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Az európai magyar katolikusok lapja

BOLDOGOK A
TISZTA SZÍVÛEK
Virágvasárnap, március 29-én ünnepeltük a 30. Ifjúsági Világnapot,
amelyre Ferenc pápa a nyolc boldogság témakörébõl a következõt választotta üzenetéhez: „Boldogok a tiszta
szívûek: õk meglátják Istent” (Mt 5,8).
2016 júliusában Krakkóban kerül sor
a következõ nemzetközi ifjúsági világnapra. A Szentatya üzenetébõl közlünk részleteket az alábbiakban.
Kedves fiatalok!
Folytatjuk lelki zarándoklatunkat Krakkó felé, ahol 2016 júliusában a következõ ifjúsági világtalálkozót fogjuk tartani.
Utunk vezérfonalának a nyolc boldogságot választottuk az Evangéliumból. Tavaly a lélekben szegények boldogságáról
elmélkedtünk, amely a „hegyi beszéd”
tágabb összefüggésébe illeszkedik. Felfedeztük együtt a nyolc boldogság forradalmian új jelentését és Jézus nyomatékos hívását, hogy bátran vessük bele magunkat a boldogság keresésének kalandjába. Idén a hatodik boldogságról elmélkedünk: „Boldogok a tiszta szívûek,
mert meglátják az Istent” (Mt 5,8).
A boldog szó kilencszer fordul elõ Jézusnak ebben az elsõ, nagy lélegzetû beszédében (vö. Mt 5,1–12). Olyan, mint
egy refrén, amely felidézi az Úr hívását,
hogy vele együtt lépjünk rá az útra,
amely minden kihívás dacára az igazi
boldogság útja.
Igen, kedves fiatalok, a boldogság kutatása közös minden korban, minden
életkorú emberben. Isten minden férfi és
nõ szívébe beleültette a boldogság, a teljesség iránti elnyomhatatlan vágyat.
Nem érzitek, hogy a szívetek nyugtalanul keresi folytonosan azt a jót, amely
betöltheti a végtelen iránti szomjúságot?
A Teremtés könyvének elsõ lapjai bemutatják számunkra azt a boldogságot,
amelyre meghívást kaptunk: az Istennel,
a többi emberrel, a természettel és önmagunkkal való tökéletes közösséget. Isten
eredeti tervében az emberiség számára
az szerepelt, hogy szabadon hozzáférhessünk a Teremtõhöz, bensõséges kapcsolatban legyünk vele, lássuk õt; hogy
az isteni fény igazsággal és átláthatósággal világosítson meg minden emberi
kapcsolatot. A tisztaságnak ebben az
eredeti állapotában nem léteztek „álarcok”, kibúvók, nem volt ok rá, hogy
egyik ember rejtõzködjön a másik elõl.
Minden tiszta és világos volt. Amikor a
férfi és a nõ enged a kísértésnek és megtörik az Istennel való bizalmas kapcsolatot, a bûn belép az emberi történelembe
(vö. Ter 3). A következmények azonnal
érzékelhetõvé válnak az embernek az
önmagához, a másik emberhez és a természethez fûzõdõ kapcsolatában. E következmények pedig drámaiak: odavész
az eredeti tisztaság. Attól a pillanattól
kezdve nem lehetséges többé a közvetlen
kapcsolat Isten jelenlétéhez. (...)
Minden férfi és nõ szívében folyamatosan felhangzik az Úr hívása: „Az én arcomat
keressétek!” (vö. Zsolt 27,8). Ugyanakkor
mindig szembe kell néznünk azzal a ténynyel, hogy szegény bûnösök vagyunk. Ezt
olvassuk például a Zsoltárok könyvében:
(Folytatás a 7. oldalon)
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Casciai Szent Rita
Ünnepe: május 22.
Ritát idõs szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták
Istentõl ajándékba. Szülei – valószínûleg
kényszerhelyzetben – odaígérték a kezét
egy helybeli ifjúnak, aki a kortársak szerint vad és erõszakos ember volt. Ritának
nagyon fiatalon férjhez kellett mennie.
Férje rossz természetét hõsies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Szelídségével és jóságával végül is férje
rossz természetét sikerült legyõznie, és
lelkét Istenhez vezetnie. Szülei halála
után újabb gyász érte Ritát: elõbb meghalt
a férje, aki most már tisztelte és szerette õt
(egy régi ellensége ölte meg bosszúból).
Egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, akikért úgy imádkozott, hogy az Úr vegye
õket magához, mielõtt még az atyjuk halála miatti bosszú beszennyezné lelküket.
Miután sok fájdalom árán eloldódtak
e földi kötelékek, Rita hozzáfoghatott régi vágyának beteljesítéséhez: kolostorba
léphetett. Casciában a Mária Magdolna
ágostonos kolostorba jelentkezett, ahonnan egymás után háromszor visszautasító választ kapott özvegysége miatt.
1407-ben csodálatos módon bejutott:
Keresztelõ Szent János, Szent Ágoston
és Toletinói Szent Miklós vitték be éjnek
idején a kolostorba.
Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedésérõl, arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Egy nap, amikor a feszület elõtt térdelt, és vágya beteljesülését kérte, érezte,
hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely késõbb elmérgesedett, s a belõle áradó szag
miatt Ritát elkülönítették a nõvérektõl.
Csak egy római zarándoklat alkalmával
mehetett emberek közé, amikor az Úr Rita
könyörgésére eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. Betegségei, a böjtölések és a
munka fölemésztették erejét. 1447. május
22-én hívta át Isten az örök boldogságba.
Ritát már halála elõtt szentnek tartották.
Boldoggá avatását 1626-ban, szentté avatását 1900-ban fejezték be. Testét Casciában, a Szent Rita-templomban õrzik. A
hagyomány szerint Szent Rita a kilátástalannak tûnõ esetekben is képes segíteni,
ezért a lehetetlenségek szentjének tartják.
(Szentek élete)

Ma, amikor e virágzó májusi vasárnapon, pünkösd napján a hatalmas római Szent Péter templomtól a legkisebb
falusi templomig felhangzik az ének:
„Veni Creator Spiritus! – „Jöjj, Szentlélek Úristen!” – fájdalmasan kell bevallanunk, hogy sok ember elõtt ez az Isteni Személy teljesen ismeretlen. Ó, pedig az üdvtörténetben nagyon fontos
szerepet tölt be.
Már az Ószövetségben olvassuk: „Isten lelke lebegett a vizek felett” (1Móz
1,2). Szent Cirill azt mondja, hogy mint a
kotlóstyúk, életre keltette az élet csíráját.
Az Újszövetség hajnalán megjelent
Gábor angyal, és mondja a Szent Szûznek: „A Szentlélek száll tereád (...) és Fiat szülsz (Lk 1,35). – Ismét új élet fakad.
Amikor Jézus a Jordán folyóban megkeresztelkedett, galamb képében jelent
meg és szózat hallatszott az égbõl: „Ez
az én szerelmes Fiam, akiben nekem jó
kedvem telik” (Lk 3,22).
Amikor az Úr boldog feltámadása után
a mennybe szállt, ajándékot, vigasztalót
ígért nekik: „Ipse vos docebit omnia.” –
„Õ majd megtanít benneteket mindenre”
(Jn 14,26). – Ó, be járatlanok is voltak a
tanítványok az isteni dolgokban!
És csakugyan, pünkösd napján a megígért Vigasztaló heves szél zúgása közben, tüzes nyelvek alakjában megjelent.
Az eddig félénk apostolok kiállnak a te-

rekre. Rettenthetetlen hittel és bátorság gal hirdetik az Evangéliumot. Vállalnak
minden szenvedést, de Krisztus igazsá gából nem engednek.
Testvérek! Pünkösd édes ajándék nekünk, hiszen a Katolikus Egyház szüle tésnapja. De születésnapja a mi lelki éle tünknek is! Szent Pál mondja: Nem tud játok-e, hogy az Isten temploma vagytok
és a Szentlélek lakik bennetek? (1Kor
3,16) – De mi a szomorú tapasztalat?
Hány lélekben dõlt össze ez a templom?
A Szentlélek elõször a keresztségben tett
Isten templomává. A bérmálásban meg erõsített. A bûnbánatban a halálból új
életre keltett. A betegek szentségében
megerõsíti a gyenge lelket és vigasztalja.
A papszentelésben a lelket Isten katoná jává avatja. A házasságban pedig két lel ket elválaszthatatlanul összeköt. A
Szentlélek tüze tehát a keresztelõi gyer tya lángjától a halotti gyertya pislákoló
fényéig elkísér.
Ó, milyen nagy szükségünk van a
Szentlélek tüzére, ha az örök életre el
akarunk jutni. Ez az a fény, amely utat
mutat és világít. Hit, amely melegít és él tet. Erõ, amely felemel. Víz, amely üdít
és tisztára mos!
Testvérek! Pünkösd szent napján
fogadjuk meg, hogy mindig a Szentlé lek hárfái és tiszta templomai akarunk
maradni.
£

„LEGYEN NEKEM A TE IGÉD SZERINT”
Kihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezését
Ferenc pápa március 20-án megalapította a Magyarországon élõ görögkatolikusok számára a Hajdúdorogi Metropóliát. A Szentatya ugyanezen hatállyal
Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt nevezte ki a Hajdúdorogi Metropólia elsõ
metropolitájává. A metropólia székhelye Debrecen városa. Ferenc pápa ugyanezen hatállyal a Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, elsõ püspökének Orosz Atanázt nevezte ki. Megalapította továbbá a Hajdúdorogi
Egyházmegyébõl leválasztott területbõl a Nyíregyházi Egyházmegyét, annak
apostoli adminisztrátorává Orosz Atanázt nevezte ki.
A beiktatás elsõ lépéseként március metropólia szó ugyanakkor anyaváros
23-án a hajdúdorogi görögkatolikus szé- jelentéssel bír, mely jól fejezi ki az Egykesegyházban ünnepélyes keretek között ház belsõ szándékát ezzel az elnevezéskihirdették Kocsis Fülöp érsek-metropo- sel: miként az anyaságnak, úgy ennek is
litai kinevezését. Az ünnepségen részt egy mély és elkötelezett szolgálatnak
vett Leonardo Sandri, a Keleti Egyházak kell lennie.
Kongregációja prefektusa, Alberto BottaBeszédét követõen Sandri bíboros átri de Castello, Magyarország apostoli nun- adta Ferenc pápa ajándékait az új érciusa, Erdõ Péter bíboros-prímás, több sek-metropolitának: egy kelyhet és egy
hazai és külföldi püspök, valamint Sesz- diszkoszt az eukarisztikus egység jelkéták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, peként, s a családszinódus ezüst emlékSoltész Miklós egyházi, nemzetiségi és érmét, utalva a magyarországi görögkacivil társadalmi kapcsolatokért felelõs ál- tolikusok új, nagy családjára.
lamtitkár és Seszták Oszkár, a Szabolcs(Folytatás a 2. oldalon)
Szatmár-Bereg megyei közgyûlés elnöke. Az ünnepség
ideje alatt a máriapócsi könynyezõ Mária-ikon országjáró
körútja során éppen Hajdúdorogon vendégeskedett.
Sandri bíboros köszöntõ
beszédében kiemelte: a mostani metropólia létrejötte
után a magyarországi görögkatolikus egyház már nem az
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye leányegyháza,
hanem testvéregyháza. A Kocsis Fülöp érsek-metropolita
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Miután elõzõ írásomban Jézust és Egyházát bemutattam, engedjék meg, hogy
bemutassam magamat is, mint Jézus Egyházának haszontalan szolgáját. Amikor
mindent megtesztek, mondjátok: „Haszontalan szolgák vagyunk.” (Lk 17,10)
Csodálkozni szoktam, mikor mások idõben tértem haza. A mi igehirdetésünk
elmondják, hogy mennyi mindent tettek hordozói a kiscsoportok voltak, a cursillo,
életükben. Én nem emlékeszem magam- a karizmatikusok, bibliacsoportok stb. A
nál semmi említenivalóra. Egyetlen mód- hivatalos Egyház beállítottsága pedig Buszerem az volt, hogy tettem valamit. Ha lányi-ellenes volt. Én még Paraguayban
befejeztem, másba fogtam. És mindig bulányista csoportoktól kaptam szeretetrendelkezésre álltam. Elbeszélgettem a csomagokat. Kettõvel kapcsolatban is állmûveltekkel és a bennszülöttekkel. Van tam 1989-ben. Õk nem akartak visszatéridõm paptársaimra, de a Jehova tanúit is ni az Egyházba, mert úgy érezték, hogy
szívesen betessékelem. Noha õk már el- jogtalanul szenvedték el magukon az egyveszítették bizalmukat, hogy velük együtt házüldözést. Az atyákat, akikkel e csomegérem a világ végét. Mégis barátok portosulásból találkoztam, szentéletû palettünk. Nem vitázunk arról, ami elválaszt poknak tartottam.
bennünket, hanem a sok jóról, ami valláEz a beállítottság nagyon megnehezísunkban közös. Hisz csak arra buzdítok, tette a cursillo terjedését. Sok támogatást
hogy legyetek a követõim, amint én kaptunk, mégis sokkal többen voltak,
Krisztus követõje vagyok. (1Kor 11,1)
akik velünk szembe jöttek, mint akik
Negyven évig külföldön voltam. A együtt mentek velünk.
negyven év alatt egy káromkodást sem
Az akadályok nem arra valók, hogy tuhallottam. Bár nem volt hiányérzetem, domásul vegyük, hanem hogy legyõzzük
egy hónap alatt honfitársaim mégis pótol- õket. Krisztust nem érdekli a mi ezer kifoták, amit elõtte elmulasztottam. Hasonló- gásunk, hogy miért nem tesszük meg. Õt
képpen negyven évig nem volt szüksé- csak a mi egyetlen igenünk érdekli, hogy
gem, hogy Isten létét bizonyítsam. Ha va- meglesz. Kifogásokból nem lehet Isten orlaki azt állította volna, hogy nincs Isten, szágát építeni. Nem is kell.
úgy megbámulták volna, mintha egy kék
Akadály nélkül semmi nagy dolog
színû tehenet kukorékolni hallanának.
nem jön létre életünkben. Életünk a foA következõ írásokban beszámolok, lyókhoz hasonlít, amelyek nem futnak
hogy milyen akadályokkal találkoztam nyílegyenesen a tenger felé. Néha kaaz igehirdetés során külföldön és itthon. nyarokat alkotnak, de mégis célba jutSzent Máté írja, hogy Jézus Heródes nak. Ne használjunk nagyítót az akadáidején született. Szent Lukács nem olyan lyok szemlélésében.
szófukar, hanem részletezi: Tibériusz
Aki nem bízik küldetésében, vesztes
császár uralkodásának tizenötödik esz - lesz. Csatát veszít, akinél hiányzik a gyõtendejében, amikor Poncius Pilátus volt zelem tudata. A természetfelettiben is elJúdea helytartója, Heródes pedig Galilea veszti fegyverét, akinél hiányzik a külnegyedes fejedelme, Fülöp, a testvére detésbe vetett hit. Ugyanakkor a lélekItúrea és Trachonitisz tartomány negye - mentést nem lehet levelezõ tagozaton tades fejedelme, és Lizániász Abilína ne - nulni, mint az úszást sem. Próbálni kell
gyedes fejedelme, Annás és Kaifás fõ - újra és újra.
papok alatt, elhangzott az Úr igéje János A bizalom mellett türelem is kell. Isten
hoz, Zakariás fiához, a pusztában.
néha megvárakoztat. Nem siet. Õ az idõt
A szent szerzõk a neveket garanciá - teremtette, a sietségrõl nem mondott semnak tartják, hogy az Evangélium hirdeté - mit. Nekem mindennel sietnem kell, mert
sére soha olyan alkalmatlan idõ nem mindenhol el vagyok késve. Azért siethevolt, mint éppen akkor. Ha megkérdez - tek, mert Istennek sok minden nem sürgõs.
ték volna a szociológusokat, azt a választ
Az igehirdetõ nem engedheti meg makapják: Jaj, csak most ne. Közben elmúlt gának a luxust, hogy mások jobbak legyekétezer esztendõ, és mi is megállapíthat - nek, mint õ. Krisztus felhívása hozzá a köjuk, hogy azóta minden idõ alkalmatlan vetkezõ években is csak így fog hangzani:
volt az ige hirdetésére. Szent Pál ezt elõ - „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg
re látta és megírta. Hirdesd az igét, állj magát, vegye föl keresztjét mindennap, és
elõ vele akár alkalmas, akár alkalmatlan. kövessen engem.” (Lk 9,23)
(2Tim 4,2)
Mikor a krisztustagadó Péter kivetette
Ezt csak azért írom, mert Bellér Lajos hálóját mestere utasítására, élete legcsoatyával együtt én is a legalkalmatlanabb dálatosabb halfogását tette. Nem volt

könnyû a sokéves tapasztalattal rendelkezõ Péternek engedelmeskedni halászati szakkérdésekben. Az Úr csodával
jutalmazta feltétlen engedelmességét. Én
sok esetben nem fogtam fel értelmét,
hogy miért éppen én. De válaszom nem
lehetett más: Uram, a te nevedre kivetem
a hálót. Akkor is, ha nem tudtam, lesz-e
csodás halfogás. Krisztusnak a mi századunkban is van ereje csodákat tenni.
Hogy merészség is szükséges, tapasztalatból tudom.
Elöljáróim hatvan évvel ezelõtt Paraguay õserdeibe küldtek. Pénz és kíséret nélkül bocsátottak útra. Hamburgban hajóra
szálltam, megérkeztem az új világba. A
nyelvet nem tudtam, nem voltak rokonaim
az idegenben. Az egyetlen biztosítékom az
volt: „Veletek vagyok a világ végezetéig.”
Merészség kellett, de életmû jött létre.
Huszonöt éve hazaküldtek, hogy segítsek Magyarországot kereszténnyé tenni.
Nem mondták, hogyan. Negyvenkét évig
nem beszéltem a magyart. Jövõ terveket
nem kovácsolhattam. Esetleg még alkalmasnak tartottak a jó halálra felkészítõ
társulat létrehozására. Az egyetlen, amit
tudtam: „Veletek maradok mindennap, a
világ végezetéig.” (Mt 28,20)
Ennél is nagyobb merészség volt elkezdeni a cursillot. Egy ember sem tudta,
mi az. Az elsõ cursillisták sem bíztak a
terjedésben. Merészség volt, de tudtuk:
Veletek maradok mindennap. (Mt 28,20)
És életmû jött létre.
Az apostolok is gyávák voltak. Elfutottak, és elhagyták Jézust. De vakmerõek lettek, mikor elmentek az Evangéliumot hirdetni. Kevesen voltak, nem volt
pénzük, diplomata útlevelük. A vakmerõség csúcsát mûvelték.
Szinte látom, amikor egy ködös reggel egyik apostol hajóra szállt. Falusi
ember volt, írni, olvasni alig tudott. Külföldön sohasem járt. Az egész birodalomban senki sem értette anyanyelvét.
Csak mestere ígéretére számított: Veletek vagyok mindennap a világ végéig.
Krisztus elküldte követõit a Galileai
tengertõl az egész világba. Tanításuk, a
nyolc boldogság, ismeretlen fogalom
minden filozófiában. Mentek, hogy esetleg Rómában szurokkal leöntve fáklyaként égjenek Néró kertjében. Másokat karóba húztak, elevenen megnyúztak, keresztre szegeztek, enyhébb esetben lefejeztek. De az üldözõk el vannak temetve a
feledékenység sírjában, az örök sötétség
éjszakájában. Az üldözöttek mégis meghódították a tõzsde, a pénz, a bankok, az
élvezet és a hatalom világát: az egész római birodalmat. „Ég és föld elmúlnak, de
az én igéim el nem múlnak.” (Mk 13,31)
Gaál Jenõ SVD

Elõbbit Kocsis Fülöp püspök, utóbbit
Orosz Atanáz püspök-exarcha vezette.
*
A görögkatolikusok régi vágya teljesült
azzal, hogy Ferenc pápa saját jogú egyházat
alapított Magyarországon – mondta Kocsis
Fülöp püspök az MTI-nek.
Kocsis Fülöp elmondta: a döntés értelmében a Görögkatolikus Egyház önálló egyházzá vált, eddig ugyanis az esztergom-budapesti érsekségnek alárendelt (szuffragáneus) egyház volt. Mostantól közvetlenül a pápa alá tartoznak.
Továbbra is marad némi egyházszervezeti hiányosság, fogalmazott, összehasonlításként a romániai helyzetre hivatkozva. Ott ugyanis két metropólia van, a
két metropolita közös vezetõje a nagyérsek, és õ tartozik közvetlenül a pápa alá.
A metropoliták alá általában 3-3 egyházmegyés püspök tartozik, három egyházmegyével. Magyarországnak idáig
egy görögkatolikus egyházmegyéje volt,
a hajdúdorogi. Ferenc pápa döntése értelmében azonban a magyar görögkatolikusoknak is három egyházmegyéjük lett – hangsúlyozta Kocsis Fülöp.
A Miskolci Apostoli Exarchátusból
egyházmegye lett, új egyházmegyeként

pedig a pápa megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét, amelynek területe
Szabolcs-Szatmár megyével azonos. Az
ország többi területe pedig a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez tartozik, amely most
már metropóliai rangú – tette hozzá.
A leendõ metropolita ugyanakkor kiemelte: a görögkatolikus püspökök továbbra is a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia tagjai, és továbbra is a Magyar Katolikus Egyházhoz tartoznak, hiszen a Görögkatolikus Egyház sajátossága éppen az, hogy bizánci, keleti rítusú,
de a Katolikus Egyházhoz tartozik.
Az egyház saját fejlõdése szempontjából igen jelentõs, hogy három egyházmegyéjük lett. A keleti egyházaknak ugyanis sokkal kisebb egyházmegyéik vannak, gyakorlatilag egy nagyváros és a környékén élõk tartoznak
hozzá. A három egyházmegye tehát
megadja a lehetõséget, hogy a püspök
közelebb kerüljön az emberekhez, és
ez nagyon sokat jelent a lelkipásztori
életben. Egyelõre továbbra is csak két
püspöke van az Egyháznak, de várják,
hogy lesz egy harmadik püspökük is –
fogalmazott.
(Görögkatolikus Sajtóiroda)

HITÜNK KÉRDÉSEI
Jézus és az Egyház haszontalan szolgája

LEGYEN NEKEM...
(Folytatás az 1. oldalról)

Kocsis Fülöp érsek-metropolita elmondta: Még mindig megrendülten áll e
csoda elõtt az egész Görögkatolikus
Egyház, s kiváltképp õ maga, aki néhány
éve még egyszerû, elvonult szerzetesi életre vágyott, most pedig itt áll e történelmi
pillanatban Magyarország elsõ görögkatolikus metropolitájaként. Majd hozzátette:
még nem tudja pontosan, mi vár rá, de készen áll a feladatra: „Éppen az én égi Édesanyámat követem ebben, aki az Örömhírvétel pillanatában még kevésbé értette az
eseményt, látta a jövõt, mégis azt mondta:
Legyen nekem a te igéd szerint.” Ugyanakkor hangsúlyozta, senki nem gondolja,
hogy ügyes taktikai vagy diplomáciai lépések állnak a metropólia megalakulása
mögött. Sokkal inkább a háromszáz évvel
ezelõtti eseményekhez mérhetõk a történtek: akkor kegyhellyé lett Máriapócs, most
metropóliává Hajdúdorog.
Magyarországon eddig a Görögkato likus Egyház számára két egyházkor mányzati egység állt fenn: az 1912-ben
alapított Hajdúdorogi Egyházmegye, il letve a Miskolci Apostoli Exarchátus.

2015. május

IMASZÁNDÉKOK
Májusra
Egyetemes szándék: Törõdés a szenvedõkkel. Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját, törõdjünk szenvedõ felebarátainkkal, fõként a betegekkel és a szegényekkel.
Napjainkban olyan kultúra terjedt el a
világon, amely számos embert kizár a társadalom vérkeringésébõl. Ilyenek a hajléktalanok, kábítószerfüggõk, menekültek,
bennszülött kisebbségek, a súlyos betegek,
a magányos öregek és még sokan mások.
Õróluk már azt sem lehet mondani, hogy a
társadalom alsó rétegeihez tartoznak, hanem be kell ismerni, hogy a társadalom kizárta õket magából. Az ilyen kizárás pedig
a kizártak halálához vezet. Ezért, ha nem
akarunk vétkezni a „ne ölj” parancs ellen,
fel kell lépnünk e kizárásos kultúra ellen.
Nem tûrhetjük, hogy manapság a részvénypapírok árfolyamának néhány pontos
esése fontos hírnek számít, azzal pedig,
hogy egy hajléktalan megfagy éjszaka az
utcán, már szinte senki sem törõdik, és
senkit meg nem döbbent. Nem engedhetjük, hogy embereket úgy kezeljenek, mintha használati tárgyak lennének, melyeket
használat után ki lehet dobni a szemétre.
A mindent teremtõ és üdvözítõ Isten
minden embert mérhetetlenül nagy méltósággal ruházott fel. Amikor arról értesülünk, hogy a jelenlegi gazdasági rend,
sokfelé a világon, emberek millióit fosztja
meg ettõl a méltóságtól és kizárja õket
magából, azzal nyugtatjuk meg lelkiismeretünket, hogy világméretû problémáról
van szó, amellyel szemben, saját kicsiny
erõnkkel tehetetlenek vagyunk. Igaz, hogy
saját erõnkkel nem oldhatjuk meg ezeket
a nagy kérdéseket. De ugyanakkor nagyon is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
szavainkkal és tetteinkkel segítsünk felébreszteni a közvélemény letompult érzékenységét a társadalomból kizárt emberek millióinak szenvedése iránt.
Jézus Krisztus tanítását követve sok
pápa hangoztatta már a társadalmi igazságosság és az elesettek iránti szeretet
parancsát, de Ferenc pápa különös
energiával hangsúlyozza ezt a keresztény kötelességet. Pápává választása
után nemsokára elmondta, hogy megválasztása napján az egyik dél-amerikai bíboros, a pápa régi jó barátja odasúgta
neki: „Ne felejtsd el a szegényeket!” Ferenc pápa ezt a tanácsot nagyon a szívére vette. Már elsõ hosszabb írása, az
Evangelii gaudium kezdetû apostoli buzdítás drámai szavakkal ecseteli a társadalomból kizártak szenvedését és buzdít
ezeknek befogadására és segítésére. A pápa nem elégszik meg szavakkal, hanem tetteivel is igyekszik felhívni mindenki figyelmét a szenvedõkre. Ferenc pápa születésnapi ebédjére meghívott római hajléktalanokat és együtt étkezett velük, nápolyi látogatása alkalmával az ottani börtön lakóinak csoportjával ebédelt, a hozzá sereglõ
hívek közül pedig különös szeretettel fordul a betegekhez, és nagy szeretettel magához öleli a betegségüktõl eltorzított legszerencsétlenebbeket is. Ferenc pápa ellátogatott Lampedusa szigetére, ahova tömegesen érkeznek hajócskákon az afrikai
menekültek, akik közül sokan a tengerbe
vesznek. A pápa a túlélõ menekültekkel találkozva e szigetrõl szólította fel az országok ügyeinek intézõit, hogy hatásosan és
sürgõsen törõdjenek a menekültek sanyarú
sorsával. Minden alkalomnál látszik Ferenc pápa viselkedésén, hogy nem szerepeket játszik, hanem szívbõl teszi azt, amit
tesz. Vannak egyes katolikusok, akik elégedetlenkednek amiatt, hogy a pápa így viselkedik és nem méltóságteljes fõpapi módon. Ferenc pápa azonban világosan megmondta, hogy õ miért viselkedik így: õ annak az Anyaszentegyháznak pásztora,
amely mindenkit anyaként szeret.
(Folytatás a 4. oldalon)
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TEREMTSÜNK BÉKÉT A SZÍVÜNKBEN!
Majnek Antal püspök az ukrajnai helyzetrõl
Az ukrán fõpásztorok ad limina látogatásán Rómában részt vett Majnek AnA Munkácsi Egyházmegye életérõl
tal OFM, a kárpátaljai Munkácsi Egyházmegye fõpásztora. Tizenkilenc éves beszámolva legsúlyosabb gondként a fipüspöki szolgálatának ad limina látogatásairól, az ukrajnai válsághelyzetrõl és atalok fokozott elköltözését említette. A
a Munkácsi Egyházmegye helyzetérõl beszélt a Vatikáni Rádiónak.
fiatalok 80-90%-a már elhagyta UkrajAz ukrán görögkatolikus egyház fõ- Üzenetében azonban mindannyiunkat nát, részben tanulni mentek el, de nem
pásztorai és az ukrajnai latin rítusú püs- megszólítja, és ez az üzenet jelzi Ferenc igazán jönnek vissza. Most még súlyopöki konferencia tagjai február 16–21. pápa egész küldetését. Kifejezi együttér- sabbá vált a helyzet, mert a sorozások
között ad limina látogatáson vettek részt zését, amirõl hetente biztosítja õket a ka- miatt még többen elmennek. Míg korába Vatikánban, ahol Ferenc pápa fogadta tolikus egyházfõ.
ban ifjúsági találkozókra 300-400 fiatal
Az ország szociális helyzetét bemu- összejött, ma örülünk, ha százan együtt
õket. A latin rítusú püspökök között jelen volt Majnek Antal ferences püspök, a tatva az infláció felszökésérõl, az árak vannak – mondta.
kárpátaljai Munkácsi Egyházmegye fõ- kétszeres-háromszoros emelkedésérõl, a
A munkácsi fõpásztor szeretettel emlépásztora, aki az ad limina látogatásról korrupció továbbra is élõ valóságáról be- kezett meg a lelkipásztori szolgálat öregnyilatkozott a Vatikáni Rádió magyar szélt Majnek Antal. A
jeirõl. Mindegyikük elmûsorának. A Vértesaljai László SJ fõ- püspök kiemelte Fehunyt már, lágereket
szerkesztõvel folytatott beszélgetésbõl renc pápa üzenetében
megjárt, buzgóságukaz egyházfõ szolidarikészítettünk összefoglalót.
kal, hûséges, kitartó
Majnek Antal elmondta, tizenkilenc tását helyzetükkel. Elszolgálatukkal példaévvel ezelõtt szentelte Rómában II. János mondta, a pápa utalni
képek ma számunkra –
Pál pápa. Azóta harmadik alkalommal tudott a legkényesebb
mondta Majnek Antal.
vehetett részt ad limina látogatáson Ró- kérdésekre is. Szép
A máról szólva megmában. Felidézte személyes találkozásait evangéliumi feladatot
tudtuk, húsz egyháza tizenkilenc év három pápájával: a sze- jelölt ki nekünk –
megyés pap van a Munmélyes beszélgetésre is alkalmat adó ta- mondta Majnek Antal.
kácsi Egyházmegyélálkozást II. János Pál és XVI. Benedek Felhívta a figyelmet a
ben, 18 kisegítõ szerzepápával. Ez utóbbival kapcsolatban ki- felelõsségünkre, a szotes és missziós, 9 kisemelte: meglepte a tudós ember egysze- lidaritásra a szenvepap – közülük három
rûsége, kedvessége. Olyan volt beszélge- dõkkel, nélkülözõkkel,
magyar, hat ukrán,
tésünk, mint mikor a jóságos apa beszél- és nyitottságot kért tõ- A kérésük: ima és böjt
akiknek szintén meg
get a fiával – emlékezett vissza.
lünk a hatalom embekell tanulni magyarul.
Mostani látogatásáról elmondta, fel- rei, a vezetõk felé. A görög és latin rítuMajnek Antal azt kérte, imádsággal és
kerestek minden kongregációt, ahol sú fõpásztorok kapcsolatáról elmondta, böjttel támogassuk õket. A lelkek, szívek
mindenki rákérdezett országuk nehéz nehéz és fájdalmas, hogy a múlt megter- mozgásában kezdõdnek a háborúk.
helyzetére, s õk is tehettek fel kérdése- heli a két különbözõ rítusú egyház éle- Megsértettségek, bosszúállások, utálkoket. Majnek Antal beszámolt arról, hogy tét. Ferenc pápa feladta nekünk a leckét. zások, gyûlölködések – ezekbõl alakul ki
Ferenc pápa az Ukrajnából érkezett fõ- Kéri, hogy keressük a kapcsolatot egy- a verekedést, majd háborút szító ellentét.
pásztorokat együtt, és a görög és latin rí- mással, és találjunk ennek új formákat – Ha nem történik meg az emberek között
tusú püspököket külön-külön is fogadta. mondta.
a kiengesztelõdés, akkor következhet be

a háború. A mostani feszültség a felszín,
de megvannak az elõzmények. Ezért
kértem, hogy teremtsünk békét a szí vünkben és itt, egymás között. Ezzel já rulhatunk hozzá az országban a szemben
álló felek kibéküléséhez is – mondta a
munkácsi püspök.
*
Az ukrajnai válsághoz kötõdõen kari tatív és szociális tevékenységet folytató
szervezetek bevonásával a Kárpátalján
élõ magyar családok megsegítésérõl ho zott határozatot a kormány – tájékozta tott az MTI.
A Magyar Közlönyben március 12-én
megjelent kormányhatározat rögzíti: „a
kormány a határon túl élõ magyarok
iránt viselt felelõsségébõl adódóan fon tosnak tartja a Kárpátalján élõ magyar
családok megsegítését”.
Ennek érdekében a kormány arra kéri
Balog Zoltánt, az emberi erõforrások mi niszterét, hogy március végéig kössön
együttmûködési megállapodást a Katoli kus Karitásszal a Kárpátalján élõ magyar
családok megsegítésére indítandó egy éves program lebonyolítására.
Ennek fedezetére Varga Mihály nem zetgazdasági miniszternek 85 millió fo rintos költségvetési támogatást kell biz tosítania – olvasható a határozatban.
A kormányhatározat értelmében
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési mi niszter feladata, hogy áttekintse: a hatá ron átívelõ programokon belül milyen
lehetõségek állnak rendelkezésre Kár pátalján munkahelyteremtõ, gazdaság élénkítõ programok indítására.
£

A PERIFÉRIÁK PÁPÁJA NÁPOLY
PERIFÉRIÁJÁN

NEMZETI ÜNNEP AZ AUSZTRIAI
MAGYAROKKAL

Dél-Olaszországba látogatott a Szentatya

Cserháti Ferenc püspök látogatása Grazban és Innsbruckban

A tavasz elsõ napján, március 21-én reggel indult Ferenc pápa Rómából helikopterrel egész napos pompeji és nápolyi látogatására. Közel egyórás repülés után érkezett meg a pompeji kegyhely közelébe, és azonnal felkereste a Rózsafüzér Királynõje kegyhelyet, melyet Boldog Bartolo Longo ügyvéd alapított 1875-ben.
Ferenc pápa a harmadik pápa, aki meg- lenlétében. A napi evangéliumi szakaszból
látogatta ezt a Mária-kegyhelyet. Elsõként kiindulva, amelyben a tömeg prófétának
II. János Pál kereste fel a Rózsafüzér Ki- nevezi Krisztust, mondván „Soha ember
rálynõjét 1979-ben, majd 2003-ban, õt kö- így nem beszélt”, Ferenc pápa megállapívette XVI. Benedek pápa 2008-ban. Mind- totta: az Úr szava ma is kétféle magatartáshárom látogatás a Rózsafüzér Királynõje sal találkozik. Van, aki befogadja, van, aki
hónapjában, októberben történt.
visszautasítja azt. Néha ellentétes érzések
Ferenc pápa a pompeji kegykép elõtt ébrednek szívünkben: megragad minket
elimádkozta azt a rövid imádságot, me - Jézus szavainak szépsége és igazsága,
lyet a szentély alapítója, Boldog Bartolo ugyanakkor pedig riasztanak is, mert neLongo hagyott ránk lelki örökségként.
héz követni azt, amit mond.
„Rózsafüzér Szûzanyja, a Megváltó
Ezt követõen a pápa látogatást tett a
Anyja, a mi földünk Édesanyja, az Úr alá- város börtönében. Találkozott az elítélzatos szolgáló Leánya, akit a Világ király- tekkel, akik képviseletében ketten fornõjének neveznek, nyomorúságaink mé- dultak hozzá kérdéseikkel, amelyekre a
lyébõl folyamodunk hozzád. A gyermekek Szentatya rövid beszéddel válaszolt.
bizalmával tekintünk a te édes arcodra.
Majd következett az ebéd, amelyet a páTizenkét csillagos koronáddal az pa az elítéltek körében fogyasztott el.
Atya titkába viszel minket, te, Szentlé A Szentatya a dél-olasz város székeslektõl tündöklõ, aki nekünk adod a te is
egyházában szombaton délután találkoteni Gyermekedet, a mi reménységün
zott a papokkal és szerzetesekkel, miután
ket, a világ egyetlen Üdvösségét. Te lerótta tiszteletét Nápoly híres patrónusa,
megnyitod nekünk az õ szívét, az öröm - Szent Januáriusz, vagy ahogyan õk ismenek és a fájdalomnak, a fénynek és a di - rik, San Gennaro vérereklyéje elõtt. Fecsõségnek, az érettünk emberré lett Isten renc pápát a székesegyházban a nápolyi
Fia titkának a mélységét. A te lábaidnál, bíboros érsek, Crescenzio Sepe köszöna szentek nyomain haladva, Isten család - tötte. A találkozó végére „csoda történt”:
jának érezzük magunkat.”
Szent Januáriusz vére félig folyékonnyá
A pápa nápolyi látogatásának elsõ vált. Crescenzio Sepe bíboros, nápolyi érprogramjára a kikötõváros egyik nehéz sek így kommentálta a csodás eseményt:
sorsú peremnegyedében került sor. A jó - „San Gennaro szereti Ferenc pápát. A vérészt a hetvenes és kilencvenes évek kö - re félig folyékonnyá vált.” A pápa pedig
zött épült új városrésznek nagy kihívást így válaszolt: „A püspök azt mondja,
jelentett az 1980-as földrengés, ami után hogy a vér félig folyékonnyá vált. Ez azt
a környék valóságos gettóvá vált. Az el - jelenti, hogy a szent félig szeret minket,
sõ rendõrkapitányságot csak 1987-ben kicsit még meg kell térnünk ahhoz, hogy
építették meg, miután a környéken vi - jobban szeressen.”
rágzott az alvilági élet.
Délután az Új Jézusról elnevezett baziDélelõtt 11 órakor Ferenc pápa szent
likában Ferenc pápa találkozott a betegekmisét mutatott be Nápoly fõterén (Piazza kel, az önkéntesekkel és az orvosokkal.
del Plebiscito) több mint 60 ezer hívõ je(Vatikáni Rádió)

Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a külföldön élõ magyarok pasztorációjáért felelõs püspök a március 15-i nemzeti ünnepen Grazban
kereste fel a helyi magyar katolikus közösséget, egy héttel korábban pedig Innsbruckba látogatott.
Cserháti Ferenc a grazi
Kálvária-hegyi plébánián
találkozott a helyi magyar
közösséggel és Molnár
Ottó pápai prelátussal, a
stájerországi magyarok
lelkipásztorával.
A látogatás a Kálváriahegyen keresztúttal kezdõdött, majd a püspök elmélkedésével folytatódott.
A vendéget Ugri Mihály a Gráci Magyar Egyetemisták és Öregdiákok
Örömmel fogadták a fõpásztort (Fotó: Molnár Ottó)
Klubjának elnöke, valamint a Gráci Magyar Katolikus Közös- Wachsmuth Tünde meghívására vett
ség Pasztorális Tanácsának világi elnöke részt a szentmisén.
Az ünnepi szentmisének hagyomá köszöntötte, aki évtizedek óta világi venyosan a Magyar Diákotthon és Kultúr zetõje a helyi magyar közösségnek.
A találkozó ünnepi szentmisével zá- centrum (Richard-Wagner Straße 3) adott
rult, ahol nemzeti ünnepünkrõl emlékez- otthont. A szentmise utáni agapé alkal mat nyújtott arra, hogy Cserháti Ferenc
tek meg.
püspök jobban megismerhesse távoli
*
Az innsbrucki magyar ajkú katolikus magyar híveit és teológustársait, és
hívekhez látogatott március 8-án Cser- hogy véleményt cserélhessen Manfred
háti Ferenc, a külföldön élõ magyarok Scheuer püspökkel. Az innsbrucki ma pasztorációjáért felelõs püspök és gyar ajkú híveknek a kapcsolattartás
Manfred Scheuer innsbrucki megyés- szempontjából felemelõ és megerõsítõ
püspök – tájékoztatott a helyi magyar élmény volt Cserháti püspök látogatása,
egyházközösség világi elnöke, Wachs- egyesek fel is eleveníthették régi élmé nyeiket, amiket a püspökkel éltek át,
muth Tünde.
Az innsbrucki magyar ajkú katoli- amikor Innsbruckban tanult.
Magyar Kurír
kus hívek külön kegyelemben részesültek március 8-án, hiszen ez alkalommal két püspök is jelen volt a szentmisén. Cserháti Ferenc esztergomi-budapesti püspök a helyi magyar közösségnek rendszeresen misézõ NagyGyörgy Attila brenneri plébános meghívására látogatott Innsbruckba, Manfred Scheuer innsbrucki püspök pedig
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Gyerekeknek

A MUNKA ÜNNEPE
„Aki nem dolgozik, ne is egyék! A
munka nemesít. A tétlenség a bûnök melegágya.” Bár az Életünk nem a Szólások
és közmondások gyûjteménye, ha tovább olvasod ezeket a sorokat, kiderül,
miért kerültek a májusi lapszámunkba!
Te talán már csak a történelemkönyvekbõl tudhatsz róla, hogy bõ negyed évszázaddal ezelõtt mit ünnepelt az ország
május elsején. Én még halványan emlékszem azokra az idõkre: sok-sok ember
vonult az utcán, kezükben luftballonok,
folyt a sör és szólt a zene. Egész kicsi
gyerekként én is részt vettem benne – na
persze nem a sörivásban, helyette édesapám Bambit vett nekem… De valóban
errõl szól május elseje, a munka ünnepe?
Mit is ünneplünk valójában a tavasz utolsó hónapjának legelsõ napján?
Ez a nap az egyházi kalendáriumban
Munkás Szent József ünnepe. Igen, Jézus nevelõapjára emlékezünk, aki maga
is kétkezi munkás, ácsmester volt. A kis
Jézus is ezt a mesterséget tanulta ifjúkorában. Nem véletlen, hogy a Megváltó
munkáscsaládba született, nem pedig királyi palotába. Ugyanúgy kézbe vette a
kalapácsot, vésõt, gyalut, mint apja,

vagy mint bármely más, „hétköznapi”
ember. Ezzel mintegy rangot adva a becsületes kétkezi munkának.
De bármit is dolgozik az ember, bármi
is legyen a hivatása, mérnök, tanár, orvos, szellemi vagy fizikai munkás, a lényeg az: mindenki végezze a munkáját a
saját legjobb tudása szerint.
„Imádkozzál és dolgozzál!” – ez a
bencés szerzetesek jelmondata. Aki dolgozik, az tulajdonképpen imádkozik, Istennek kedves dolgot cselekszik. Érdemes átültetni a saját életedbe is. Igaz,
kisgyermekként még nem lehetsz kenyérkeresõ ember; az a felnõttek, a szüleid feladata. De ahogy a kis Jézus is segített Szent Józsefnek, ugyanúgy te is
besegíthetsz édesapádnak a barkácsolásban vagy édesanyádnak a takarításban.
Ezzel nemcsak nekik szerzel örömet,
nemcsak az õ vállukról veszel le terhet,
hanem te magad is megtanulhatod megbecsülni a munkát. Felnõttként – saját tapasztalatból mondom – sokkal könnyebb
úgy dolgozni, ha szívesen, örömmel teszed, nem pedig „kötelezõ nyûgként” tekintesz rá!
Kovács Péter

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (9.)
Ha meg akarjuk érteni a bahá’í vallás
kialakulását, legalább egy pillantást kell
vetnünk a báb-izmusra, az iráni síitizmusból kiinduló messiási mozgalomra.
Tehát, mi is a bahá’í szekta? Elõször
is vissza kell mennünk a bajok gyökeréhez, ami a síitizmus. A síiták alapvetõen
Mohamed tanítását követik: a muszlimok egyik ágát alkotják. Az iszlám hagyomány szerint Mohamednek megjelent Gábriel arkangyal, hogy kinyilatkoztassa Isten tanítását, amelyet a Korán
tartalmaz. Ennek a tanításnak a teológiai
lényegét a következõ egyszerû szavakban foglalhatjuk össze: hit az egy, mindenható és irgalmas Istenben, valamint
abban, hogy Mohamed az õ prófétája.
Ugyanakkor a Korán teokráciát hirdet:
Isten az ura az egész életnek, tehát a társadalom minden megnyilvánulását a Koránban lefektetett tanítás szerint kell rendezni. Ezért az iszlám nem tesz különbséget a „vallás” és az „állam” között, hanem amint pontosan elõírja a napi imádságokat, az évi böjtöt és Allah dicsõségének hirdetésére kötelezi a muszlimokat,
ugyanúgy szabályozza az egész jogrendszert.
Amikor Mohamed 632-ben bekövetkezett halála után utóda megválasztására
került sor, a többség elõször a próféta kö-

zeli munkatársai közül választott kalifát.
A negyedik választás alkalmával azonban szakadás történt: a kisebbség Mohamed veje, Ali mellett állt. Így jött létre a
Síát Ali (Ali pártja), a síita mozgalom,
amely szerint Mohamed családján: Ali
leszármazottain kívül nem létezhet törvényes „imám”, azaz vallási-politikai
példakép, vezetõ. Hosszas és véres harcok után a régi Perzsiában, a mai Iránban
a síiták kerültek uralomra, míg a többi
muszlim országban általában a szunniták, a „hagyomány követõi” vannak
többségben. Az iráni síiták egyik tétele
szerint az imámot egy benne levõ isteni
lényeg részecskéje világítja meg, ezért
emberfeletti tudással rendelkezik, tökéletes és tévedhetetlen, õ a törvény egyetlen hiteles magyarázója.
Az idõk folyamán a síiták is több ágra
szakadtak. Legjelentõsebb a tizenkettes
síita csoportja. Nevük onnét ered, hogy
tizenkét imámot fogadnak el. Ezek közül
az utolsó, a Kr. után 869-ben született
Muhammad ibn al-Hassam al-Askari –
egy üldözés során, nem halt meg, hanem
csak elrejtõzött, hogy késõbb jelenjen
meg. Az elrejtezett imám távollétében
egy képviselõtestület (az ajatolláhk) vezeti a közösséget.
János atya Londonból

IMASZÁNDÉKOK

folytatódó viszályok kiábrándították az
embereket a fényes földi jövõ reményébõl. Így kislelkûség és rosszkedv vett erõt
sokakon, és remény helyett inkább panaszkodás és félelem jellemezi a mostani
társadalmat.
Ilyen helyzetben jó dolog felemelni
szemünket a Remény Anyjára, Máriára,
aki a legnagyobb reménytelenségek között is képes volt hitbõl és reménybõl élni. Attól a pillanattól kezdve, hogy Mária
kimondta nagy igenjét az angyali üdvözlet által közvetített isteni üzenetre, és elfogadta, hogy fiút szül, akit a „Magasságbeli Fiának” fognak hívni, és aki
uralkodni fog „Jákob házában mindörökké” (Lk 1,30–32), egyik baj a másik
után éri õt. Az agg Simeon megjövendöli
neki, hogy fia az ellenmondás jele lesz Izraelben, és hogy az õ lelkét is a fájdalom
tõre járja majd át. Heródes halálra keresi gyermekét, és fiával Egyiptomba kell
menekülnie. Jézus nyilvános mûködésérõl pedig egymás után jönnek a rossz hírek: a hatalmasok egyre határozottab-

(Folytatás a 2. oldalról)

Imádkozzunk, hogy mi, az Egyház tagjai is kitárjuk szívünket a szegények és
szenvedõk felé. Akkor majd ránk is állnak
a zsoltár szavai: „Boldog, aki a szegények gondját viseli!” (41,2)
Evangelizációs imaszándék: Nyitottság a misszióra. Hogy Mária közbenjárása segítse az elvilágiasodott
környezetben élõ keresztényeket, nyitottnak lenni Jézus hirdetésére.
Szûz Mária hagyományos címei közül
az egyik legszebb a „Remény Anyja”
cím. A mai elvilágiasodott környezetben
élõ számos keresztény ember számára az
egyik legfontosabb dolog az lenne, hogy
meglegyen bennük a nagy reménység. A
modern kornak az evilági fejlõdésbe vetett optimizmusa az elmúlt száz esztendõ
alatt alaposan megcsappant. Két világháború szörnyûségei, és az utánuk is

A VÉRTANÚK KÖZÖTTÜNK ÉLNEK!
A szentek közöttünk élnek, szokták mondani. Úgy tûnik, ez a vértanúkra
ugyanúgy igaz. A kegyetlen terrorcselekmények sora, amely az idei év elején kezdõdött, egyelõre nem ért véget.
A keresztény áldozatokról szóló hírek templomban találják meg Istent. Németalán még inkább fájnak. Nem azért, mint- lyek a természetben. Vannak, akik a szeha õk „ártatlanabbul” szenvednének, mint retetben találják meg Istent. Én Istent a
a megölt újságírók vagy az egyszerû bevá- szenvedésben találom. Már egy ideje tusárlók, ahogy azt némelyek rendkívül egy- dom, hogy mi az életem feladata, hogy a
ügyû módon hangoztatják. A keresztény saját kezemmel enyhítsem a szenvedést.”
áldozatokkal való nagyobb együttérzés
A családjának szóló feljegyzéseiben,
szubjektív: a másik keresztényhez a ke- amelyeket a halála után adtak közre, viresztség révén „testvéri” szálak fûznek, lágos szavakkal és fájdalmas õszinteségami sokkal erõsebb, mint a bármely ember gel beszél a rabságban szerzett tapasztaelpusztítása miatt érzett megrendülés.
latairól. A fogságban a jézusi tanítás
S ha a szubjektív megrendültség ská- egyik legnagyobb kihívását, az ellenség
láján vannak még további fokok, akkor szeretetét gyakorolta. A szüleihez eljubizonyára Kayla Mueller halála újabb tott hírekbõl derült ki, hogy az õreinek az
fokozatot ér el. Kayla mártíromsága nem origami fogásait tanította meg.
a véletlen mûve. A huszonhat éves ameLátva az õ és a más áldozatok puszturikai lány 2012 óta dolgozott a háború lását, sokakban gyûlölet ébred a terrorissújtotta Szíriában önkéntesként. Õt nem tákkal és általában az iszlám hitûekkel
katonai behívó, nem egy hírügynökség szemben. De nem így Kaylában. A levélmegbízása vezényelte e rendkívül veszé- ben, amelyet a szüleinek írt, és cellatársai
lyes övezetbe. A saját lelkiismeretében juttattak el késõbb nekik, nyoma sincs váfelismert küldetés bizonyossága volt az, daskodásnak vagy bosszúvágynak.
ami arra késztette, hogy segítségére sies„Emlékszem, hogy anyu mindig monsen a szenvedõ embereknek. Elõbb dogatta nekem, hogy végsõ soron az
Észak-Indiában, Palesztinában és Izrael- egyetlen dolog, ami igazán a tiéd, Isten.
ben, majd végül a szír–török határ köze- A tapasztalás olyan helyére érkeztem el,
lében végzett humanitárius szolgálatot.
ahol a szó valamennyi értelmében megMióta a halálhíre nyilvánosságra került, adtam magam a teremtõnknek, hiszen
többen megfogalmazták, hogy Kayla töb- szó szerint nem volt senki más… Isten és
bet tett a maga huszonhat évében, mint a ti imáitok által azt éreztem, hogy zuhamás egy egész élet folyamán. De talán násban ringatózom el gyengéden.”
nem pusztán mennyiségileg volt gazdaKayla halálának körülményei nem
gabb az õ élete, mint sokaké, hanem Isten tisztázottak. Lehet, hogy a fundamentalismegismerése és Krisztus követése útján ta terroristák végeztek vele, de az is lehet,
olyan minõségre jutott el, amelyre csak a hogy a megtorló erõszak áldozatául esett.
szentek képesek. Hogy melyik felekezet- Akárhogy is, halála mindenképpen vértahez tartozott Kayla, nem tudom, de nem is núság volt. Hite indította arra, hogy válérdekes. Szavaival és tetteivel egyértelmû- lalja azt a kockázatot, ami az elesettek
en igazolta, hogy teljesen megértette és szolgálatával és a szenvedõk gyógyításámagáévá tette az Evangélium tanítását.
val járt. Vágyta, hogy világosságot viMég 2011-ben, huszonhárom évesen gyen a világ e sötét fertályába, de a sötétírta egy levelében az apjának: „Szüntele- ség nem fogadta be, hanem elpusztította.
nül keresni fogom Istent. Némelyek a
Csigi Péter
Egy tizennyolc éves, képzõmûvésznek tanuló szicíliai fiú
egy romos ház falára festette
meg Ferenc pápát. A graffitit
mûvészi szinten mûvelõ ifjú alkotók olyan helyeket keresnek
alkotásaiknak, ahol nem okoznak zûrzavart, viszont sokan
láthatják. Az elhelyezésnek sokszor szimbolikus jelentõsége is
van, mint ebben az esetben is.
Egy romos ház lávakõfalát díszíti, az Etna lábánál, elõtte a
mezõn birkák legelésznek. A
forgalmas útról – ahol állandó a
forgalmi dugó, ebbõl fakadóan
az idegeskedés is – éppen rálátnak az autósok, akik felé áldó mozdulattal fordul.
ban ellene vannak, a farizeusok már arról tanácskoznak a Heródes-pártiakkal,
hogy hogyan veszítsék el õt. A názáreti
rokonság pedig Jézust bolondnak tartja,
és arra akarja kényszeríteni, hogy hagyja abba az Evangélium hirdetését. Az
egyszerû nép eleinte örömmel hallgatja
ugyan õt, de az idõ teltével a nép közötti
népszerûsége is csökkenni kezd.
Amikor Jézus halálra szántan felmegy Jeruzsálembe a pászka-ünnepekre,
Mária is rossz elõérzettel zarándokol fel
oda. Jeruzsálemben aztán bekövetkezik
a tragédia. Jézust halálra ítéli a zsidó és
a római hatóság, mindenki elhagyja, angyali légiók sem jönnek Jézus segítségére. Így aztán Jézust keresztre feszítik,
Mária pedig tehetetlenül ott áll Jézus keresztje alatt, és azt kell hallania, hogy
haldokló fia egyik tanítványának gondoskodására bízza õt.
Csak ezután jön a „harmadnap”,
amikor az Atyaisten dicsõségesen feltámasztja Jézust a halottak közül, és „Úrrá
és Messiássá teszi Õt”. Jézus Krisztus „a

mindenség Ura” (ApCsel 10,36) és a
„királyok Királya” (Jel 19,16), de az Õ
királysága „nem ebbõl a világból való”
(Jn 18,36).
Mindezeken az eseményeken keresz tül Mária hite és reménye rendíthetetle nül megmaradt. Pünkösd napján, a töb biekkel együtt betölti õt a Szentlélek, vi harával és lángjával.
Ettõl kezdve terjed futótûzként a krisz tusi hit a világban. Mária szomorúsága
is örömre változik, együtt örül az aposto lokkal és tanítványokkal.
Az Egyház hite szerint Isten Máriát,
földi életének befejezése után, testes tül-lelkestül a mennyek országába vitte,
ahol folytatja közbenjáró imáját Isten
népéért és a hit terjedéséért.
Így rajzolódik ki elõttünk Mária útja.
Ez az út a szomorúságból visz az öröm be, és a halálból az életbe. Így lesz Mária
az õ útját követõk számára a Remény
Anyja és a napfelkeltét jelzõ Hajnali
Csillag.
Nemeshegyi Péter SJ
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Floridai levél

EMLÉKEZÉS
Emlékezés címmel Kisvarsányi Géza
tekint vissza az életére, mindjárt megadván az irányt is: Tokajtól Sarasotáig. Ez
a képzeletbeli vonal egyenesnek tûnhetnék, ha a fedõlapon, az író festménye
alapján készült kép színei nem sejtetnének riadalmat, félelmet, egy olyan hatalmas vargabetût, amely (igaz) Tokajból
indult el, de csak Szibérián és a Gulágon
át ért el Sarasotába.
Kisvarsányi Géza könyve a tartalomjegyzékkel kezdõdik, amit annyi otthoni
kiadásban hiába keresünk. A részletes
felsorolásból csak néhányat ragadok ki,
hogy az olvasó felkészülhessen az írót
követõ útjára. Tokaj: A természet költeménye; Egy kis nyári munkatábor; Kis
ország, nagy háború; A szögesdrót világa; A konstancai gyûjtõtábor; Utazás a
Fekete-tengeren; A 44-es halál láger; A
4-es kórházi láger; A reménység útja…
Amint az elõszóban áll: „Nyolcvanöt
éves vagyok… Naplót soha nem vezettem… Ha írtam volna… már régen elveszett volna, az orosz hadifogságban,
majd Magyarországon. A kommunizmus alatt nem volt ajánlatos emlékezni… A papír és a ceruza a diktatúrák
nagy ellensége volt, és ledöntésükben
nagy szerepe volt az információs forradalomnak...”
Egész életében, még a legsúlyosabb körülmények között is pozitívan
gondolkodott. Emlékeit idõs korában
is oly pontossággal és erõvel tárja az
olvasó elé, hogy könyvét az iskolákban kötelezõ olvasmánnyá kellene
tenni, a szûk látókörû, a tv, a maroktelefon és az egyre divatosabbá váló
tüntetések korában…
Egy alapos történelmi és ércbányászati kitérõ után eljutunk a háború kitöréséhez, aminek a következtében 1944ben már áprilisban érettségiztek. De
nem sokáig „élvezték” az érett kor örömeit, mert – a németek kívánságára – a
Miskolci Hadtest behívott háromszáz diákot munkaszolgálatra.
A városi élethez szokott fiatalok
csákányozást, lapátolást, kubikosmunkát végeztek… Szerencsére szeptemberben felvették a József Nádor Mûszaki Egyetemre, amit azonban a bombázások miatt már október elsejével
bezártak. Géza hazament Egerbe.
Õsszel, a kötelezõ parancsot teljesítve,
jelentkezett az egri városházán. És így
– minden elõjelzés nélkül – magyar királyi honvéd lett belõle. Marosvásárhelyre került, a Székely Hadosztály feltöltésére. Ezzel az egységgel nyugat
felé haladva elõször amerikai hadifogoly lett, de miután az amerikaiak átadták õket a szovjeteknek (!), elkezdõdött Géza és társai kálváriája: a kaukázusi munkatáborban végzett fakitermelés, a silány ellátás, az embertelen
élet- és munkakörülmények között a legyengült, szerencsétlen foglyoktól
megkövetelt teljesítmény. Géza teljesen kimerülve a kórházlágerben egy, a
Sorbonne-on tanult, de 1917 óta fogoly orvoshoz került. Majd eljött a
mindig várt, de soha nem remélt szabadulás híre, sõt a megvalósulása.
Debrecenben a hazatérõ fogoly a
80.372-es számot kapta, s a kötelezõ
orvosi vizsgálat után átlépett a „földi
paradicsomba”. Hazautazott Egerbe,
ahol megtudta, édesanyja és húga az
oroszok elõl Németországba menekült,
édesapja pedig Tokajban segíti beteg
édesanyját. Mivel a bátyja Budapesten
dolgozott, õ is odaköltözött. Beiratkozott az egyetem geológia szakára, azt a
tudományt választva, amely 1956-os
menekülése, nõsülése, családalapítása
után Amerikában további életét biztosította.
Bitskey Ella, Sarasota

MÁRCIUS 15. MÜNCHENBEN
A nemzeti ünnep idén
is feltûnõen sok Münchenben élõ magyart vonzott a Katolikus Misszió
szépen feldíszített nagytermébe. Március 15-re
olyanok is eljönnek, akik
talán azért, mert munkahelyük, vagy lakóhelyük
távol esik a bajor fõváros
egyik szép villanegyedében lévõ Katolikus Miszsziótól, vagy betagolódtak a helyi német társadalomba, és ezért nemigen
járnak el a magyar szervezetek rendezvényeire.
A mûsort ezúttal is
Szarvas Erzsébet állította
össze, bevonva a magyarok apraját-nagyját: a 48–
49-es események tényszerû felidézését is õ mondta,
de már a cserkészek kórusára bízta a híres 12 pont
felsorolását, költõink verseit pedig megható szavalatok keretében az elemi
osztályos tanulók adták
elõ. Kossuth Lajos nemzetet felrázó, híres beszédét Kucsera János tolmácsolta. Nem hiányzott a
zenei betét sem, ami még
inkább oldottá tette a hangulatot: Izbéki Petronella,
Lehár Ferenc: Cigányszerelem címû operettjének
Messze a nagy erdõ címû
közismertebb dalát énekelte, Morva Gulyás Anna pedig egy népdalt adott
elõ, amely arról az aradi
várról született a nép ajkán, amelyben a szabadságharc vezetõi katonáit
õrizték, míg a vérbírák ki
nem mondták ítéleteiket.
A nemzeti ünnepen a
díszbeszédet – a váratlanul megbetegedett magyar fõkonzul helyett – a
diplomáciai kirendeltség
kultúrattaséja, Szûrös Má-

tyás tartotta. Õ is a 48–
49-es események felidézésével kezdte, majd a
szabadságharc örökségével folytatta, ami nem egy
esetben a magyar kormány jelenlegi politikájában is testet ölt. Szûrös
Mátyás egyebek között
kifejtette: „Nehéz idõket
élünk: sokféle gonddal
birkózunk. Magyarország
megújításának nehéz és
hatalmas munkáját végezzük rendkívüli nehézségek között. Bármilyen nehéz idõket is élünk, nem
mondhatunk le a szabadságról, nem mondhatunk
le jogainkról. Ne feledjük:
a szabadság út, amin járni
kell. Ígéret és lehetõség,
amit valóra kell váltani. A
szabadság kötelesség, magunkkal és közösségünkkel szembeni kötelesség,
amit teljesítenünk kell. A
szabadság élet, amit élni
kell. A szabadság örökség, amit tovább kell adni.
Ezen az úton csak közösen járhatunk, ezt az ígéretet csak együtt válthatjuk valóra, ezt az életet
csak együtt élhetjük meg.
Más szóval: csak együtt
lehetünk szabadok. Nem
szabad felednünk: összetartozunk. Összetartozunk:
mert az elõttünk járó nem-

zedékek megfizették a
szabadság árát. Összetartozunk, mert a szabadság közös feladatunk: életünk dönti el,
hogy mit adhatunk tovább belõle. 1848-ban az
ország azt mutatta meg a
világnak, hogy képes közös akarattal küzdeni az
igazságért, a szebb jövõért. Egész Európa minket csodált, mindenki
magyar akart lenni. Az
azóta eltelt, sokszor gyalázatos 166 év után a
nemzet újra felébredt.”
Szûrös Mátyás kitért a
kormány célkitûzéseire
is, majd így fejezte be
beszédét: „A többségnek
joga van megvédenie
magát a szélsõségekkel
szemben, és egyúttal kötelessége megvédeni a
mindenkori kisebbségeket is. Hazaszeretet, alázat és szolgálat: ez legyen minden magyar vezérelve, nincs más, nem
lehet más iránytûnk!”
Március 15-ének müncheni megünneplését a
Boldogasszony Anyánk
templomi ének zárta,
majd az egybegyûltek a
Himnusszal tettek hitek
magyarságuk megtartása
mellett.
Vincze András

Merka János katolikus lelkész, mellette Németh
Krisztina konzul, Szarvas Erzsébet, az est rendezõje és Szûrös Mátyás kultúrattasé
(Fotó: Engel)

DÉLVIDÉK…
A nyaralást, szelíd (?)
erõszakkal az atya döntötte el. „Irány a Délvidék”! Majd, korunkhoz
közelebb született családtagjai kedvéért, az általa –
fiatal korában – kedvelt, s
így mára már a „régi” jelzõt ugyancsak kiérdemelt
Pet Shop Boys dalát („Go
West”) segítségül híva,
ám az eredeti égtájat negyedfordulattal eltolva,
fel is kiáltott: „Go South”.
Mondhatta volna azt is:
irány a „Vajdaság”, hiszen annak száz csodája
volt alkalmi útikönyvük,
de hát valahogy nem állt
rá a szája a Délvidék
ezen, osztrák örökségként maradt, „korrekt” elnevezésére…
A szegedi „bázisról”
mindennap átkeltek a határon, ami a kis falvaknál
(Ásotthalom, Tiszasziget) töltött néhány perc
miatt egyfajta Trianon
karikatúraként is értelmezhetõ volt, s mikor a
gyors szárnyon elrepült

idõ miatt, a kései órán
visszajutásra már csak az
autópálya átkelõje maradt, a háromórás várakozás oka sem helyben, inkább messze az „EU”ban (Schengen és munkaerõ-vándorlás) volt keresendõ. A migrációnak,
alig néhány hónappal késõbbi népvándorlássá válásának semmi elõjelét
nem lehetett észlelni…
Nincs „homogén” népesség. Jelen sorok (orvos) írója ezért óhatatlanul is arra gondolt, hogy
ha az orvoslásnak ma még
meghatározó, nagy, sokközpontú, tízezres betegszámon nyert adatokra támaszkodó, ún. „bizonyítékokon alapuló”, irányelvei ellenére is egyre inkább a gyógyítás nem
„homogén” betegcsoportokra, hanem egyénre,
személyre szabásának igénye hódít, a kérdés óhatatlan: ha az ember betegségében is ilyen sokszínû,
hogyan gondolhatjuk, hogy

életében (hitében, nyelvében, vágyaiban, életideáljában, múltjában és így tovább…) egyszínûvé lehetne tenni? Míg a fenti gondolatok lelkünket a valóságtól messze repítették –
lábunk 35 fokos melegben
a szabadkai városháza tornyába vezetõ lépcsõn cammogott. Hány volt? Nem
tudom. De a magasság,
ahová a „csiga” feljuttatja a látogatót, öt méter híján félszáz, amely tény –
két izzadságcsepp között
– az embert, önmagában
is elgondolkodásra késztette. Miért van az, hogy
nagy dolognak/teljesítménynek érzünk alig félszáz métert (biztonságos
lépcsõn) felfelé menni,
hogy a még sokkal nehezebb mélybe szállást ne
is említsük?
Miért oly csekély ugyanaz a távolság vízszintes
irányban, és miért válik
olyan sokká, ha fel- vagy
lefelé indulunk el?
Pfliegler György

KÍSÉRTÕ
DALLAM
A háború utolsó napjait éltük, s már
karácsony óta lent tanyáztunk a Böszörményi út 6. számú ház szenespincéjében. A lakók megpróbálták a kis odúkat lakályossá varázsolni: egymás hegyén-hátán az ágyak, a pici gáztûzhely,
a minden eshetõségre becsomagolt bõröndök, s a sápadt arcokon talányos árnyékokat lobogtatott a Schmoll-pasztás
dobozokból egyre gyöngébben pislákoló mécses lángja.
Január vége felé aztán az utolsó kis
fény is kialudt. Nem volt olaj. Megtanultunk sötétben élni, mint a vakondokok. Jegyzeteimet, melyeket bolond módon késõbb tûzbe dobtam, vakon gépeltem. Aztán elõvettem iskolai furulyámat, s noha nem vagyok zenei tehetség,
a napi többórás gyakorlás tûrhetõ
eredményt hozott.
Valószínûleg soha többé nem lesz
olyan figyelmes, áhítatos hallgatóságom, mint akkor volt. A szomszéd pincékben összezsúfolódott fiatal német katonák a harcok szüneteiben elõször
egyenként és bátortalanul, majd mind
számosabban tódultak oda pincénk bejáratához, s gyermekarcukat a farácsokhoz szorítva, könnyes szemmel hallgattak. Tudták, a város körülzárva, tapasztalták, hogy az oroszok sokszoros túlerõvel támadnak, s bennük volt már a
közeli vég bizonyossága.
Égtek a Sztálin-gyertyák, bömbölt a
Sztálin-orgona, s élénken emlékezetemben él az a tragikomikus jelenet, amikor
nagybátyámmal, életünk veszélyeztetésével, vödör vizet cipeltünk haza a közeli
kútról. A detonációktól rázkódó lépcsõházban megállított bennünket egy karszalagos nyilas pártszolgálatos, s megmarkolva kabátunk hajtókáját, a „csodafegyverekrõl”, a „végsõ gyõzelemrõl” tartott nekünk fanatikus elõadást.
Egész testemben remegtem, noha – jól
emlékszem – az ostrom alatt sohasem
gondoltam a félelemre.
Legutoljára egy magyar tüzérüteg
katonái érkeztek a pincénkbe. Ágyú juk házunk udvarán állt, s õk, dolguk
végeztével, mindig visszatértek kö zénk. Gyûröttségükben is szemrevaló,
csinos fiúk voltak. Arra is futotta lel kierejükbõl, hogy néha-néha évõdje nek velem.
Egy este különösen jókedvünk volt. A
tüzérek szereztek valahonnan egy nagy
demizson bort, s az egyhangú eledelünket képezõ, fõtt disznókukorica föltálalásával, lukulluszi lakomát csaptak,
amelyre természetesen a pince civil lakossága is hivatalos volt. Igaz, kint robbantak a bombák, az aknák, állandóvá
erõsödött az ágyúdörgés, s tudtuk, hogy
a szomszéd utcákban már oroszok kegyetlenkednek, mégis (vagy éppen
azért?) jól éreztük magunkat. Én furulyáztam, õk énekeltek...
Riadó! A fiúk sebtében kiitták vagy
félig hagyták boros poharaikat, kö penyt, fegyvert kaptak, és kirohantak.
Odakint a havas januárvégi éjszaká ban állt a pokoli farsang. Még egy da rabig hallottuk „udvari” ágyúnk so rozatait, aztán fülsiketítõ csattanás,
dübörgõ rázkódás, s reánk zuhant egyszerre a csönd.
„Szent Borbála fiai” közül nem tért
vissza többé senki.
† Saáry Éva

www.egyhazikonyvklub.hu
A katolikus, református, evangélikus
kiadók gazdag választéka.
Számos könyvre, DVD-re, CD-re
kedvezmény!
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AZ EGYHÁZBAN SENKI NEM IDEGEN

A SZENVEDÉS ERÕSÍTI A HITET

Negyvenéves az ausztriai bevándorlók lelkigondozása

A vértanú Esterházy Jánosra emlékeztek

Noha Ausztriában már az Osztrák-Magyar Monarchia óta létezett a különbözõ bevándorló népcsoportok számára anyanyelvû lelkipasztoráció, annak intézményesített formáját 1975-ben teremtette meg az Osztrák Püspöki Konferencia:
ekkor nevezte ki a migránsok lelkigondozását koordináló elsõ igazgatót, a megbízáshoz hivatalt is rendelve. Fennállásának negyvenedik évfordulóját az ausztriai
idegen nyelvû pasztoráció országos igazgatósága március 18-án Bécsben a
Kardinal König Hausban egy a jubileum tiszteletére szervezett rendezvénnyel, és
az alkalomra megjelent különleges kötet bemutatásával ünnepelte meg. A részletekrõl a gyulafehérvári egyházmegyés Vencser László igazgatót kérdeztük, aki
huszonnégy éve él Ausztriában, és tizenöt éve vezeti a jubiláló hivatalt.
– Milyen alapelvek mentén látja el fel- zösségek az ünnepi szentmisét követõen
adatát az 1975-ben létrehozott igazgatóság? bemutatják hagyományaikat és együtt
– Az ausztriai idegen nyelvû pasztorá- ünnepelnek a helyiekkel. Minden eszció országos igazgatósága kezdetben az tendõben külföldi tanulmányi utat is
1968-as De pastorali migratorum cura szervezünk, hogy minél többet megiscímû, a migránsok lelkipásztori gondo- merjünk elsõsorban azokból az orszázását szabályozó szentszéki rendelkezés gokból, ahonnan a migránsok érkeznek.
Már tizenöt ilyen utazászerint tevékenykedett, jeson vettünk részt.
lenleg pedig az Osztrák
– Mi volt a március 18- i
Püspöki Konferencia által
jubileumi
ünnepség leg1997-ben meghatározott
hangsúlyosabb
mondaniirányelvek, illetve az Elvalója?
vándorlók és Úton Lévõk
– Száz fõ részvételével
Lelkipásztori Gondozásátartott ünnepi programunnak Pápai Tanácsa kiadásákat üdvözlõ szavaival
ban 2004-ben megjelent,
Franz Scharl referens seErga migrantes caritas
gédpüspök nyitotta meg,
Christi, azaz Krisztus szemajd üzenetben Rómából
retete a migránsok iránt
Veglio bíboros, Christoph
címû vatikáni instrukciók
Schönborn bécsi bíboros
alapján mûködik. Az igazés Sebastian Kurz osztrák
gatót a püspöki konferencia nevezi ki, munkáját is Vencser László igazgató külügyminiszter, személyesen pedig Peter Zurbannak fõtitkársága keretében végzi: a referens fõpásztorral – je- riggen bécsi nuncius és Peter Schipka, az
lenleg Franz Scharl segédpüspökkel – Osztrák Püspöki Konferencia fõtitkára
együttmûködve egész Ausztria területén köszöntötte az ünneplõ közösséget. A
koordinálja az itt élõ más anyanyelvû ka- köszöntõ szavakat Regina Polak bécsi
tolikusok lelkigondozását. Az igazgató- egyetemi professzor asszony migráns
ság vezetõtanácsában az egyházmegyék pasztoráció aktuális kérdéseit taglaló
megbízottai és a közösségek lelkészkül- elõadása követte. A zenés mûsorszámok
és azok elõadói is multikulturalitást tükdöttei vannak jelen.
– Hány népcsoport hallgathat szent- röztek: az erdélyi születésû Kósa Mária
az általa alapított és vezetett zenei iskola
misét Ausztriában a saját anyanyelvén?
– Az egyházmegyékben mintegy har- fuvolakvartettjével, brazíliai, tajvani és
minc nyelven – köztük magyarul – fo- kárpátaljai társaival európai, ázsiai, afrilyik a pasztoráció. Körülbelül félmillió kai és dél-amerikai zenemûveket adott
katolikus migránst tartunk számon, akik- elõ. A rendezvényrõl mindenki azt az
nek kétharmada Európából, egyharmada alapvetõ gondolatot vihette magával,
más kontinensekrõl érkezett. Mintegy amit elõadásában a professzor asszony is
száz személy gondoskodik róluk: nyolc- kihangsúlyozott: hogy a népcsoportok
van lelkész és húsz világi alkalmazott. A felbecsülhetetlen kincset jelentenek az
papok kétharmada teljesíti szolgálatát ausztriai egyház számára.
– Az alkalomra az ön és Franz Scharl
fõállásban, többségük osztrák plébániai
munkája mellett látja el nemzetiségi cso- referens segédpüspök szerkesztésében
portja lelkigondozását. További egyhar- egy egészen kivételes könyv is napvilágot
madnyian a más megbízatásokban tevé- látott. Mitõl különleges ez a kötet?
– Einheit in Vielfalt, vagyis Egység a
kenykedõk és a tanulmányokat Ausztriásokféleségben a címe ennek a nagyon
ban folytató papok közül kerülnek ki.
– Az adminisztráció mellett még mi- szép kiadványnak. A köszöntõszavakat
34 beszámoló követi: 14 európai, 3 afriben tud segíteni nekik az igazgatóság?
– Évenkénti konferenciáink a papok kai, 7 ázsiai, 2 latin-amerikai, 6 közel-keés világi munkatársak továbbképzését leti csoport fényképes bemutatkozása, toszolgálják: minden ilyen alkalommal vábbá a görögkatolikus bizánci rítusú
egy-egy teológiai témát dolgozunk fel és egyház és az afrikai, ázsiai és latin-ameria felmerülõ napi problémákra is kere- kai rektorátus tevékenységének ismertesünk válaszokat. Szintén évente, szep- tése. A közösségek a beszámolóikat nétember utolsó vasárnapján megszervez- met nyelven írták, de írásaik elején egy
zük a Népek vasárnapját, amelyen a kö- bibliai idézet és a végén a bemutatkozásuk rövid összefoglalása saját anyanyelvükön jelenik meg. A kötet végén német,
angol, olasz, francia és spanyol nyelven
olvasható az igazgatóság története.
Ez az elsõ ilyen jellegû kiadvány
Ausztria és azon belül az idegen nyelvû
lelkipasztoráció történetében. Az a célunk vele, hogy az osztrák helyi egyház
közelebbrõl megismerje ezeket a közösségeket, másrészt biztatást, megerõsítést kívánunk nyújtani nekik. Az
ünnepséget megelõzõ sajtótájékoztatón egy koreai hölgy és a Jézus által beszélt arám nyelvet használó káldeai közösség egyik tagja el is mondta, hogy
számukra az anyanyelvi szentmise lelki megerõsítést jelent, és megszilárdítja bennük azt az érzést, hogy az Egyházban õk is otthon vannak, az Egyházban senki nem idegen.
„Egység a sokféleségben”
Varga Gabriella

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelõs államtitkára szerint Esterházy János élete vértanúság.
Soltész Miklós a Rákóczi Szövetség által szervezett március 8-i, budapesti
megemlékezésen nyilatkozott.
A Rákóczi Szövetség
csodálják, azok vallják:
és az Esterházy János
igaz, szent életû ember
Emlékbizottság által szerélt közöttünk a 20. szávezett ünnepségen, amezadban. Akik még minlyet Esterházy János feldig félnek kimondani,
vidéki mártír politikus
hogy nem háborús bûnös,
emlékére rendeztek, Solhanem embermentõ hõs
volt, azok is bevallják
tész Miklós párhuzamot
elõbb-utóbb tévedésüket.
vont Esterházy János és
Soltész Miklós hangMárton Áron püspök
súlyozta: mi a szlovák
életútja között, és kinépet testvérünknek teemelte: mindkettejük tökintettük és tekintjük a
rekvése azonos volt, ahogy
jövõben is, az ezeréves
az is, hogy azonos hittel,
sorsközösséget emberi erõ
szenvedéssel élték életüket. Az államtitkár ki- Igaz ember a nehéz idõkben szét nem bonthatja.
Csáky Pál, a Magyar
emelte: mindketten úgy
határoztak, nem hagyják magukra a szlo- Közösség Pártja EP-képviselõje a felvák, illetve román területen maradt ma- vidéki mártír politikus V. kerületi,
gyarságot. Mindketten kiálltak a kisebb- Szép utcai emléktáblája elõtt arról beségbe került magyarok érdekeiért, de til- szélt, hogy egyetlen nemzet sem állhat
takoztak a magyarországi bûnök ellen is, meg a világon a történelem elõtt, ameamit akár szlovák, akár román emberek lyik nem becsüli önmagát. Utalva a
ellen követtek el a hatóságok, s felemel- magyar és lengyel történelem viszonték a szavukat zsidók, lengyelek, vagy tagságaira, a két ország többszöri felmás népek meghurcolásával szemben. darabolására, rámutatott: ha van valaAhol tudtak, menekítették az embereket, mi, ami több az államnál, ami több a
anyagi, adminisztratív segítséget nyúj- napi érdekek figyelembevételénél, az a
tottak. A diktatúrák minden formáját – a jövõbe vetett hit. Az a tudat, hogy
nácizmust és a kommunizmust – egyaránt összetartozunk, hogy ennek a népnek
elítélték, azok ellen felszólaltak, és talán értékei vannak, és ezeket a jövõbe is át
ez volt a legnagyobb bûnük, legalábbis a akarjuk menteni. Vállalások, szemédiktatúrák kiszolgálói szemében.
lyes kiállások, bátorság, összeszedettA szenvedés ugyanakkor a hitüket ség, szervezettség és víziók nélkül
csak erõsítette, még inkább táplálta, s nincs jövõ – hangsúlyozta a felvidéki
mélységes katolikus hitük tetteikben is magyar politikus, aki szerint ez az ünmegnyilvánult – mutatott rá az államtit- nep legszebb üzenete, és ez az, amit Eskár. – Akik Esterházy Jánost életében is- terházy Jánostól megtanulhatunk.
merték, tetteit és bátorságát csodálták,
(MTI)

EGY FÉRFI ÉS EGY NÕ KÖTELÉKE
Egy érvénytelenül is sikeres népszavazás hátterérõl
Egyetért-e azzal, hogy egy nõ és egy férfi kötelékén kívül semmilyen más
együttélési formát ne lehessen házasságnak nevezni? Egyetért-e azzal, hogy azonos nemû párok vagy csoportok számára ne legyen lehetõvé téve a gyermekek
örökbefogadása, illetve ezt követõ nevelése? Egyetért-e azzal, hogy az iskolák ne
kötelezhessék a diákokat a szexuális viselkedésrõl és az eutanáziáról szóló órák
látogatására, amennyiben azok szülei nem értenek egyet a tananyag tartalmával? – Errõl a három kérdésrõl tartottak népszavazást a közelmúltban Szlovákiában. Bár a szavazók jelentõs többsége az igent választotta, a népszavazás mégsem lett érvényes, mivel a résztvevõk száma nem érte el az 50 százalékot.
A Szlovákiában népszavazásra bocsá- eredményezõ gender-elméletre utal, amely
tott kérdések nem csak egy ország, ha- mindent – szexualitást, szerelmet, csalánem az egész világ sorsát meghatároz- di életet, gyermeknevelést – egybemosó
hatják a következõ évtizedekben. Való- gondolatvilágával átformálja azokat az
jában mi áll e három kérdés hátterében? országokat, ahol ez már az oktatási rend– errõl beszélgettünk Soltész Miklós egy- szer része.
2012-ben mind a New-York-i népeseházi, nemzetiségi és civil társadalmi
dési-, mind a riói ENSZ fenntartható fejlõkapcsolatokért felelõs államtitkárral.
– Rögtön azzal kezdem, hogy a kérdé- dés konferencián el akarták fogadtatni a
sek feltevése mögött sem kirekesztés, gender-elmélet egyes részeit, például hogy
sem ítélkezés szándéka nincs, hiszen mi, az egynemûek házassága az egyes tagoremberek nem mondhatunk ítéletet em- szágok jogrendszerében legyen kötelezõ.
bertársaink felett, erre csak a Jóisten hi- Ugyanebben az évben, Genfben volt az
vatott, aki mindannyiunkat egyformán ENSZ-nek egy bizottsági jelentése, amiszeret. A házassággal kapcsolatban így ben többek között az szerepelt, hogy a tízfogalmaz a Katolikus Egyház tanítása: éves gyerekeknek meg kell tanítani az ön„…a férfi és a nõ az egész élet olyan kö- kielégítést, mert az örömtõl nem szabad
zösségét hozza létre egymással, mely õket elzárni. Ha ezeket – az apró betûs
természeténél fogva a házasfelek javára, részben szereplõ javaslatokat – egy-két cigyermekek nemzésére és nevelésére irá- vil szervezet és a munkatársaim nem szúrnyul”. A magyar parlament nagy több- ják ki, s ha nem áll mellénk néhány ország,
séggel szavazta meg, hogy az Alkot- mint például a Vatikán, Málta, Oroszormányba kerüljön be: a házasság egy férfi szág, és több muszlim ország, akkor nem
és egy nõ kapcsolata.
tudjuk megakadályozni, hogy a javaslat az
A második ponttal kapcsolatban: na- ENSZ-közgyûlés elé kerüljön.
gyon sok visszajelzés, tapasztalat igazolAz elõzõ, baloldali kormány alatt megja, hogy mennyi lelki sérülést okoz, ha szavaztak egy olyan jogszabályt, miszerint
egy gyereket azonos nemû pár nevel fel. az óvodákban el kell kezdeni a genderAz így felnõttek véleménye alapján is ki elméletre alapozott nevelést. Ezt 2010-ben
lehet mondani, hogy házasság csak egy a mostani kormány azonnal eltörölte és egy
férfi és egy nõ között lehetséges.
sor olyan intézkedést hozott, mely a csaláA népszavazás harmadik pontja a szé- dok megerõsítését szolgálja.
pen hangzó, de hihetetlen rombolást
Czoborczy Bence

2015. május

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 minden vasárnap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, 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.: 0032-2/64 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: Gre noble, 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:
Ungarische Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-86154
Augsburg, tel.: 0049-821/ 21 93 93 30 vagy
0049-821/21 93 93 24, E-mail: augsburgi-misszio
@web.de; www. augsburgimisszio.de
Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:
Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139

ÉLETÜNK
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:
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. 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 8.00kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Copernico 9,
kivéve január, július, augusztus, szeptember).
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.
St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***
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
£

7

BOLDOGOK...
(Folytatás az 1. oldalról)

„Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat az õ szent helyén? Akinek a keze
tiszta és ártatlan a szíve” (Zsolt 24,3–4).
De nem kell ezért félnünk és elveszítenünk bátorságunkat: a Bibliában és
mindnyájunk személyes történetében azt
látjuk, hogy mindig Isten teszi meg az elsõ lépést. Õ az, aki megtisztít minket,
hogy színe elé állhassunk. (...)
Közületek egyesek érzik, vagy érezni
fogják az Úr hívását, hogy házasságot
kössenek, családot alapítsanak. Manapság sokan azt hiszik, hogy ez a hivatás
„kiment a divatból”, de ez nem igaz! Éppen ezért az Egyház teljes közössége egy
különleges idõszakot él most, amelyben
a család hivatását és küldetését gondolja
át az Egyházon belül és a mai világ egészében. Ezen kívül arra is hívlak benneteket, hogy vizsgáljátok meg a megszentelt életre vagy a papságra szóló hívást is.
Milyen szép olyan fiatalokat látni, akik
vállalják e hivatást és teljes mértékben
Krisztus és Egyháza szolgálatára szentelik életüket! Kérdezzétek meg magatoktól tiszta lélekkel, és ne féljetek attól,
amit Isten kér tõletek! A ti „igenetek” révén, melyet az Úr hívására adtok, a remény magvaivá válhattok az Egyházban
és a társadalomban. Ne felejtsétek el: Isten akarata a mi boldogságunk!
Kedves fiatalok, mint látjátok, ez a boldogság igen közelrõl érinti a ti életeteket,
és biztosítékot jelent rá, hogy boldogok
lesztek. Ezért ismét elmondom nektek: legyen bátorságotok boldognak lenni!
Az idei ifjúsági világnap az utolsó szakasz azon az úton, amely a felkészülést
jelenti a világ ifjúságának következõ
nagy találkozójára, amelyet 2016- ban
Krakkóban fogunk megtartani. Éppen
harminc évvel ezelõtt kezdte el Szent II.

HIRDETÉSEK
Magyar családnál gondozást, betegápolást, házimunkát vállal bentlakással 50
éves magyar nõ, 5 éves gyakorlattal, referenciával. Tel.: 0036-20 494 40 29, E-mail:
darinka065@gmail.com
A Szentendrei-szigeten, Horányban,
kompközelben, 125 m2, egész évben lakható kétszintes családi ház, 1000 m 2
kerttel eladó. Elosztás: emelet 3 szoba, 1
fürdõszoba WC-vel, folyosó. Földszint:
nappali, ebédlõ, konyha, kamra, fürdõszoba, WC, folyosó, lépcsõház. Érdeklõdni lehet a 0036-30 514 69 59-es mobilszámon.
Eladó Budapesten a 18. kerületben
2002-ben épült ikerház (2x145m 2), alkalmas kétgenerációs lakhatásra, de egybe is nyitható. Irányár: 30-30 millió Ft.
Érdeklõdni lehet telefonon +49-622 132
676 83 vagy +49-176 848 661 58,
E-mail: csincsikagi@web.de
Stuttgart közelében található Schorndorfba keresünk gyakorlattal rendelkezõ, szorgalmas, barátságos, németül jól
beszélõ házaspárt recepciós munkakörbe, hölgyet szállodai teendõk elvégzésére (telefon, vendégvárás, ügyintézés),
férfi szakácsot. Jelentkezésüket kérjük a
következõ címre: Hotel Gruber, info@
hotel-gruber.de
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!

János Pál pápa az ifjúsági világtalálkozókat. Ez az ifjúsági zarándoklat, amely
kontinenseken megy végig Péter utódának vezetése alatt, valóban gondviselésszerû és prófétikus kezdeményezésnek
bizonyult. Köszönjük meg az Úrnak azokat az értékes gyümölcsöket, amelyeket
eddig hozott számos fiatal számára a földkerekségen! Hány fontos felfedezést tettünk, fõként azt, hogy Krisztus az út, az
igazság és az élet, és hogy az Egyház egy
nagy és befogadó család. Hány életfordulat és hány hivatásbeli döntés született
ezeken a találkozókon! A szent pápa, az
ifjúsági világtalálkozók patrónusa járjon
közben értünk a Krakkó felé vezetõ zarándokutunkon. És kísérjen el bennünket
ezen az úton a kegyelemmel teli, egészen
szép és egészen tiszta Boldogságos Szûz
Mária anyai tekintete!
VR

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL
Keresztelések: Halász Felix, H. Torsten és Boglárka kisfia 2014. december
14-én, Silaghi Denis Cosmin, S. Ioan és
Maria kisfia 2015. január 18-án, Virág
Benedek, V. Csaba és Ildikó kisfia 2015.
február 22-én, Virág Benita, V. Csaba és
Ildikó kisleánya 2015. február 22-én, valamint Mekker Niklas, M. Attila és Zita
kisfia 2015. március 22-én a müncheni
Szent Erzsébet-templomban részesültek
a keresztség szentségében.
Varga Katalin

Június 17-tõl átszállás
nélkül repülhetnek
Torontóba, Montrealba
Budapestrõl.
Árak már 1050 kanadai
dollártól.
Információ, helyfoglalás:
storok@avianet.ca

ÉLETÜNK
Budapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:
KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.
Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036) 1/328 01 97
Fax: (0036) 1/328 01 98
E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
www.keresztenyelet.hu
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HÍREK – ESEMÉNYEK
2016: az irgalmasság éve
Az irgalmasság rendkívüli szentévét
hirdette meg Ferenc pápa 2016-ra. A
pápa Szent Péter-bazilikában, a március 13-i nagyböjti bûnbánati szertartás
során mondott homíliájában hirdette
meg az irgalmasság rendkívüli szentévét, mely ez év december 8-án, a szeplõtelen fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. A bejelentés Ferenc pápa megválasztásának második évfordulóján történt, március 13-án, amikor a Szentatya délután öt órakor a Szent Péter-bazilikában megnyitotta a már korábban
bejelentett 24 órás imádságot, bûnbánati liturgia keretében.

nia. A közös munkába határon túli magyar közösségeket is szeretnének bevonni. Délvidéken és Erdélyben már megkezdték a Zsoltárok, Tóbiás, Judit, valamint a Példabeszédek könyveinek másolását. Molnár Tamás plébános vezetésével pozsonyi magyar katolikus hívek is
csatlakoztak a kezdeményezéshez. A
szegedi Szent Gellért Plébánia várja további érdeklõdõ közösségek jelentkezését és bekapcsolódását a programba, hogy
2015. augusztus 20-ra elkészülhessen a
Magyarok Bibliája.
Új érseki helynök
Jakubinyi György érsek, március 22- i
hatállyal Urbán János Erik ferences
szerzetest, a csíksomlyói kegytemplom
templomigazgatóját nevezte ki a Gyula-

Rozsnyó új püspöke
Ferenc pápa március 21-én, szombaton rozsnyói püspökké nevezte ki Stanislav Stolárikot, aki eddig kassai segédpüspök volt. Stolárik elõdje, Vladimir
Filo rozsnyói püspök, 75. életévének betöltése miatt nyújtotta be lemondását,
amit elfogadott a pápa. Stanislav Stolárik 1955-ben született Rozsnyón. Hoszszú idõn át folytatott lelkipásztori tevékenységet, többek közt Eperjesen. II. János Pál pápa 2004-ben kassai segédpüspökké nevezte ki, március 20-án szentelték. A szlovák püspöki konferencia állandó bizottságnak tagja és a liturgiáért
felelõs püspöke.
Nagyböjti lelkinap Londonban
Március 28-án, szombaton lelkinapot
tartottak Londonban, amelyen sok magyar fiatal vett részt. Volt alkalom elcsendesedésre, elmélkedésre, közös
imádságra, szentgyónásra, hálaadásra a
megtérés, a gyógyulás kegyelméért, és
jobban felkészülni a feltámadás, húsvét
ünnepére. A lelkinap témája: „találkozásom Péter apostollal, Poncius Pilátussal és Jézus Krisztussal”. A lelkinapot
György Alfréd – Frédi atya, csíkszentdomonkosi születésû kamilliánus szerzetes vezette, aki jelenleg az osztrák fõvárosban, Bécsben kórházlelkészként
tevékenykedik.

Márton Áron nyomában
A boldogemlékû erdélyi püspök éle tének legfontosabb helyszíneit járhatták
végig az érdeklõdõk az ötödik Márton
Áron-zarándoklaton március 19. és 21.
között. A háromnapos zarándoklat Már ton Áron püspök életének négy kiemel kedõ állomását érintette: a szülõfalut,
Csíkszentdomokost, a börtönévek leg hírhedtebb helyszínét, Máramarosszige tet, a püspökszentelés helyét, Kolozsvárt
és a püspöki székhelyet, Gyulafehérvárt.
Az emlékút a gyulafehérvári püspöki
székhelyen zárult március 21-én. Jakubi nyi György, a harmincöt éve elhunyt fõ pásztor utóda fogadta a zarándokcsoport
tagjait, akik Márton Áron sírjánál fejez ték be útjukat.
A „Magyarok Bibliája”
A teljes biblia kézírással való lemáso lásához gyûjt vállalkozó szellemû „írás tudókat” a szegedi Szent Gellért Plébá -

fehérvári Fõegyházmegye megszentelt
élet intézményeiért felelõs érseki helynökének. Döntésével kapcsolatban Jakubinyi György így fogalmazott: „a Kánonjog adta lehetõséggel élve, külön érseki helynököt nevezek ki, akinek az
lenne az egyedüli feladata, hogy megbízásomból a szerzetesi közösségeket látogassa, gondjaikat a fõegyházmegyei
hivatal felé közvetítse.”
Új templom Kubában
A helyi katolikus egyház új istentiszteleti helyet építhet a szigeten. Ez lesz az
elsõ az 1959-es forradalom óta. A havannai fõegyházmegye adatai szerint a 11,1
milliós kubai lakosság 60 százaléka katolikus, a szigeten 650 templom található, 340 pap és 600 szerzetes végez szolgálatot. Az új templom építésének engedélyezését már 2014. szeptember
9-én közzétették. Ez a katolikus
egyház és a kubai kormány kö zötti kapcsolatok enyhülési fázi sának jele. A folyamat elvezetett
oda, hogy engedélyezték a nyil vános körmeneteket, nagypénte ket ünnepnapnak nyilvánították,
Ortega bíboros üzenetét közvetí tik a televízióban, és hogy az
egyház visszakapott néhány ko rábban elkobzott istentiszteleti
helyet. Ebbe illeszkedik be az új
templomok építése, amely a ka tolikus egyház kérésére történik. Szüksége van ugyanis épületekre, ahol evangelizáló tevékenységét folytathatja.
Alois testvér a Szentatyánál
Ferenc pápa március 16-án magánkihallgatáson fogadta Alois testvért, a
Taizéi Ökumenikus Közösség vezetõjét.
Alois testvér megköszönte a Szentatyának az irgalmasság éve meghirdetését, és
elmondta, Ferenc pápának a szeretetrõl
és megbocsátásról mondott szavai Roger
testvérre emlékeztették õt. A taizéi közösség közlemnye szerint Ferenc pápa
különösen nagyra értékelte a közösség
ökumenét építõ elhivatottságát és a fiatalok iránti nyitottságát. A Szentatya biztosította Alois testvért arról, hogy
együtt imádkozik a Taizében összegyûlt
hívekkel augusztus 16-án, Roger testvér
halálának tizedik évfordulóján, mely
napon születésének századik évfordulóját is ünneplik.
£

2015. május

A VILÁGBAN SZÉTSZÓRT
MAGYARSÁG LELKE
Erdõ Péter megáldotta Kondor Lajos szobrát Fatimában
Kondor Lajos SVD magyar szerzetes szobrát március 7-én áldotta meg Erdõ
Péter bíboros Portugáliában, a fatimai kegyhelyen. Az eseményen részt vett
António Marto leiria-fatimai püspök, Áder János köztársasági elnök és csaknem kétszázan helyiek és zarándokok.
Délelõtt Erdõ Péter bíFiának gondviselése nem
boros és António Marto
gyönge támasz, hanem
leiria-fatimai püspök mutörténelmet formáló, szetatott be ünnepi szentmilíd, de ellenállhatatlan
sét az ötven éve készült
erõ. Ki hitte volna, hogy
fatimai magyar kálvária
amiért sokan a vérüket is
közelében található Szent
hiába áldozták, az néIstván-kápolnában. A mahány évtized múlva bégyar keresztút létrejöttékés úton mégis megtörnek ötvenedik évfordulóténik? Ki hinné ma is,
ja alkalmából rendezett
hogy számos értelmetünnepségen emléktáblát
len, fenyegetõ gyûlölavattak, amelyet Erdõ
ködés, vagy testvérgyilPéter bíboros áldott meg.
kos háborúskodás között,
Beszédében hangsúa keresztények elleni vilyozta: „Lajos atya volt a
lágszerte meg-megújuló
lelke a világban szétszórt Átadta nekünk Fatima titkát gyilkos erõszak hullámagyarság összefogásámai között mégis velünk
nak is, amely lehetõvé tette, hogy itt, Fati- van, Egyházunkkal, magyar népünkkel
mában megépülhessen a magyar kálvária és az egész emberiséggel a Boldogságos
és a Szent István-kápolna”. Kondor Lajos Szûz Mária?
életmûve szorosan összeforrt a fatimai
Különös hálával tartozunk Kondor
kegyhely fejlõdésével azáltal, hogy a Lajos atyának, hogy megéreztette ve gyermekkorukban elhunyt fatimai pász- lünk Fatima titkát.”
torgyerekek, Ferenc és Jácinta boldoggá
Kondor Lajos szobrának megáldására
avatási ügyének posztulátora volt.
a szentmisét követõen került sor a
Szûz Mária imádságot, szívbéli meg- fatimai szentélyhez közeli Kondor La térést, bizalmat kért, és lenyûgözõ vízió- josról elnevezett téren.
ban rajzolta meg a véres 20. századot,
Áder János köztársasági elnök kö amely az Egyházat, és az Istenre nézõ szöntõjében kiemelte, a portugáliai cso emberséges élet eszményét egyaránt da azt üzenik a világnak, hogy kitartó
pusztulással fenyegette – fejtette ki Erdõ hittel és a béke iránti imádsággal véget
Péter. Felidézte, hogy II. János Pál pápa lehet vetni a háborúnak, a Földet pedig
a Szent Péter téren elkövetett merénylet éppúgy meg lehet menteni a pusztulás után a saját életben maradását is a Fati- tól, ahogy „lelkünket is megmenthetjük
mában tisztelt Boldogságos Szent Szûz a pokol tüzétõl és a kárhozattól”.
közbenjárásának tulajdonította.
Az államfõ beszéde után Erdõ Péter
A bíboros kifejtette, „1956 forradal- bíboros megáldotta a szobrot. A magyar
mának bukása után, az emigránsok köré- verbita szerzetes szobrát egy Portugáliá ben, de Magyarországon is sokan gon- ban jól ismert mûvész, Sousa Araújo ké dolhatták, hogy mi már csak a Magyarok szítette, akinek több vallási témájú alko Nagyasszonya segítségében bízhatunk. tása is áll Portugália jelentõs helyein.
De Szûz Mária anyai szeretete és Szent
(MTI)

A LENGYEL–MAGYAR BARÁTSÁG
NAPJA
Ünnepi szentmise a katowicei székesegyházban
Áder János köztársasági elnök és Bronislaw Komorowski lengyel államfõ
együtt ünnepelte a lengyel–magyar barátság napját, melynek idén Katowice
adott otthont. Március 21-én a katowicei Krisztus Király-fõszékesegyházban
közösen ünnepi szentmisét mutatott be Wiktor Skworc katowicei és Ternyák
Csaba egri érsek.
A lengyel–magyar barátság napi hiva- nünk. Kelet-Közép-Európában születtalos ünnepségek szombat délben kezdõd- tünk, tehát többszörösen hõsök vagyunk.
tek a Lengyel Rádió Nemzeti Szimfonikus Ismerjük a nemzeteink szabadságára töZenekarának új székházában. Itt mindkét rõ, erõszakos hatalmak kíméletlenségét.
államfõ beszédet mondott, majd Marcin Miként ismerjük azt is, hogyan védhetKrupa, Katowice fõpolgármestere átadta a jük meg, vagy hogyan teremthetjük újra
lengyel–magyar barátság napjának zászla- akár a semmibõl szabadságunkat és fügját a 2016. évi barátságnapot szervezõ Bu- getlenségünket” – mondta a magyar áldapest I. kerület polgármesterének, Nagy lamfõ.
Gábor Tamásnak.
Áder János és Bronislaw Komorowski
„A lengyel–magyar barátság példa- lengyel államfõ Katowicében ünnepélyeként áll Európa más nemzetei elõtt” – sen felavatta Henryk Slawik és idõsebb
hangoztatta Áder János köztársasági el- Antall József közös emlékmûvét a Nemnök ünnepi beszédében. „Mindig tisztel- zetközi Kongresszusi Központ elõtt.
tük egymás hõsiességét, mindig megajánA magyar és a lengyel elnöki pár elõdékoztuk egymást a megértéssel. Megér- zõleg a katowicei Krisztus Király-fõszétettük, és a magunk módján folytattuk kesegyházban részt vett a Wiktor
egymás forradalmait” – mondta a magyar Skworc katowicei és Ternyák Csaba egri
államfõ a Lengyel Rádió Nemzeti Szim- érsek által bemutatott szentmisén.
fonikus Zenekarának új székházában tarÁder János köztársasági elnök szomtott ünnepségen. Hangsúlyozta: mindig bat délután a Katowice mellett Murcki„ott voltunk egymás közelében”; támo- ban megkoszorúzta a második világhágatva azt, aki élen járt közülünk, segítve a ború végén szovjet katonák által a körgyengét, reményt merítve egymásból, nyéken kivégzett 29 magyar katona sírpéldát mutatva és ugyanakkor tanulva is emlékét. A kegyeleti aktus a maegymás példájából.
gyar–lengyel barátság napja alkalmából
A közös szabadságharcok példáit tett kétnapos elnöki látogatáshoz csatlaidézve kijelentette: „tudjuk, hogy egy- kozó különprogram volt.
más szabadságvágyából kell erõt meríte(MTI)

