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DR. ERDŐ PÉTER bíboros

JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN
A nemzet lelki megújulásáért hirdetett imaév lezárása

(Folytatás a 3. oldalon)

Kedves Testvérek! A 2006. évre Püs-
pöki Konferenciánk imaévet hirdetett a
nemzet lelki megújulásáért. Nagy jubile-
umok éve volt ez: a nándorfehérvári győ-
zelem 550., valamint az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 50. évfordulója.
Azért imádkoztunk ebben az évben,
mert úgy éreztük, hogy „nemzetünk na-
gyon nagy bajban van, csak Isten irgalma
menthet meg minket”. A bajok gyökerét
a lélek sebeiben láttuk, az egyéni és kö-
zösségi lelkület torzulásaiban, az össze-
tartás hiányában, a csüggedésben, a re-
ménytelenségben, az önzésben, de a jö-
vőért felelősséget vállalni nem tudó, csak
a pillanatnak élő szétszórtságban is.

Részt vehettünk ennek az évnek a
nagy lelki eseményein. Rendszeresen vé-
gezhettük az engesztelő imádságot nem-
zetünkért. Január 15-én a Szent Margit
tiszteletére rendezett engesztelő szent-
misével kezdtük az évet, annak a nagy
magyar szentnek a közbenjárását kérve,
aki imádságát és szenvedését ajánlotta
fel azért, hogy az ország lakói és vezetői,
az akkori királyi család tagjai megbékél-
jenek egymással. A tavasz folyamán nagy
örömmel tapasztaltuk, hogy egész ima-
mozgalom fejlődött ki nemzetünkért ha-
tárainkon innen, a szomszédos országok-
ban és szerte a nagyvilágban. (Sokaktól,
püspöktestvérektől, papoktól, imádkozó
közösségektől és egyénektől kaptunk
hírt az imaévhez való csatlakozásról.
Orosch János püspök úr vezetésével a
szlovákiai magyar papság és hívek ünne-
pélyesen is csatlakoztak az imaévhez, de
hasonlóképpen a nagybecskereki, a sza-
badkai, a kassai, a rozsnyói egyházme-
gyékből és egész Erdélyből is érkeztek a
testvéri szeretet és az imádság üzenetei.
A csíksomlyói nagybúcsúban pedig a je-
lenlévők sokasága csatlakozott Jakubinyi
György érsek úr vezetésével a közös
imához. És érkeztek az üzenetek Nyu-
gat-Európából, de a tengerentúlról is.)
Mindez kifejezte az egész magyar katolikus

Kedves Testvérek! A közelgő Elvándor-
lók és Menekültek Világnapja alkalmából,
a Názáreti Szent Családra, a családok
ikonjára emlékeztetve, arra szeretnélek
meghívni benneteket, hogy gondolkodja-
tok el az elvándorló családok helyzetéről.
Máté evangélista beszámol arról, hogy Jó-
zsef nem sokkal Jézus születése után arra
kényszerült, hogy Heródes király üldözte-
tése elől, a Gyermekkel és Anyjával, éjsza-
kának idején elmeneküljön Egyiptomba.
Ezt az evangéliumi szakaszt elemezve írta
1952-ben tisztelt elődöm, Isten szolgája,
XII. Piusz pápa: „A száműzetésben lévő
Názáreti Család - Jézus, Mária és József,
aki egy gonosz király haragja elől vándorolt
ki Egyiptomba és keresett ott menedéket -
modellje, előképe és támasza mindazoknak
az akármilyen korú és származású emig-
ránsoknak, zarándokoknak, a bármilyen
helyzetben élő menekülteknek, akik arra
kényszerültek,hogy az üldözés vagy nyomor
miatt elhagyják saját hazájukat, szeretett
rokonaikat, szomszédaikat, barátaikat, és
idegen országba távozzanak”.Az egyiptomi
száműzetésbe kényszerült názáreti család
drámájában felismerjük minden elvándorló,
főleg a menekültek, a száműzöttek és a ki-
telepítettek, a menedéket kérők, az üldözöt-
tek - fájdalmas helyzetét. Elismerjük abban
az összes elvándorló család nehézségét,
nélkülözését, megaláztatását, szorongatta-
tását éppúgy, mint a migránsok, a menekül-
tek és az azílánsok sok millióinak törékeny-
ségét. A názáreti család, a minden emberi
család szívében őrzött Isten-képmást tük-
rözi, még akkor is, ha ezt az emigráció el-
csúfította vagy elhomályosította.

Az Elvándorlók és Menekültek követke-
ző Világnapjának témája  - „az elvándorló
család” - folytatja az 1980-as, 1986-os és
1993-as világnapok témáit és újból hangsú-
lyozni kívánja az egyház elkötelezettségét
nem csak az elvándorló egyén, hanem en-
nek családja, az élet kultúrájának helye és
forrása, az integráció tényezője iránt is. Az
elvándorlók családja számos nehézséggel
küzd. Az elvándorló családtagok közötti
távolság és a kapcsolatok hiányossága gyak-
ran okozza az eredeti családi kötelékek fel-
bomlását. Új kapcsolatok jönnek létre, új
érzelmek születnek; a távolság és a magány
kemény próbája következtében sokan meg-
feledkeznek a múltról és saját kötelessé-
geikről. Ha a bevándorló család számára
nem biztosítják a társadalmi beilleszkedés
és részvétel valódi lehetőségét, akkor nehe-
zen képzelhető el annak harmonikus fejlő-
dése. A 2003. július 1-én életbe lépett és a
vándormunkások és családtagjaik jogainak
védelmére megkötött nemzetközi egyez-
mény által részesüljenek védelemben a
vándorló munkások és munkásnők, illetve
a hozzájuk tartozó családtagok. Ez azt je-
lenti, hogy a család értékét ismerjék el az im-
már társadalmaink strukturális jelenségévé
váló emigrációra vonatkozóan is.Az egyház

AZ ELVÁNDORLÓ
CSALÁD 

XVI. Benedek pápa üzenete az Elvándorlók
és Menekültek 93. Világnapjára (január 14.)

közösség összetartását és aggódó szere-
tetét nemzetünk iránt, tanúságot tett ar-
ról, hogy él bennünk a bizalom az isteni
Gondviselésben és a Magyarok Nagyasszo-
nyának pártfogásában. Különleges fény-
sugár volt számos protestáns testvérünk rész-
vétele a népünkért való imában, továbbá
a szomszédos országokban élő számos
szlovák és más nemzetiségű katolikus ő-
szinte szeretetből fakadó csatlakozása is.

Az engesztelés egyben a kiengesztelődés
gondolatát is hordozta. A II. Alexij
moszkvai pátriárkával történt levélváltás
kifejezte, hogy 1956. fájdalmas emléke,
mely már évekkel ezelőtt bocsánatkérő
szavakra ösztönözte az orosz nép és az
orosz ortodox egyház vezetőit, nem te-
heti keserűvé örökre a légkört egész né-
pek és főleg keresztény emberek között.

Június 10-11-én magyarországi és
szlovákiai hívek sokaságával tartottunk
imaévi zarándoklatot a Sandomierz-i
egyházmegye híres Szent Kereszt kolos-
torában, melynek 1000 éves évfordulóját
a lengyel hívők tízezreivel együtt ünne-
peltük. (Ez a lengyel nemzeti kegyhely a
hagyomány szerint Szent Imre hercegtől
kapta ajándékba azt a Szent Kereszt
ereklyét, melynek tiszteletére a zarándo-
kok évről évre egybegyűlnek.) Ebben a
kegytemplomban nemzeti oltárt áldhat-
tunk meg, Szent Imre oltárát, mely ezen-
túl a „magyar oltár” nevet is viseli.

Különösen szép alkalom volt a szlovák
és a magyar püspöki konferencia tagjainak
esztergomi találkozója és közös szentmi-
séje Szent Péter és Pál apostolok ünnepén.
A német és lengyel püspökök évtizedek-
kel ezelőtti bátor kiengesztelődésének
példáját követve írhattuk alá a testvéri
szolidaritás és megbékélés leveleit a ba-
zilika főoltárán. Hogy milyen időszerű
volt ez a szimbolikus cselekedet, azt mu-
tatja, hogy az északi szomszédságunkban
előfordult magyarellenes események
szlovák püspöktestvéreink határozott bí-
ráló szavait váltották ki, majd a kiengesz-
telődést munkáló találkozókhoz vezettek
a két ország köztársasági elnöke között

BOLDOG ÚJ ÉVET 

KĺVÁN  OLVASÓINAK

AZ ÉLETÜNK

(Folytatás a 3. oldalon)

Törökországi látogatása során Isz-
tambulban, a Szent György-székesegy-
házban november 30-án került sor XVI.
Benedek pápa és I. Bartolomaiosz öku-
menikus pátriárka találkozójára. Üdvözlő
szavaiban I. Bartolomaiosz pátriárka
emlékeztetett arra a fontos szerepre,
amelyet a Boszporusz partján elterülő
város, Konstantinápoly, a mai Isztambul
az egyháztörténetben játszott. Itt alapí-
tott egyházat András apostol, itt voltak
az egyetemes zsinatok. A pápának és az
ökumenikus pátriárkának törekednie
kell az egység megteremtésére - mondta
Bartolomaiosz.

A Szentatya üdvözlő szavaiban a ta-
lálkozó ökumenikus jelentőségét hang-
súlyozta. Bátor és példaértékű döntésnek
nevezte azt, hogy 1965-ben VI. Pál pápa
és I. Athenagoras konstantinápolyi pát-
riárka a konstantinápolyi Szent György-
székesegyházban, illetve a római Szent
Péter székesegyházban egyidejűleg felol-
dotta az 1054-es kölcsönös anatémát.
Ez idő óta Róma és Konstantinápoly vi-
szonya a kölcsönös szeretet alapján áll -
mondta a Szentatya.

Benedek pápa kiemelte: Törökország
történelme szorosan összefügg a keresz-
ténység történelmével is, hiszen földjén
az apostolok kora óta számos egyházta-
nító, szent és mártír élt. A pápa megem-
lítette Nazianzi Szent Gergelyt és Arany-
szájú Szent Jánost, akiket a katolikus és
az ortodox egyház egyaránt szentként és
egyháztanítóként tisztel. Utalt arra, hogy

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves
Magyar Testvéreim!

1. - A nemzeti egység és megújulás út-
ján. A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia kezdeményezésére az elmúl év so-
rán a világ hívő magyarsága hatalmas
imakoncertben egyesült, egy nemzetként
engesztelte és kérte Istent, hogy mentse
meg nagy bajokkal küzdő népünket. A
nagy kórusból nem hiányozhattak a vi-
lágban szétszórtan élő magyarok sem: a
világ minden sarkában együtt imádkoz-
tunk Kárpát-medencében élő testvéreink-
kel népünk megújulásáért Krisztusban.

Bármilyen távol is élünk hazánktól,
szívünk a Kárpát-medencében, a Duna-
Tisza táján dobog, érezzük, hogy össze-
tartozunk, az idegenben is Szent István
király népe vagyunk, hozzá kötődünk és
az ő örökségét ápoljuk, hazánk sorsában
osztozunk. Ma ezt különösen is átéljük,
tapasztaljuk: az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évforduláján világszer-

te, más népek között és egynemzetként
emlékezünk és énekeljük: Hazádnak ren-
dületlenül légy híve,ó magyar...és már csupán
létünkkel is tanúsítjuk szabadság- és haza-
szeretetünket Bécstől Sidney-ig, Párizstól
Torontóig, Londontól San Franciscoig...

A nemzeti egység megerősítésére és a
megújulásra Krisztusban újabb lehetősé-
get kínál a világ legismertebb magyar
szentje születésének 8. centenáriuma. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének
800. évfordulója alkalmából a 2007-es
esztendőt jubileumi évvé nyilvánította.
Ahogy magyar hazánkban, Németor-
szágban és világszerte is jubileumi meg-
emlékezéseken idézik fel Szentünk alakját
és életét, hiszen „a szegénység és a sze-
retet szelleme Krisztus Egyházának di-
csősége és tanúbizonysága” (GS 88-90).

Árpád-házi Szent Erzsébet születésének
nyolcadik centenáriumáról mi, nyugati

(Folytatás a 4. oldalon)

EGYÜTT A MEGÚJULÁS ÚTJÁN
A külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ideiglenes koordinátorának karácsonyi

körlevele a külföldön élő magyar, illetve magyarul beszélő Papokhoz és Hívekhez

AZ EGYSÉG 
REMÉNYÉBEN

A Szüzanya a gyermek Jézussal és a napkeleti
bölcsekkel, Joh. Frz. I(?...), ca. 1715, Alte Send-
linger Kirche, München. Fotó: Thomas Geisberg

(Folytatás az 5. oldalon)
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...
Féltsük-e az egyházat?

Az Újév beköszönte óhatatlanul az
előretekintés, a jövőben furkálásnak az
időszaka: mindenki szeretné tudni, mit
hoz a következő év. Bennünket, katoliku-
sokat természetszerűen érdekel az is, mi-
lyenné alakult egyházunk a rendszerváltás
óta, és milyenek kilátásai a következő év,
évek során.

Kapóra jött egy Rajna-vidéki olvasónk
levele, aki „pesti egyházi körből”, enyhén
szólva, erősen kritikus véleményt hallott a
magyar katolikus egyház jelen helyzeté-
ről. A levelet szinte teljes egészében az
alábbiakban közöljük:

„Általam nagyra becsült pesti egyházi
körből, nem kis meglepetésemre azt hal-
lottam, hogy ‘alszik a magyar Egyház,
szinte zavaró a horkolása’. Ezt a plakátív
mondatot differenciáltabban következő-
képpen fejezték ki:

- Papi, szerzetesi hivatások veszélyesen
csökkennek. Az, hogy máshol is így van,
nem vigasz. Nálunk még rátesz az is, hogy
nincs is kísérletezés sem a hivatások fel-
kutatására és vonzóvá tételére. A meglevő
klérus tagjai elöregedtek, túlterheltek.

- A média terén az Egyház lemaradt.
Olyan gyenge az infrastruktúra, hogy nem
tarthat lépést a világ fiainak igyekezetével.

- A hitoktatás gyengébb létszámú, mint
a kommunizmus alatt volt. A felnőttek és
távolállók megnyerésére sem történik sem-
mi konkrét kezdeményezés.Nincsen egy egy-
séges hittankönyv egész Magyarországon.

- Erdő Péter bíboros már szinte világ-
szerte ismert. Ő egyedül. Egy fecske...

Mindez valóban nem tűnik biztatónak,
még akkor sem, ha figyelembe vesszük,
hogy a kommunizmusban (és minden dik-
tatúrában) az a legrosszabb, ami utána kö-
vetkezik. Ha már egyszer így van, lehet ez
ellen valamit tenni?” 

Miklós atya válasza:

Mielőtt a feltett kérdésre részletesen
válaszolnék, legyen szabad előrebocsáta-
nom, hogy 1990. és 2000. között jóformán
minden hónapban legalább egy hetet Bu-
dapesten töltöttem, amikor is a Magyar
Püspöki Kar megbízásából újra szerveztem
az 1945-ben szovjet nyomásra megszüntetett
Magyar Karitászt. Ebből kifolyólag meg-
lehetősen szoros kapcsolatban álltam a fő-
pásztorokkal, valamint a Magyar Katolikus
Egyház életében jelentős szerepet játszó
egyházi és világi személyiségekkel, de az-
óta is nyomon követem az eseményeket.
Tisztában vagyok tehát azokkal a problé-
mákkal, amelyek a rendszerváltás óta az
egyházi vezetést foglalkoztatják, köztük a
levélben felsoroltakkal. Ezek ismeretében
tévesnek,és a tárgyilagosságot nélkülözőnek
tartok egy olyan sommás ítéletet, amely
szerint „alszik a magyar egyház”. Nem azzal
segítünk egy nehéz helyzet megoldásában,
ha pálcát törünk, ha többé-kevésbé szellemes
kritikával intézzük el az ügyet, hanem, ha
igyekszünk megérteni az összefüggéseket,
felkutatni és elemezni a problémák okait.

Túlságosan egyszerű és meghamisítja
a valóságot, ha valamiért, ami súlyos, álta-
lánosítva és névtelenül „az Egyházat”
tesszük felelőssé.

Kísért a múlt 

1989 novemberében, a Szabad Európa
Rádió katolikus egyházi adásainak szer-
kesztőjeként, interjút készítettem Bécsben
az akkori pannonhalmi főapáttal, Szennay
Andrással a katolikus egyház helyzetéről
Magyarországon, tekintettel az abban az
időben érezhető enyhülésre a kormány egy-
házpolitikájában. Miután végigpásztáztuk
az egyházi élet különböző területeit, fel-
tettem a kérdést: „Mennyi időre lesz szük-
sége az Egyháznak, hogy helyzete norma-
lizálódjék?” A főapát úr, utalva a kommu-
nista rezsim alatt elszenvedett rombolás
40 esztendejére és arra, hogy az újjáépítés
mindig több időt vesz igénybe, azt mondta:
„Hatvan esztendő.” Megrökönyödésemet
látva, megmagyarázta: két generáció nőtt

fel egy olyan rendszerben, amelynek nem
sikerült ugyan a magyarságot ateistává
alakítani, de mindenesetre sikerült Istent,
vallást nagymértékben kikapcsolni az éle-
téből, gondolatvilágából, erkölcsi maga-
tartásból egyaránt. Ennek rendbetétele
legalább három generációba telik, mivel
minden generáció - akarva-akaratlanul -
legalább nyomokban magán viseli az előző
hatását. A kommunista „csökevényektől”
való megszabadulás és a 40 év következ-
ményeinek kiheverése is hosszú folyamat
lesz. Mindezt figyelembe kell vennünk,
amikor - 15 évvel a rendszerváltás után -
kritikusan vizsgáljuk, amit az Egyház ez
idő alatt elért, illetve nem ért el. De ve-
gyük sorra az említett három területet.

Papi utánpótlás 

A politikai változásokat követően egy-
szerre megnőtt a papi és szerzetesi hivatá-
sok száma. Mindazok, akik annak előtte
akár az ÁÉH „jóvoltából” nem kerülhettek
szemináriumba, akár nem léphettek szer-
zetbe, mert ezeket feloszlatták, most egy-
szerre éltek a lehetőséggel. Persze világos
volt, hogy nem tartós jelenségről van szó.
A vallásos nevelés hiánya következtében
a papi és szerzetesi hivatások újra csök-
kentek, és még nem sikerült a hivatásápolás
révén elérni, hogy az újmisések száma ki-
egyenlítse az elhalálozottakét. Ma évente
az országban mintegy 100 papot szentelnek,
de a kétszeresére lenne szükség a papság
létszámának megtartására. Természetes,
hogy minden egyházmegyében vannak
hivatásébresztő kezdeményezések, de
amíg az ifjúság jelentős hányada az Egy-
ház számára nem elérhető, még a hitokta-
táson keresztül sem, és az Egyházat főleg
idősek képviselik, akik nem jelentenek elég
vonzóerőt, addig nem igen lehet számítani
lényeges változásra. Ehhez járul, hogy a
nagycsaládok, amelyekből a hivatások je-
lentős hányada rekrutálódott, ma a társa-
dalom töredékére korlátozódnak. A pap-
hiány következménye, hogy egy-egy pap,
nem egyszer 6-7 plébániát kell, hogy ellás-
son, miséző gépként alig tud egy óránál
többet rászánni egy-egy falu lelkipásztori
ellátására. Márpedig a hivatásébresztés
megköveteli az érdeklődő és a lelkipásztor
közti személyes kapcsolatot. Ha egy pap
erre nem tud időt szakítani, aligha ébred
hivatás. A papi és szerzetesi utánpótlás
problémájának megoldására nincs patent-
recept. Minden papi vagy szerzetesi hiva-
tás a természetes és a természetfeletti, az
adottságok, a körülmények és a kegyelem
együttműködésének eredménye.

Nem vigasz, hogy a gazdaságilag és
technikailag fejlett nyugati országokban a
helyzet még a miénknél is rosszabb. Ott is
hiányzik a természetes alap és a lelki nyi-
tottság, amire a kegyelem építhetne. Csak
a „harmadik világ” országaiban nincs prob-
léma az utánpótlással, mert ott a termé-
szetes alapokat még nem sikerült tönkre-
silányítani. Ha az emberiség ráébred, hogy
a vallás és a haladás nem ellentéte egy-
másnak, hanem kiegészítik egymást, ha
belátja, hogy az élet Isten nélkül zsákutca,
mert „az ember csak Istennel együtt ‘em-
ber’” (P. Delp), akkor a hivatások kérdése
is megoldódik - nálunk is.

Az Egyház és a média 

Nemcsak hazánkra áll, hogy az Egyház
a média terén lemaradt. Nálunk ez a lema-
radás szoros kapcsolatban áll a 2. világhá-
ború után előállt politikai helyzettel, ami-
kor is szovjet nyomásra az Egyházat meg-
fosztották attól a lehetőségtől, hogy a napi
sajtóban hallassa hangját: két, a Katolikus
Sajtó Vállalat kiadásában közel két évtizeden
át megjelenő napilapját - a Nemzeti Ujsá-
got és az Új Nemzedéket - megszüntették.
Egyetlen hetilap, a hosszú ideig cenzúrá-
zott „Új Ember” volt sokáig a hat és fél
milliós katolicizmus országos orgánuma, a
papírhiányra való hivatkozással, nevetsé-
gesen alacsony példányszámmal.

Hogy lehetett volna-e a 90-es években
ezen változtatni, nem könnyű megállapí-
tani. Egy nagyobb vállalkozásba fogáshoz
mindenesetre hiányoztak az anyagiak.
Egyébként nagyrészt evvel magyarázható,
hogy a magyar sajtó egyetlen nem balol-
dali-liberális napilappal rendelkezik: a
külföldi tőke csak ilyen irányzatú sajtóba
volt hajlandó befektetni. Hasonló a helyzet
a rádió-adások terén is. Jó ideig „kegy”
volt, hogy az állami rádióban időnként
megszólalhatott egy-egy alaposan „sterili-
zált” vallásos adás. Persze a rendszerváltás
után az egyházi jellegű adások gyarapodtak,
de sem az adások időpontját, sem azok
terjedelmét illetőleg, elég ritkán feleltek
meg az egyház(ak)nak kijáró követelmé-
nyeknek. Ezért merült fel - hamarosan a
rendszerváltás után - egy ökumenikus rádió
terve, majd valósult meg néhány éve a Ka-
tolikus Rádió és Miskolcon a Szent István
Rádió. A késedelmet anyagi problémák
indokolják.

A Magyar Katolikus Egyház igenis fel-
ismerte a média jelentőségét az evangeli-
záció területén. Hogy „nem tart lépést a
világ fiainak igyekezetével”, a 40 év során
kialakult helyzetre vezethető vissza. A
„hallgatás egyháza” még tovább is hallga-
tásra kényszerült. Szó sincs alvásról, vagy
pláne horkolásról.

Hitoktatás 

Ha valaki azt állítja, hogy a hitoktatás
„gyengébb létszámú, mint a kommunizmus
alatt volt”, az teljesen téves információk
áldozata. Az Országos Hitoktatási Bizott-
ság rendelkezésünkre bocsátotta dr. Thor-
day Attila, a Szent Gellért Egyházmegye-
közi Papnevelő Intézet rektorának és a
Szegedi Hittudományi Főiskola tudomá-
nyos és oktatási rektor-helyettesének a
Communio c. hittudományi folyóirat kö-
vetkező számában megjelenő cikkét:
„Hitoktatás a számok tükrében (Az el-
múlt másfél évtized mérlege)”. A szerző
bámulatos alapossággal elemzi az ország
valamennyi egyházmegyéjéből, a Kato-
likus Egyház által fenntartott 180 iskolai
intézményből, valamint az önkormányzati
iskolákból és a plébániai hitoktatás szám-
adataiból nyert helyzetképet.

Anélkül, hogy a tanulmány részletes
adataira kitérnénk, megállapítható, hogy a
hitoktatásban résztvevő iskoláskorúak
száma (katolikusok és más felekezetűek
együtt) a rendszerváltás óta háromszoro-
sára emelkedett. Változatlanul nehéz a
helyzet a nem egyházi fenntartású közép-
iskolákban, ahol a fakultatív hitoktatás-
ban résztvevők az iskolásoknak alig 10%-
át teszik ki, míg az összes hitoktatásban
részesülő iskolás, az iskoláskorú magyar
népességnek 31%-át éri el.

Nem állja meg a helyét az az állítás sem,
miszerint „a felnőttek és távolállók meg-
nyerésére semmi konkrét kezdeményezés
nem történik”. Az ellenkezője az igaz:
nagyjából minden plébánián létezik a ka-
tekumenek oktatása, amely a felnőttek
lelki képzését szolgálja, és ez folytatódik
az Egyházba való felvétel - keresztség,
bérmálás, első áldozás - után is. Ez a képzés
nyitva áll érdeklődők és olyanok számára,
akik vallási ismereteiket szeretnék fel-
frissíteni, vagy kiegészíteni.

Részben téves az az állítás is, hogy
„nincs egy egységes hittankönyv egész
Magyarországon”. A Püspöki Kar által
megbízott szakemberek már jó ideje dol-
goznak egy egységes hittankönyv soroza-
ton, amely belátható időn belül elkészül.
Ezt az információt kaptuk az Országos
Hitoktatási Bizottságtól.

*
Mindent összevéve, semmi okunk annak

feltételezésére, hogy a „magyar Egyház
alszik, hogy horkolása szinte zavaró”. El-
lenkezőleg: a magyar egyházi élet az el-
múlt 15 esztendő során hatalmas fejlődé-
sen ment keresztül, mindazon nehézségek
ellenére, amelyekről beszéltünk. Bízhatunk
abban, hogy nem lesz szükség 60 eszten-
dőre, hogy a magyar Egyház helyzete nor-
malizálódjék. Ha a hivő magyarság támo-
gatja papjai munkáját, akkor biztosra ve-
hetjük, hogy Magyarország Pátrónája sem
feledkezik el rólunk.

Frank Miklós 

IMASZÁNDÉKOK
Januárra

I.
Imádkozzunk, hogy korunkban, ame-

lyet sajnos az erőszak nem kisszámú epi-
zódja jellemez, az Egyház pásztorai to-
vábbra is jelezzék minden embernek a
béke és a népek közötti egyetértés útját.

Az Imaapostolság e havi szándékait már
XVI. Benedek hagyta jóvá pápasága első
újévére. És az egy évvel ezelőtti békenapra
küldött üzenetének gondolataival világít-
hatjuk meg a mostani általános szándékot.

Olyan isteni adomány a béke,amely min-
den szinten a legnagyobb felelősség gya-
korlását kívánja meg: az emberi történelmet
hozzáalakítjuk az isteni világrendhez igaz-
ságban, igazságosságban, szabadságban, sze-
retetben.Ha nincs meg a hűség az átfogó világ-
rendhez, ha nem tiszteljük a párbeszédnek
azt a „nyelvtanát”, amely az emberi szívbe
beleírt egyetemes morálissal azonos, ha
akadályozzuk vagy letagadjuk a személy
teljes kibontakozását és alapvető jogainak
védelmét, ha számtalan ember kényszerül
eltűrni elviselhetetlen igazságtalanságokat
és méltánytalanságokat, hogyan remélhet-
nénk, hogy megvalósul a béke áldása? Ez a
kérdés formájában felvázolt rövid eszmé-
lődés pontosan rámutat a megvalósítandó
értékekre és a megvalósítás makacsul
kemény akadályaira.

A Bibliát a kezdetétől a végéig átjárja a
béke legfőbb akadályának személyes lénye.
A teremtés-elbeszélésben egy sziszegő kígyó
vezeti félre az első emberpárt; Jézus az ördög
atyáról kijelenti, hogy „hazug és a hazugság
atyja”; a világ végéről szóló látomásban
Jézus ítéletet mond: ki innen „mindenkivel,
aki a hazugságot szereti és cselekszi!”. A
legutóbbi század történelme tragikusan
illusztrálja alapvető igazságokat makacsul
tagadó eszmék, téves ideológiai és politikai
rendszerek mérhetetlen kártevéseit kihasz-
nálásban, pusztításban, gyilkolásban; és
ami történt, az ma is folyik.

Egyetemes igazság a béke igazsága,
egyetemesek a kihívásai, a követelményei is:
őszinte és termékeny kapcsolatok, áttetsző-
ség a másokkal folytatott tárgyalásban, be-
csületes hűség adott szavunkhoz. Keresztény
távlatban: hasonlítani Krisztushoz, „aki
bűnt nem cselekedett, és álnokságot sem
találtak szájában” .

Összefoglalva: A béke őszinte és haté-
kony keresésének kemény feltétele az, hogy
magunk mögött hagyjuk az erőszak és ha-
zugság uralmát, és közös emberi sorsunk és
rendeltetésünk igazságát állítsuk a közép-
pontba. Krisztus Egyházának és nevezetesen
az Egyház pásztorainak olyan világszem-
lélet és olyan tanúságtevő képesség és kül-
detés adatott, amelynek kibontakozásától nem
csekély mértékben függ az, hogy a népek az
egyetértés meg a béke útján járjanak.Mi,keresz-
tények, valamennyien életünket és imáinkat
szenteljük arra, hogy pásztoraink bátor, von-
zó, hatékony útmutatói legyenek a népeknek.

II.
Imádkozzunk,hogy az Egyház Afrikában

egyre hitelesebb tanúja legyen Krisztus
örömhírének, és minden nemzet körében
elkötelezze magát arra, hogy előmozdítsa
a kiengesztelődést és a békét.

Életérzését, helyzetét, problémáit, sike-
reit, örömeit tekintve fekete Afrika talán az
a világrész (az óceániai szigetvilággal együtt),
amely tőlünk a legmesszebb áll. Legkevés-
bé tartozik hozzánk, „Nyugathoz”, még
Ázsiánál is kevésbé.

Helyzete nem ismeretlen számunkra, és
ez megkönnyíti, hogy érzelmileg is köze-
ledjünk hozzá.Az afrikaiak szenvedéseinek
néhány jellemző tényezője: meglehetősen
általános és nagy a szegénység (ezt némileg
enyhíti a meleg éghajlat), az AIDS és más
végzetes betegségek szedik az áldozataikat,
zsarnokok és diktátorok akadnak szép
számmal, elképesztő véres törzsi ellentétek
dühöngnek. Ugyanakkor erős és hatékony
a családi közösség szelleme, fogékonyak és
érdeklődők a „Nyugat”, benne a keresztény-
ség értékei iránt, vallásos életük és kultúrá-
juk élénk és termékeny, nő a keresztények
és a fekete misszionáriusok száma.

Pápaságának második hónapjában
XVI. Benedek fogadta Ruanda új szentszé-
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JÖVŐNK...
Folytatás az 1. oldalról.

Besztercebányán, valamint a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen. De a szlová-
kiai magyar katolikusok számára is gyakran
hívtak meg püspökeik hazánkból főpász-
torokat és papokat, ünnepélyes liturgiák-
ra, találkozókra, közös megemlékezésre.

Máriapócson került sor a betegek orszá-
gos zarándoklatára, mely megmutatta, hogy
a Krisztushoz való kapcsolódás értelmet és
méltóságot ad az emberi szenvedésnek is.

Augusztus 6-án, Kalocsán került sor a
nándorfehérvári diadal megünneplésére.
Püspöki karunk koncelebrált szentmisét
mondott, melyen a felejthetetlen szent-
beszédet Pénzes János szabadkai püspök
tartotta. Augusztus 12-én Máriapócs
után újabb nemzeti szentélyt avattunk
Mátraverebély-Szentkúton, nemzetünk
egyik legősibb zarándokhelyén, melynek
lelkipásztori szolgálatát a ferences atyák
látják el. A zarándokok nagy száma kife-
jezte az összetartást, a reményt, a megú-
julás őszinte vágyát. Augusztus 15-én,
Esztergomban a mariazelli európai kato-
likus találkozó országainak püspök-kép-
viselői, valamint a Kárpát-medencéből
érkezett főpásztorok imádkoztak földré-
szünk békéjéért, lelki egységéért és újjá-
születéséért a keresztény hitben. Az ün-
nepet a Rajkó zenekar koncertje tette em-
lékezetessé. Jelkép és üzenet rejlett ezek-
ben az eseményekben: Krisztus az, aki min-
den nemzetet, minden népcsoportot egye-
sít szeretetében. Ő tanít meg minket,
hogy megbecsüléssel tekintsünk egymásra.

Augusztus 20-án, a Szent Jobb kör-
menet előtt Stanisław Dziwisz bíboros,
Krakkó érseke mondott szentbeszédet,
aki Isten szolgája, II. János Pál pápa haj-
dani titkára és utódja a krakkói főegyház-
megye élén. Szavaiból sugárzott a ma-
gyarság iránti szolidáris szeretet, az a bá-
torítás, amelyet 15 évvel ezelőtt, magyar-
országi látogatása során II. János Pál pá-
pa hozott el nekünk ellenállhatatlan erő-
vel. Átérezhettük, hogy nem vagyunk
egyedül hitünkkel; nemzetünkért, kultú-
ránkért érzett aggódó szeretetünkkel.

Szentatyánk különleges ajándéka
volt, hogy szeptember 17-én a Szent Ist-
ván Bazilika előtt ünnepélyesen kihir-
dethettük - az üldözötteket mentő és ér-
tük életét adó - Salkaházi Sára vértanú
boldoggá avatását. Az emlékezet meg-
tisztítása, múltunk szörnyűségeinek és
nagyszerű tanúságtételeinek felidézése
nagyban hozzájárult helyes katolikus ön-
ismeretünkhöz és társadalmunk megbé-
kélésének szolgálatához. A Kassai Főegy-
házmegye híveinek és pásztorainak je-
lenléte arról tanúskodott, hogy a megélt
krisztusi eszmény képes szeretetben
összekötni országokat és népeket.

Október 17. és 20. között nemzeti za-
rándoklatot tettünk Fatimába. Ismét
együtt lehettünk a határon túli magyar

püspökökkel, papokkal és hívekkel is. A
világ legnagyobb 1956-os emlékművénél,
a fatimai magyar keresztútnál átérez-
hettük sorsközösségünket és az isteni
Gondviselés csodáját, mely eltiport sza-
badságharcunkat remény és értékes
eszmények forrásává tette. A Boldog-
ságos Szűz Anya szeplőtelen szívének
ajánlottuk fel hazánkat és népünket. Ő
legyen segítőnk és oltalmazónk történel-
münk minden viharában, ő legyen
„örömünknek oka” is.

Október 22-én Angelo Sodano bíboros
XVI. Benedek pápa üzenetét hozta
egész népünknek. A Szent István Bazili-
kában tartott ökumenikus istentiszteleten
keresztény testvéreinkkel együtt imád-
koztunk Isten segítségét kérve hazánk
mostani bajai és nehézségei közepette.

Nagy örömmel láttuk már augusztus
20-án, hogy mintegy 1.400.000 magyar
vállalta akár aláírásával is, hogy imádko-
zik nemzetünkért. A jelentkezések azóta
is érkeznek. Így bízvást mondhatjuk,
hogy Mindszenty József bíboros álma az
egymillió imádkozó magyarról megvaló-
sult. Adja Isten, hogy megérezzük gond-
viselő szeretetét, megóvó és felemelő
jóságát egész népünk iránt!

Mert az embernek szüksége van a nagy-
lelkű szülők szeretetére, akik elfogadják
a sarjadó életet, szüksége van a családi
nevelésre. A családok méltóak az egész
emberi közösség és társadalom együttér-
zésére és támogatására. Az iskolák, az
oktatás és a nevelés ügye éppúgy, mint a
betegek, az idősek és a szociálisan rászo-
rulók gondozása elsődleges kötelessége
minden társadalomnak. Hiszen, ha nem
becsüljük az idősek és a betegek méltó-
ságát, a saját életünk végére sem merünk
gondolni, ha nem fordulunk szeretettel a
gyermekek és a nevelés ügye felé, akkor
közösségünknek, népünknek sincs jövője.
Ha pedig nem gondolkodunk a jövőről
és nem cselekszünk felelősséggel a jövő
építése érdekében, akkor értelmetlennek
és értéktelennek érezhetjük a jelenünket
is. Isten az, aki reményt és jövőt ígér ne-
künk (Jer 29,11). Lelki megújulásunk te-
hát az önzetlen szeretet, a hitből fakadó
remény és a nagylelkű szolgálat örömét
hozza számunkra. Ezt az örömet kérjük
egész népünknek a jövő esztendőre, amikor
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének
800. évfordulóját ünnepeljük. Az ő nagy-
lelkű példája segítsen bennünket, hogy
tovább haladjunk a megújulás útján.

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj
érettünk! Minden magyar szentek és bol-
dogok könyörögjetek érettünk! Ámen. 

II. János Pál pápa 2004-ben éppen e két
szent ereklyéit adta vissza Bartolomaiosz
pátriárkának. Az ereklyék azóta a Szent
György-székesegyházban vannak.A Szent-
atya megemlítette továbbá azt a hét öku-
menikus zsinatot, amelyet a mai Török-
ország nyugati területén tartottak, és
amelyet a katolikus és az ortodox egyház
is elismer. Ezek a korai keresztény zsina-
tok vezetik a két egyházat a teljes egység
felé - fogalmazott a pápa.

*
„Azért vagyok ma itt, hogy - Isten

kegyelméből - folytassuk közös utunkat
a stabilizálódás, a római és a konstanti-
nápolyi egyház teljes egysége felé” -
mondta november 30-án XVI. Benedek
pápa az isztambuli Szent György-kate-
drálisban megtartott szent liturgia során.

„A katolikus egyház kész arra - tette
hozzá -,hogy minden tőle telhetőt megtegyen,
hogy leküzdje az akadályokat, és ortodox
fivéreinkkel és nővéreinkkel együtt e cél
érdekében megtalálja a pasztorációs
együttműködés leghatásosabb eszközeit.”

A pápa emlékeztetett arra, hogy Simon,
vagyis Péter és András halászok voltak, aki-
ket Jézus emberhalászoknak hívott meg.A
feltámadt Jézus, mennybemenetele előtt,

AZ EGYSÉG...
Folytatás az első oldalról

azt a küldetést adta kettejüknek, és a
többi Apostolnak, hogy a keresztséggel
és tanainak hirdetésével tegyenek tanít-
vánnyá minden népet, de „a két szent,
Péter és Pál által ránk hagyott feladat
közel sincs elvégezve”. Éppen ellenkezőleg,
ma e feladat teljesítése - mondta a Szent-
atya - sokkal „sürgetőbb és szükségesebb”,
és ez nemcsak az evangélium által kevéssé
érintett területekre vonatkozik, hanem
azokra az európai kultúrákra is, amelyek
hosszú idő óta és mélyen gyökereznek a
keresztény hagyományban.

Az elvilágiasodás folyamata „meg-
gyengítette ezt a tradíciót, amelyet kétség-
be vonnak, sőt visszautasítanak”. Ilyen
valóság mellett arra vagyunk hivatottak,
hogy minden más keresztény közösséggel
együtt megújítsuk Európa tudatát saját
gyökereivel, a keresztény hagyományokkal
és értékekkel kapcsolatban, úgy, hogy
visszaadjuk azok életerejét.

„Erőfeszítéseink, hogy szorosabb kap-
csolatot hozzunk létre a katolikus egyház
és az ortodox egyházak között, ennek a
missziós feladatnak képezik a részét”. A
pápa emlékeztetett arra, hogy „a keresz-
tények közötti megosztottság megütkö-
zést vált ki a világban, és akadályozza az
Evangélium hirdetését”. „Csak a keresz-
tények közötti testvéri egység és a köl-
csönös szeretet által válik hihetővé Isten
szeretetének üzenete minden férfi és nő
számára”. „Bárki, aki csak egy reális pil-
lantást vet a keresztény világra, felismeri e
tanúságtétel sürgető voltát”.

Simon és András - folytatta a pápa -
közösen kaptak meghívást, hogy ember-
halászok legyenek, de ugyanaz a feladat
más-más formát öltött számukra. Simon,
a „Péter, vagyis kőszikla nevet kapta,
amelyre később felépült az Egyház; ő lett
elsősorban az Ég Kulcsainak őre”.Az út-
ja Rómába vezetett, hogy ott tegyen ele-
get küldetésének. Péter és az ő utódjai
egyetemes szolgálatának kérdéséből
ered, mondta XVI. Benedek, a keresz-
tény egyházak közt fennálló vélemény-
különbség, amelyet „reméljük, hogy si-
kerül leküzdeni, a teológiai síkon folyó
párbeszédnek is köszönhetően.” „Szeret-
ném megújítani II. János Pál pápa meg-
hívását a testvéri párbeszédre, azért,
hogy kijelöljük azokat az utakat, amelyek
által a péteri szolgálat ma is teljesíthető,
tiszteletben tartva annak természetét és
lényegét, olyan szeretetteljes szolgálatot
valósítva meg, amelyet mindkét fél elismer.

András ezzel szemben, mivel beszélt
görögül, a Jézushoz forduló görögök
apostola lett, és „az őskereszténység és a
görög kultúra találkozását testesítette
meg”. „Mélységes hálát kell éreznünk -
folytatta a Szentatya - azért az öröksé-
gért, amely a keresztény üzenet és a hel-
lén kultúra gyümölcsöző találkozásából
fakadt, hiszen ez tartós hatást gyakorolt
mind a Kelet, mind a Nyugat egyházaira.

Péter és András vértanúságára emlé-
kezve a pápa kifejtette, hogy „Róma és
Konstantinápoly egyházai is megtapasz-
talták a búzaszemről szóló tanítást a törté-
nelem során. Sok vértanút ugyanúgy tisz-
telünk” - figyelmeztetett. „Az elmúlt szá-
zadban is éltek a hitnek bátor vértanúi,
úgy keleten, mint nyugaton, és ma is van-
nak ilyen tanúságtevők a világ különböző
részein. Megemlékezünk róluk imáinkban,
és minden lehetőséget megragadva fel-
ajánljuk nekik a támogatásunkat, miköz-
ben állhatatosan arra kérünk minden ve-
zetőt a világban, hogy tiszteljék a vallás-
szabadságot, mint alapvető emberi jogot”.
„Jézus kereszthalálában való hitben, és a
reményben, amelyet a feltámadt Krisztus
az egész emberiségnek felajánl, osztoz-
nak az ortodox és a katolikus hívők”. A
Szentatya ezekkel a szavakkal fejezte ki
óhaját: „A mai találkozásunk legyen ösz-
tönzője és örömteli kezdete annak az aján-
déknak, amelyet teljes egységünk jelent.”

*
A találkozó során XVI. Benedek pá-

pa és I. Bartolomaiosz pátriárka közös
nyilatkozatot írt alá.

* * *

ki követét. Beszédében nem hallgathatta el
a 11 évvel korábbi véres népirtás szomorú
emlékét, amely sajátos és határozott jövő-
építést kíván meg a Nagy-tavak országainak
megszilárdulása érdekében. A pápai beszéd
egyik bekezdése pontosan és szépen kör-
vonalazza számunkra is egész Afrika
szempontjából ennek az imaszándéknak
az értelmét és megindokolását.

„Meghatnak Excellenciádnak azok a
szavai, amelyek kiemelik azt a pozitív szere-
pet, amelyet a katolikus Egyház vállalt a
nemzeti újjáépítés folyamatában.Az Egyház
tényleg mélyen benne van a kiengesztelődés
és megbocsátás folyamatában, püspökeinek
nyilatkozataival (velük nemrég találkoztam),
számos intézményével a karitatív segítés, a
nevelés meg az egészséggondozás területén,
és ugyancsak lelkipásztori gondoskodásá-
val, mely arra irányul, hogy gyógyítsa a szí-
veket, az embereket pedig segítse, hogy fel-
fedezzék azt az örömet, amelyeket a testvé-
rekként közösen megélt élet jelent.”

Nagy Ferenc S. J.

November 28-án a Szentatya az an-
karai elnöki palota vendégházában talál-
kozott a török kormány vallási ügyekért
felelős elnökével, Ali Bardakogluval. A
találkozón jelen voltak a helyi muzulmán
közösség képviselői, az ankarai és az isz-
tambuli főmuftik.

„Hálás vagyok a lehetőségért, hogy
erre a történelemben és kultúrában gazdag
földre látogathattam, hogy megcsodálha-
tom természeti szépségeit, saját szemem-
mel láthatom a török nép kreativitását” -
kezdte első törökországi beszédét a pápa,
köszöntve Törökország minden vallási
vezetőjét, főként az ankarai és isztambuli
főmuftikat, és az ország minden muzulmán
hívőjét. A Szentatya ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy ez az ország nagyon kedves
a keresztények számára is, hiszen itt jöttek
létre és kezdtek felvirágozni az első egy-
házi közösségek, főként Szent Pál és Szent
János igehirdetése nyomán.A még ma is élő
hagyomány szerint Jézus Anyja, Mária,
János apostol házában, Efezusban élt.

Ez a föld később megismerte az iszlám
civilizáció virágkorát, amely az irodalom-
ban, a művészetben és az intézmények
létrejöttében is megmutatkozott. Szám-
talan keresztény és muzulmán emlék ta-
núskodik Törökország dicsőséges múlt-
járól - állapította meg a pápa, majd azt
hangsúlyozta, hogy erre a látogatásra ké-
szülve ugyanazok az érzelmek vezették,
mint, amelyeket Angelo Roncalli érsek
fogalmazott meg, amikor pápai delegátusi
megbízatással Isztambulba érkezett. A
későbbi XXIII. János pápa ezt mondta: „Én
úgy érzem, hogy szeretem a török népet,
amelyhez az Úr küldetéséből érkeztem.”
A Szentatya magáénak vallotta elődje,
II. János Pál pápa szavait is, aki 1979-ben
tett látogatása során így fogalmazott:

„Azt gondolom, hogy a történelmük
új szakaszába lépő keresztényeknek és
muzulmánoknak el kell ismerniük, és to-
vább kell fejleszteniük az őket egybe-
kapcsoló spirituális kötelékeket, hogy
így együtt mozdítsák elő és védelmezzék
a morális értékeket, a békét és a szabad-
ságot.” XVI. Benedek pápa hangsúlyozta
a vallások és kultúrák párbeszédének
szükségességét. Ez nem lehet egyfajta fa-
kultatív választás. Életfontosságú kér-
désről van szó, amelytől nagymértékben
függ az emberiség jövője.

A Szentatya rámutatott a kereszté-
nyek és a muzulmánok közös feladatára.
Mindkét vallás ráirányítja a figyelmet az
emberi személy szent jellegére és méltó-
ságára. Ez az alapja a kölcsönös tisztelet-
nek, a népek közötti béke szolgálatának,
és ez a legnagyobb vágya minden hívő és
jóakaratú embernek. A pápa ezután a II.
Vatikáni Zsinatra emlékeztetett, amely azt
tanítja, hogy Isten minden ember terem-
tője és földi zarándokútjának végcélja. A
keresztények és a muzulmánok olyan em-
beri családhoz tartoznak, akik az egyetlen
Istenben hisznek, és Ábrahámra hivat-
koznak.

Ezek a közös emberi és lelki értékek
arra indítanak bennünket, hogy keressük
a korunkra jellemző alapvető közös érté-
keket, mint az igazságosság, fejlődés, szo-
lidaritás, szabadság és a környezetvéde-
lem. A keresztények és a muzulmánok
hiteles közös tanúbizonyságot tehetnek
a mai társadalomban világosan felmerü-
lő, az élet értelmét és célját kereső igény-
ről egyéni és társadalmi téren egyaránt.
Segítenünk kell a társadalmat, hogy
megnyíljon a transzcendenciának és elis-
merje a társadalomban a Mindenható
Istent megillető helyet. Az előrehaladás-
nak a legjobb módja az, ha a kereszté-
nyek és a muzulmánok őszinte párbeszé-
det folytatnak, és az igazság talaján állva
törekednek egymás jobb megismerésére,
tiszteletben tartva a különbségeket és el-
ismerve azt, ami közös. Végül a Szent-
atya a hívő emberek számára biztosított
vallásszabadság értékéről szólt.

SIR/MK/VR/CsF  

A békesség és a kölcsönös
tisztelet jegyében



4       ÉLETÜNK                                                                                   2007. január

Gyermekeknek

ÚJRA FARSANGI FÁNK

Fiataloknak

TEGYÉTEK, AMIT MOND!

Jézus néhány tanítványával és anyjá-
val, Máriával Kána felé tart. Egy mennyeg-
zőre szóló meghívásnak tesznek eleget.
A kor szokásai szerint, egy lakodalom akár
hét napig is eltarthatott.A jókedvet, a bol-
dog együttlétet azonban egy adott pilla-
natban halk suttogás zavarja meg: fogytán
a bor.A házigazda és a násznagy rémülete
láttán, Mária Jézushoz fordul: „Nincs több
boruk”. Segítséget vár. Bár Jézus kezdet-
ben elutasítja Anyja kérését, a csoda
mégis megtörténik: a víz borrá változik...

Egy kínai történet jut eszembe. Ebben
is a borról van szó. Valahol Kínában egy
szegény család lakodalmat ül. A szétkül-
dött meghívókban a következő kérés
állt: Kedves vendég, ha elfogadtad a meg-
hívást, hozz magaddal egy üveg bort.
Öntsd azt az ünnepi terem bejáratánál
álló hordóba, hiszen az így összegyűlő
drága nedű a koccintásnál a te örömödet
és jókívánságaidat is hordozni fogja... A
felszolgálók merítenek a hordóból, bő-

kezűen kínálják a teli poharakat, de jaj,
már az első kortynál kiderül: a hordóban
csak víz volt...

Kánában Jézus csodát tett. Az aján-
dékozás örömével változtatja át a vizet
borrá azért, hogy az emberek higgyenek
isteni küldetésében... Nem varázslat, nem
egy ünnepet mentő szükségmegoldás,
hanem isteni jel. Üzenet mindenkinek,
hogy Ő a régen várt Eljövendő... Amíg a
kínai történet összepancsolt ál-bora szét-
kergette az ünnepelni akarókat, addig a
kánai mennyegző édes bora Jézus-köve-
tésre, egységre hívogat. Egy vízió: egység
Őbenne. Akkor is, amikor már nem lesz
a tanítványok között, akkor, amikor a bor
vérré válik, az Ő világot megváltó áldo-
zatában. Átváltozás annyit jelent, mint
megtérés a bűnbánatban; ez keresztény éle-
tünk lényege és minden szentmisében is-
métlődő középpontja. Mert ahol nincs meg-
térés, ott a víz továbbra is víz marad...

Pál atya

Márton napján kezdődik a farsang,
de csúcspontját advent és karácsony
után éri el, januárban, februárban. Egy
havas hétvégén nagy a készülődés Panni-
éknál. A család korán kel, és bőven jut
feladat mindenkinek. Anyuka a kosztü-
möket készíti, Panni hétpettyes katica-
bogár szeretne lenni. Máris olló alá kerül
a piros posztó és a fekete bársony, szinte
trillázik a varrógép tűje az anyag alatt.
Laci kéményseprő ruháját a szomszéd
bácsitól kapta, csak méretre kell igazíta-
ni a délutáni maskarabálra. Nagypapa és
apuka csizmája alatt csikorog a hó, szán-
kón húzzák a dekorációhoz szükséges
kellékeket. Nagymama a lányokkal a far-
sangi fánk készítéséhez kezd, minden év-
ben nagy sikert arat vele. Ebben az évben
csak az a változás, hogy Panni, Marika és

Sári segíthetnek a munkában. Előkerül-
nek a kötények, és gondos háziasszonyok
népesítik be a konyhát. Nagymama lisztet
szitál, de mekkora mennyiségben?! És már
dagad is az élesztő a kelesztéshez. Nagy
tálban vegyítik a szükséges anyagokat, és
kezdődik a dagasztás. Erő kell ehhez,
mondja nagymama nevetve, és gyönyörű
hólyagos tészta válik le a tál faláról.A lá-
nyok ámulva figyelik. Kelesztés után ők is
bekapcsolódnak a munkába, hisz a szag-
gatás az ő feladatuk. Sári ellesi a sütés
fortélyait, hogy miként lesz szalagos a
farsangi fánk. Kipirult, büszke arcokkal
teszik tálcára a finom süteményt, amelyhez
baracklekvár is tartozik. Tudják, hogy tár-
saik már nagyon várják érkezésüket. Leg-
nagyobb öröm másoknak örömet szerezni.

Szeretettel: Judit néni

dr. Miklósházy Attilának S. J., a küföldi
magyarok püspökének az egyházi előírá-
soknak megfelelő és 75 éves korára való
tekintettel történő lemondását püspöki
szolgálatáról, és a külföldi magyar lelki-
pásztori szolgálat vezetését a Szentszék a
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciára
bízta, ami teljesen összhangban áll az
Apostoli Szentszék legújabb irányelveivel.
A Szentszék ezen intézkedése révén
tulajdonképpen a magyar egyházban is
helyreállt az a hierarchikus rend, amely a
II. világháborút követő időben felborult
a diktatórikusan berendezkedett orszá-
gokban. Ezzel az emigráció, illetve újabban
a „migránsok” (elvándorlók, vándorlók,
útonlévők, utazók, munkakeresők, de a
menekültek és száműzöttek is) közelebb
kerültek saját hazájukhoz, létre jött a nem-
zeti egység és megbékélés újabb állomása.

a) A Szentszék intézkedését követően
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
886/2006 számú, 2006. április 6-i levelében
arról értesített, hogy a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia a 2006. március 7-9.
közötti tavaszi rendes ülésén úgy döntött,
hogy engem kér fel arra, hogy ideiglenesen
lássam el az emigrációban élő magyarok
lelkipásztori szolgálatának koordinálását.

A felkérést a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia irántam tanúsított bizalmának
tekintettem, a megbízatást megköszöntem
és a jó Isten segítségével elvállaltam, termé-
szetesen továbbra is számítva Miklósházy
Attila püspök atya és a Főtisztelendő Pap-
testvérek együttműködésére és támogatására.

Így hát minden igyekezetemmel,Istentől
kapott képességemmel és tudásommal azon
vagyok,hogy a Német Püspöki Konferenciá-
tól kapott delegátusi megbízatásom és egyéb
eddigi munkám (ÉLETÜNK szerkesztése)
mellett, a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia elvárásának, a Tőle kapott meg-
bízatásnak és a külföldi magyar lelkipász-
tori szolgálatban dolgozó Főtisztelendő
Paptestvérek elvárásainak lelkiismeretesen
megfeleljek. Mindehhez továbbra is kérem
a Főtisztelendő Paptestvérek bizalmát,
szíves támogatását, nagylelkű együttmű-
ködését, nem utolsó sorban imáját.

Jóllehet megbízatásom ideiglenes (ad
interim), és talán erre az esetre is vonat-
kozik a korábbi korok elve: Sede vacante
nihil innovetur - széküresedés idején ke-
rülni kell minden változtatást -, azt köve-
tően mégis igyekeztem tájékozódni, ér-
deklődni az új körülményekről és felada-
taimról, mindig szoros egyetértésben
Erdő Péter bíboros atyával, az MKPK
elnökével, aki a maga részéről is minden
alkalmat megragad arra, hogy minél
hatékonyabban támogassa és biztosítsa a
külföldi magyar lelkipásztori szolgálatot:
május 3-án Torontóban meghallgatta az
amerikai és kanadai magyar lelkészeket,
illetve május 24-én Bécsben a külföldön
dolgozó európai magyar lelkészeket.

b) Június 6-án Budapesten hosszas
megbeszélést folytattam Miklósházy At-
tila püspök atyával, és mindketten részle-
tesen beszámoltunk az MKPK nyári köz-
gyűlésén a külföldi magyar lelkipásztori
szolgálat pillanatnyi helyzetéről. Néhány
adat e beszámolóból:

A külföldön élő magyar, illetve magyar
származású katolikusok száma:kb.egy millió.

A külföldi magyar egyházi közösségek,
missziók, lelkészi központok száma: 62.

ÉSZAK-AMERIKA: 29. - Amerikai
Egyesült Államok: 16 (Chicago, Cleve-
land I+II, Detroit, Devon, East Chicago,
Fairfield, Irving, Matawan, New Brunswick,
New York I+II, Orange Ville, Passaic, Perth
Amboy, Portola Valley; +32 magyar kö-
zöség, ahol nincs magyar pap). - Kanada:
13 (Calgary, Courtland I+II, Hamilton
I+II, London, Montreal, Ottawa,Toronto,
Vancouver, Welland I+II, Windsor, + 3
magyar közösség, ahol nincs magyar pap).

DÉL-AMERIKA: 2. - Brazília: 1
(Sao Paulo), - Venezuela: 1 (Caracas)

EURÓPA: 28.- Anglia: 2  (London,Roch-
dale), - Ausztria: 5  (Bécs, Graz, Innsbruck,
Klagenfurt, Linz), - Belgium: 2   (Brüsszel,
Liege), - Franciaország: 2   (Lyon, Párizs),
- Németország:11  (Augsburg,Frankfurt/M,

Csak az a lelkesedés helyénvaló, amelyet
a munka nehézsége, a szenvedés hosszan-
tartósága mindig újraéleszt: amelyet ki-
olt, az ártalmas és megront bennünket”.
Árpád-házi Szent Erzsébet, aki négy éves
korában került külföldre, az idegenben
ugyancsak példaként állhat előttünk: „ke-
ressük Istent,hogy egymásra is rátaláljunk”
(vö. MKPK körlevele Szent Erzsébet szü-
letésének 800. évfordulójára).

Az új migráció lelkipásztori szem-
pontból is egyre összetettebb gondot
jelent. Ezt a Szentszék is felismerte és még
II. János Pál pápa jóváhagyásával, 2004.
május elején az „Erga migrantes caritas
Christi”(Krisztus szeretete a vándorlók iránt)
instrukcióval új alapokra helyezte ezt a
különleges lelkipásztori szolgálatot, és
„sürgeti a hagyományokhoz hűséges, és
ugyanakkor az új fejlődések iránt nyitott
lelkipásztorkodást a mi lelkipásztori struk-
túráinkra vonatkozóan is” (vö. Elvándor-
lók és Útonlévők Pápai Tanácsa, Krisztus
szeretete a vándorlók iránt, Római doku-
mentumok XXXII, Szent István Társulat,
Budapest, 2005, 7. o). Az instrukció szerint
(magyarul is olvasható és minden Főtisz-
telendő Paptestvér szíves figyelmébe
ajánlom): „elengedhetetlenül szükséges,
hogy a migrációs áramlatok szülőföldi és
befogadó egyházai között kialakuljon
elsősorban a közös lelkipásztori érdekek
kölcsönös tájékoztatásából álló intenzív
együttműködés” (uo. EM 70), ami máris
érezteti hatását a mi külföldi magyar lel-
kipásztori szolgálatunk területén is.

2. - Változások a külföldi magyar lelki-
pásztori szolgálat területén. Többek előtt
ismeretes, hogy az elmúlt év során a kül-
földi magyar lelkipásztori szolgálat koor-
dinálásában lényeges változás történt:
XVI. Benedek pápa április 5-én elfogadta

magyarok sem feledkezünk meg: a jubi-
leumi év során ünnepi szentmiséken, szent-
beszédekben, előadásokban, zarándokla-
tokon Árpád-házi Szent Erzsébet példás
keresztény életére irányítjuk figyelmünket.
Mi, nyugati szórványban élő magyarok, el-
sősorban azzal járulhatunk hozzá a nem-
zeti egységhez és megújuláshoz Krisztus-
ban, ha saját házunk táján, idekint igyek-
szünk megvalósítani ezt a nagy programot,
Mindszenty József bíboros,hercegprímásunk
egykori üzenete szerint: „Mindenki ott te-
gye meg a magáét, ahova az élet állította”.

A magyar emigrációt lassan felváltják
a migráns magyarokból álló kis szórvány
közösségek, amelyek ráadásul még a
fluktuáció erős jegyeit is magukon viselik.
Ez magával hozza, hogy „az idők jeleinek”
megfelelően, a külföldi magyar lelkipász-
tori szolgálatban is keressük a választ „a
vándorlók új lelki és lelkipásztori szük-
ségleteire” (EM 3), még ha helyenként
számunkra továbbra is érvényben ma-
radnak Mindszenty József bíborosunk
lelkipásztori útmutatásai: „Teremtsünk
keresztény hitre épülő egyházi közössé-
get. Legyen a családban gyermek Isten
akarata szerint. Ez áldás és jövő, bármit
mond a világ.A gyermek kapjon a család-
ban, a hétvégi iskolában, ha mindennapi-
ra sehogy sincs lehetőség, krisztusi hitet
magyar nyelven, magyar öntudatot. Fia-
talságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar
Ígéret földjének megszerzését. Mindezt
gyűlölet és ellenséges érzés nélkül, csak
munkával, hitben és áldozatban.Tanuljuk
meg és használjuk idegen népek gazdag
tapasztalatát és fordítsuk ezt a nagy célra.

EGYÜTT...
Folytatás az 1. oldalról.

Hamburg, Karlsruhe, Köln, München,
Münster, Nürnberg, Passau, Stuttgart,
Würzburg), - Norvégia: 1  (Oslo), - Olasz-
ország: 2  (Firenze,Róma),- Svájc: 3  (Basel,
Fribourg, Zürich).AUSZTRÁLIA: 3 (Ade-
laide, SA; Melbourne, VIC; Sydney, NSV).

A külföldön élő magyar és magyarul
beszélő katolikus papok létszáma: 280.
(Magyar szolgálatban: 98, közülük 63 fő-
állásban, 35 pedig besegít a magyar lelki-
pásztori szolgálatba). (...)

c) A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia ugyancsak a 2006. június 6-án
tartott közgyűlésén arra is felkért, hogy
ezen felkérése alapján nevezzem ki Fő-
tisztelendő Kiss G. Barnabás OFM atyát,
a Detroit-i Szent Kereszt Plébánia magyar
plébánosát személyes képviselőmnek
(delegátusnak) az Egyesült Államokban
élő magyar papok és hívek felé. A kine-
vezés röviddel később megtörtént. A
delegátus kinevezése 2006. június 11-én,
Szent Barnabás apostol ünnepén lépett
életbe, egyelőre ideiglenes jellegű, és
megbízatásom lejártáig, illetve a további
intézkedésig marad érvényben.

Mint ismeretes, ezt a feladatot eddig
Főtisztelendő Mustos István SchP - piarista
atya, Miklósházy Attila püspök Egyesült
Államok-beli delegátusa töltötte be
Passaic-ből (NJ, USA). Mivel azonban a
Szentatya 2006. április 5-én elfogadta
Miklósházy Attilának, a külföldön élő r.
k. magyarok püspökének korára való te-
kintettel történő lemondását és a külföldi
lelkipásztori szolgálatról való gondoskodást
a Szentatya az MKPK-ra bízta, Főtisztelen-
dő Mustos István atya delegátusi megbí-
zatása is megszűnt. Ezúton is szeretném
kifejezni köszönetemet mind Miklósházy
Attila püspök atyának, mind Főtisztelendő
Mustos István piarista atyának a külföldi
magyarok érdekében végzett sokévi
áldozatos munkájáért és Isten áldását
kérem Mindkettőjük további életére. (...)

Ugyanakkor tisztelettel és szeretettel
kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket,hogy
fogadják szeretettel az új Egyesült Álla-
mok-beli delegátust, akinek a kialakult
hagyományoknak megfelelően az lenne a
feladata, hogy az MKPK által kinevezett
koordinátort méltóan képviselje ott és
akkor, ahol és amikor ő nem tud jelen
lenni. Emellett a delegátus törekedni fog,
hogy az Egyesült Államok-beli magyar
papok összefogását előmozdítsa a lehető-
ségek szerint, elsősorban az évenként meg-
rendezendő papi gyűléssel, de egyéb mó-
don is, ápolva az „Unio Cleri” szellemét.
A delegátus rendszeres kapcsolatot tart
az MKPK által megbízott koordinátorral
és szükség esetén a helyi hierarchia illeté-
kes képviselőivel, mindig figyelembe vé-
ve az Elvándorlók és Útonlévők Pápai
Tanácsának „Erga migrantes” instrukció-
jában lefektetett rendelkezéseit. (...)

A változások listája valószínűleg nem
teljes. Ezért tisztelettel és szeretettel ké-
rem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy
a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat-
ban előálló változásokat, észrevételeiket,
lehetőségeik szerint e-mailben, levélben,
illetve bármilyen más módon szívesked-
jenek velem közölni. Előre és hálásan kö-
szönöm minden ebbeli és más támogatá-
sukat, paptestvéri segítségüket.A magam
részéről szívesen állok a Főtisztelendő
Paptestvérek rendelkezésére és szívesen
segítek mindenütt, ahol csak tudok.

Megköszönöm minden Magyar Testvé-
rem hűséges ragaszkodását Istenhez, Egy-
házunkhoz, Hazánkhoz; megköszönöm a
Főtisztelendő Paptestvérek önzetlen és
áldozatos lelkipásztori munkáját világszerte
szétszórtan élő magyar népünk körében.
Örök Főpapunk áldása kísérje életüket
és minden nemes fáradozásukat. Imád-
kozzunk egymásért! 

Minden Magyar Testvérnek és ezek
Családjának, minden Főtisztelendő Pap-
testvérnek kívánok áldott, szent karácsonyi
ünnepeket és Istentől megáldott, békés,
boldog Újesztendőt!

München, 2006. november 23.
Tisztelettel és szeretettel

Cserháti Ferenc 
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AZ ELVÁNDORLÓ...
Folytatás az 1. oldalról.

(Folytatás a 6. oldalon)

Megilletődve forgatom az Országos nagy
naptár lapjait. A megilletődésre, sőt tisztelet-
re, több okom van. Az ízléses kiállítású,
könyvnek is beillő, 256 oldalas naptár 154
évvel ezelőtt jelent meg az „1853. évre min-
den rendű és rangú hazafiak és honleányok
használatára”. Emich és Eisenfels könyv-
nyomdája adta ki Pesten, és amint a kiadók
az Előszóban megjegyzik: „Midőn jelen
naptárunk első évi folyamát ezennel a tiszt.
közönség kezébe adjuk, alkalmat veszünk
magunknak a t. közönségnek kegyes elnézé-
sét hívni fel ennek netaláni hiányai, s elisme-
rését az e körül tett fáradozásaink iránt...”

Ha meggondoljuk, hogy az irodalmi be-
tétekkel ellátott vaskos tájékoztató az 1853-
as évre szólt, összeállításához röviddel a 48-
49-es szabadságharc leverése után foghattak
hozzá, hogy a „minden rendű és rangú” ha-
zafiaknak és honleányoknak, a Hazának,
szellemi ébresztővel, erősítéssel szolgáljanak.
Az „1853-dik közönséges évre” szóló naptárt,
hivatalos névtárt és szépirodalmi részt pedig
nem más gondozta, illetve „szerkeszté”, mint a
„legnagyobb magyar elbeszélő”, Jókai Mór.
Saját írásai mellé élő és halott kortársai
munkáit sorakoztatta fel. Többek között (a
segesvári csatában elesett nemzeti hős) Petőfi
Sándorét, Tompa Mihályét, Tóth Kálmánét.
A népregék között mindjárt első az „Egy
magyar bűvész a múlt századból” című.
Márpedig ha Jókainak ez „múlt századi”
történet volt, akkor a mai olvasó mindjárt
négy századot ugorhat vissza.

A 19. századi naptárszerkesztők még
nem bántak olyan nagyvonalúan a beosztás-
sal, mint a mostaniak. Megjelölnek minden
ünnepet és névnapot és szerepel a „Nemzeti
és históriai név- és eseménytár”. Külön ro-
vatba szedik az „Orosz és Görögkel” ünne-
peket, valamint a „Zsidókét” az 5614. évre.
Természetesen nem marad ki a „Napkelte és
Napszállat”, valamint a többi égi tünemény
ideje sem. Az 1853-as Országos nagy naptár
legnagyobb érdekessége azonban, hogy a
kötetnek több mint a felét a „Hivatalos név-
tári rész” teszi ki. Öt politikai kerületre osztja
be az országot: „Pesti, Pozsonyi, Soproni, Nagy-
váradi és Kassai”. Külön taglalja a Szerbvaj-
daság és a temesi Bánát, Erdélyország, a
Rendezett tanáccsal bíró kir. bánya, szabad
mezővárosok és Pest város beosztását. Fel-
sorolja, mikor és hol vannak a „Közönséges
vásárok Magyar- és Erdélyországban”, főbb
vásárok az „örökös tartományokban” és hol
tartják a „Híres külföldi vásárok”-at. Rész-
letesen ismerteti az „álladalmi délkeleti vaspá-
lya” viteldíjait, amelyeket „mérföldenkint”
számítanak: „Személyekért, Kocsikért, Lo-
vakért és Kutyákért”; hogy mi a „gőzhajózá-
si árjegyzék” a Dunán és a Tiszán az I. és II.
osztályon meg a „Födözeten”. Megtaláljuk,
hogy mikor indul és hova megy a levélposta,
valamint a cs. k. szekér-posta Pestről és mi a
díjszabás. Megkapjuk a „Pesti ügyködő”
ügyvédek és orvosok és sebészek névsorát,
és feltűnik, hogy (már akkor) mennyivel
több ügyvéd „ügyködött”, mint orvos...

A rendkívül gazdag adattár részletezése
nem fér bele egy rövid cikkbe, ezért az I.,
vagyis Pest kerületét ragadom ki, amelynek
feldolgozása jellemző a többire is. A felso-
rolást a főispán megnevezésével kezdi, aki
„Augusz Antal, sz. István közr. vitéze” volt,
és befejezi a „Kőnyomdász: Stokl Frigyes”
megnevezésével. Az Országos nagy naptár
elsőrendű 1853-as magyar „Who is Who” (Ki
kicsoda). Ebből pedig hogyan hiányozha-
tott volna „A felséges uralkodó ausztriai
ház” nem csak a császár minden titulusával,
de „élő testvérei..., szülői, ...nagybátyja, nagy-
nénjei...”, továbbá az „Ausztriai fő magyar-
és csehországi kir. herczegek és herczeg-
nők”; a Birodalmi Tanács tagjai, a miniszte-
rek, az „Országos Katonai Parancsnokság
Magyarországra Nézve” (Budán), az Egy-
házak vezetői, a Budán működő Pénzügy-
igazgatóság, meg az Országos Építészeti
hivatal, megnevezve az építészi főtanácsos-
tól az építésznövendékig mindenkit.

Megtudjuk, hogy volt Pesten „testgya-
korló részvénytársulat”, „jó és olcsó könyv-
kiadó társulat”, „magyar természettudományi
társulat”, hogy létezett „a budapesti kereske-
dői egylet nyugdíj- és beteg-ápoló intézet”-e,
a „Sz. Rókus czímű polg. kórház”, a pesti
zenede, a festészeti-académia és a Magyar-
honi földtani társulat. Az Üllői úton műkö-
dött „A szülőiktől megfosztott pesti születésű
árvákat ápolni, s belőlük a hazának hasznos
polgárokat nevelni” hivatott „Josephinum,
árva-ápoló intézet”, a Király utcában volt a
Vakok intézete, az Ősz utcában a „Pesti sze-
gény gyermekkorház”, a Terézvárosi Valéria
utcában pedig „A kisdedóvó intézeteket Ma-

támogatja az olyan nemzetközi jogi eszközök
ratifikálását, amelyek célja a migránsok és a
menekültek, illetve családtagjaik jogainak vé-
delme, és különféle intézményei és egyesületei
által felajánlja nekik azt a jogi segítséget - advo-
casy-t,amelyre egyre inkább szükség van.Ennek
érdekében a migránsok számára tanácsadó
helyeket és befogadó központokat létesített,
illetve irodákat hozott létre az egyének és a
családok szolgálatára, és egyéb kezdeménye-
zéseket vállalt, hogy ezen a téren is eleget
tegyen az egyre növekvő követelményeknek.

A bevándorló családok társadalmi beillesz-
kedése érdekében már most is sok minden
történik, jóllehet még ezután is sok a teendő.
Vannak reális nehézségek; ezek összefüggésben
állnak a bevándorlók első generációjának „ön-
védelmi mechanizmusával”, és azzal a veszéllyel
fenyegetnek, hogy akadályozzák a második
nemzedék fiataljainak fejlődési folyamatát.A
társadalmi beilleszkedés megkönnyítése érde-
kében ezért törvényhozói, jogi és szociális in-
tézkedések foganatosítására van szükség. Az
utóbbi időben növekszik a nők száma, akik a
jobb életfeltételek keresése közben és a sokat
ígérő szakma- és hivatásbeli kilátások remé-
nyében elhagyják saját hazájukat. Nem keve-
sen közülük mégis az emberkereskedelem és
a prostitúció áldozatává válnak.A családegye-
sítésben értékes közvetítő szolgálatot teljesít-
hetnek közöttük a szociális kisegítőnők és
különösen a szerzetesnők, akiknek munkája
egyre nagyobb elismerést érdemel.

A bevándorló családok társadalmi beillesz-
kedésével kapcsolatban kötelességemnek érzem,
hogy ráirányítsam a figyelmet a menekültek
családjaira; ezek életkörülményei, a korábbi-
akhoz képest, a családegyesítés tekintetében is
rosszabbodni látszanak.A menekülttáborok-
ban, ahová beosztották őket, az elszállásolási
nehézségeken túl megtalálhatók az átélt tragi-
kus tapasztalatok által okozott traumákból és
stresszes helyzetekből eredő személyes érzelmi
nehézségek is. Ezek mellett olykor még annak
is fennáll a veszélye,hogy a nők és a gyermekek
a túlélésnek egy olyan mechanizmusába sod-
ródnak bele, ahol a szexuális visszaélések mar-
talékaivá válnak.Az ilyen esetben olyan figyel-
mes lelkipásztori jelenlétre van szükség, amely
túl a segítő gondoskodáson, enyhíteni képes a
megsebzett szívek fájdalmát, és egyben felkí-
nálja annak a keresztény közösségnek a tá-
mogatását is, amely képes újra helyreállítani a
tisztelet kultúráját és ismét feltárja a szeretet
igazi értékét. A bensőleg összetört embereket
bátorítani kell, hogy újra visszakapják önbizal-
mukat. Ezenkívül biztosítani kell a családok
jogait és méltóságát, illetve az igényeiknek
megfelelő otthont, s ezekért fáradozni kell. A
menekültek pedig legyenek nyitottak és tanúsít-
sanak pozitív magatartást az őket befogadó
társadalom iránt, és készségesen vegyék ki ré-
szüket azoknak a javaslatoknak a megvalósí-
tásában, amelyek annak a kiteljesülő közös-
ségnek együttes építésére irányulnak, amely
egykor mindannyiunk „közös háza”kell legyen.

Az elvándorlók között van még egy kategó-
ria, amelyet ugyancsak különleges figyelemmel
kell kísérnünk: a más országból érkező diá-
kokat, akik otthonuktól távol élnek, és olykor
nem rendelkeznek sem megfelelő nyelvisme-
rettel, sem barátokkal, és sok esetben elegendő
tanulmányi ösztöndíjjal sem. Még súlyosabb
a házas diákok helyzete. Az egyház intézmé-
nyeivel azon fáradozik, hogy enyhítse a hi-
ányzó családi háttérből eredő fájdalmaikat és
elősegítse társadalmi beilleszkedésüket az
őket befogadó városokban, miközben olyan
családokkal hozza őket kapcsolatba,akik kész-
ségesen vendégszeretetükbe fogadják őket és
megkönnyítik a kölcsönös ismerkedést. Már
volt alkalmam másutt is szóvá tenni: A kül-
földi diákok megsegítése „az egyház számára
fontos lelkipásztori feladat. Azok a diákok,
akik egyetemi tanulmányaik végzése miatt el-
hagyják hazájukat, nem kevés problémával
szembesülnek, különösen fennáll számukra
az identitás-krízis veszélye”.

Kedves Testvérek! Az Elvándorlók és
Menekültek Világnapja legyen kedvező alka-
lom arra, hogy az egyházi közösségeket és a
közvéleményt fogékonnyá tegyük mind az el-
vándorló családok szükségleteire és problé-
máira, mind a bennük rejlő pozitív képességek-
re. Gondolataim különösen azok felé szállnak,
akiket közvetlenül érint az elvándorlás terje-
delmes jelensége, de éppúgy száll azok felé is,
akik lelkipásztori energiájukat az emberi mobi-
litás szolgálatába állították. Pál apostol kijelen-
tése: „Krisztus szeretete sürget minket” késztes-
se őket arra,hogy kiváltságos módon szenteljék
magukat a leginkább szükséget szenvedő test-
véreik szolgálatára.Ezekkel az érzelmekkel kérem
mindenki számára Isten pártfogását, és szívből
adom mindenkinek különleges apostoli áldásomat.
Vatikánváros, 2006. október 18.

XVI. Benedek pápa
(A Szentatya üzenetét magyarra fordította: Cs. F.)

( y )

Nemrégen jelent meg
angolul Miklósházy Attila
SJ, ny. püspök öt-kötetes
könyve a liturgia történeté-
ről: The Origin and Develop-
ment of the Christian Liturgy
according to Cultural Epochs
(Political, Cultural, and Eccle-
sial Backgrounds, 5 volumes),
The Edwin Mellen Press,
Lewiston, NY, 2006. A 2.300
oldalon megírt könyv: A ke-
resztény liturgia eredete és
fejlődése a kulturális korsza-
kok szerint (politikai, kultu-
rális és egyházi hátterűkkel)
a szerző sokévi egyetemi ta-
nári munkásságának az ered-
ménye. Ez a mű már a szer-
ző második könyve, ami a li-
turgiával foglalkozik. Az el-
ső: Benedicamus Domino
(A liturgikus megújulás teo-
lógiai alapjai), 1984-ben je-
lent meg magyarul Eisen-
stadt-ban, a Prügg kiadónál
(nem kapható), majd ango-
lul 2001-ben Ottawa-ban, a
Novalis kiadónál.

A II. Vatikáni Zsinat a
liturgia tanítását „disciplina
major”-nak ajánlotta, akár-
csak a szentírástant vagy a
dogmatikát. Ez sajnos nem
igen valósult meg. A liturgia
megújulása még mindig vá-
rat magára, jóllehet a hiva-
talos egyházi könyvek re-
formja már régen megtör-
tént. De a liturgikus lelkület
elterjedése még nagyon is
gyerekcipőben jár. Ehhez
kívánt segítséget nyújtani a
szerző első könyve, mert li-
turgia benső szellem nélkül
csupán rubricizmus, külső
ceremónia lesz. A liturgia
történetével foglalkozó könyv
viszont arra akar rámutatni,

hogy az állandó, lényeges tar-
talom mellett meg kell kü-
lönböztetnünk a külső, kö-
zösségi megjelenési formá-
kat, amelyek sok szempontból

mindig a kor kultúrájának a
következményei. Ezért illik
ismernünk a liturgia történetét.

A liturgia nem izolált je-
lenség,nem az égből pottyant
le egyszer s mindenkorra, ha-
nem a keresztény közösség
bensőséges találkozása a jó
Istennel Jézus Krisztus fő-
papi szerepe által, a Szentlé-
lek működése révén. Ez a lát-
hatatlan, benső élmény vi-
szont „megtestesül” a kornak
megfelelő külső és közösségi
cselekményekben és szavak-
ban, ami ismét fejlődésnek,
változásnak van kitéve a kü-
lönböző kulturális korok sze-
rint. Amikor liturgikus vál-
tozásokról van szó, mint nap-
jainkban is, akkor jó tudnunk,
hogy mi az állandó, változ-
hatatlan elem, és mi az, ami
szükségszerűen megkövete-
li a fejlődést és a változást.

A liturgia az Egyház éle-
tének nem egyedüli megnyi-

latkozása, de mégis közpon-
ti jelenség, minden egyéb
tevékenységnek „forrása és
csúcspontja”. Innen forráso-
zik az egyházi élet minden
munkája, és ide kell, hogy
elvezessen minden cselek-
ménye. A liturgia külső for-
mája változik az Egyház vi-
szontagságos életével, ezért
ismernünk kell az Egyház
történetét, ami viszont szoros
kapcsolatban áll egy-egy kor
kulturális életével. Ez pedig
függ a politikai esemé-
nyektől, amit tehát szintén
illik figyelembe vennünk. A
„Liturgia Történet” tehát elő-
ször tárgyalja a politikai és a
kulturális hátteret, valamint
az egyháztörténeti keretet,
és csak azután tér rá a kife-
jezetten liturgikus cselek-
mények különböző megnyi-
latkozásaira, könyvekre, do-
kumentumokra, személyek-
re, reformokra.

A keresztény liturgia ter-
mészetesen Jézus Krisztussal
kezdődik, de mivel történeti
személyről és eseményről
van szó, mindez bele van
ágyazva korának történetébe.
Ezért mielőtt a könyv tárgyal-
ná Jézus tanítását az újszö-
vetségi Szentírásban, ismer-
ni kell a görög-római társa-
dalmat és annak vallási meg-
nyilvánulásait,mint pl.a misz-
tériumvallásokat és ezek
szertartását. Még fontosabb
ismerni a zsidó liturgikus
hagyományt, hiszen Jézus és
tanítványai zsidók voltak, és
így a zsidó istentisztelet a ke-
resztény liturgiának a gyö-
kerét jelenti.Az első keresz-
tények aztán a krisztusi ha-

LITURGIA TÖRTÉNET 

A Szentszék a közelmúltban megnyi-
totta a kutatók előtt levéltárának XI. Piusz
pápaságára vonatkozó részlegét. Ezáltal
bizonyítékokkal lehet majd cáfolni azokat
a vádakat, hogy a Vatikán nem tett meg
minden tőle telhetőt a zsidóüldözés meg-
akadályozására a náci uralom alá került
Európában. A vatikáni levéltár vezetője a
L’Osservatore Romano című lapban rámu-
tatott arra, hogy a dokumentumok sok meg-
lepetéssel szolgálnak majd ebben a téma-
körben és számos igazságtalan megítélést
visszájára fordíthatnak. XI. Piusz 1922-ben
lépett Szent Péter trónjára. Utódja, XII.
Piusz pedig 1939-ben vette át a katolikus egy-
ház vezetését. Megfigyelők szerint a kuta-
tók érdeklődése nem annyira XI. Piuszra,
hanem inkább Eugenio Pacellire irányul
majd. Pacelli bíboros 1917. és 1929. között
nunciusként képviselte a Szentszéket, majd
egy évvel később - pápává választásáig -
vatikáni államtitkár volt. A levéltár 1922. és
1939. között kelt aktái olyan dokumentu-
mokat is tartalmazhatnak, amelyekből egy-
értelműen kiderül, mit mondott Pacelli bí-
boros a vatikáni államtitkárság zárt ülésein
a náci Németországról, a fasiszta Olaszor-
szágról, a spanyol polgárháborúról, vala-
mint Ausztria bekebelezéséről.

Egy 1937 őszéről származó feljegyzés
máris nagy feltűnést keltett. A római La
Sapienza Egyetem egyik történész pro-
fesszora hosszú újságcikkben számolt be
XI. Piusz pápa azon elhatározásáról, hogy
a nácizmussal való szembehelyezkedés ér-
dekében, javítani akarta a francia kommu-
nistákhoz fűződő kapcsolatát. Emma Fat-
torini szerint az egyházfő teljesen tisztában
volt azzal, hogy kényszerű szövetséget ke-
resett és kedvező választ adott a francia

kommunista pártfőtitkár, Maurice Thorez
egy évvel korábban tett javaslatára. A pro-
fesszor cikkében idézi a későbbi XII. Piusz
pápa feljegyzéseit, amelyeket a Szentatyával
folytatott beszélgetéseit követően vetett
papírra.Az 1937. november 6-án kelt feljegy-
zésben ez áll: „A pápa elhatározása egy ál-
matlanul, de nyugalomban és pihenéssel el-
töltött éjszakán született meg.” A vatikáni
okmány betekintést enged abba, hogy XI.
Piusz pápa felismerte: a világháború köze-
ledtével Európa a két nagy diktatúra, a fa-
sizmus és a kommunizmus harapófogójába
került, ezért - kiutat keresve - átmenetileg
közeledni próbált az akkor legtekintélye-
sebb nyugat-európai baloldali erő, a francia
kommunista párt felé. Pacelli bíboros titkos
feljegyzései pontosan körvonalazzák az
egyházfő elképzelését: „Szó sincs ideológiai
keveredésről, zűrzavarról, szó sincs kompro-
misszumról azokat az elveket illetően,
amelyeket az egész világ ismer és elismer a
katolikus egyházzal kapcsolatban, csupán
arról van szó, hogy jót tegyünk az Ön ré-
vén...” A közismerten Moszkva barát Mau-
rice Thorez 1936-ban, egy rádióinterjúban
arról beszélt, hogy a szekularizált francia
kormány kinyújtja kezét a katolikusok
felé. XI. Piusz pápa eleinte elutasította a
kezdeményezést, azonban 1937 őszén már
megváltoztatta álláspontját.

A dokumentum élesen rávilágít a kato-
likus egyházfő gyötrelmeire az Európát be-
árnyékoló két diktatúrával kapcsolatban.
Alig néhány hónappal korábban, 1937 ta-
vaszán két enciklikát is kiadott, amelyek-
ben szigorúan elítélte mind a nácizmust,
mind pedig a kommunizmust.

Vincze András

VATIKÁNI LEVÉLTÁR

(Folytatás a 7. oldalon)
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ERŐDTEMPLOMOK
ERDÉLYBEN

Erdély kevésbé ismert műemlékei az
erődtemplomok és templomerődök. Ezek
legnagyobb része a Szászföldön, Dél-Er-
délyben található, de van 24 Észak-Erdély
területén, a valamikor ottani szászok
lakta részen is, és van egy székely temp-
lomerőd is, Székelyderzs. Vannak aztán
kerített templomok is a Székelyföldön.

A németek erdélyi betelepülése II.
Géza király idején, 1143-ban kezdődött
Nagyszeben környékén. Ezek a tele-
pesek a Rajna vidékéről jöttek, és az on-
nan magukkal hozott hatalmas fage-
rendákból készült kereszt ma is látható a
Nagyszebentől délre fekvő Nagydisznód
(Helltau) erődtemplomában. A betele-
pülés II. Endre alatt folytatódott, amikor
a király behívta a Német Lovagrendet,
1211-ben. A lovagrendet ugyan, akik a
Barcaságon, Törcsvár székhellyel önálló
országot igyekeztek alapítani, 14 év után
a király kiverte, de az általuk hozott tele-
pesek a Barcaságban és Segesvár-Meggyes
vidékén itt maradtak. (A Német Lovagrend
a kiűzés után a mai Lengyelország északi
részén lévő Marienburgban - Malbork tele-
pedett le, és innen alakította a mai Lett-
ország és Észtország területére is kiterjedő
önálló államát. Ennek hatalma még Len-
gyelországot is veszélyeztette, és a lengyel
király csak a magyar Zsigmond király segít-
ségével, 1410-ben Tannenbergnél aratott
győzelemmel tudta hatalmukat megtörni.)

Mivel Erdély déli része előbb a kún,
majd a tatár és török támadásoknak
eléggé ki volt téve, a vidék falvai templo-
maikat erőddé kezdték kiépíteni, rend-
szerint úgy, hogy a szentély fölé védelmi
célokra alkalmas helyiséget építettek, lő-
résekkel és szurokkiöntő nyílásokkal,
majd az egész templom padlásterét ellátták
ilyenekkel (erődtemplomok). A templo-
mokat fallal kerítették körül előbb (kerí-
tett templomok). Később, a török időkben
aztán, fokozott védelmül sok templomot
egyszeres, néhol többszörös, bástyator-
nyokkal ellátott bástyafalakkal vettek kö-
rül (templomerődök), amelyeken belül a
falu népe, esetleg jószágaik egy részével
együtt, menedéket találhatott

Ezeken a falakon belül élelem, így főleg
gabona és oldalszalonnák tárolására al-
kalmas hombárokat, illetve helyiségeket
képeztek ki. Sok faluban máig is az egyik
bástyatoronyban (szalonnatorony), vagy
a templom padlásán tartják a szalonnát.

Ma 215 ilyen templomerőd, illetve erőd-
templom található Erdélyben.A legkoráb-
ban épültek,Nagyszeben környékén,román
stílusúak, a többség gótikus, de van rene-
szánsz stílusú, sőt egy-két barokk stílusú is.

Először 1983-ban egy hétig tartó úton
47 ilyen objektumot sikerült meglátogat-
nunk, a Meggyes-Segesvár-Székelyud-
varhely-Brassó-Segesvár-Fogaras-Nagy-
szeben-Szászsebes útvonalon, erről ki-ki-
térve, amennyire az általában igen rossz
útviszonyok engedték.

A legnagyobb benyomást az eldugott
völgy mélyén, a főúttól messze eső Be-
rethalom községben emelkedő hatalmas
székesegyház keltette, amely a falu - régen
város - közepén, egy dombon emelkedik,
többszörös bástyafallal, és sok bástya - és
védtoronnyal körülvéve. Ez 1884-ig a
szász evangélikus püspökök székhelye
volt 300 éven át. (Akkor tették át a püs-
pökök székhelyét Nagyszebenbe.) A régi
püspökök impozáns sírjai láthatók az egyik
bástyatoronyban. Maga a templom is
igen sok műalkotást rejt. Érdekes a ket-
tős oldalbejárat, ahol a férfiak az egyik,
az asszonyok a másik kapun át léphettek
be.A templom főhajójából a sekrestyébe
vivő ajtót a kulcs elfordításával a kőfalba
mélyedő 64 retesz biztosítja. A sekres-
tyében őrizték a püspökség értékeit.

A legimpozánsabbak viszont a sík te-
rületen fekvő Barcaság templomerődei,
főleg Szászhermány és Prázsmár. Utóbbit
15 m magas erődfal veszi körül, és a
hosszú bejárati alagutat is többszörös
magas fal és egy előerőd védi. A főerőd-
fal-épület belső oldalán közelíthető meg
a falépcsőn a négy szinten elhelyezkedő
275 lakás, amelyek felső szintjéből juthat
az ember a körbefutó gyilokjáró folyosóra,
ahonnan váltakozva előre és lefelé irá-
nyuló lőrések nyílnak. Utóbbiak lehetővé
tették a falak alá eljutó ellenség lövését
is, s így a templomerőd évszázadokon át
bevehetetlen volt. Mindössze egy alka-
lommal sikerült elfoglalni: 1849-ben a
háromszéki székelyeknek, amikor a prázs-
mári szászok a császáriakhoz csatlakoztak.

Különös benyomást keltett Meggyestől
délre, Mózsna és Nagybaromlak templo-
merődje, amelyeknek padlásán még ott
lógtak a község családjainak szalonnái és
sonkái. Egy héten kétszer lehetett du. 6-
8 közt vágni belőlük. A friss vágásfelüle-
tet a család háromszámjegyű számát vi-
selő vasbélyegzővel lehetett azonosítani,
illetve igazolni.

A legrégibb templomerőd a Nagysze-
bentől délre fekvő Nagydisznód (Hell-
tau). Itt volt lutheránus tiszteletes Heltai
Gáspár. Itt látható az a hatalmas fake-
reszt, amellyel - a menet élén hordozva -
jöttek az első német telepesek a XII.
század közepén a Rajna vidékéről.

Az egyetlen székely templomerőd a
székelyderzsi unitárius templom, amelynek
belsejében Szent László legendát ábrá-
zoló freskókat tártak fel a lemeszelés
alól. A kerített székely templomok közül
a legnevezetesebbek: a Székelydálya, az
Énlaka és a Homoródkarácsonyfalva
községekben lévők. Mind a négy temp-
lomban, és még a Bögöz községben lévő
templomban, illetve azok külső falán
(Székelydálya) rovásírásos felirat is van.
Csíkban bástyafallal kerített erődtemp-
lomok Csíkrákos és Karcfalva

A templomerődöknél általában előbb
- a XII-XIV. században épült a templom,
és később a körülvevő bástyafal. Egyetlen
kivétel a Szászsebes környékén lévő Kelnek.
Itt előbb a birtokos család várat épített
bástyafallal, és később, amikor tőlük a
falu népe ezt megkapta, építették a falak
közé a kisméretű, de érdekes templomot.

Némelyik templomerődben még a
bejáratot védő fagerendarács is megmaradt.
Így Holcmányon, a Hortobágy folyócska
völgyében. Sok helyen a bástyafalon kör-
befutó gyilokjáró folyosó is épségben van.
Sajnos, a német lakosság már a nyolcva-
nas évekre mindenhol felére-harmadára
csökkent, és a községeknek nincs pénzük
a karbantartásra és helyreállításra.

Azóta többször jártam ezen a vidéken,
újabb erődtemplomokat látogattam meg,

és sokat a már látottak közül újra. Eddig
kb. 100-at láttam a 215-ből. A kilencve-
nes években még jobban fogyott a szász
lakosság, némelyik faluban senki sem
maradt, másokban 10-50 legfeljebb. Sok
olyan templomerőd, amely 1983-ban
még jó állapotban volt, ma már pusztul,
repedezik. Ahol nem maradt szász, ott
általában be vannak zárva a templomok,
és csak a látogatók számára nyitják ki
ezeket. De néhányat a világörökség
részének nyilvánítottak, pl. a prázsmárit
és a berethalmit, és ezeket kitatarozták.
Károly walesi herceg, angol trónörökös
kedveli Erdélyt, és az általa elnökölt an-
gol egyesület több szász templomerőd
restaurálását finanszírozza, így a Szászfe-
héregyháza és a Mózsna községben lévő-
két. Mindkét helyen a vendégkönyvben,
a mi beírásunk előtti oldalon Károly her-
ceg aláírását láthattuk.

Székelyderzs unitárius templomerődje
ma Európa Nostra-díjas, szépen ki van ta-
tarozva. Egyik bástyájában ma is ott tart-
ja a község a szalonnáit, amit ma már egyik
szász templomerődben sem láthatunk.

Csodálatos élményt jelent Erdély
ezen az egész világon egyedülálló műem-
lékeinek bejárása, amelyek a történelmi
levegőn kívül rengeteg művészeti érté-
ket is rejtenek magukban.

Dr. Sibalszky Zoltán, Budapest 

Az elmúlt nyáron Székelykevén jártam
a müncheni „Komámasszonyok” tánc-
csoporttal. A számomra még ismeretlen
kis falu 120 éves fennállását ünnepelte,
erre kaptunk meghívást.Az út hosszú volt,
Münchentől Komáromon át Budapestig
kellett összegyűjteni a tánccsoport tag-
jait. A szegedi városnézéssel egybekötött
rövid pihenő és a szerb határ menti prob-
lémák után Mohol községben Mackó
Terike kávéval és házi süteményekkel
várt bennünket.

Akkor jártam először a Vajdasághoz
tartozó, Dél-Bánátban fekvő, nem „akár-
milyen”faluban,hanem egy olyan ősi székely
községben, amely ma a vajdasági magyar-
ság fellegvára, iskolája pedig Európában
a legdélibb színmagyar iskola, ahol még a
szerb gyermekek is magyar nyelven feje-
zik be általános iskolai tanulmányaikat.

Az egykori, ide telepített 357 székely
magyar család - nyelvi elzártsága folytán
is - olyan ősi magyar kultúrát, olyan sok
archaikus vonást őrzött meg, ami felér
egy kisebb csodával...

A székelység bölcsője, tudjuk, Szé-
kelyföldön ringott, menekülésük, vándor-
lásuk, a „székelymenés” igen messzire
vezet vissza a múltba. 1764-ben, amikor
Ausztria - a törökök kiűzése után - Erdély
székely lakta területein alakította ki az
új katonai határt Törökország felé, a szé-
kely határőröket nem mentette fel az adó-
fizetés kötelezettsége alól, ahogy ígérte,
ezért fellázadtak s az osztrák katonaság
1764. január 6-7-én ágyukkal lőtt Mádé-
falvára és a környező falvakra (kétszáz
halott és sok sebesült - lásd Nyírő József
híres regényét „Mádéfalvi veszedelem”).
Az életben maradottak elmenekültek a
feldühödött osztrák katonaság vérengzé-
sei elől Moldovába, onnan Bukovinába,
és csak 1882-ben kerültek vissza Magyar-
országra, amikor mozgalom indult a szé-
kelyek hazatelepítésére. A törökök kiű-
zése után a néptelenül maradt mocsaras
pusztaságban, Dél-Bánátban, ott is először
a Duna árterületén kaptak „új hazát”,
ahol a nem teljesen kiépített gátakon át
évente többször is elöntötte falujukat, az
akkori Gyurgyevót, az árvíz, télen pedig
a befagyott Dunán át gyakran farkascsor-
dák támadtak rájuk. A túlélés a termék-
telen, szikes talajon lehetetlenné vált, és

SZÉKELYKEVÉN
JÁRTUNK

a Vármegyei Közgyűlés 1882 májusában
felszámolta a falut, lakosait pedig átte-
lepítették a magasabban fekvő Löszte-
raszra, Plosica környékére.

Minden valószínűség szerint 357 család,
összesen 1932 családtaggal fogott neki az
új falu felépítésének, és 1886-ban készen
álltak az új, ún. kincstári házak. Innen
számítják Székelykeve (ma Skorenovac)
falu megalapítását, amely nevét székely
lakóiról, valamint a középkori Keve
Vármegyéről és várerődről kapta.

A hosszú vándorlás és „haza keresése”
után a kivándorolt székelyek élete, ha
valamivel jobb feltételek között zajlott
is, de továbbra is nehéz és küzdelmes
maradt. A lakosság jelentős része - a két
világháború alatt és közötti időkben -
már ekkor külföldre vándorolt. Ez a
későbbiekben még fokozódott.

Mindezek ellenére, többségükben
együtt maradtak Székelykeve lakói, meg-
őrizték magyar anyanyelvük tisztaságát,
mélyen katolikus hitüket, a székely lélek
és jellem melegségét. Szoros összetartásuk
- mind családi, mind közösségi - példa-
mutató és egyben megható, elvarázsolja
a világ szinte minden tájáról hazaláto-
gató egykori kivándorolt székelykeveie-
ket, mert jó ismét „hazajönni” és az itteni
családias légkörbe beolvadni.

Székelykevének nemcsak híres magyar-
nyelvű iskolája, temploma van, de szín-
játszó köre (Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület), dalárdája, a fiatalok egyesü-
lete, népi tánccsoportja, újságja (Igaz
szó) és számos egyéb egyesülete (sport,
sakk, galambtenyésztők, iparosok), kul-
túrháza és diszkója is. Ezek felkészültsé-
ge és tagjainak fellépése színessé tette az
egy hétig tartó ünnepségsorozatot. A
műsorban számos vendég-együttes is fel-
lépett: Győrből, Bonyhádról, a környező
falvakból, magyar, bolgár, szerb és más
nemzetiségű ének- és tánccsoport. Ben-
nünket, müncheni magyarokat, kimond-
hatatlan meleg szeretettel fogadtak és
fellépésünket lelkes tapssal jutalmazták.

A székelykeveiek biztosak lehetnek:
aki egyszer náluk járt, az visszajön, vagy
legalábbis visszakívánkozik közéjük!

Dr. Horváth Irén, München

December 11-én délben sajtótájékoz-
tatón mutatta be Cordero Lanza di Mon-
tezemolo bíboros, a Szent Pál-bazilika fő-
papja azokat az ásatási munkálatokat,
amelyeknek köszönhetően fölfedezték
Szent Pál apostol szarkofágját a római
Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában.

Tarzuszi Szent Pál egyszerű nyers már-
ványszarkofágjára a főoltár alatt végzett
ásatáskor bukkantak rá, miután elmozdí-
tották egy IV. századi vértanú, Szent Timó-
teus tiszteletére emelt oltár egy részét.
Giorgio Filippi, a Vatikáni Múzeumok
régésze a Vatikáni Rádiónak elmondta:
„A szarkofág 1,20 méter magas, 2,55 mé-
ter hosszú és 1,30 méterrel a bazilika je-
lenlegi padlója alatt helyezkedik el.”

Arra a kérdésre, hogy a szarkofág, te-
hát Szent Pál sírja autentikus-e, Monte-
zemolo bíboros így válaszolt: „Szent Pál
sírja mindig is érintetlen maradt. Beton-
és egyéb anyagbeépítések miatt a szar-
kofág el volt zárva és nem látszott. Fölöt-
te mintegy 40-45 centiméterrel van egy
márványlap, sajnos darabokban, amire
rávésték: „Pál apostol vértanú”, s ez meg-
adja annak bizonyosságát, hogy az ő sír-
járól van szó. Húsz évszázada kétségte-
lenül mindenki egyetért abban, hogy az a
sír Szent Pálé, és hogy ott van, attól füg-
getlenül, hogy bizonyos időszakokban
látható volt-e vagy sem.” Ami a jövőbeli
terveket illeti, a bazilika főpapja elmond-
ta, hogy keresik annak módját, miként
lehetne belülről is föltárni a szarkofágot,
természetesen pápai jóváhagyással.VR/MK

Megtalálták Szent Pál apostol
szarkofágját

gyarországon terjesztő egyesület”.
Sok létesítményt, hivatalt megemlítettem,

de mennyivel több maradt ki az 1853-as évre
szóló Országos nagy naptár ismertetéséből,
amelyet Jókai Mór szerkesztett, Emich és
Eisenfels könyvnyomdája adott ki Pesten
néhány évvel a levert 1848-49-es szabadság-
harc után, amikoris a kiadó Emich Gusztáv
nemzeti könyvkereskedésében, az „úri- és
kígyó-utcza szegletén”, „megjelent és kap-
ható” volt Kemény Zsigmond regénye a Férj
és Nő; báró Eötvös József regénye, a Kart-
hausi III. kiadása. A sok szellemi érték mel-
lett nem feledkeztek meg a gyakorlatról sem.
Meghirdetik „a szövegbe nyomott remek
fametszvényekkel ellátott Juh című szak-
munká”-t az állat „betegségei, gyógymód,
takarmányozás, gyap és gyapkezelés”-re vo-
natkozó tájékoztatóval.

Hogy a történelmi első számnak lett-e
folytatása, s ha igen, meddig jelent meg az
Országos nagy naptár, azt innen, Floridából
megállapítani nem tudom. Én csak hálás va-
gyok, amiért a ritkaságokat felfedező kedves
barátaim hozzájuttattak a magyar kalendá-
riumoknak ehhez az értékéhez.

Bitskey Ella, Sarasota

ORSZÁGOS...
(Folytatás az 5. oldalról)
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SZÁJRÓL  SZÁJRA
„Generalsaft” 

H Í R E K  -  E S E M É N Y E K

Még az 1950-es években történt, hogy
egy diáktársam majdnem sírva mesélte
kalandját a „Generalsaft”-tal. Német is-
merősei hívták meg ebédre, mégpedig
vendéglőbe, ami egy akkoriban ösztön-
díjból garasoskodó egyetemistának óriási
dolog volt. Vendéglátói udvariasan meg-
kérdezték, hogy mit enne szívesen és ő
csillogó szemekkel mondta: bécsi szeletet.
Már előre örült a ropogós panír ízének.
Csalódása óriási volt. A bécsi szelet
ugyan valóban ropogós panírral készült,
de tálalás előtt nyakon öntötték egy jó-
kora kanál „Generalsaft”-tal, ő pedig
már-már a könnyekkel küszködve ette a
szaftban úszó, elázott bécsi szeletet. Bi-
zony, az időben nem volt ritkaság - külö-
nösen kisebb vendéglőkben - az ilyen
meglepetés. Azóta sok mindennel együtt
- ez esetben pozitív irányba - megválto-
zott a bécsi szelet tálalásának módja is.

Hogy miért mondtam el ezt a „tragikus”
történetet a „Generalsaft”-ról és az éhes
diákról? Hát azért, mert az elmúlt hetekben
egy ismerősöm feltette nekem a kérdést:

- Mondd, te annyi tökéletesen felesle-
ges dologról szoktál mesélni,most az egyszer
hasznosíthatnád tudásodat és elmond-
hatnád nekem: mi is az a „Generalsaft”?

Eötvös Károly szavaival adom meg
neki most a választ, aki neves jogász, or-

szágos hírű ügyvéd volt, és termékeny, jó
humorú, anekdotázó író. Ő mesélte egy-
szer társaságban, vendéglői asztal mellett:

Tudjátok-e, hogy ennek a pörköltnek
a levét már januárius (akkor még így
mondták) elsején kezdték fabrikálni?
Igenis, a mi fővárosi konyháinkban újév
napján inaugurálják (ünnepélyesen fel-
avat, beiktat) a pörköltet, aztán decem-
ber 31-ig csak feleresztik a levét. Ott áll a
tűzön egy álló évig az óriás lábasban a
Generalsaft; ennek a kotyvaléknak a
levével öntik le nálunk az összes papri-
kást, pörköltet... Bizony mondom nektek,
soha ne egyetek vendéglőben se pör-
költet, se paprikást! 

Nos, ez lenne a Generalsaft Eötvös
Károly meghatározása szerint. Persze ez
az anekdota is csak tréfa.Az olyan tűzhelyek,
amelyek alkalmasak lennének effajta mű-
velet elvégzésére, és amelyeket ma takarék-
tűzhelynek nevezünk, csak később ter-
jedtek el. Aztán meg pörköltet, paprikást
is nyugodtan lehet enni vendéglőben; négy-
szemközt szívesen elárulom, hol ettem
életem egyik legjobb borjúpaprikását...

De a Generalsaft Németországban hosszú
ideig divatban maradt, és ha nem vigyá-
zunk, még ma is találkozhatunk vele...

Közreadta:
Ramsay Győző 

A cunámi után
Két évvel a Délkelet-Ázsiában pusz-

tító cunámi után a Caritas kiterjeszti nem-
zetközi segélyakcióját egész Szumátra
szigetére is. Eddig ugyanis csupán a parton
lakók részesedtek támogatásban, viszont
- mint a Caritas freiburgi központjában
közölték - a hegyvidéken élőket ugyan
nem sújtotta olyan mértékben a 2004 ka-
rácsonyi szökőár, de mivel a dzsakartai
kormány hátrányos megkülönböztetésben
részesíti az ottani lakosokat, a segély ki-
terjesztésével megpróbálják előmozdítani
a megbékélést Szumátra két, egymással
szemben álló népcsoportja között.

*
Sikerek helyett több gyereket

A német családügyi miniszter a jövőtől
való aggodalommal magyarázta azt a szo-
morú tényt, hogy egyre kevesebben vál-
lalják a gyermekáldást. A keresztény be-
állítottságú „Zeitzeichen” című lapba írt
fejtegetésében rámutatott arra, hogy in-
kább a gyerekeket kellene az élet közép-
pontjába állítani a siker és az anyagi jólét
helyett.A súlyos gazdasági helyzettel kap-
csolatban a miniszter megdöbbentőnek mi-
nősítette, hogy a társadalom csak akkor
figyel fel a halmozottan hátrányos hely-
zetben felnövő utódok problémáira, ha
ezek tartós nyomot hagynak maguk után.

*
Ugyanannyi

Németországban idén is közel ugyan-
annyian léptek papi szemináriumba, mint
tavaly.A 27 egyházmegyében 190-en dön-
töttek a lelkipásztori hivatás mellett. Ez
némi derűlátásra ad okot, a mélypontot
jelentő 2004-es esztendőhöz viszonyítva,
amikor csupán 165-en választották a papi
pályát. Ennek ellenére az egyházra nehéz
idők várnak Németországban, mert az elkö-
vetkező évek során, szinte egyidőben vo-
nulnak nyugdíjba azok a lelkipásztorok,
akik a hitleri diktatúra bukása utáni
korszak szabadságával élve tettek eleget
az Úr hívásának.

*
Romlanak a kapcsolatok

A pekingi kormány által támogatott
Kínai Hazafias Katolikus Szövetség alel-

nöke bejelentette, hogy Vang Zsen-lejt
az ország keleti felében fekvő Hszücsou
püspökévé nevezték ki. Személyében
idén immár a harmadik katolikus püspö-
köt szentelik fel a Kínai Népköztársaság-
ban a Vatikán jóváhagyása nélkül.A Szö-
vetség alelnöke hangoztatta, hogy a hiva-
talos kapcsolat hiánya miatt Kína már évek
óta maga választja a katolikus egyházi
vezetőket. A diplomáciai viszony Peking
és a Szentszék között 1951-ben, röviddel
a kommunista hatalomátvétel után sza-
kadt meg. A kapcsolatot tovább rontja,
hogy a Vatikán elismeri Tajvant, amelyet
a kommunista vezetés Kína területének
tekint, és szakadár tartományként kezel.

*
Londoni ásatások

Kora középkori temetőt tártak fel Lon-
don központjában. A szakemberek 25
különleges sírt tártak fel, amelyek zöme
a VI. századból származik. Az egyikben
gazdag kincsleletre bukkantak, amiből
régészek arra következtetnek, hogy az
akkor uralkodó Berta királynő egyik kö-
zeli rokonának temetkezési helyét fedez-
ték fel. A Londoni Városi Múzeum szak-
értői nem tartják kizártnak, hogy a teme-
tőben templom is volt, amelyet a római
hadseregben komoly kultusznak örvendő
Szent Márton tiszteletére emelhettek. Egy-
házi körök már azt sem tartják kizártnak,
hogy a Szent Pál székesegyház helyett ez
lehetett a brit főváros legrégibb keresz-
tény temploma. M.GY.

* * *
Megemlékezés Munkácson 

a sztálini terror áldozatairól
A munkácsi magyarok, az előző évek-

hez hasonlóan, november 20-án megem-
lékeztek a sztálini terror áldozatairól. Az
KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség) által szervezett ünnepségre
november 19-én, vasárnap került sor a
munkácsi Rákóczi kastély előtt, ahonnan
1944. november 18-án elhurcolták a város
magyar és német férfilakosságát.

Először a szolyvai gyűjtőtáborba vitték
őket, ahol sokan meghaltak az emberte-
len bánásmód következtében, az életben
maradottakat pedig tovább vitték a

LITURGIA...
Folytatás az 5. oldalról.

Szovjetunió távolabbi területein fekvő
lágerekbe. Az elhurcoltak nagy része so-
ha nem tért haza.

Az ünnepségen megjelent és beszédet
mondott Gulácsy Lajos nyugalmazott re-
formátus püspök, Majnek Antal római
katolikus megyéspüspök és Lengyel Zoltán
alpolgármester. Az alpolgármester el-
mondta, hogy ebben az évben, 62 év után
végre rehabilitálták a sztálinizmus Munkács-
ról elhurcolt magyar és német áldozatait.

Az ünnepséget Gajdos Olga,a munkácsi
KMKSZ elnöke vezette. Beszédet mon-
dott még Popovics Béla, a KáMCSSZ
(Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség)
elnöke, valamint Kizman Zoltán, a Kár-
pátaljai Németek Szövetségének elnöke.

A beszédek között a római katolikus
székesegyház gyermekkórusa és a refor-
mátus templom kórusa énekelt. Elhang-
zott az az ének is, amelyet 62 évvel ezelőtt
az elhurcolt magyarok írtak a Szibériába
tartó gyaloglás közben.Az ünnepi beszé-
dek után a jelenlévők elhelyezték koszo-
rúikat és virágaikat az emlékműnél és az
áldozatok nevét tartalmazó márványtáb-
lák alatt. Pápai Zsuzsanna

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

gyományt és parancsot vitték át a minden-
napi életbe, az első három évszázadban
minden különösebb szervezet nélkül, csu-
pán az apostoli hagyományra hivatkozva.A
4. században kezdenek kialakulni a külön-
böző liturgikus családok szokásai, a keleti
és nyugati liturgia, és azok ágai. A liturgia
szilárd alapját azonban a szentatyák korá-
ban kell keresnünk, amely a keresztény iro-
dalomnak is az aranykorát képviseli. Majd
a különböző korok váltogatják egymást:
hanyatlás és zűrzavaros kor után általában
jön a visszahatás és a szigorúbb fegyelem.A
romaneszk kort, amit sötét korszaknak is
neveznek, követi a gregorián-reform kora
és a gótika, amely megalapozza a modern
liturgiának több formáját és mintegy ideális
középkori képet nyújt. A rákövetkező re-
neszánsz megint zűrzavaros, a humanista
reform ellenére, és ezért következik be a
reformáció újítása, valamint a barokk kor
díszítésekkel zsúfolt liturgiája. Ezt próbálja
aztán ellensúlyozni a racionalizmus és a fel-
világosodás száraz pedagógiája, amit a 19.
század restaurációja és a romantika akar
pont az ellenkező végletbe vinni. A 20. szá-
zadról nehéz egységes kulturális képet al-
kotni, mert olyan sokoldalú, hogy nehéz kö-
zös nevezőt találni benne. Mégis ezeknek a
korszakoknak az ismerete némi fényt vet
arra, hogy mi is a liturgia helyzete, problé-
mája, és jövője manapság.

A könyv nem eredeti mű, hanem inkább
történeti és liturgikus neveknek, dátumok-
nak, reformoknak a kompendiuma, thesau-
rusa. A szerző főképpen a latin római litur-
gia történetét tárgyalja, bár figyelembe ve-
szi a keleti és nyugati liturgia különböző rí-
tusait is. A műben említést nyer a reformá-
ció hatása a liturgiára, jóllehet annak rész-
letes tárgyalása külön munkát igényelne.
Hasonló munka, legalábbis az angol nyelv-
területen, nem igen létezik. Miklósházy At-
tila könyve, amely úgyszólván Ábrahámtól
II. János Pál pápáig felöleli a liturgia törté-
netét, hasznos referenciát nyújt mindazoknak,
akik a liturgiát jobban meg akarják ismerni,
és a liturgikus szimbólumokon keresztül be
akarnak hatolni annak lényegébe, az Isten
és ember közti találkozás megélésébe.

(-y -a)

Boldog Károly ereklyéi
Nizzában

A II. János Pál pápa által a boldogok
sorába emelt IV. Károly magyar király
ereklyéit több mint ezer hívő előtt he-
lyezték el a nizzai Saint Pierre d’Aréne
templom főoltárába.A szertartáson részt
vett Boldog Károly királyunk fia, Károly
Lajos és unokája, Krisztián. A magyarok
jól ismerik Habsburg Ottó főherceget, Ká-
roly királyunk első fiát, aki sokáig volt az
Európa Parlament képviselője, és ha te-
hette, mindig részt vett a budapesti Szent
Jobb-körmeneten. Kevésbé ismert Habs-
burg Ottó testvére, Károly Lajos és fia
Krisztián. A nizzai szertartás után Boldog
Károly király unokájával, Krisztián fő-
herceggel beszélgettem és megkérdeztem:

Milyen kapcsolatban állt családja
Mindszenty József bíborossal?

Személyes emlékeim vannak róla. Csa-
ládunk középpontja, Zita királynő őrizte
és közvetítette a hagyományokat, Mind-
szenty bíboros mindig a szívünkben élt
és aggódtunk érte.Amikor a kommunisták
bebörtönözték, petícióval tiltakoztunk
és kegyelemért jártunk közben. Gyer-
mekként megdöbbentett első látogatása,
amikor kiszabadult a börtönből. Misét is
mutatott be nálunk, ez nagyon megérintett.
Egész fiatalságomat meghatározta a  bá-
torsága. Halála után mindent megtettünk,
hogy Máriacellben nyugodjon. A hamvak
visszahozásakor, 1991. május 4-én, ott
voltam feleségemmel, Marie-Astriddel.

Milyen emlékei maradtak Zita
királynőről?

Nagyanyám mesélte, hogy Nagyapánkat
halálos ágyán megkérdezte, milyen nevet
szeretne adni születendő gyermekünknek,
akit már nem fog ismerni? Azt válaszol-
ta: ha fiú lesz, legyen Imre, ha lány, akkor
Erzsébet. Ezért neveztem el elsőszülött
fiamat Imrének, aki itt áll mellettem.

Amikor nagyanyám először ment
Ausztriába, már 90 éves volt. Arra a kér-
désre, hogy nem keseredett-e el, nem lá-
zadozott-e mindazért, ami velük történt,
ezeket mondta: ellenkezőleg, hálás volt
azért, ami megmaradt, a gyerekekért, s a
csodálatos életért Bécs és Budapest kö-
zött, amelyben részük volt. Jóllehet egy
éjszaka alatt mindent elveszítettünk, de
megmaradt a család, a hitünk, az elveink,
az emlékeink. Ezeket már senki sem ve-
heti el tőlünk.

Beszél-e magyarul?
Sajnos nem beszélek,pedig évekig tanul-

tam. Nagyapám kilenc nyelvet beszélt jól.
Az a hír járja, hogy Károly királynak

magyar volt a gyóntatója - valóban?
Igen, nagyapámat magyarok vették

körül, magyar gyóntatója mellett volt

egy magyar ápolónő is, aki megírta emlé-
keit. Ezt a család megtalálta, és hamaro-
san publikálni is fogják.

*
Búcsúzás közben Krisztián főherceg

még egy utolsó pillantást vetett a temp-
lomra, ahol nagyapja, Boldog Károly ki-
rály ereklyéit elhelyezték.

Tóth Krisztina, Nizza

† DR. SZÉPE LÁSZLÓ T.O.S.F.
1912-2006

Szépe László 1912-ben született a Po-
zsony megyei Láb községben. Középis-
kolai tanulmányait a győri bencés gimná-
ziumban végezte. Érettségi után jelent-
kezett kispapnak az esztergomi egyház-
megyében, de teológiai tanulmányainak
végzésére a bécsi Pázmáneumba küldték
(1930-1935). Bécsben szentelték pappá,
és 1939-ben ugyanott szerezte meg a teo-
lógiai doktorátusát is,majd 1944-ben nyelv-
tanári fokozatot is nyert a budapesti egye-
temen. Tanulmányainak végzése alatt ka-
tonai kórházban volt káplán, sőt Ukraj-
nában is szolgált mint katonapap a magyar
honvédeknél. Katona-vonattal Ausztriába
ment a katonáival, de rövidesen visszatért,
és a háború utáni években németet, latint
és hittant tanított az egyházmegyében.

Mindszenty bíboros tanácsára Auszt-
riába távozott, és ott a Vatikáni Misszió
menekült ügyeinek vezetését bízták rá
1948-ban. 1951-ben elhagyta Európát és
az USA-ba ment, ahol először Madison
egyházmegyében próbálkozott felvétel-
lel, majd 1953-ban Jeffersonban (WI), a

(Folytatás a 8. oldalon)
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MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek te-
lefonszámát és címét, ahol érdeklődni
lehet magyarnyelvű szentmisék helye
és ideje után. Megtalálható még a
MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/nov.html

ANGLIA: 

London: Msgr. Tüttő György és Virágh József
főlelkész, Dunstan´s House, 141, Gunnersbury
Avenue, GB-London W3 8LE, Telefon./fax:
0044/20/8992 2054. E-mail: hungarian.chaplain-
cy@btinternet.com Miséző helyek: London, South
Croydon, Reading, Bristol, Luton, Brignton-Hove.

ÉSZAK-ANGLIA:
Miséző helyek: Rochdale, Wolverhampton,
Bradford, Nottingham. Érdeklődni: Ft. Fülöp
Menyhért plébános, St. John The Baptist
Presbytery, Dowling Street, Rochdale, OL11 1EX,
Tel./Fax: 0044-(0)1706/64 59 37.

AUSZTRIA: 

Bécs: Ft. Simon Ferenc, Wiener Ungarische Kath.
Gemeinde, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien,
Telefon/fax: 0043/1/526 49 72. Miséző helyek:
Bécsújhely (Familien-Kirche); Bécs, vasárnapon-
ként 11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Telefon: 0043-1-317 3656 

Burgenland/Alsóőrött: Pfarramt Unterwart,
Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise vasárnaponként 10.00-kor  a
Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.,  Ft.
Fodor János lelkész, Ugri Mihály gondnok,
Tel.: 0043/316/68 35 08; 

Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103 

Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Ungarnseelsorgezentrum d. Diö-
zese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-4040
Linz, T.: 0043-732/736581-4492 (iroda), -4493
(lakás), -4494 (Fax).

Salzburg: Szentmise havonta egyszer,  3. szom-
baton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában, Aigner
Str. 135. Érdeklődni: Schwarz Mária, Telefon:
0043/662/820 139

BELGIUM

Brüssel: Mission Catholique Hongroise, Rue del’
Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles/XL/.
Érdeklődni: P. Havas István Sch.P., Tel./Fax:
0032/2/64 85 336. 

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel-
kész, Aumônier Hongrois, Rue des Anglais
33., B-4000 Liége, Telefon: 0032/ 4/22 33 910;
Fax: 0032/4/221 16 09.

FRANCIAORSZÁG 

Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor, augusztus kivéve. Mis-
sion Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-75010 PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;  

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule, F-
69110 Ste Foy-les-Lyon, Telefon: 0033/4/78 501636

NÉMETORSZÁGBAN

AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző he-
lyek: Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Ér-
deklődni: Ft. Túrós Dezső plébános,
Ungarische Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-
86154 Augsburg, Telefon: 0821/41 90 25 30.

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut,
Nürnberg, Regensburg.  Érdeklődni: Ft. Bereczki
Béla, Ungarische Katholische Mission, Tuchergar-
tenstr. 2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek: Duis-
burg, Essen.  Érdeklődni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45139 Essen. Telefon:
(0201)28 47 40 vagy Kölnben: (0221) 23 80 60. 

FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházme-
gyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern,  Saar-
brücken, Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim,
Konstanz, Singen. Érd.: Ft. Dr. Szabó József,
Ungarische Katholische Mission, Elbinger Str.
2/A, D-76139 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische  Mission, Holzdamm 20, D-20099
Hamburg, Tel.: (040) 25 077 83. 

KÖLN-i Főegyházmegye és AACHEN: Mi-
séző helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wupper-
tal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklődni:
Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thie-
boldgasse 96, D-50676 Köln. E-mail: ungarn-
zentrum@netcologne.de Telefon: (0221)238060.
Fax: 0221/232120; http://www.Ungarnzentrum.de

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Lud-
wig-Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de 

HIRDETÉSEK
Tata mellett, 2.800 m2 bekerített területen, 4

szoba, összkomfortos, felújított családi ház, 102
m2 lakótérrel, beköltözhetően eladó. Központi
fűtés, pince, garázs, melléképület. M1 autópálya
közel. Ár: 55.000 €. Tel.: 0033-1/34 69 60 08. 

Költöztetés és áruszállítás Magyarországra
is, egy nemzetközi költöztető vállalaton keresz-
tül, elfogadható áron. T.: 0049-(0)7034/270 342.

MÉHECSKE CSÁRDA - BIENENHEIM
Új magyar és bajor ízekkel várja kedves vendé-
geit, az aubingi Lohe és Lochhausen határán
(Bienenheimstr. 11, 81249 München, Tel.:
089/864 14 54). Nyitvatartás: 11-23:00, hétfőn-
ként zárva. 

Budaörsön eladó: 590 m2 építőtelek, csendes
utcában, központban, bekötve. T.: 0036-70/55
63 385 vagy 0049-(0)221/76 53 99, e-mail: from-
merfoszler@msn.com 

Hévízen (termáltó), gyönyörű helyen, apart-
manok egész évben kiadók, 10 €/fő. T/F: +36-
83/34 10 63. 

Magyar ingatlanok közvetítése. T.: 0036-
30/66 76 455

85 éves német férfi, bármilyen korú magyar
nőt keres, jogosítvánnyal, kevés nyelvtudással,
házasság céljából (elgondozásra). T.: 0049-
(0)7777/298 

21 éves, jelenleg tanuló, igényes lány
vagyok. Komoly szándékkal keresem korban
hozzám illő társam. Cím: Szabó Virág, 4025
Debrecen, Mácsay 3. fsz. 3.

Tartalmas, megbízható kapcsolatra vágyó
57 éves, Németországban élő nő (Nieder-
sachsen), őszinte szándékkal keresi kulturált,
átlagos testalkatú, diplomás társát. T.: 0049-
(0)173 267 4208 

ÉLETÜNK 

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS DELEGATURA
Landwehrstr. 66 · D-80336 München

Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 
Email: eletuenk@gmx.de

*
Felelős kiadó:

Magyar Katolikus Delegatura
Főszerkesztő: Dr. Cserháti Ferenc

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Frank Miklós, Ramsay Győző, 
Szamosi József és Vincze András.

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHE KATHOLISCHE DELEGATUR
Landwehrstr. 66 · D-80336 München
Chefredakteur: Dr. Cserháti Ferenc

Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 

E-mail: eletuenk@gmx.de

*
Abonnement für ein Jahr: 15,–– €

11 Exemplare 
nach Übersee mit Luftpost US$ 50,––

*
ELŐFIZETÉS:

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
ők küldik szét, náluk is kell előfizetni!

Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 1.50 €
Előfizetési ár egy évre  15,- €

Tengerentúlra US$ 50,-

BANKSZÁMLÁNK: 
Ungarische Katholische Delegatur 

Sonderkonto „ÉLETÜNK”.
Postbank München

Konto-Nr.: 606 50-803 – BLZ 700 100 80
IBAN DE16 7001 0080 0060 6508 03

BIC PBNKDEFF
*

Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETÜNK
*

Druck: AMPER-WERBE-DRUCK 
Verlag Hammerand GmbH

Hasenheide 11, 
82256 Fürstenfeldbruck

*
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések 
betünként: 0,10 €
„Jelige” - postaköltség 5,00
Üzleti-, nyereséges hirdetés betünként 0,20
Nagybetűs sorok betünként                0,40 
Egyszerű, 1 „pontos” keret                10,00        
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,-
hatszori hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hirdetés
esetén 30 % kedvezményt adunk!

A hirdetések befizetésének határideje 
legkésőbb a hó 10-ig!

Hirdetéseket csak a hirdetési díj b e f i -
z e t é s e  u t á n  közlünk!

A hirdetések szövegéért, stílusáért a szerkesztő-
ség nem felel! 

Köszönjük, ha megújítja 

az ÉLETÜNK előfizetését!

MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim, Erding.
Érdeklődni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió - Ungarischsprachige Katholische Missi-
on, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: (089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. E-
mail: info@ungarische-mission.de; www.unga-
rische-mission.de  

MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Menden,
Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster,  Dortmund,
Neukirchen-Vluyn. Érdeklődni: Ft. Bagossy
István, Ung. Kath. Mission, Middelfeld 24,  D-
48157 Münster-Handorf. Telefon (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Götzendorfer-
str. 5, D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eis-
lingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichs-
hafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. 

Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Ungarische
Katholische Mission, Pfizerstr. 5, D - 70184
Stuttgart. Telefon: 0711/2369190 E-mail: mis-
sio@ukgm-stgt.de v. istvan.gyuras@ukgm-
stgt.de www.ukgm-stgt.de

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070 Würz-
burg. Telefon: (0931) 38 62 43

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munkerud-
veien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden hónap
első vasárnapján 14-kor a Szent József kápolná-
ban (Akersveien 4). Telefon/fax.: 0047/22744 124

OLASZORSZÁG

Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma.  Telefon: 0039/06/684-26
20. Miséző helyek: Róma - minden hó utolsó va-
sárnapján 11-kor, S. Maria dell’ Orazione (Via
Giulia, kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Péter
bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában
minden kedden 7.45-kor. Milánó - minden hó el-
ső vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Magyar
misék helye: Assisi, Bologna, Catania, Firenze,
Padova, Palermo, Torino.

SVÁJC 

Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katho-
lische Ungarnmission, Winterthurer Str. 135,
CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/1/36 23 303.
Miséző helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld. 

Fribourg: Ft. Popa Péter, Telefon:
0041/26/534 06 72.  Szentmise minden hó
utolsó vasárnapján 11.15-kor, az  Orsolyiták
templomában, (rue de Lausanne). Genf:
Szentmise minden hó 1. és 3.  vasárnapján.
Telefon: 00 41/22/7910458; Lausanne: Szent-
mise minden hó 2. és 4.  vasárnapján. Telefon:
00 41/21/6478 678; Bern: Röm. Kath.
Ungarnmission, Pf. 7717, CH-3000 Bern. !

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

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kér-
jük helyi terjesztőinkkel (missziókkal)
rendezni! Csak a kiadóhivatalból
postázott újságok előfizetését kérjük
az „ÉLETÜNK” müncheni posta-
bank számlájára befizetni.

A szerkesztőség

AZ ÉLET...
Folytatás a 7. oldalról.

Református istentiszteletek Münchenben:
Reisinger Str. 11., minden hó 1., 3., 5. va-
sárnap 16 órakor;  2. és 4. vasárnap 11 órakor.
Tel.: 089/601 13 35, www.reformatus-muenchen.de 

A szerkesztőség fenntartja magá-
nak a jogot, hogy rövidítsen a
beküldött kéziratokon. 

A szerkesztőség

Kéziratokat, fényképeket 
nem őrzünk meg, 
nem küldünk vissza.

A szerkesztőség

Minden kedves ügyfelemnek szerencsés és
boldog újesztendőt kívánok. Dr. Ildikó Blum
ügyvéd: 78465 Konstanz, Heinrich von Tettingen
Str. 37. T.: 07533/94 95 08, www.ildiko-blum.de

Hatvanban, Budapesttől 50 km-re 460 m2

területen, részben felújított családiház eladó: 2
szoba összkomfort, konyha, fürdő, 30 m2 fedett
terasz, melléképület, garázs, azonnal beköltöz-
hető! Irányár: 500.000 EUR. T.: 0036-70/6071169.

Németországi magas, sportos, őszinte,
hűséges, káros szenvedélyektől mentes férfi,
komoly szándékkal megismerkedne hasonló,
40-45 éves hölggyel. Tel.: 0049-(0)751/46 914

65/164/52 éves, sportos, csinos, vidám, ro-
mantikus, elvált nő, keresi intelligens, szeretet-
re vágyó, természetet és humort kedvelő, kor-
ban hozzá illő férfi ismeretségét házasság
céljából. Géczi Mária, Mácsay S. 3. fsz. 3., H-
4026 Debrecen. 

2007. január 26-28. között rendezik meg
Szatmárnémetiben a XVI. Hajnal akar
lenni népdaléneklési versenyt (HAL) a
világon bárhol élő magyar műkedvelő nép-
dalénekesek számára. Érdeklődni: Csirák
Csaba, RO-440030 Satu Mare, Mihai Viteazul
10., E-mail: csirak@sm.rdsnet.ro  

A „Szerelem mostoha i-
dőkben” könyv egy nagy
és egyetlen igaznak hitt
szerelem krónikája,
hazánk történetének

egyik legtragikusabb
és legszomorúbb idő-
szakából (1949-1956).
Hitelesen ábrázolja az
elnyomó politikai
rendszer mindennap-
jait, amely még a leg-
személyesebb ügyekbe
is beleavatkozik. A
könyv megjelent 2004-
ben, a Püski kiadónál,
461 oldalon. Megren-
delhető a szerzőnél:
Szára János, Rte de
Lavaux 4, CH-1095
Lutry, CHF 20. E-mail:
jszara@bluewin.ch 

sérült beteg gyermekek otthonában ka-
pott állást, közben pedig tanulta az angol
nyelvet. Egyik barátjának, Fr. Malaknak
biztatására Wisconsin-ban belépett a Fe-
rences Harmadrendbe, és Pulaski-ban, a
St. Joseph Testvérek iskolájában kezdett
tanítani. Sajnálatos módon a katonaságnál
szerzett máj- és vérbetegsége kiújult, és
kínozta őt egész életén keresztül. Közben
édesanyja és testvére kijött Magyaror-
szágról, és akkoriban velük együtt lakott
Plymouth-ban (WI).

Fr. Szépe sokat foglalkozott a szét-
szórt magyar menekültekkel is. Ennek
érdekében áthelyezte lakását először
Waukesha-ba, majd Poynette-be (WI).
Több száz cikket írt a Katolikus Magyarok
Vasárnapja című újságba. A magyarok
lelki gondozása mellett kórházakat is lá-
togatott, hogy a betegeket vigasztalja.
1984-ben Canton-ba, GA, költözött, s
onnan látogatta a magyarokat New Jer-
sey-ben, California-ban és Ohio-ban, mint
„utazó misszionárius”. 1989-ben a Ve-
nicei (FL) püspök kérésére elvállalta a
floridai magyar menekültek lelki gondo-
zását. Mint harmadrendi ferences, egy-
szerűen, szegényesen élt egy bérházi szo-
bában, küszködve gyenge egészségi álla-
potával, de szívből törődött a híveivel.
Jóllehet az Assumption ferences provin-
ciához tartozott, mégsem akart terhére
lenni a provinciának, ezért sajátmaga gon-
doskodott ellátásáról. Sarasota-ban (FL)
volt a lakása és onnan látogatta híveit,
akik szeretettel vették körül. Sarasota-
ban kétszer is meglátogattam.

Szépe atya 2006. március 8-án fejezte
be életét. 94 évet élt, 69-et papi szolgálat-
ban, és 53 éven át a ferences harmadrend
tagjaként. Temetése március 12-én volt
az Incarnation templomban, majd a sara-
sotai Memorial Parkban helyezték örök
nyugalomra.

Miklósházy Attila S. J. ny. püspök


