténység és a magyarság értékei mellett, és több
konkrét pontban megadták az
együttmûködés kereteit. Többek között vállalták, hogy közös állásfoglalásokat tesznek az
egész nemzetet érintõ kérdésekben, összehangolt munkával
közös projekteket valósítanak
meg a magyar nyelvû oktatás és
a lelki élet támogatása érdekében szerte Európában, valamint
közös zarándokutakat és konferenciákat is szerveznek.
(Folytatás a 3. oldalon)
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HITÜNK KÉRDÉSEI
A b ûn súlyosságá nak megíté lé se
Amikor a bûn súlyosságának kérdése újra meg újra fölmerül, egyszerre elméleti és nagyon gyakorlati kérdéssel állunk szemben, miközben a katolikus erkölcsteológia kereteiben maradunk. S ebben sokat köszönhetünk a kiváló német
morálteológusnak, Bernhard Häringnek, aki külön könyvben behatóan foglal kozik a kérdés korszerû megítélésével. Hiszen ez gyónásunkat is érinti.
Hogy miért van a jelenünkig ható súlyos vétek, halálos bûn, akkor is, ha a
„idõszerûsége”? Már jó néhány évtized- sértett nem hal bele. Szó szerint halálos
del ezelõtt észrevehetõ volt, hogy egy bûn viszont, ha valaki tudatosan megöli
templom katolikus hívõ közösségének ártatlan embertársát, vagy kíméletlen
jelentõs hányada – a hagyománytól elté- szavaival, viselkedésével kergeti öngyilrõen – anélkül járul szentáldozáshoz, kosságba, nem szólva a felelõtlen támahogy elõzõleg gyónt volna. Valami vál- dó háborúkról. Ezek a „Ne ölj” törvényét
tozás állt be a hívõk szemléletében, ame- érintõ példák.
lyet úgy írhatnánk le: minél több az áldoHa túlzott szigorúsággal ítéljük meg a
zó, annál kevesebb a gyónó. Mi lehet en- halálos bûnt, és túlhangsúlyozzuk annak
nek hátterében?
objektív jellegét (ami a lelki-tükörben
Korunk morálteológusai Häringgel vastag betûkkel van szedve), akkor arra a
együtt alaposan szemügyre vették azt a következtetésre juthatunk, hogy a keproblémát, hogy a tárgyánál fogva (ob- resztény emberek többsége élete nagy
jektíve) súlyos bûnt sokan – még papok részében halálos bûn állapotában él. Elis – összetévesztik a halálos bûnnel. Pe- végzi az elõírt évi egyszeri szentgyónádig objektív halálos bûn nincs. Annak sát, majd azt követõen – pár nap után –
mindenkor szubjektív feltétele van: ez újabb egy évre a halálos bûn állapotába
pedig a bûnös szándék. Ugyanakkor kerül, s az olyan, mintha ez volna a normegjelent az emberek gondolkodásában mális életállapota. Egy falu keresztényeaz úgynevezett „szituációs etika”, amely inek mondjuk nyolcvan százalékára ez
a bûnt pusztán az adott körülményektõl volna a jellemzõ? S ezt akár még jóval
tette függõvé. Márpedig a bûn megítélé- tágasabban, a kereszténység kontinentáse nem lehet olyan, mint például a közle- lis távlataiba lehetne áttenni. Elég csak a
kedési szabályok esetében a jobb- vagy a káromkodást példának említeni, amely
baloldali közlekedés elõírása. Képtelen- tárgyi mivoltában (objektíve) súlyos
ség elfogadni, hogy ami Európában bûn, bûn, de halálossá csak a megfelelõ tudatosság és szándékosság révén válik.
az Amerikában erény.
A végletek mindenképpen gyanúsak a Mennyivel más az, amikor valaki így
bûn megítélésében is. A bûn – és az gyónja meg: „Többször kiszaladt a száerény – objektív súlyát egyoldalúan mi- mon.” A hazugság is akkor válhat halánõsítõ szemlélet szembe kerül a Szent- los bûnné, ha kifejezetten ártó szándékírással, közelebbrõl: Jézus tanításával. A kal és komoly következményekkel jár.
szegény asszony kevéske adománya tár- Vegyük az olyan rágalmazás esetét,
gyi mivoltában igen csekély összeg, amelynek az lehet a következménye,
mégis nagy elismerést kap, hiszen a sze- hogy amennyiben a sértett, önhibáján kígény asszony a kis pénzzel csaknem vül nem tudja cáfolni a rágalmat, állását
mindenét odaadja templomi adomány- veszíti, és vele a becsületét. Nem véletként (lásd Lk 21,1–4). Ha egy tolvaj el- len az sem, hogy tárgyi mivoltában (obveszi a nagyon rászoruló szegény ember jektíve) a megszólás a bocsánatos-, a rákis pénzét, és azt ezzel éhségre kárhoz- galmazás a súlyos bûn. Utóbbi persze az
tatja vagy még inkább éhhalálba kergeti, ártó szándék, a kifejezett rosszindulat kíaz az összeg nagyságától függetlenül ha- séretében válhat halálossá. A kellõ tudalálos bûnt követ el. Mint az is, aki a tosság és szándékosság azonban lényegi
gulágban a napi kenyéradagot elveszi a jellemzõje a bûnnek. E szerint halálos
másiktól. Egy idõs, beteg embertõl el- bûnt csak döntés formájában követ el az
lopni a nagyon szerény havi nyugdíját, ember, mint a jól kitervelt gyilkosság
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esetében. A döntéshez ugyanis kellõ
megfontolás szükséges.
Az átlagemberre nem ez a jellemzõ. Rá
az adott negatív környezet, a divat, a szokások, a hirtelen támadt indulat vagy érzelmi
állapot hat a kelleténél erõsebben. Vegyük
csak a filmekben számtalanszor elhangzó
hollywoodi divatot, hogy „imádom ezt,
imádom azt, imádom amazt”, miközben a
Szentírás szava egyértelmû az Ó- és Újszövetségben: „Uradat, Istenedet imádd!” Ezt a
divattá vált beszédstílust pedig számos keresztény akaratlanul is átveszi, de a bálványimádás szándéka nélkül.
Külön érdemes megemlíteni, hogy az
Egyház pedagógiájában változatlanul
szerepet kap az a „hét fõbûn”, amely inkább nevezhetõ hét alapvetõen bûnös
hajlandóságnak, akkor is, ha magatartásban és tettekben mutatkozik meg. Ilyen a
kevélység, a fösvénység, a bujaság, az
irigység, a torkosság, az indulatosság és
a restség – amint azt már az elemi iskolai
katekizmusban megtanultuk. Ezek az
erénnyel ellentétes, vagyis bûnös tulajdonságok cselekedetei alapvetõ személyi beállítottságból fakadnak. A kevély
embert a magyar nyelv rátartinak is
mondja, ami elsõ pillantásra meglátszik
valakin. Hasonlóképp a bujaság is, amikor kihívóan viselkedik valaki egy társaságban. Az irigységre is hamar fény derül, az indulatos ember reagálásai sem
rejthetõk véka alá. Valamennyinek lehet
azonban mérsékeltebb vagy szélsõséges
megnyilvánulása is. A probléma pedig
akkor súlyosbodik, ha az örökölten rossz
természet a gyakorlatban „kiteljesedik”.
A szerzett jellembeli tulajdonságokat
ugyanis találóan nevezi Aquinói Szent
Tamás „második természetnek”. A kérdés persze az, hogy a velünk született
rossz adottságok jó irányba való alakítása ügyében mennyire vagyunk felelõsek,
akár a nevelésrõl, akár az önnevelésrõl
van szó. Tehát az úgynevezett „fõbûn” is
viszonylag ritkán válik halálos bûnné.
Az is elõfordulhat, hogy az öntelt személy megtérése után az alázat erényének
tanúja lesz, a fösvény adakozóvá, a buja
és a falánk önmegtartóztatóvá válik. Az
erények tehát fontos szerepet kapnak abban, hogy az ember általuk kibontakoztassa személyi értékeit, amiben a keresztény életet tekintve a kegyelem indításai
nyújtanak segítséget.
† Boda László

PAPSZENTELÉS A
HALÁL KÜSZÖBÉN

ELHUNYT VARGA
GÉZA KANONOK

MAGYAR
KEGYHELY

Elõrehozták egy haldokló szeminarista pappá szentelését az Egyesült Államokban. Az 51 éves William Carmonát,
a kolumbiai származású negyedéves szeminaristát 2015 nyarán szentelték volna
pappá a Nashville-i Egyházmegyében.
Daganatos betegsége azonban egyre súlyosbodott, és mire eljött az õsz, egyértelmûvé vált, hogy nem éri meg felszentelése kitûzött idõpontját.
Amikor David R. Choby püspök megtudta, mennyire súlyos állapotban szállították át a Christus Santa Rosa Egészségügyi Központba szeptember elsõ hetében, mindent félbehagyva San Antonióba sietett, és a rendkívüli körülményekre
való tekintettel szeptember 8-án betegágyán pappá szentelte a növendéket.
Másnap a frissen szentelt papot átvitték
az intézmény hospice osztályára, ahol
szeptember 10-én elhunyt.
„Nem ismerek más olyan hivatást,
amely ilyen sok ponton érintkezne az
ember életével, mint a papé” – mondta
a püspök. – „Egyedülálló abban, hogy
az egész középpontjában a megváltás
misztériuma áll, Jézus halála és feltámadása.” A püspök hozzátette: Carmona atya pappá szentelése a halál küszöbén „a húsvéti misztériumot tükrözi. Így alakul át a saját életünk Jézus
halála és feltámadása által.”
£

Életének 96., papságának 74. évében, szeptember 6-án elhunyt Varga
Géza ny. kanonok, a Diakovár–Eszéki
Fõegyházmegye magyar hívekért felelõs ny. érseki helynöke.
1918. december 19-én született a vajdasági Óbecsén. Szülõfalujában végezte
az elemi iskolát, majd a boszniai
Travnik kisszemináriumában tanult és
az újvidéki gimnáziumban érettségizett.
1941. július 6-án Diakováron szentelték
pappá. A paphiány miatt azonnal plébánosi kinevezést kapott Csepénbe és
Lacházára. Miután 1959-ben a diakovári szemináriumból elvitték és koncepciós perben elítélték az elöljárókat, Géza atya a papnevelõ intézet spirituálisa
és gazdasági vezetõje lett. A teológiai fõiskolán, egyháztörténelmet tanított, a líceumban pedig földrajzot, biológiát és
latint a 70-es évekig.
1974-ben kanonoki kinevezést kapott.
1980-tól a magyar hívekért felelõs püspöki helynökként tevékenykedett. 1983ban odaadó és példás papi életéért pápai
káplán címet adományozott neki II. János Pál pápa. Fiatal papi éveitõl kezdve
egészen 2005-ig, nyugalomba vonulásáig
minden vasárnap látogatta a magyar híveket szerte az egyházmegyében.
A diakovári kanonoki kriptába temették.
£

Orosch János nagyszombati érsek
szeptember 6-án a tallósi lourdes-i barlangnál bemutatott ünnepi szentmise keretében a Nagyszombati Fõegyházmegye elsõ magyar zarándokhelyévé nyilvánította a felvidéki kegyhelyet. A
Galánta közelében található búcsújáróhelyet a fõpásztor tizennyolc pap kíséretében kereste fel.
Az 1700 lakost számláló Tallóson
1901-ben kezdõdtek el a zarándoklatok.
Ekkor gyógyult meg csodás módon
Lourdes-ban a helyi grófi gazdaság
gondnokának 11 éves süketnéma kislánya, Prenoszil Margit. A kislány édesanyja a gyermekkel és két pap kíséretében zarándokolt el a világhírû francia
kegyhelyre. Ott ígéretet tett, hogy ha kislánya meggyógyul, Tallóson lourdes-i
barlangot épít. Az éjféli körmenet alatt a
kis Margit megszólalt. Hazatérésük után
a tallósi temetõ bejáratánál építették fel a
barlangot, amelyhez néhány követ egyenesen Lourdes-ból szállítottak a helyszínre.
A legtöbb zarándok 1939-ben érke zett: ekkor tízezer hívõ imádkozott a
Szûzanyához. 1960-ban a hatóságok
megtiltották a zarándoklatokat, majd
1989-ben Bíróczi István akkori plébá nos elevenítette fel újra a hagyo mányt.
£

IMASZÁNDÉKOK
Októberre
Egyetemes imaszándék: Hogy az
Úr adjon békét a világ azon vidékei nek, amelyeket leginkább gyötör a há ború és az erõszak.
Felteszem a kérdést: lehetséges-e a
béke útján járni? Lehet-e kiszabadulni a
fájdalom és a halál ördögi körébõl? Le het-e újból békében élni? Isten segítsé gében bízva, és a Szûzanyának, a Béke
Királynõjének óvó anyai tekintetét ma gunkon érezve azt válaszolom: lehet!
Mindenkinek lehet! Szeretném hallani,
hogy az egész világon ma mindenütt azt
kiáltják az emberek: Igen, mindenkinek
lehet! Vagy inkább így mondom: szeret ném, hogy ma mindegyikünk, kezdve a
legkisebb embertõl a legnagyobbig, be leértve a nemzetek vezetõit is, azt vála szolná: igen, akarjuk, hogy béke legyen!
Keresztény hitem arra indít, hogy
Krisztus keresztjére nézzek. Nagyon sze retném, hogy minden jóakaratú ember,
ha csak egy pillanatra is, Krisztus ke resztjére nézzen. Ott látjuk, hogy mikép pen reagál Isten az emberek gonoszsá gára: nem erõszakkal válaszol az erõ szakra, és nem a halál nyelvén válaszol a
halálra. A kereszt csendjében megszûnik
a fegyverek zaja, és a megbékélés, meg bocsátás, a párbeszéd és a béke szavai
hangzanak el. Kérem Istent, hogy ma mi,
keresztények, más vallásokat követõ test véreink és minden jóakaratú ember nagy
hangon ezt kiáltsa: az erõszak és a hábo rú sohasem vezet békéhez!
Tekintsen mindenki saját lelkiismere tébe, és hallja meg az abban megszólaló
szót, amely ezt mondja: hagyd el a szíve det megkeményítõ önzésedet, gyõzd le a
mások szenvedése iránti érzéketlensége det, és nyisd meg szívedet a párbeszéd és
a kiengesztelõdés számára. Lásd meg
testvéred szenvedését, gondolj a szenve dõ gyermekekre! Tartsd vissza kezedet,
és ne fokozd testvéred szenvedését!
Építsd fel újra a lerombolt harmóniát!
Csak találkozással lehet ezt elérni, nem
pedig konfliktussal. Szûnjék meg a fegy verek zaja! A háború mindig veszteséget
jelent az emberiség számára. Halljuk
meg újra VI. Pál pápa szavát, aki az
Egyesült Nemzetek Szervezetének köz gyûlésén, 1965-ben így kiáltott: „Soha
többé ne támadjon az egyik ember a má sikra! Soha többé! Soha, soha többé ne
legyen háború, soha többé!” „A békét
csak békével lehet építeni, olyan békével,
amely együtt jár az igazságosság köve telményeivel, és amelyet csak személyes
áldozatkészséggel, megbocsátással, ir galommal és szeretettel lehet megvalósí tani” – fogalmazott ugyancsak VI. Pál
pápa a Béke világnapjára írt üzenetében
1975-ben.
Kedves Testvéreim! Megbocsátás,
párbeszéd és kiengesztelõdés: ezek a bé ke szavai mindenütt, az egész világon.
Imádkozzunk mindnyájan a kiengeszte lõdésért és a békéért, munkálkodjunk a
kiengesztelõdésért és a békéért, legyünk
mindnyájan, mindenütt a kiengesztelõ dés és béke emberei! Úgy legyen!
(Ferenc pápa 2013. szeptember 7-én, a
békéért tartott imaestén mondott beszédébõl)
Evangelizációs imaszándék: Hogy –
Ferenc pápa sürgetõ felhívására vála szolva – a világ keresztényei menjenek
a világ utcáira és tereire, és hirdessék
Isten Országát. (Ez a szándék össz hangban áll a missziós vasárnap –
idén október 19. – imaszándékával.)
Isten szava nemcsak az isteni kinyilatkoztatás befogadóiként érint minket, hanem
annak hirdetésére is felhív, mert Krisztus,
az Isten megtestesült Igéje, saját életébe és
küldetésébe von bele minket. Minden keresztény hivatott az Evangélium hirdetésére.
(Folytatás a 4. oldalon)
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„OLTALMAD ALÁ FUTUNK”

HAZÁNK SZIKLÁRA ÉPÍTETT HÁZ

A csíksomlyói Mária-szoborról

Magyar mise a bécsi Stephansdomban

Szeptember 14-én nyitotta meg Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a
csíksomlyói jubileumi Mária-évet, mely jövõ év szeptember 15-ig tart a kegyhe lyen. Az ünnepet a kegyszobor ötszázadik évfordulója alkalmából hirdetik meg
a helyi ferencesek.
Az 1876-ban felszentelt jelenlegi szemközt a fõoltáron egy hatalmas nõi
kegytemplom legértékesebb tárgya két - alak tûnik fel, ki kis gyermeket tart balján
ségtelenül az 1510–1515 között, isme - és a pápáéhoz hasonló hármaskoronát viretlen alkotó által készített kegyszobor. sel a fején. (…) A szobor feje kissé balra
(Ez a Balogh Jolán mûvészettörténésztõl hajlik, jobb kezében királynõi jogar, a bal
származó idõpont-megjelölés több mint karján lévõ isteni Kisded bal kezében a
egy évszázaddal késõbbi a P. Boros For - szeretet rózsája s jobb keze áldásra van
tunát ferences szerzetes ál emelve. A Kisded fején is
tal közöltnél.) A szoborról
aranyozott fakorona. A Szûz
szóló elsõ írásos feljegyzés
fejét csillagkoszorú köríti,
az 1661-es rendi króniká amelynek külön nevezetesban jelenik meg. A keletke sége van a történetben és az
zésével kapcsolatosan több
egész szobrot két oldalán
elmélet is ismert. Egyik
dicssugarak ékesítik… A
szerint a csíksomlyói feren szobor lábai alatt a megválces faragó- és festõmûhely tott világ jelképe, a földben készítette egy helyi ta gömb és a Szûz szendeségénító vagy növendék. Ezt a
nek jeléül a hold alakja látfeltételezést támasztja alá
ható, fehér és kék csíkokkal.
az is, hogy alkotója fiatal
A holdalak közepébõl egy
székely leány arcot faragott
emberalak vehetõ ki. Ez egy
Máriának, de a ferences
V. században élt, Mária isszerénységre utalhat az is,
tenanyaságát tagadó eretnek
hogy a szobron sehol nem
papnak a képe, kit az Egyjelenik meg az alkotó neve. A másik fel - ház 431-ben kiközösített.”
tételezés szerint a szobor Veit Stoss né A katolikus alkotók egyúttal hitvalmet alkotómûvész nagyszebeni vagy lásnak is szánták az ilyen fajta Mária-ábbrassói faragóiskolájában készült. A né - rázolásokat. A Mária-hitben ilyen mómet hagyományban viszont ritka Mária don is megerõsödött székelyek minden
fiatal lányként való ábrázolása, a német - bizonnyal határozottabban szembeforországi templomok Madonna szobrai ál - dultak a reformáció terjedésével, így antalában középkorú nõt ábrázolnak. A nak sikertelenségét a keleti székelység
csángók körében élõ hagyomány szerint körében már a XVII. században is a somBizáncban készült a szobor, és onnan lyói Mária közbenjárásaként deklarálták.
Bákóba került, majd a törökök elõl me - A pünkösdszombati búcsút és körmenenekítették Csíksomlyóra – egyes véle - tet tehát a szeplõtelenül fogantatott Szûz
mények szerint ezért járnak a csángók gyõzelmi ünnepeként fogták fel.
olyan nagy számban a somlyói búcsúba.
A csíksomlyói Mária-szoborhoz száA szobor bizánci eredete azonban minden mos más csodás esemény is fûzõdik. A
bizonnyal elvetendõ, hiszen a világon hagyomány szerint több alkalommal
legnagyobbnak tartott (2,27 méteres), erõs fényben ragyogott, a nagy kataszthársfából készült kegyszobron semmi- rófák elõtt pedig az emberek szomorúlyen bizánci stílusjegy nem található. (A nak látták az arcát. Boros Fortunát szecsángók amúgy évszázadok óta kapcso- rint a XVII–XVIII. században három allatban álltak a ferencesekkel, akik misszi- kalommal dúlták fel a kolostort a töröós munkát végeztek körükben és kolos- kök és a tatárok, de rajtuk kívül a magyar
tort is tartottak fenn a Szeret és a Moldva és német katonák is tanyáztak ott, nem
összefolyásánál, majd Bákóban.)
egyszer kifosztva a kolostort és a tempBár az Egyház csak 1854-ben hirdette ki lomot. 1661-ben a kolostor harmadszor
a szeplõtelen fogantatás dogmáját, a több égett le, de a szobor megmenekült.
mint háromszáz évvel korábban készített
Az 1916-ban kihirdetett román hadszobor már ennek tömör ábrázolását adja. üzenet idején a határszéli székelyek csoMária szentségét fõleg az obszerváns fe- portos menekülésbe kezdtek, majd elinrencesek hirdették, az õsszülõk bûnét jóvá dultak a szerzetesek is. A szobrot Kotevõ második Évaként felfogva és a Jele- lozsváron, a Havas Boldogasszony temp nések Könyvének 12. fejezetében megjele- lomának fõoltárán helyezték el. 1920nõ „napba öltözött, csillagkoronával ékes” ban került vissza eredeti helyére, és várja
asszonnyal azonosítva õt. Ennek alapján az éventente több százezer zarándokot.
vette át aztán a teológiai-ikonográfiai szak„Székely népünknek és a világ mairodalom a Mulier Amicta Sole kifejezést, gyarságának a csíksomlyói kegyhely lett
amit Bálint Sándor néprajzkutató Napbaöl- a hit, a szellemi élet és a kultúra védõbástözött Asszonyként fordított.
tyája, oltalmazója és továbbörökítõje
Mária tisztaságát hangsúlyozza a mindannak, ami a nemzeti öntudatot
Kájoni János Cantionale Catholicum címû meghatározza” – fogalmaznak nemrég
gyûjteményében található Egészen szép kiadott közleményükben a somlyói fevagy Mária kezdetû himnusz is, a somlyói rencesek. „Oltalmad alá futunk…” – ez a
búcsú évszázadok óta központi éneke. P. mottója a szeptember 14-én kezdõdött
Boros Fortunát korábban említett, jubileumi évnek, melynek minden egyes
1926-ban közölt munkájában a következõ- napjára Ferenc pápa teljes búcsút engeképpen írja le a szobrot: „A csíksomlyói délyezett a szokott feltételekkel.
kolostortemplom fõbejáratát átlépve,
jm

Szent István királyunk tiszteletére magyar nyelvû misét
mutattak be augusztus 23-án a
bécsi székesegyházban. A
Kárpátaljáról, Felvidékrõl, Vajdaságból, Erdélybõl, Magyarországból és Ausztriából érkezett nagyszámú zarándok
elõtt bemutatott misén részt
vettek a bécsi magyar nagykövetség munkatársai, az
ausztriai magyar szervezetek
képviselõi és bécsi magyar
A Kárpát-medence minden tájáról érkeztek...
cserkészek is.
A szentmisét bemutató
Pintér Gábor pápai prelátus köszöntõjé- prelátus. Szent István háza a mi hazánk,
ben kiemelte: Bécs városa a magyar tör- vagyis a magyar nemzet és a magyar történelemben mindig fontos szerepet ját- ténelem háza sziklára épült. Szent István
szott, ezért nem csupán egy külföldi fõ- igazi öröksége, hogy a Duna völgyében
városként tekintünk rá, hanem annál minden nép békében éljen egymással,
sokkal többet jelent számunkra. Úgy fo- olyan békében, amely nem a félelembõl,
galmazott: „mivel Bécsben otthon érez- hanem a szeretetbõl és elfogadásból tápzük magunkat, ezért jöttünk szívesen itt lálkozik.
A szentmise végén a Szent Istvánis össze, hogy megemlékezzünk Szent
ereklyét a híres Máriapócsi oltárhoz vitIstván királyról”.
Országalapító szent királyunkra is vo- ték. Ezt követõen a dóm elõtti téren népnatkoztathatók Krisztusnak a hegyi be- tánc és népiének-bemutatót tartottak, vaszédben elmondott szavai arról a bölcs lamint az érseki palotában szeretetvenemberrõl, aki sziklára építette házát – dégségre invitálták a vendégeket.
(Magyar Kurír)
mondta homíliájában Pintér Gábor pápai

A NEMZETI...
(Folytatás az 1. oldalról)

Ez utóbbihoz kötõdve két konkrét terv is
megfogalmazódott az együttlét során. Jövõ
tavasszal közösen zarándokolnak majd el a
magyarság régi és patinás kegyhelyére,
Mariazellbe. Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására pedig Kassán tartanak
majd közös konferenciát 2015 októberében.
A Kárpát-medencei keresztény civil
szervezetek németországi látogatásának

egyik fõszervezõje, a baden-württembergi szórvány magyarság lelkipásztora,
Tempfli Imre a vendégeknek bemutatta a
tartományi egyházi közösségeket. A
résztvevõk megismerkedhettek a stuttgarti egyházközség képviselõ-testületével és legátusaival, a stuttgarti Szent Erzsébet Barátság Klubbal, valamint a balingeni magyar egyházközséggel is. A
visszautazás reggelén szentmisében adtak hálát a találkozások kegyelmeiért és
az együttmûködés létrejöttéért.
(t. i.)

SZENT ISTVÁN-ÜNNEP LONDONBAN
Az Angliában és Londonban
élõ magyarok ünnepelni jöttek
össze szeptember elsõ vasárnapján, amikor is Szent Istvánt, államalapító királyunkat, valamint
az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete (ARKME)
fennállásának hatvanadik jubileumát ünnepeltük meg a londoni
Szent István Házban.
Hosszú évek óta már hagyománnyá vált, hogy nem augusztus
20-án ünnepelnek az Angliában Jakubinyi György érsek vendéglátóival
élõ és dolgozó magyarok, hanem
szeptember elsõ vasárnapján. Ennek való- hogy Krisztus sziklájára alapozzák élejában egyetlen, praktikus oka van, illetve tüket a Szentlélek segítségével.
A szentmise után felköszöntettük Tüttõ
volt: az ötvenes-hatvanas években, amikor
a határok még szinte légmentesen le voltak György atyát, aki szeptember 26-án ünnepli
zárva és a magyarok nemigen mehettek a 89. születésnapját. Az angliai magyar köhaza augusztus 20-át ünnepelni, akkor júli- zösségért végzett munkája elismeréseként
usban-augusztusban más országokba jár- az ünnep alkalmából Horvát Mária és Szatak nyaralni, s amikor visszatértek Angliá- bó Tamás Szent István-díjban részesült.
Jakubinyi György érsek szeptember 5ba, akkor kerülhetett sor az ünneplésre. Így
lett szeptember elsõ vasárnapja Szent Ist- én látogatást tett Nichols Vincent bíborosván királyunknak szentelve – az angliai nál, westminsteri érseknél, megköszönve a
magyar katolikusoknak nyújtott mindenmagyarok körében.
Az idei meghívott fõvendégünk Jaku- kori erkölcsi és lelki segítségét. Jakubinyi
binyi György, a Szent István-i alapítású érsek felkereste Gelsey Vilmos bárót is,
Gyulafehérvári Egyházmegye érseke aki a londoni magyar katolikus fõlelkészvolt. Szentbeszédében minden magyar ség régi támogatója, mecénása.
Erdély érseke szeptember 6-án elõtestvérét arra buzdította, hogy kövesse
az elsõ magyar szent család – István, Gi- adást tartott nagy elõdje, Márton Áron
zella és Imre – példáját. És azt is figyel- püspökrõl, akinek példás hûsége Egyhámünkbe ajánlotta: amint a szent király, zához és nemzetéhez, az értük vállalt
úgy mi is ajánljuk a Boldogságos Szûz szenvedése ma is komoly üzenetet horoltalmába a magunk és a gondjainkra bí- doznak a magyarság számára. Jakubinyi
György arra kért mindenkit: imádkozzottak életét.
A szentmise keretében az érsek hat zunk együtt Márton Áron püspök mimagyar fiatalnak szolgáltatta ki a bérmá- elõbbi boldoggáavatásáért.
Csicsó János angliai fõlelkész
lás szentségét, akiket arra buzdított,

SZERESSÜK...
(Folytatás a 2. oldalról)

De ez Jézus útja: a nagylelkûség, a
bõkezûség; önmagunk átadása mérték
nélkül. Jézus így cselekedett: adott, megbocsátott, soha nem mondott rosszat
senkirõl, nem ítélkezett. Kereszténynek
lenni nem egyszerû – ismerte el a pápa.
És csak Isten kegyelmével válhatunk keresztényekké, nem saját erõnkbõl.
Mindennap el kell mondanunk ezt az
imát: „Uram, add meg a kegyelmet,

hogy jó keresztény legyek, mert egyedül
nem vagyok rá képes.” Ez a mai evangéliumi szakasz elsõ olvasásra megrémiszt,
megijeszt. De vegyük kezünkbe az evangéliumot, és másodszor, harmadszor,
negyedszer is olvassuk el Szent Lukács
hatodik fejezetét: tegyük meg ezt; és kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy megértsük, mit jelent kereszténynek lenni, és
kérjük azt a kegyelmet is, hogy tegyen
minket kereszténnyé. Mert saját erõnkbõl nem vagyunk rá képesek – mondta
Ferenc pápa.
(Vatikáni Rádió)
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Gyerekeknek

NYELVÉBEN ÉL…
Abban a nagy budapesti házban, ahol
lakunk – összesen annyian, mint egy kisebb faluban – már sok-sok év óta igen
jó közösségi élet van. Legalábbis nyolctíz család gyerekei sûrûn csináltak-csinálnak közös programokat, és olyan jól
érzik magukat, hogy mi, a szüleik,
nagyszüleik is kedvet kaptunk hozzá.
Jókat kirándulunk, kézmûveskedünk,
olykor közösen olvasunk valami izgalmas könyvet, amit aztán megbeszélünk.
Nemrég valaki fölvetette, mi volna, ha
beszélnénk arról is, ki mit csinál a munkahelyén, hiszen annyi érdekes foglalkozás van...
Sok érdekeset mesélt az építészmérnök és a fõorvos asszony, a festõmûvész,
de a bolti eladó is. A minap pedig a tanárnõre került a sor, aki angol és spanyol
nyelvet tanít az egyetemen, és nagyon
érdekli a többi nyelv is, általában a nyelvészet. Nem a nagy európai nyelvekrõl
beszélt, amelyek közül egyiket-másikat
sokan beszéljük valamilyen szinten, hanem a kaukázusiakról. Kicsi, de életképes és élni akaró népek lakják azt a vidéket, Európa és Ázsia délkeleti határán,
akik elszántan védelmezik nemcsak életüket és életmódjukat, hanem a kultúrájukat és a nyelvüket is. Mert tudják –
anélkül, hogy olvasták volna a mi Kazinczy Ferencünk szavait, aki közel kétszáz
éve intette magyar honfitársait –, hogy
„nyelvében él a nemzet”. A kicsi és a
nagy nemzet is. A legnagyobb kaukázusi
nép fiai, a grúzok mintegy hárommillióan vannak. És öntudatosan ápolják anya-

nyelvüket, mert tudják, szegényebbek
volnának, ha engednék feledésbe merülni, ha veszni hagynák. De említett a tanárnõ egy olyan kaukázusi nyelvet is,
amelyet már mindössze huszonnégyen
beszélnek. De még õk is reménykednek,
hogy megmenthetik.
Mindez alighanem arról jutott eszembe, hogy kedves barátnõm felnõtt gyermekei és tizenkét éves unokája a nyáron
hazalátogattak Franciaországból. És a
kislány alig tudott szót érteni franciául
nem beszélõ nagymamájával, akit most
látott elõször. A szülei próbálnak vele
magyarul beszélni, de õ nem hajlandó.
Nem érzi fontosnak. Eddig nem tartotta
annak. De most a nyáron történt valami.
Nagyon megszerette a nagyanyját, aki a
maga szerény angol tudásával igyekezett
mesélni neki a maga fiatalságáról, a szülei gyerekkoráról, de Colette sem tudott
sokkal jobban angolul, legalábbis jóval
kevésbé, mint amennyire érdekelni
kezdte õt az az ország, ahonnan azok az
emberek valók, akiktõl származik. Amit
csak az õ nyelvükön érthet meg igazán.
És három héten át mindennap órákon át
próbált beszélgetni a nagymamájával,
ami idõvel egyre jobban ment. Most már
a szüleivel is gyakorolja otthon, Toursban. Mert õ ott van otthon, de rájött, van
egy másik hazája is, amelyben csak ezen
a különös nyelven tud eligazodni és élni.
És mintha megértette volna, hogy ha
nem tud jól magyarul, akkor ezt elveszíti. És õ nem akarja elveszíteni.
Erzsébet néni

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (2.)
Folytatván a szektákról szóló eszmefuttatásomat, meg szeretném említeni,
hogy a minap, amikor London szívében
sétálhattam, mindenhol olyan „keresztény” emberekbe botlottam, akik az
Awake! (magyarul: Ébresztõ) címû újságot osztogatták. Ez a Jehova tanúi elnevezésû közösség a közelgõ világ vége
igézetében él, és erre akar figyelmeztetni
mindenkit. Júliusban odahaza, Pécs városában pedig egy fiatalokból álló kis
csoportra lettem figyelmes, akik gyönyörködve nézték a négy tornyú pécsi
székesegyházat. Ezek a fiatalok mormonok voltak – az elmúlt években még csak
ketten járták közülük a város utcáit, de
most már többen vannak. Ezeket a közösségeket látva felmerülhet a kérdés:
visszaszorulóban vagy éppen elõretörésben van-e a kereszténység napjainkban.
Hiszen a történelmi keresztény egyházak
templomaiba kevesebben járnak, a nagyobb városok utcáin, aluljáróiban téríteni igyekvõ közösségek pedig mintha
egyre többen lennének.
Jézus az új vallásosságban címû,
1987-ben megjelent monográfiájában
Jean Vernette a mai ezoterikus és
gnosztikus irányzatokkal, szektákkal
foglalkozik. Három nagyobb csoportba
sorolja õket.
1. Zsidó-keresztény ihletésûek: ezeknek közös jellemzõje a Bibliára való sûrû
hivatkozás és az eszkatologikus radikalizmus (világvégét várók és jósolók). Az
õ tanításukban Jézus alakja központi helyen áll. Ebbe a körbe tartoznak a Jehova
tanúi, az Isten gyermekei, a mormonok,
de részben ide sorolhatók a lelki ébredés
mozgalmai is, továbbá bizonyos gyógyító csoportok.
2. A másaik csoportot a keleti vallások befolyására született nyugati mozgalmak, tanok és gyakorlatok képezik.
Ezeket a hinduizmus, buddhizmus és
iszlám misztikus irányai szülték. Jóga,
zen, Krisna-tudatú közösség címszavak
alatt találkozhatunk velük, jellemzõ rá-

juk a lélekvándorlás hite és a transzcendentális meditáció. Itt a fõ cél egy bizonyos misztikus tapasztalat, amelyre egy
„beavatott”, egy „mester” vagy „guru”
vezethet el, aki feltárja a titokzatos tant
és a szabaduláshoz vezetõ utat. Azt tanítják, hogy az én úgy valósítja meg önmagát, hogy visszamegy a kozmikus forráshoz, a lét alapelvéhez. E mozgalmakban
összeolvad Jézus és Buddha alakja, illetve a mesterek egymástól elválaszthatatlanul jelennek meg.
3. Jelen vannak napjaink új „vallási
kínálatában” különféle gnosztikus és
szinkretikus mozgalmak is: az okkultizmus, az ezoterizmus, az irracionális
élményeket, valamint régi és új „gnózist” (titkos ismeret) keresõ irányzatok, amelyeknek jellemzõje éppen a
„válogatás” (eklekticizmus) és a keverés (szinkretizmus).
Csak a példa kedvéért lássuk, mit tanítanak Jehova tanúi Jézusról. Nem hiszik el, hogy Jézus egyenlõ az Atyával,
ahogy azt a Szentháromság-tanban hiszszük, hanem azt, hogy Isten teremtette és
alá van rendelve Istennek. A niceai egyetemes zsinat tanítását tehát határozottan
elvetik.
Nagyon nehéz az eligazodás az eszmék, irányzatok, gyakorlatok kavargásában, mindenesetre van egy állondó pont:
Jézus mester, és üzenete valamiképpen
jelen van az új vallásokban, sokszor szétfolyón, mint például a Jézus Krisztus
Szupersztár rock-operában.
A keleti vallások mindenfelé terjednek. Katolikus fiatalok körében is divatos lett a jóga, a zen, a meditáció gyakorlata, vannak, akik elhagyják a Katolikus
Egyházat, de útjukon még valamiképpen
találkoznak a sokarcú Jézussal, aki néha
Buddha alakját ölti fel. Mindezek szerint, vajon minden vallás egyforma? Erre
a kérdésre megpróbálok választ adni a
következõ cikkeimben.
(Folytatjuk)
János atya Londonból

A HITET FESTETTE
Kolozsváron a Nõszövetség díszterLukácsovits Magda 1933-ban szüle mében (Szentegyház, Iuliu Maniu u. 2.) tett Nagykárolyban, festészeti tanulmá október 27-én Lukácsovits Magda erdé- nyait a kolozsvári Képzõmûvészeti Fõis lyi festõmûvész életmûvét bemutató ki- kolán végezte. Harmadéves korától fog állítás nyílik A hitet festette címmel. A lalkozott templomok festésével, amit –
kiállításon láthatók lesz„klerikális beállítottsá nek többek között Márgával” együtt – a hata ton Áronról és további
lom rossz szemmel né tizenhárom fõpapról feszett, s amibõl késõbb
tett portréi, és egyéb alsok hátránya is szárma kotásai is.
zott. Több fõpap portré „Hatzack-Lukácso ját is elkészítette. Alko vits Magda azok közé
tói pályája híven mutat tartozott, akik a II. Va ja az Egyház iránti ra tikáni Zsinat tanításá gaszkodását, mûveiben
nak terjesztésében út pedig fölfedezhetõ sze törõ munkát végeztek.
mélyes, mély istenhite.
Csodálatos módon tud „Ha az igazi mûvé ta összekapcsolni a ré szet Istenhez vezet, ak git az újjal, a hagyo kor a mûvészek is része mányt a megújulással,
sednek az egyháztanítók
a népiességet a mo - A mûvész alkotása elõtt
küldetésében és jutal dernséggel. Ezért a
mában” – írta 2013-ban
szakmai tevékenységéért a püspöksé- a mûvésznõ munkásságát bemutató al gek és a plébániák sohasem lehetnek bumban Jakubinyi György érsek, aki ok eléggé hálásak neki” – írta a mûvész - tóber 27-én délután 5 órakor megnyitja
az életmû-kiállítást.
£
rõl Vencser László.

A Z E R DÉ L Y I NÕ S Z Ö V E T S É G E K
TALÁ LKOZÓJA
Az Erdélyi Római Katolikus Nõszövetségek Egyesületének (ERKNE) XV. találkozóját Brassóban tartották szeptember 1–3. között.
Az Árpád-házi Szent Margit és Szent ilyen közösséget alakítani, mert a mai
Erzsébet nevét viselõ nõszövetségek ál- társadalomban a gyászoló magára matal szervezett összejövetel résztvevõit a rad, és nem tudja helyesen kezelni a fájSzent Kereszt Felmagasztalása Plébáni- dalmat, a veszteséget.
Az ERKNE küldöttei ezt követõen úján fogadta Máthé Vilmos plébános. A
nyitó szentmisén Kovács Sándor orszá- raválasztották a jelenlegi országos lelkigos lelkivezetõ úgy fogalmazott, hogy a vezetõt és az egyesület elnökét.
Ezt követõen Kovács Edit nyugalmanõszövetség az üdvözítõ Jézus nyomába
szegõdött. Küldetése van arra, hogy sza- zott magyartanár Ady Endre, Reményik
vakkal és tettekkel hirdesse az Evangéli- Sándor, József Attila, Dsida Jenõ és
umot, és ez a hivatás Isten adománya. Kosztolányi Dezsõ verseibõl készült
Fábián Mária, az ERKNE elnök asszo- összeállítással ajándékozta meg a résztvenya a nõszövetségek munkáját igazi võket. Mûsora az emberi lét szakaszaiszántás-vetésként írta le, amelynek kezd hoz, s így az elmúláshoz is kapcsolódott.
beérni a gyümölcse.
A záró szentmisén Kasza László
Az elnök asszonyok beszámolói után homíliájában útmutatást adott a nõszöa résztvevõk Szabó-Siklódi László elõ- vetségek tagjainak: missziós feladatukadását hallgathatták meg az elmúlás teo- nak megfelelõen tegyék, amire meghílógiájáról. Koszta Enikõ evangélikus lel- vást kaptak. Törekedjenek az egységre,
késznõ arról számolt be, hogy gyászcso- mert csak az igaz, ami összeköt. A mise
portot hozott létre, melynek feladata a végén a szervezetek elnökei megújítot£
vigasztalás. Azért tartotta szükségesnek ták fogadalmukat.

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

Erre akkor érezzük magunkat igazán elkötelezettnek, ha hisszük, hogy az Isten
Igéje olyan üdvözítõ valóság, melyre
minden embernek szüksége van. Ha hiányzik belõlünk ez a komoly meggyõzõdés, akkor aligha érezhetünk szenvedélyes vágyat az Evangélium hirdetésére.
Az igehirdetésnek lényeges feltétele tehát
az, hogy Krisztus uralja a lelkünket, aki Isten megtestesült és keresztre feszített Igéje.
Kell, hogy égjen a hithirdetõkben az Isten Igéjének lángja, amelytõl függ életük
és apostolkodásuk. Csak így lesznek alkalmas hirdetõi az Igének. Az Egyháznak és
minden hívõnek élete és küldetése abból
származik, hogy szemlélik Isten Igéjét, válaszolnak rá, élik azt, és ezért hirdetik azt.
Napjainkban is szükséges, hogy a nem
keresztény országokban is hirdessük az
Evangéliumot. Világszerte több millió
ember él, akik még nem részesedtek az
Isten Országának örömhírében. Ezért
nem elégedhet meg az Egyház a hívõk
megtartásának lelkipásztori munkájával, hanem az Egyháznak és minden
egyes hívõnek – a Szentlélek erejével – új
módon meg kell közelítenie mindenkit,
hogy hatásosan közvetítse nekik Isten
Igéjét. Napjainkban nagyon is szükséges

az Evangélium kifejezett hirdetése minden nép számára.
Vito del Prete,
a pápai Missziós Szövetség fõtitkára

Evangélium –
minden napra
magyarul
Az adott napra szóló evangéliumi részt – hozzá tartozó elmélkedéssel, imádsággal – ezentúl rendszeresen
olvashatja a Keresztény
Élet Portálon:

www.keresztenyelet.hu
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Floridai levél

VISSZHANG
Visszhangra gondolva nyomban a tihanyi jut az eszünkbe. Mindig élvezzük,
csodáljuk, de nem hitetlenkedünk, hiszen itt a hangnak van honnan visszaverõdnie. De hogy a lapos Floridában is
létezhet echo, az senkinek sem jutna az
eszébe. Pedig Sarasotatól délre ugyancsak van: és remekül mûködik. Sõt: világhírû. Ráadásul csupa nyomtatott,
nagybetûvel írják a nevét: ECHO!
A Mexikói-öböl partján létesült ECHO
több célú: mezõ- és erdõgazdasággal,
állattenyésztéssel foglalkozó kísérleti telep, amelynek tapasztalataival, eredményeivel megteremtik vagy segítik Keletés Nyugat-Afrika, a Szaharától délre
fekvõ, a szárazság, vagy az özönvíznek beillõ esõzések között manõverezõ vidékeit, továbbá Ázsia több államát, így például Kínát, Indiát és a Fülöp-szigeteket.
Az ECHO telepén létesült kisebb
ágyások között járva hol Afrikában, hol
Indiában képzelhetnénk magunkat. Hasonlóan a karámok és istállók is tarka
képet mutatnak: többek között kecske,
birka, tehén, láma és teve tartását, gondozását tanulják meg a jövõ tanácsadói.
(Ennyi mosolygós, helyes fiatalt egy
csapatban már régen nem láttam. Jó
volt köztük lennem.)
Az ECHO keresztény alapokból álló
„globális” intézmény. Alapgondolata a
126. zsoltárból vett idézet: Akik könnyhullatással vetnek, örvendezve aratnak… A gyakorlati elgondolás pedig a
jól ismert tanács: Ne halat adj az éhezõnek, hanem tanítsd meg halászni…
Az ECHO NEWS legutóbbi száma
fekszik elõttem. Címlapján egy nyugat-afrikai, a fulani törzshöz tartozó fiatal pásztor fényképe. Széles karimájú, a
tûzõ nap ellen védõ kalapja olyan szép
munka, hogy a népmûvészetek kedvelõi
jó pénzt megadnának érte.
A fulanik a nomád életmódot folytató, az egyik vízlelõ helytõl a másikig
vándorolók közé tartoznak. Illetve tartoztak, hiszen alapos változáson megy
át az õ életük is. Ki kell találniuk, hogy
az új, a helyhez kötött életmód mellett
hogyan tudják élelmezni a családjukat, ezért a kert-, gyümölcs-, mezõ- és
erdõgazdaság fortélyaival kell megismerkedniük. Nos, mindezeken a területeken az ECHO floridai támaszpontján
kiképzett fiatalok vannak a segítségükre. A fiatal fiúk és lányok önként vállalkoznak erre a munkára, és – nem
csalogatják anyagiakkal a világ különbözõ pontjain megrendezett fejtágítók
helyi résztvevõit sem. És mivel a leghatékonyabb propaganda az, amely
szájról szájra terjed, különösebb hírverésre nincs is szükség.
Egy példa: az egyik kelet-afrikai félnomád törzsnél rendezett, a pásztorkodással foglalkozó munkahétre ötven érdeklõdõt vártak. Elképzelhetõ a meglepetésük, mikor a távoli, a több napi járóföldre lévõ vidékekrõl is százhuszonheten jelentek meg. És hogy a résztvevõk
által felszívott, majd otthon továbbadott
ismeretek végül több mint 27 ezer farmer tudását gazdagítják, az már a legvérmesebb reményeket is felülmúlta.
A tanulmányi napokat kiértékelik a
név nélkül kért összefoglalókból. –
Ugandának a konfliktusokkal sújtott részérõl jöttem – írja az egyik. – Nem tudtam, mi vár rám… De optimistán távozom! Rajta leszek, hogy új ismereteimmel segítsem az enyémeket…
Egy kenyai fiatal elismerõen ír a rendezésrõl, szervezésrõl és bizakodva néz
a jövõ elé, amelyben az itt tanultakkal
alaposan javíthatja és fejlesztheti törzse
ma is évezredes alapokon mûködõ, megkövült szokásait.
Bitskey Ella, Sarasota
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LETÛNT KOROK MEGHÖKKENTÕ
ESETEI
Bánó Attila évek óta
kitartóan kutatja a magyar
múltat. Eközben számos
olyan eseményre bukkant,
amelynek szereplõirõl eddig – mint legutóbb kiadott, Újabb 33 meghökkentõ eset a magyar történelembõl címû könyvében bizonyítani igyekszik
– téves kép alakult ki a
köztudatban.
Az Athenaeum Kiadó
gondozásában kiadott kötet még külsõre is hasonlít
Bánó Attila 2011-ben, 55
meghökkentõ eset a magyar történelembõl címmel megjelent könyvére,
amely iránt akkora az érdeklõdés, hogy évente újranyomják. Ezúttal ugyan
már kevesebb furcsa esetet tár az olvasók elé, de
figyelmét továbbra is fõleg legendás alakokra
összpontosítja és változatlanul, a tõle megszokott
módon, szórakoztatva tanít. A kötetbõl egyebek
között választ kapunk arra, hogy ártatlanul bûnhõdött-e Báthori Anna, akinek alakját három szépíró
is megörökítette: Makkai
Sándor az Ördögszekérben, Móricz Zsigmond
Erdély trilógiájában, valamint legutóbb Ugron
Zsolna Erdélyi menyegzõ
címû regényében.
Bánó Attila ezúttal is
visszatér egyik kedvenc kutatási témájára, a tüzes trón
meséjére Dózsa György fel-

kelésével kapcsolatban. A
szerzõ közvetve ezúttal is
igencsak kifogásolja, hogy
Magyarországon miért viseli
ma is több tanintézet és köztér a parasztvezérként elhíresült Dózsa György nevét,
aki – mint könyvében írja – a
legújabb kutatások alapján
távolról sem nevezhetõ történelmi hõsnek…
A közelebbi múltból
Károlyi Mihály szerepét
veszi górcsõ alá Tisza Ist-

ván miniszterelnök meggyilkolásával kapcsolatban. A „vörös gróf” esetében is szétfoszlat egy legendát, mert adatokkal bizonyítja a kommunista
történelemtanítás róla alkotott képének hamis voltát. Olvashatunk továbbá
a szigetvári hõsként ismert Zrinyi Miklós gróf
második
házasságáról,
megtudjuk, hogy Perényi
Péter koronaõr miként járt
túl Szulejmán szultán
eszén, és miért volt szükség
egy hamis pápai bullára.

Ugyancsak nagyon
izgalmas az a fejezet is,
amely leírja, miként hívta ki párbajra Rettegett
Iván orosz cárt Báthori
István erdélyi fejedelem.
Ne gondoljuk azonban, hogy Bánó Attila
csak fõrangú személyek
körüli tévhitekre vagy
célzatos csúsztatásokra
hívja fel az olvasó figyelmét.
Könyvének
utolsó fejezete arra keres
választ, hogy lejárt-e
már a sörrel való koccintás „tilalmának” másfél
évszázada. Ki kell emelni még, hogy csakúgy
mint a korábban megjelent ötvenöt meghökkentõ eset tálalásánál, minden fejezet kezdetén rövid bevezetõ csigázza fel
az olvasó érdeklõdését,
mire számíthat az elkövetkezõ oldalakon. Végül dicséret illeti az
Athenaeum Kiadót, mert
ezúttal is a margóra tett,
elegáns halványszürke
évszámsorból az aktuális
negyedszázad sötétebben bukkan elõ, és további segítség a kötet végén közölt névmutató is,
arra az esetre, ha elkeverednénk az ármánykodó
nemesek vagy polgárok
nevei között.
(Bánó Attila: Újabb
33 meghökkentõ eset a
magyar történelembõl –
Athenaeum Kiadó, 2013.)
Vincze András

A JÓ HÍR NEM ÉRDEKES?
Kár lenne tagadni,
hogy a keresztény sajtó
nemcsak nálunk, hanem
világszerte „versenyképtelen” a rossz híreket, ostoba véleményeket és kifejezetten gonosz, elfogult és minden értékkel
szemben ellenséges „érdekességeket” közlõ médiával szemben. Az Egyház természetesen igyekszik a modern eszközökkel is megszólítani a jóra
és szépre fogékony embereket, de tény, hogy a politikában, a gazdaságban,
a mindennapi életben
mindig a félelmetes, borzalmas, felháborító vagy
éppen nevetséges témák
vonzzák a legtöbb embert. A furcsa izgalmasabb, mint a megszokott,
egy távoli vagy közeli
szerencsétlenség képei
azonnal figyelmet keltenek, ahogyan a kétfejû
borjú születésének híre az
egykori kalendáriumokban és almanachokban
mindig kellõ borzongást
keltett, akár napjainkban
a szakállas „nõ”. Ha lett
volna az Édenkertben hírlap, Lucifer mint tulajdonos, szerkesztõ és újságíró naponta Ádám és Éva
elé tárta volna az isteni
terv hiányosságait, mulasztásait, az önkény elvi-

selhetetlen nyûgeit, továbbá szabadságot és
egyenlõséget
követelt
volna, azonnali hozzáférést a tudás és az öröklét
gyümölcseihez, kilátásba
helyezve a sztrájkot, tüntetést, sõt a lázadást is.
A bulvársajtó és a kereskedelmi tévék önmagukat eladni akarják: a
hirdetések megszerzése
érdekében fontos az olvasottság és nézettség, hiszen ez hoz még több hirdetést és reklámot. A durvaság, trágárság, a mocsok „kultúrája” lerántotta magához a „szép” irodalom és a mûvészetek
világát is, a romlás virágai több mint másfélszáz
éve vonzóbbak, mint a
kerti virágok.
A pénzalapú, gépesített civilizációban az az
érték, amit megvásárolnak az emberek, ezt jelenti a legnagyobb modern
bálvány, a Piac korlátlan
imádata. Az emberi természet hibáira alapozott
új világrend rettentõ
pusztítást végez, de a teljes csõdig és szétesésig
nincs megállás. A demokrácia tudatos torzítása az a felfogás, miszerint
az igazság, a szépség és
jóság ismérvei népszavazással vagy közvélemény-

kutatással átírhatók. Ezt
mi, keresztények megtanultuk már akkor, amikor
a Római Birodalomban
még üldözték Jézus követõit. A modern „tömegkultúra” nevetségessé tette és teljesen kiiktatta azt
a belsõ iránytût, melyet
évszázadokon át használt
minden ember, amikor
különbséget tett jó és
rossz között.
Vajon miért nem jöhetett létre 1990 után keresztény napilap? A válasz: mert nem volt rá
igény. Mert a jó hír nem
tud versenyezni a rosszal,
mert a jó hír unalmas, érdektelen, vagyis „magánügy”, mint a vallás vagy a
bélyeggyûjtés. Nem volt
tegnap, nem lesz holnap,
csak a ma érdekes. Nézd a
tévét, internetezz, és
örülj, hogy ma még életben vagy – ez az ördögi
üzenet. Lucifer sajtómunkásokat keres: akiben
nincs elég gyûlölet és
megvetés az igaz, a jó és a
szép ellen, az nem alkalmas. Egykor a rossz hírt
hozókat megölték – most
a jó hír hozói váltak feleslegessé. Aztán fordul a világrend, összeomlik, és új
alakul. Isten malmai lassan,
de biztosan õrölnek.
Szentmihályi Szabó Péter

JÓ ÉJSZAKÁT!
„Pihenjünk. Az álomba merülõnek / Jó
dolga van. Megenyhül a robot, / Mintahogy szépen súlya vész a kõnek, / Mit kegyes kéz a mély vízbe dobott.” Tóth Árpád
írja ezt, a hetven éve elhunyt Saint-Exupéry
könyvében, A kis hercegben pedig így sóhajt fel a lámpagyújtogató: „Amit legjobban szeretek az életben, az az alvás!”
Manapság a legtöbb ember mégis nehezen találja meg a békéltetõ álmot, s
hosszas, gyötrelmes hánykolódását méregnek is beillõ pirulákkal próbálja
megszüntetni. Én magam jó alvó vagyok, s talán ennek köszönhetem, hogy
nappali életem is – minden meglévõ
gond ellenére – kiegyensúlyozott, sõt:
derûs. Mi a „titkom”? Hogy esténként
rendszeresen ugyanabban az idõben
fekszem le, s ezt a lefekvést nem tekintem
a nappal egyszerû folytatásának, hanem
mintegy átlépek vele egy másik, egy eszményibb világba. Az álmot nem az alvás
hozza, hanem már ébren elkezdek „álmodni”, beleringatom magam valami
kellemes, valóságon túli valóságba.
Még Magyarországon kezdõdött, abban az idõben, midõn rokonaim egy része
Rákosi börtöneiben sínylõdött, s a mindennapi életben semmi változást, semmi
újat, semmi reményt nem lehetett találni.
Esténként azonban elhatároztam, hogy
„építek egy házat”. Elõször természetesen
a telket kellett megkeresni, s ennek érdekében bebarangoltam képzeletben a
legkülönbözöbb tájakat. Végül egy szép,
fenyves hegyoldalnál kötöttem ki. Az építkezés gond és problémák nélkül folyt. A
ház természetesen egy tóra nézett, de azon
túl is messze el lehet látni – a fenyõerdõk
rengetege fölött a távoli hegyekig.
Ez a „házépítés” estérõl, estére, hónapokon keresztül tartott. Alig vártam,
hogy véget érjen a nappali tennivalók sora, mert még rengeteg dolgom volt az esti
építkezéssel. Idõvel persze az is megesett,
hogy napközben is „elrepültem” a házba: kínos, nehéz pillanatokban hirtelen
lehunytam a szememet, s már ott is voltam a tavaszi illatokat ontó erdõben.
Éveken keresztül „jártam” esténként
felüdülni mesebeli lakomba, míg végül a
valóságban is Svájcba kerültem – ez a
minden esti kirándulás tehát elvesztette
varázsát – valami más álom után kellett
néznem. Luganóban, a forró nyári éjszakákon, egyre inkább a havas, hûvös tájak felé fordult az érdeklõdésem. Elõfordult, hogy altatóul kedves Petõfi-versem
sorait mormolgattam: „Mint befagyott
tenger, olyan a sík határ, / Alant röpül a
nap, mint a fáradt madár…” S elképzelve
azt a nagy dermedtséget, szépen én is
belesüppedtem a végtelen tájba.
A legaltatóbb képzeletbeli vidék
azonban a virágos rét. Egy idõ óta estérõl estére búzatáblák között sétálok.
Mindig tavaszi szellõk lengetik a friss
hajtásokat s a virágszirmok harmattól
csillognak. Fehér margaréták, sárga
kankalinok, kis, kék fejükkel az ibolyák,
veronikák. A levegõben áttetszõ szárnyú
káposztalepkék, szitakötõk, egy-egy barátságosan döngicsélõ méhecske…
Kedves Barátom! Ha ma este nem
tudsz elaludni, gondolj rám, és gyere velem erre a határtalan, virágos rétre! A
szíved megtelik derûvel, békességgel.
Erre nem járnak rossz emberek, ide nem
érkezik semmi bosszantó hír.
„Hallod?… A kakas… A harang… A
páva szól… / S a szamár is, messze,
messze… / Feketén cikáz a fecske / Szalagként vonul a távoli nyárfasor.”
Hol van már a metropoliszok esztelen
rohanása, a haszontalan csatározások?
Hová tûnt a harsogó öröm? Hová a
gyász? Mire Francis Jammes versének
végére érsz, fölszív mindent a mámorító
ragyogás…
Saáry Éva
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1ÚTON – ZARÁNDOKLAT A
CSALÁDOKÉRT

NINCS MÁS ÚT, CSAK A MEGBOCSÁTÁS!

A Mária Rádió Egyesület és a Mária Út Egyesület közös rendezésében augusztus 16-án lezajlott az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap a családokért. A
döntõen Mariazell és Csíksomlyó közötti útvonalon, 105 egynapos járóföldnyi szakaszon szervezett 1Úton zarándoklaton tizenegyezer gyalogos zarándok vett részt.
Huszonkétezer ember volt jelen – a ségesek és gyógyulók, vallástalanok és
csatlakozókkal együtt – a záró szentmi- többféle keresztény felekezethez tartoséken, melyeket a helyi papság tizenöt zók együtt zarándokoltak. Volt babako– szlovák, szlovén és magyar – püspök- csis zarándoklat, volt vakoknak szakakel együtt mutatott be. A Duna TV a sza, volt cigány csoport, volt a katonáknap folyamán tíz helyszínrõl, élõben nak külön zarándoklata és az otthontalatudósított, amit több százezer ember lá- nok is közösségbe szervezõdve együtt
tott, a zarándoknappal foglalkozott a zarándokoltak, együtt voltak, egy úton.
Kossuth Rádió Hely címû mûsora, ilA mindennapi hajszából kiszakadás,
letve a híradó is. Ezek alapján a Kár- a családdal és a szélesebb közösséggel
pát-medence egyik legnagyobb lelki való együttlét, az erõpróba, a termérendezvénye volt már az elsõ 1Úton szetközelség, az imák, énekek, áldások
Zarándoknap a családokért.
és istentiszteletek együttes hatása segíA családok együtt zarándokoltak és tett megnyílni az emberi szíveknek
imádkoztak, a szülõk megáldották a nap egymás és Jézus felé. Az 1Úton Zaránsorán a gyermekeket, a gyermekek pedig doknap célja éppen ez volt: az emberek
áldást mondtak a szülõkre. Az 1Úton induljanak el az Isten keresése és kövehonlapján (http://1uton.mariaut.hu) ta- tése útján.
núságtételek egész sora vall a nap felJövõre a békéért és az együttmûködéemelõ lelki tartalmáról, és itt elérhetõ az sért, különösen a Kárpát-medence népeiösszes film és rádiós anyag is.
nek kölcsönös megbecsüléséért szerveA társadalom reprezentatív mintájá- zik meg az 1Úton Nemzetközi Zaránnak tekinthetjük az 1Úton Zarándokna- doknap következõ évi eseményét a Nagypot, mert családosok és magányosok, boldogasszony ünnepet követõ szombagyerekek, fiatalok és idõsebbek, egész- ton, 2015. augusztus 22-én.
£

Szûz Mária mennybevétele ünnepén, augusztus 15-én kezdõdött – az európaiak számára szinte elképzelhetetlen örömünnep: Istendicsõítés, Mária köszöntése éneklés és taps közepette – az Isteni Irgalmasság III. Apostoli Világkongresszusa a dél-amerikai Kolumbia fõvárosában, Bogotában. Az egyhetes rendezvénysorozaton a nagy távolság miatt Magyarországot ez alkalommal egy
egészen kis „delegáció”, Csillag Péter diakónus és felesége, Csillag Éva képviselte – az osztrák csoporthoz csatlakozva.
Mintegy 1800-2000 résztvevõ
ünnepelte, tanulta, imádkozta, könyörögte, fedezte fel újra Isten irgalmasságának nagy titkait. Óceániától Ázsián, Európán, Afrikán át
Amerikáig mintegy negyven országot képviseltek a kisebb-nagyobb delegációk, a szomszédos
latin-amerikai országok és a helyi
hívõk nagy többségével. Sokat tanultunk tõlük.
„Szeresd Uradat, Istenedet
teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, minden erõdbõl!” – Hányszor hallottuk, hirdettük magunk is Isten fõ parancsolatát –
ám itt láttuk, tapasztaltuk és meg
is éltük. Mi európaiak – gondolom kivétel nélkül – azzal a forró
vággyal a szívünkben tértünk
haza a vén kontinensre, hogy de
jó lenne ilyen tûzzel, lánggal, Christoph Schönborn bécsi érsek
hittel, örömmel sugározni Jézus
nünk, amikor egybehangzóan vallják:
Krisztus szeretetét, vagyis irgalmát.
Ha csak két szó lehetne ennek a nincs más út, csak az isteni irgalomból
cikknek a terjedelme, akkor ezt a ket- fakadó kiengesztelõdés.
Távolinak, szinte egzotikusnak tûtõt választanám: öröm és kiengesztenik az õ problémájuk nekünk itt, Malõdés.
Az öröm nem elõadások témája, ha- gyarországon. Ám kiengesztelõdésre
nem az elsõ pillanattól az utolsóig meg- minden emberi kapcsolatban, minden
tapasztalt élmény, könnyeket fakasztó családban, minden országban bõségetalálkozások, az irgalmasság megrendítõ sen van igény és alkalom. Az üzenet
mûvei, alapítványok meglátogatása so- mindnyájunknak szól: családi viszályok és súlyos társadalmi konflikturán áradt felénk.
A kiengesztelõdés pedig mint a sok, tragédiák áldozatai egyaránt masokféle konfliktus megoldásának guk elé idézhetik Jézus alakját, amint
egyetlen lehetséges útja és eszköze végighalad Jeruzsálem poros útján…
szinte minden tanításban, tanúságté- Nincs más út, csak a megbocsátásé.
telben elhangzott – egy olyan ország- Még akkor is, ha senki nem kért bocsában, ahol gerillák és áldozatok, egy- natot. Csak a kiengesztelõdés tesz szamással harcoló csoportok ádáz ellen- baddá, és szabadítja fel a másikat is –
ségeskedése teszi félelmetesen bi- síron innen és túl.
Isten csodálatos meglepetést készízonytalanná az emberek hétköznapjait, és teszi tönkre sok család vagy sze- tett nekünk, magyaroknak a világkongresszus nagy sodrásában. A világegymély életét.
A kiengesztelõdés talán legszebb és ház négy nappal korábban, augusztus
legbeszédesebb szimbóluma lehetne az 16-án ünnepli a mi Szent István kiráa fénykép, amely a kongresszuson ké- lyunkat. Ez nekünk ott akkor eszünkbe
szült: egy halálosan beteg, megtört ki- sem jutott, ám a nap estéjén meglepõdcsi asszony, Phedra – egykor maga is ve vettük észre, hogy Isten megünnegerilla, sokak gyilkosa volt – egy áldo- pelte velünk, körülöttünk ott messze,
zat, Maria Cecilia vállára hajtja a fejét, Dél-Amerikában Szent István királyt.
aki a 2002-es, nyolcvan halálos áldoza- Azon a napon a szentmisén – melyet
tot követelõ boyacai templom elleni több mint húsz püspök és közel nyolcgerillatámadás során elvesztette csa- van pap mutatott be együtt – régi kedládtagjait és maga is súlyosan meg- ves barátunk, a nigériai Martin Ouzukégett. A fotográfián szereplõ két asz- wu püspök volt a fõcelebráns, mellette
szonytól hallottuk drámai történetüket az oltárnál éppen férjem, Péter volt a
– ha valakiknek, nekik: a terroristának diakónus, aki az evangéliumot olvasta.
és áldozatának – igazán el kell hin- Az afrikai püspök a szent magyar királyról prédikált. Estefelé a püspöki
konferencián levõ szállásunk felé baktatva, a kerten át fényes tûzijáték látszódott valamelyik közeli szomszédból. Néhány perc múlva beléptünk a fõpásztoroknak elõkészített vacsora termébe, ahol nagy örömmel üdvözölt
minket a francia Philippe Barbarin bíboros, és rázendített a magyar himnuszra. Nemzeti énekünket hibátlanul
tudja, egy sok évvel ezelõtti magyar
utazása során tanulta meg. Vele együtt
énekeltünk, miközben a fõpásztorok
beszélgetésének zsivaja alább hagyott,
lassan mindenki ránk figyelt, és egy laza körben állva Szent István király ünnepének estéjén a világ fõpásztorai elnémulva hallgatták a mi magyar himnuszunkat.
Igen, Isten számon tartotta és megünnepelte Szent István királyt Bogotában
is. Csodálatosak az õ tettei!
A tettes és az áldozat
Csillag Éva, Budapest

A VAJDASÁG LEGNAGYOBB
ZARÁNDOKHELYE
Doroszló-Szentkút a Szabadkai Egy házmegye, illetve vajdasági magyarság
legismertebb zarándokhelye, ahová szeptember 7–8-án hívek ezrei érkeztek az
idén is a hagyományos kisasszony-napi
búcsúra, melynek mottója ez volt: „Za rándok Jézus – zarándok Egyház – za rándok ember”. A búcsú napjain a ma gyar mellett horvát, német és szlovák
nyelven is miséztek.
Szeptember 7-én Paskó Csaba tartott
elmélkedést a nap mottójáról. Az esti dicséret után Udvardy György pécsi püspök
mutatta be a szentmisét, melynek keretében kiszolgáltatták a betegek szentségét a
jelen lévõ idõs és beteg zarándokok számára. Ezt görögkatolikus liturgia követte.
A lobogóikkal felvonuló közösségek
gyertyás körmenetét követõen megáldották a jármûveket is. A napot népi áhítatosság, rózsafüzér és filmvetítés zárta.
Kisboldogasszony napja fájdalmas rózsafüzérrel, keresztúti áhítatossággal kezdõdött. Az ünnepi szentmisét Beer Miklós váci püspök mutatta be a huszonöt
éves szolgálati jubileumát ünneplõ Pén-

zes János szabadkai püspök, valamint
számos paptársa közremûködésével.
A tradíciót követve a szentkúti búcsú
keretében tartották a bácskai hordozható
Mária-szobrok találkozóját, doroszlói,
gombosi és magyarországi máriás csoportok részvételével.
A Szûz Mária – Keresztények Segítsége Kegyhely, népiesen a Doroszlói
Szentkút a délvidéki Szabadkai Egyházmegye területén található központi búcsújáró hely. Az 1807-tõl vezetett historia domus tudósítása szerint 1792-ben a
Szent Szûz jósága által a gombosi vak
Zablóczki János visszanyerte látását, miután megmosdott a kút vizében. Ezt követõen indultak meg a zarándoklatok, és
a Kalocsa-Bácsi Érsekség hivatalos búcsújáró helyévé lett, ahol eddig több
mint nyolcvan csodás gyógyulást jegyeztek fel. A Doroszlói Szentkutat
nagy számban keresik fel horvát (bunyevác és sokác), szlovák, valamint ruszin
görög rítusú katolikusok és szerb pravoszláv egyházhoz tartozók is.
Magyar Kurír

ÁLLÍTSÁK BÍRÓSÁG ELÉ A
DZSIHADISTÁKAT
Angol vallási vezetõk felhívása
A Daily Telegraph angol napilapban közzétett felhívást az Egyesült Királyságban élõ vallási vezetõk – keresztények, muzulmánok, zsidók, szikhek és
zoroasztriánusok – közösen intézték David Cameron miniszterelnökhöz.
A kényszerû megtérések, a lefejezé- ben. A nemzetközi közösség félreérthesek, a keresztények és jazidik keresztre tetlenül jelezze a kegyetlenségeket elköfeszítése történelmi méretû tragédiát je- vetõk felé, hogy felelniük kell tetteikért.
Ami Irakban történik, nem egyedi
lentenek – állapítja meg a levél, amelyet
többek között Declan Lang püspök, eset; hanem egy világszerte egyre erõsöClifton fõpásztora, az angliai és walesi dõ tendenciának, a fokozódó üldöztetéspüspöki konferencia nemzetközi ügye- nek és a vallásszabadság korlátozásának
kért felelõs részlegének elnöke is aláírt.
újabb példája – fejtik ki a nyilatkozat
A brit vallási vezetõk szerint ezek a aláírói. A kormányok, a nemzetközi inbûntettek nem maradhatnak büntetlenek. tézmények és a nem kormányzati szer„Erõteljesen szembe kell szállni a bün- vek ébredjenek tudatára ennek az általátetlenség kultúrájával, ami lehetõvé te- nos válságnak. Idejüket és energiájukat
szi, hogy ezeket a rettenetes kegyetlen- fordítsák arra, hogy biztosítsák ennek az
ségeket elkövessék.”
alapvetõ jognak a tiszteletben tartását
Sürgetõ felhívást intéznek a Came- úgy, hogy a jövõben ne történhessenek
ron-kormányhoz: mint a Biztonsági Ta- meg hasonló tragédiák – írják közös felnács állandó tagja éljen elõjogával, és hívásukban az Egyesült Királyság valláeszközölje ki, hogy a Nemzetközi Bûn- si vezetõi.
ügyi Bíróság indítson vizsgálatot az ügy(Vatikáni Rádió)
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HÍREK – ESEMÉNYEK
A Magyarok Kenyere

Imanap a szinódusért

Augusztus 20-án a pécsi Dóm téren
Udvardy György püspök áldotta meg a
Magyarok Kenyerét, melyhez a lisztet
a Kárpát-medence magyarlakta telepü léseirõl gyûjtötték. Az ünnepségen be szédet mondott mások mellett Páva
Zsolt, Pécs polgármestere, Korinek László, a kezdeményezés ötletadója és
Böjte Csaba ferences szerzetes. Az
„összmagyar lisztbõl” a kárpátaljai kis
magyar település, Verbõc vendégková szával és a Parajdról kapott sóval ké szült el a Magyarok Kenyere. A meg maradt lisztet – mint korábban is – a
dévai Szent Ferenc Alapítványnak,
kétezer-háromszáz erdélyi árva gyer mek étkeztetésére ajánlották fel.

Szeptember 28-ra imanapot hirdetett meg a püspöki szinódus titkársága
az október 5. és 19. között tartandó harmadik rendkívüli közgyûlése alkalmából. Mint ismeretes, a szinódusi ülés
témája: „A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az evangelizáció
összefüggésében”.
A szinódusi titkárság arra kéri a
részegyházakat, plébániai közösségeket, a megszentelt élet intézményeit, a
társulatokat és a mozgalmakat, hogy
imádkozzanak a szentmiséken és más
ünnepi alkalmakkor a szinódus idején
és az azt megelõzõ napokban. Rómában mindennap imádkoznak a Santa
Maria Maggiore-bazilika Salus Populi
Romani-kápolnájában.

Nagyvárad ünnepelt
Szent László király alakja kelt életre
augusztus 23-án délután a nagyváradi ró mai katolikus püspöki palota kertjében.
A püspökség, a katolikus líceum és a vá rosi Szigligeti Színház által szervezett
családi nap a Székesfehérváron bemuta tott Koronázási Ünnepi Játékokból vett
látványos, színpadi mûsorral indult az is kola gyermekkórusa, a színház társulata
és Benedekffy Katalin énekesnõ közre mûködésével. A nap „sztárja” az a nyolc
óriásbábu volt, melyek Szent Lászlót és
családját ábrázolták.
Pápai temetõlátogatás
Az elsõ világháború kitörésének
centenáriumán, szeptember 13-án Fe renc pápa Gorizia közelében, a Fo gliano di Redipuglia-i osztrák–ma gyar katonai temetõben rótta le tiszte letét a harcokban elesett katonák em léke elõtt. A Szentatya imádkozott és
virágkoszorút helyezett el az emlék mûnél, majd szentmisét mutatott be a
katonai emlékhelyen. A szertartás so rán imádkoztak az elesettekért és min den háború hõsi halottaiért. Ferenc pá pa a katonai püspököknek és a többi
fõpásztornak egy lámpást adott, hogy
egyházmegyéikben az elsõ világhábo rúra emlékezõ szertartások során
gyújtsák meg azt. – Az osztrák–ma gyar temetõben 14 550 katona kapott
végsõ nyughelyet, olyanok is, akik
más harctereken estek el.
Fegyver helyett…
Aleppó apostoli helynöke az augusz tus végi Rimini Meetingen beszélt Szíria
helyzetérõl. Ezt követõen Georges Abou
Khazen püspök a Vatikáni Rádió mun katársának nyilatkozva elmondta, hogy
az országban idáig huszonhárom külön bözõ etnikai és vallási csoport élt együtt.
Világosan látszik, hogy a Közel-Keletrõl
el akarják ûzni a keresztényeket és a töb bi kisebbséget. A helynök rámutatott: a
Nyugat inkább a kiengesztelõdést segít se elõ fegyverek szállítása helyett. A
négymillió lakosú Aleppóban szinte
mindent nélkülöztek a lakosok. Az em berek csak a templomokban, kolostorok ban, mecsetekben található kutaknál jut hatnak vízhez.
Cselekedni kell!
Shlemon Warduni bagdadi káld püs pök a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva ke mény szavakkal ítélte el a Nyugat késle kedését az üldözött moszuli kereszté nyek megsegítését illetõen. „A nemzet közi közösség egy hónapos késéssel, is mételt felhívásainkat követõen lépett
közbe. Azt szeretnénk, hogy Európa és
az Egyesült Államok valóban komolyan
vegye üldöztetésünket. Az úgynevezett
Iszlám Állam terjeszkedése az egész vi lágra veszélyt jelent” – jelentette ki a fõ pap. A szörnyû helyzet megoldása érde kében cselekedni kell!

Béke és vallásközi párbeszéd
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek velük!” Ez a
nagy vallások közös nevezõje – nyilatkozta Federico Lombardi SJ szentszéki
szóvivõ szeptember 4-én, azt követõen,
hogy Ferenc pápa magánkihallgatáson
fogadta Simón Peresz volt izraeli államelnököt, majd El Hasszán bin Talal herceget fogadta a jordániai hasemita királyságból. A volt izraeli államelnök
azért kért kihallgatást a pápától, hogy tájékoztassa õt a békére irányuló tevékenységérõl. A pápa vendégével egyetértésben megállapította: a vatikáni békeima-kezdeményezés, amelyen részt vett
Simón Peresz, valamint Mahmúd Abbász, egyáltalán nem jelent kudarcot az
azt követõ események ismeretében. Inkább egy kapu kitárása, amely továbbra
is nyitva marad, és ami az elõrehaladás
kezdetét jelenti.
A munkácsi püspök a háborúról
Az I. világháború harcaiban elhunytakért mutatott be gyászmisét Majnek Antal munkácsi püspök szeptember 5-én a
budavári Mátyás-templomban a világháború kitörésének százéves évfordulóján.
A háborúkat az emberi lelkek döntik el –
mondta a püspök. Helyes döntésekkel
sok háborút meg lehetett volna elõzni.
Ha senki sem akarna háborúba menni,
akkor két vezetõ hiába akarná azt kirobbantani. A háborúval kapcsolatos személyes döntésre utalva azt mondta:
Szent Márton megkeresztelkedésekor
otthagyta a hadsereget, és a béke harcosa, Isten katonája lett.
Magyar Napok Kolozsváron
Augusztus 18–24. között ötödször rendeztek Magyar Napokat Kolozsváron. A
közel ötszáz színvonalas program mindegyike számos érdeklõdõt vonzott Erdély
különbözõ részeibõl, sõt az anyaországból is. Bár a fõtér, a fesztiválutcává alakított Farkas utca, a Fogoly utca és más
helyszínek is „nagyon magyarok” voltak
ezen a héten, ez a város román lakóit sem
zavarta. A színvonalas rendezvényt általában õk is pozitívan értékelték.
Szentföldi fõpapok Szentkúton
Mátraverebély-Szentkútra látogattak
augusztus 20-án a magyar ferences rendtartomány meghívására hazánkba érkezett, különbözõ keresztény közösségekhez tartozó szentföldi egyházi személyiségek, köztük Joseph Jules Zerey jeruzsálemi melkita érsek, Grégoire Pierre
Melki jeruzsálemi káld püspök, Melki
Murad jeruzsálemi szír ortodox érsek. A
szentmise elõtt a vendégek beszéltek a
közel-keleti keresztények helyzetérõl, az
Irakban és Szíriában tapasztalható egyre
erõsödõ keresztényüldözésrõl. Kérték a
magyar hívek imáját, de hangsúlyozták:
az iszlám fanatikusokért, vagyis az üldözõikért is imádkozzunk.
£
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A GÁZAI PLÉBÁNOS FERENC PÁPÁNÁL
Ferenc pápa fogadta a gázai plébánost, P. Jorge Hernandez argentin miszszionáriust, aki a kihallgatás után interjút
adott a Vatikáni Rádiónak.
Elmondta, hogy nagy kegyelmet jelent a gázai keresztény közösség számára Ferenc atya lelki közelsége. A háború
idején is mindig kinyilvánította együttérzését: e-mailt küldött, amit azonnal lefordítottak arab nyelvre. Ezekben a nehéz pillanatokban óriási vigasztalást,
megkönnyebbülést jelent a pápa közelsége. „Most, hogy személyes találkozásra hívott minket, még jobban érezzük közelségét, szavát, bátorítását, hogy legyünk a gázai föld sója.”
A pápa a megbeszélés során a következõket mondta: „Az Evangélium áldozatokat igényel, amelyeket Jézus mindnyájunktól kér, különbözõ helyeken.
Nektek tanúságot kell tennetek Jézus
Krisztusról ott, azon a földön, amely õt
szenvedni látta, amely látta halálát, de
látta feltámadását is. Tehát erõvel és bátorsággal haladjatok elõre!” Ezek voltak azok a szavak, amelyek különösen
nagy hatást gyakoroltak az argentin
misszionáriusra.
Ferenc pápa tudja, hogy kis nyájról
van szó: kétmillió lakos közül mindössze ezerháromszáz a keresztények száma, a katolikusok százharminchatan
vannak. Természetesen nagyon jók a
kapcsolatok a katolikusok és az ortodoxok között – mondta P. Hernandez, gázai
plébános. – Nem teszünk különbséget,
ez már köztudott.
Arra a kérdésre, hogy Ferenc pápa
béke iránti elkötelezettségét hogyan
érzékelik a nem keresztények, az ar gentin misszionárius a következõket
válaszolta:
„Egy életre szóló elkötelezettség ez:
egzisztenciális és konkrét. A pápa azt

mondja, hogy a béke lehetséges, hogy
mind a két nép élhet békében, tanúságot
téve a Béke Fejedelmérõl, Jézus Krisztusról. Ferenc pápa szentföldi zarándoklatának gyümölcseit már most látjuk, és
a jövõben is látni fogjuk: meghódította
az emberek szívét, jó szóval fordult
mindkét államhoz és néphez. Ez számunkra egy óriási kegyelem.”
A gázai plébános annak a reményé nek adott hangot, hogy a tûzszünet tar tós és hosszú lesz, örökké tart. Elég, ha a
két nép szenvedésére tekintünk. Abszo lút szükség van arra, hogy mindenki
megértse: a háborúnak nincsenek nyer tesei. Mindkét fél megfizeti a háború
következményeinek árát, ki így, ki úgy.
Alapvetõen azonban a háborúnak csak
vesztesei vannak.
P. Hernandez, gázai plébános a következõ felhívással fordult a Vatikáni Rádió
hallgatóihoz, saját népéhez:
„Mindenekelõtt törekedjenek az
igazságosságon alapuló béke építésére.
A béke lehetséges, a béke áldozathoza talt kíván, igényli, hogy elismerjük egy mást. A béke lehetséges. Fõleg a keresz tények számára. Mi keresztények va gyunk, a Béke Fejedelmének követõi
Jézus Krisztus földjén: gondoljunk Izra elre, Palesztinára. Legyünk erõsek és
szilárdak a tanúságtételben, amelyet Jé zus Krisztus kér tõlünk, aki azt akarja,
hogy ott, Izraelben és Palesztinában le gyünk tanúi” – mondta P. Hernandez,
majd köszönetét fejezte ki mindazok nak, akik a gázai hívekhez közel álltak.
Fõleg a betegekre gondolt, akik szenve déseiket ezért a békéért ajánlották fel. A
gázai keresztények is imádkoznak
mindazokért, akik értük imádkoznak –
tette hozzá P. Hernandez argentin misz szionárius, gázai plébános.
(Vatikáni Rádió)

TEMPLOMBAN NINCS NIGHT CLUB
Magyar helyreigazítás a Vatican Insider hírportálon
Magyarországon nincsen night clubnak átalakított templom címmel jelentetett meg helyreigazítást Gyõriványi Gábor szentszéki nagykövet és Tóth Tamás
pápai káplán, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora szeptember 11-én a
Vatican Insider címû, a Vatikánnal foglalkozó olasz nyelvû hírportálon.
A helyreigazítás egy szeptember 8-án
megjelent cikkre vonatkozik, amely a
már nem templomként mûködõ egykori
templomépületek sorsával foglalkozott.
A vaticaninsider.lastampa.it honlapon
megjelent írás – Gianfranco Ravasi bíborosnak, a Kultúra Pápai Tanácsa elnökének korábbi kijelentéseire hivatkozva –
azt állította, hogy Magyarországon egy

volt bazilika éjszakai szórakozóhellyé
alakult át, ahol az oltáron éjszaka sztrip tíz folyik.
„Magyarországon nincsen egy bazilika sem, amely night club lett, és amelynek oltárán éjszakánként sztriptíz folyik”
– szögezte le levelében Gyõriványi Gábor, a Szentszéknél akkreditált magyar
nagykövet és Tóth Tamás, a PMI rektora.
A Vatican Insider cikkét helyreigazító levél emlékeztet rá, hogy ugyanez a
téves hír, amely félreértelmezte Ravasi
bíboros korábbi kijelentéseit, már
2009-ben is megjelent a sajtóban, és ezt
akkor a Magyar Katolikus Püspöki Kon ferencia már cáfolta.
(MTI/Magyar Kurír)

MAGYAROK HÁLAADÁSA
KRAKKÓ-LAGIEWNIKIBEN
Tíz évvel ezelõtt, 2004. október 9-én adjuk annak, hogy a magyar nép bizaláldotta meg Erdõ Péter bíboros-prímás, a mát az Irgalmas Istenbe helyezi, és
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyénenként is élni akarjuk az irgalmas
elnöke Krakkó-Lagiewnikiben az Irgal- szeretet életét családjainkban, embermasság-bazilika altemplomában épült társaink körében. Napról napra kérjük
magyar kápolnát. Az ünnepi szentmisén Istent, hogy irgalmazzon nekünk és az
és a felemelõ szertartáson mintegy hat- egész világnak.”
£
ezer magyar hívõ vett részt.
„A jeles évfordulón hálát
adunk „az Irgalomban gazdag Istennek” azért, hogy ez
a remek mûvészi alkotás
létrejött a magyar nép adományaiból – írja a krakkói
bazilikában lapzártánk után,
október 2-án tartandó hálaadó szentmisére szóló meghívásában Katona István
nyugalmazott egri segédpüspök. – Ezzel is tanújelét Magyar szentek a kápolna mozaikján
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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: Or solyiták 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, Nizza.
Lotharingia: Misézõ hely: Nancy.
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: augsburgi-misszio@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 66 2530, fax: 38 662 599.
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.
£
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EZERÖTSZÁZ ÉVES KOLOSTOR
Ezerötszáz éves fennállását ünnepli
az Ágoston-rendi Szent Mór-kolostor a
svájci Wallis kantonban. A Nyugat legrégebbi, folyamatosan fennálló kolostorában szeptember közepén kezdõdnek
meg a jubileumi ünnepségek. Ezek
csúcspontja II. Tawadros kopt pátriárka
látogatása lesz 2015 õszén, aki az alapítás tulajdonképpeni évfordulóján érkezik majd az Ágoston-rendi szerzetesek
otthonába.
A római császárság idején lett híressé
a település, amikor Mór (Mauritius) és
katonái – a thébai légió tagjai – 300 körül

vértanúságot szenvedtek a város falain
belül. Emlékükre alapította Zsigmond
burgundiai király 513-ban a Szent Mórkolostort, melyet 515-ben a máig fennmaradt apátsággá bõvített ki.
1991 óta Szent Mórt mint egyiptomi
vértanút a kopt szentek között is tisztelik. Svájcban a thébai légió további három egyiptomi származású mártírját
övezi tisztelet. Az apátság újkori történetében is vannak mártír szerzetesek, például Maurice Tornay (1910–1949), aki
tibeti missziója során szenvedett vértanúhalált.
£

VALLÁSI DEMOGRÁFIA
A washingtoni székhelyû Pew kutatóintézet tanulmányozta nyolc vallási csoport demográfiai jellemzõit. Ezek között
a buddhisták, keresztények, hinduk, zsidók, muzulmánok, a népi vallások követõinek, valamint más vallásokhoz tartozók, illetve vallásokhoz nem tartozók
földrajzi elhelyezkedését. A keresztények
és a muzulmánok élnek legelszórtabban a
világon, a többi vallási csoport tagjai ez-

HIRDETÉSEK
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

Kedves Testvérek!
A makói Római Katolikus Temetõ
Kriptakápolnájában évek óta méltatlan
állapotok uralkodnak, felújítása az anyagi háttér hiánya miatt húzódik. Tervünk,
hogy átalakítjuk és felújítjuk a temetkezési helyet, így méltó nyughelye lehet
mindazoknak, akik már oda vannak temetve, és azoknak, akik igényesen helyreállított kriptakápolnánkat választják
majd temetkezési helyként. A felújítást,
melynek költsége számításaink szerint
800 000 HUF körül várható, 2014 nyarán szeretnénk elvégeztetni. Terveink
megvalósításához kérjük a kedves testvérek nagylelkû támogatását.
Hálás köszönettel:
Pálfai Zoltán plébános /
dr. Kõszegi Béla
Szent István Király Plébánia
H-6900 Makó
Szent István tér 22/A
Bankszámlaszám:
11735074-20010836
Switf kód:
OTPVHUHB
IBAN:
HU14 1173 5074 2001 0836 0000 0000

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
£

zel szemben egy vagy két nemzetben élnek. A nem vallásos népesség növekszik
Európában és Észak-Amerikában. Kína
ad otthont a buddhisták több mint
50%-ának és a népi vallások 73%-ának.
A hinduk 94%-a Indiában él.
Az iszlámot a közvélekedés még mindig a Közel-Kelethez és Észak-Afrikához
köti, ám mindössze 20%-uk él ezekben a
régiókban. A legnépesebb muzulmán lakossággal rendelkezõ országok: Egyiptom, Indonézia, India, Pakisztán, Banglades és Nigéria. E hat nemzetben él a világ
600 ezer muzulmánjának 53%-a.
A keresztények alkotják azt a csoportot, amely a legarányosabban oszlik el a
világon. A 2,2 milliárd keresztény fele
11 országban él: USA, Brazília, Mexikó,
Oroszország, Fülöp-szigetek, Nigéria,
Kína, Kongói Demokratikus Köztársaság, Németország, Etiópia és Olaszország. Ezekben a nemzetekben él a világ
lakosságának 38%-a. A zsidók jelentõsen megoszlanak a világ népessége terén. A 14 millió zsidó 81%-át az Egyesült Államokban és Izraelben találjuk – a
Pew kutatóintézet felmérése szerint. £
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Telefax: (0049) 89/98 54 19
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