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Az európai magyar katolikusok lapja

EURÓPÁNAK SZÜKSÉGE VAN
MAGYARORSZÁGRA

CARITAS IN VERITATE
XVI. Benedek pápa
új enciklikájának bemutatása
A Szent Péter és Szent Pál apostolok
ünnepén aláírt Caritas in veritate – Szeretet az igazságban címû pápai enciklikát
július 7-én mutatta be a Szentszék Sajtóirodája, Renato Raffaele Martino és Paul
Josef Cordes bíborosok, Giampaolo
Crepaldi érsek és Stefono Zamagni, a Bolognai Egyetem professzora jelenlétében.
A körlevél a pápa eredeti szándéka
szerint VI. Pál 1967-es Populorum
progressio kezdetû enciklikájának negyvenedik évfordulójára készült el. Ez a
maga idejében a fejlõdésrõl alapozott
meg egy olyan szemléletet, amelyre II.
János Pál pápa is épített a 90-es években
írt körleveleiben.
A Caritas in veritate egyrészt szerves
folytatása a Populorum progressiónak, mivel a nemzetek fejlõdésének kérdését kiterjeszti az egyes ember és az egész emberiség
integrált, teljes körûen értelmezett fejlõdésére. Emögött a hajtóerõ az igazságban értelmezett szeretet, amely nem valami szentimentális érzelem, hanem az ember – Istentõl jövõ – hivatásának végsõ tárgya. A
„szeretet az igazságban” gondolatra a körlevél folyamatosan hivatkozik, ami megtermékenyíti a mûvet, rávilágítva a fejlõdés fogalmát kísérõ egyéb ideológiák hiányosságaira. A szeretet gondolata szerves folytatása XVI. Benedek Deus caritas est kezdetû,
elõzõ enciklikájának is, amely a szeretet teológiáját fejti ki, de csírájában szociális vonatkozások is találhatók benne. A Caritas in
veritate szíve az emberiség fejlõdésének
elemzése; az antropológiai kérdés itt radikálisan vetõdik fel: fennmarad-e az emberi
civilizáció alapvetõ vonatkozási pontok
megtalálása és olyan alapvetõ kérdések,
mint például az örökkévalóság megválaszolása nélkül? Lehetséges-e igazi fejlõdés
Isten nélkül? A körlevél utolsó két pontja ad
választ ezekre a kérdésekre.
A Caritas in veritate radikálisan újat is
hoz. Egyrészt a felvetett témák sokfélesége
– a túlnépesedés kérdésétõl a biotechnológiáig – és azok merész, szókimondó tárgyalása révén. Másrészt: az Egyház társadalmi tanítása ilyen tételesen, kimondottan a szeretetrõl mint a makrofolyamatok
– társadalom, politika, gazdaság, környezet – lényegérõl egy egész enciklika vezérfonalaként még nem szólt. Az erkölcsi imperatívuszt fogalmazta meg eddig tételesen, ugyanakkor a szeretet az eddigi enciklikákban csak bennfoglaltan olvasható ki,
mint a tanítás legbelsõ lényege.
Az enciklika gyakorlati apropója a
gazdasági világválság volt. A második fejezet a válság jelenségét, okait, megoldását tárgyalja. A kizárólagosan a profitmaximalizálás elve által hajtott gazdasági növekedés drámai problémákat okozott, melyeket kulturális megújulással, az
integrált, teljes emberi fejlõdés megalapozásával lehet megoldani. A válság lehetõséget ad a tisztánlátásra, amelyben új
vízió alakítható ki a jövõre nézve.
Az enciklika hosszasan foglalkozik a
gazdaság témájával. A haszonelv alapján mûködõ fõáramú gazdaság kritikájaként a pápa megismétli elõdei gondolatát, miszerint a gazdasági tevékenység
végsõ célja a közjó; a profit csak eszköz
(Folytatás a 6. oldalon)
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Ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet

Pietrelcinai Szent Pio
(1887–1968)
Ünnepe: szeptember 23.

A TABERNÁKULUM
ELÕTT
Ha nem tudsz hosszan elidõzni az imában, a szent olvasmányokban, ne csüggedj
azért! Ameddig minden reggel egyesülhetsz a feláldozott Jézussal, addig nagyon
szerencsésnek mondhatod magad. A nap
folyamán – minden elfoglaltságod közepette is – hívd Jézust, hívd a Lélek erejével, és Õ eljön, és kegyelme, szent szeretete által mindig benned marad. Ha testben
nem mehetsz oda, lelkeddel röpülj a tabernákulum elé, vidd oda égõ vágyaidat; beszélj, és imádkozz, és öleld magadhoz a
legszeretetreméltóbb lelket, még jobban,
mint a szentáldozásban.
Szent Pio atya

Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban
és szükségben megerõsödött népre, amely soha nem hagyta magát legyõzni –
mondta Joachim Meisner kölni bíboros augusztus 20-án, a budapesti Szent István-bazilika elõtti ünnepi szentmisén.
A szentmisét Erdõ Péter bíboros mutatta be, Juliusz Janusz apostoli nuncius
és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak jelenlétében. Megjelent
Sólyom László köztársasági elnök és
elõdje, Mádl Ferenc, valamint több közéleti személyiség is. Az ünnep alkalmából XVI. Benedek pápa levélben küldte
el üdvözletét és jókívánságait Sólyom
László köztársasági elnöknek és a magyar népnek.
Indul a Szent Jobb-körmenet
A szentmise elején Erdõ Péter bíboros
köszöntötte a megjelenteket, közötSzent István élettörténete is azt mutattük Alojz Tkác kassai, Robert Bezák ja, hogy a nemzet, az állam és az Egyház
nagyszombati érsekeket, Német László õssejtje a család. Az isteni teremtés rendnagybecskereki és Böcskei László nagy- je szerint a család egy nõbõl és egy férfiváradi püspököket, valamint a testvéri bõl áll, akiket a házasság köt össze, és e
keresztény egyházak képviselõit. Beszé- kötelékben adnak életet gyermekeikdében kiemelte: Szent István örökségét nek. Ez a hármas a Szentháromság mása.
követve szeretettel és szolidaritással kell Ezért szent a házasság és a család. Az
fordulnunk honfitársaink felé, az õ örök- Egyház, valamint az állam feladata,
ségével nem fér össze a kirekesztés szel- hogy védje, támogassa és óvja a családot
leme és a rasszizmussal való riogatás ott, ahol szükséges.
szelleme sem.
Szent István ünnepe 2009-ben nem
A homíliát Joachim Meisner bíboros, egyfajta jámbor nosztalgikus esemény.
kölni érsek mondta. Beszédében Szent Istennél semmi sem megy veszendõbe.
István életét és példáját idézve szólt a Amit egyszer befektettek, azt bármikor
család szerepérõl, és kiemelte az élet fel- újra életre lehet hívni, azért, hogy sok
tétlen tiszteletének fontosságát is. Kö- gyümölcsöt teremjen. Isten a XXI. szászönetet mondott a szolidaritásért és a zadi Magyarországtól azt várja, hogy
bátor helytállásért, amivel Magyaror- olyan néppé váljon, vagy az maradjon,
szág 20 éve hozzájárult a vasfüggöny el- ahol az embereket a Tízparancsolat védi
távolításához.
(Folytatás a 3. oldalon)

LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁS
Cserháti Ferenc püspök Észak-Amerikában (2.)
Amint arról elõzõ számunkban beszámoltunk, Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával
megbízott esztergom-budapesti segédpüspök lelkipásztori látogatáson vett
részt Észak-Amerikában. Elõzõ számunkban a kanadai, most az Egyesült
Államokban történt eseményekrõl számolunk be részletesebben.
New York
Cserháti Ferenc június 23-án délelõtt
a Szent Névrõl nevezett Ferences Provincia központjában találkozott John F.
O’Connor tartományfõnökkel és helyettesével, Dominic V. Monti-val, és a helyi
magyar Szent István-templom lelkipásztori ellátásáról tárgyalt az elöljárókkal. A
plébánia ellátását az amerikai ferencesek
végzik, igénybe véve egy vagy két magyarul beszélõ ferences szolgálatát is.
Jelenleg a távol lakó Cebula Pawel minorita szerzetes mond magyar misét vasárnaponként.
A délutáni órákban a közeli Passaic
(New Jersey) városába utazott Ferenc püspök Vas László plébános és Kiss G. Barnabás OFM társaságában, hogy a Szent
István magyar templomban szentmisét
(Folytatás a 3. oldalon)

Amerikai magyar papok találkozója New Yorkban, június 25-én, a Szent István
kolostor házi kápolnájában tartott koncelebrációs szentmise után. A felvételen
(balról): Vas László (Passaic, NJ), Bagyinszki Ágoston OFM (Silverspring,
MD), Erdei József OSBM (Matawan, NJ), Rakaczki Basil OSBM (Perth
Amboy, NJ), Cserháti Ferenc püspök, Pintye Lajos OFM (Fairfield, CT), Csete
Iván (Forestburgh, NY), Kiss G. Barnabás OFM (Detroit, MI) és Vargyas Emil
(Venice, FL). A résztvevõk közül a képen hiányzik: Cebula Pawel minorita
(Bridgeport, CT), New York-i magyar lelkész

2

ÉLETÜNK

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
„Sötét alakok”
Ez a megjelölés ez alkalommal nem
a szicíliai maffia valamelyik cinkosára, vagy a chicagói alvilág bandita fõnökére vonatkozik. Magam is meglepõdtem, amikor a Szent István Társulatnál egy könyvre bukkantam,
amelynek ez a címe. Tekintve, hogy
az Apostoli Szentszék Kiadójánál
nem voltam bûnügyi „sztorik”-ra felkészülve, érdeklõdéssel vettem kézbe
a kötetet. Az alcím alapján aztán
megsejtettem, mirõl is van szó: „Mítoszok, legendák és hazugságok a Katolikus Egyház történetébõl”. A mû
két éve jelent meg elõször, Michael
Hesemann tollából, német eredetiben, az augsburgi Sankt Ulrich
Verlag gondozásában. Hátsó borítólapján rövid ismertetés olvasható.
Ebbõl idézünk:
„Michael Hesemann izgalmas történelmi idõutazásra hív bennünket: különleges látásmódot nyújt annak felfedezéséhez, hogy az Egyház a történelem folyamán mindig kora gyermeke is volt, s
hogy püspökei és papjai annak a társadalomnak a jegyeit viselték, amelyben éltek. Könyve mégsem ennek igazolására
és védelmére készült, hanem azért, hogy
hozzájáruljon a történelmi igazság feltárásához. Lebilincselõ módon, történészi
alapossággal ad választ többek között
ezekre a kérdésekre: Valóban nõs volt
Jézus? Léteznek eltitkolt evangéliumok?
Tényleg élt Johanna, a nõpápa? Mi az
igazság a Szent Grál, az inkvizíció, vagy
Galileo Galilei esete körül, hogyan történt a templomos rend feloszlatása, s valóban hallgatott-e XII. Piusz pápa a
holokauszt idején?”
Már e néhány mondat elég az Életünk rendszeres olvasója számára,
hogy felfigyeljen. Mert a tárgyalt kérdések egyike-másika a „Lenne egy kérdésem” rovat témái közt is elõkerült.
Lapunk nem szorítkozott az Egyház
történelme során felmerült problémák
megtárgyalására: mi mindarra kitértünk, ami a keresztény embert érdekelhette, kezdve a liturgia, a szentségek
kiszolgáltatása kapcsán adódó, vagy az
erkölcsi, lelkiismereti döntéseket érintõ kérdésektõl, egészen a pápaválasztás, a püspöki kinevezés lefolyásáig,
vagy más vallások ismertetéséig. De a
keresztény hívõ számára fontos, hogy
világosan lássa az Egyház kétezer éves
történelmének egyes vitatott eseményeit, annál is inkább, mert bizonyos
körök elõszeretettel szajkóznak réges-rég megcáfolt vádakat, a propaganda alaptörvénye jegyében: Nem az
a fontos, hogy igaz-e, amit állítasz,
csak az, hogy elég határozottan és elég
gyakran ismételd. A végén elhiszik.
Nos, az Életünk hasábjain is foglalkoztunk ilyen témákkal, Michael Hesemann viszont kizárólag ilyenek történeti igazságát igyekszik tisztázni.
Érthetõ ezek után, milyen lelkesen
láttam neki a „Sötét alakok” tanulmányozásának: az általam is megvizsgált
tárgykörök esetében kritikusan követtem fejtegetését, de ugyanakkor egyfajta nyitottsággal is, hiszen nem lévén
„profi”, azaz történész, akinek rendelkezésére áll az idevonatkozó irodalom,
mindig a tévedés lehetõségét ki nem
zárva, megfelelõ óvatossággal kezeltem
az ilyen „ügyeket”. Hadd tegyem hozzá: a mi kis lapunknak nincs oka szégyenkeznie.
Mirõl szól a „Sötét alakok”?
(Tartalom – kutyafuttában)
Az Egyház történelme nemcsak párhuzamosan fut az emberiség legutóbbi
kétezer évének történetével, hanem
meglehetõs szorosan összefonódott ve-

le. Ez azt jelenti, hogy létezik kölcsönhatás: az Egyház küldetéséhez tartozik,
hogy az Evangélium szellemét terjessze
a világban, de ugyanakkor a világ is hat
az Egyházra azokon keresztül, akik e világból valók, akik koruk gyermekei,
akik magukkal hozzák kultúrájukat,
szokásaikat, világszemléletüket, erkölcsi értékeiket és emberi nyomorúságukat. Az Egyházat isteni eredete és
célja nem akadályozza meg abban,
hogy mindezek az emberi elemek, akár
pozitívak, akár negatívak, életében újra
meg újra érvényesüljenek. Az egyoldalú és ellenséges kritika ebbõl igyekszik
érvet kovácsolni annak bizonyítására,
hogy az Egyház és általában a vallás káros az emberiségre, és minden valódi
fejlõdés kerékkötõje.
Michael Hesemann végigpásztázza e
két évezred történetében elõadódott negatív jelenségek közül azokat, amelyek
idõrõl idõre ügyes tálalásban felütik fejüket, mintha valamilyen szenzációs felfedezésrõl lenne szó, amely egyszer s
mindenkorra véget vet az Egyház, a vallások diktatúrájának.
A kötet elsõ hét fejezete az ókorban,
a kereszténység kezdetei körül felmerült kérdésekkel foglalkozik. Igaz-e,
hogy a régészeti kutatás megtalálta Jézus „igazi” sírját, ahová „testvéreivel”
együtt temették? Tehát nem volt „üres
sír”, nem volt feltámadás… Mi a helyzet a „most” elõkerült „Júdás evangéliumá”-val, amelyet az Egyház „eltüntetett”? (N.B. már 1800 évvel ezelõtt ismert volt). És Mária Magdolna valóban
Jézus felesége volt, ahogy azt Dan
Brown amerikai újságíró a „Da Vinci-kód” címû bestsellere próbálja elhitetni? Nem hiányozhat a Qumrántekercsek esetében világgá kiáltott állítás, miszerint a Vatikán egyeseket eltüntetett volna, mert tartalmuk a kereszténységet alapjaiban döntötte volna meg. – Természetesen a véletlenül
felfedezett „Jézus-levelek” is beletartoznak a tematikába, amelyek egy
új-zélandi származású Baigent nevû
újságíró hiszékenységére vezethetõk
vissza. Ezzel szemben Hesemann nagy
figyelmet fordít az evangéliumok keletkezésére és az Egyház strukturálódására a Római Birodalomban.
A középkori témák (VIII–XIII. fejezet) az Egyházat sújtó legnagyobb katasztrófával, a keleti egyházszakadással kezdõdnek. Hozzá kapcsolódik a

keresztes hadjáratok joggal vitatott értelmezése. Mindkettõ, VI. Pál és Athenagoras egymáshoz, II. János Pálnak és
XVI. Benedeknek az ortodoxiához és az
iszlámhoz közelítõ lépései által nyert
aktualitást. Elõtte említés történik a
nõpápa meséjérõl, amely bármennyire
is alaptalan történelmileg, pikantériája
miatt mindig újra felüti a fejét. Szó esik
a katarok eretnekségérõl és a Szent
Grál legendájáról, amely immár 800
éve foglalkoztatja a népi (és mûvészi)
fantáziát. Egyébként Dan Brown is belekeverte Da Vinci-kódjába. Ugyanõ
csinált rémregényt a templomosok bukásáról, amely azonban végül is egy
gátlástalan király és egy gyenge pápa
összjátékának köszönhetõ szomorú fejezet az Egyház történetében.
Az újkor (XIV–XVII. fejezetek) olyan
témákkal szerepel, mint az inkvizíció,
amelyrõl újabb hiteles történeti adatok
alapján más kép van kialakulóban, mint az
eddig ismert. Ugyanaz áll a boszorkányüldözésrõl, Giordano Bruno szerepérõl és a
Galilei-ügyrõl. Valamennyit bizonyos körök arra használták és használják ma is,
hogy az Egyház hitelességét aláássák. Ez
ma már túlhaladott álláspont lenne, ha a
média nem a szenzációkból élne.
A legújabb kor (XVIII–XX. fejezet)
elõbb a 19. század eseményeire tér ki: az
Italia Unita mozgalomra, amely eltörölte
a Pápai Államot, az I. Vatikáni Zsinatra,
amelyen IX. Piusz kihirdette a pápai tévedhetetlenség dogmáját, majd a 20. század problémái közül az Egyház és a
nemzetiszocializmus viszonyára, különös tekintettel a vádra, hogy az Egyház a
holokauszt ellen nem emelte fel a szavát.
A kötet záró fejezete I. János Pál pápa
halála körülményeit tárgyalja nagy részletességgel, bemutatva David Yallop
„Isten nevében” címû könyvének rágalomláncolatát, aki a Vatikán vezetõit a
pápaellenes összeesküvéssel, sõt meggyilkolásával vádolja.
Befejezésül annyit, hogy a könyv hihetetlenül izgalmas, olyan, mint egy detektívregény. És az is. Mert Hesemann
detektív módjára nyomozza végig két
évezred egyházi életének ma már nehezen kideríthetõ történéseit, mindig arra
törekedve, hogy kiderítse az igazságot,
bármelyik oldalon legyen is az. Többek
között ezért is tetszett annyira Hesemann
munkája, és ezért merem mindenkinek
szívbõl ajánlani.
(Szent István Társulat 2009, 270 oldal, 3010 Ft. – A német eredeti címe:
Dunkelmänner, Sankt Ulrich Verlag,
Augsburg, 2007 – Euro 19,90)
Frank Miklós

A SZABADSÁG NAPJÁN
Az idén Tempfli József nagyváradi megyéspüspök és Rózsás János
író vehette át a Magyar
Szabadságért-díjat a magyar szabadság napja alkalmából rendezett ünnepségen, a gödöllõi Erzsébet Királyné Szálloda
dísztermében. A díjakat a
Magyar Szabadság Napja
Alapítvány kuratóriumának elnöksége, Gémesi
György, Koltay Gábor és
Pál Gábor adta át a kitüntetetteknek.
Rózsás János gulágot megjárt író
1944-ben leventeként harci kiképzés
nélkül került ki a frontra, és még aznap
fogságba került. Az ukrán front katonai
törvényszéke tíz év kényszermunkára
és örökös számûzetésre ítélte. Alekszandr Szolzsenyicinnel a kazahsztáni

politikai börtönlágerben
kötött barátságot.
Tempfli József nagyváradi megyéspüspök papi tevékenysége mellett az
elmúlt két évtizedben
visszaszerzett több egykori egyházi tulajdont a
román államtól, egyebek
mellett a püspöki palotát
és több kórházat is.
Koltay Gábor kijelentette:
„Romániában élni és katolikus püspökként dolgozni felér egy gulággal”.
A díjat azoknak adományozzák, akik az elmúlt évtizedekben
nagyban hozzájárultak Magyarország
függetlenségéhez, önállóságához, a magyarság megmaradását szolgáló alkotások létrehozásához, tevékenységükkel a
magyarság fennmaradását szolgálják –
olvashatjuk a Magyar Hírlapban.
£
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IMASZÁNDÉKOK
Szeptemberre
I.
Általános szándék: Hogy Isten szavát, mint a szabadság és az öröm forrását jobban megismerjük, befogadjuk és éljük.
Számos helyen a keresztények szeptemberben ünneplik „a Biblia hónapját”. Felvetõdik a kérdés: Keresztény
testvéreink mennyire ismerik Isten szavát? Hogyan tudjuk elõmozdítani a Biblia iránti szeretetet és a Biblia lankadatlan olvasását?
XVI. Benedek pápa mindnyájunknak
ajánlja a lectio divina, a Szentírás „lelki
olvasása” gyakorlatát. Ez abban áll,
hogy bizonyos ideig elmélyedünk egy
bibliai szövegben: elolvassuk, újra elolvassuk (az egyházatyák szóhasználata
szerint eltûnõdünk rajta), hogy kipréseljük belõle az összes „levét”, amely táplálhatja elmélkedésünket, szemlélõdésünket, hogy friss vízként öntözze meg
egész életünket.
2005 szeptemberében nemzetközi
kongresszussal ünnepelték az isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció 40. évfordulóját. XVI. Benedek pápa
a kongresszus résztvevõihez szólva többek között ezeket mondta: „Az Egyház
nem önmagából él, hanem az Evangéliumból, és az Evangéliumban mindig,
folyton újra megtalálja az útjához (utazásához) szükséges irányelveket. Ezt
minden kereszténynek meg kell értenie és
önmagára alkalmaznia; csak azok, akik
hallgatják az Igét, válhatnak hirdetõivé.” „Az Egyház jól tudja, hogy Krisztus
a szent írásokban él. Ezért aztán mindig
ugyanúgy tisztelte az isteni írásokat,
ahogy Krisztus testét tiszteli.”
2006 áprilisában hosszan szólt a pápa
a 21. ifjúsági világnap résztvevõihez.
Idézzük csupán egyetlen mondatát:
„Kedves fiatal barátaim, arra ösztönözlek, hogy legyetek otthonosak a Bibliában, tartsátok kezetek ügyében, hogy
iránytûtök legyen a követendõ út megjelölésében.”
A lectio divina megkívánja, hogy elménket és szívünket megvilágítsa a
Szentlélek, ugyanaz a Lélek, aki az Írásokat sugallta, és hogy tiszteletteljes odafigyeléssel közelítsük meg.
Négy lépés jellemzi és alkotja a lectio
divinát. (1) Olvasni. Mit mond a bibliai
szöveg? Megérteni az Igét. (2) Elmélkedni. Mit mond nekünk az Úr az õ Igéje által? Idõszerû közelségbe hozni az Igét.
(3) Imádkozni. Mit mondunk Urunknak,
amit szava indokol? Imádkozni az Igét.
(4) Cselekvés. Milyen tevékenységre hív
az Úr? Gyakorolni az Igét.
„Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélû kardnál, behatol az
értelemnek és a léleknek, az ízeknek és
velõknek elágazásaihoz, és megítéli a
szív gondolatait és szándékait.” (Zsid
4,12) „Ha rátaláltam Igéidre, eledelemmé váltak; Igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett.” (Jer 15,16)
II.
Missziós szándék: Hogy Laoszban,
Kambodzsában és Mianmarban azok
a keresztények, akik gyakran nagy nehézségekkel találkoznak, ne bátortalanodjanak el az Evangélium testvéreiknek történõ hirdetésétõl, hanem bízzanak a Szentlélek erejében.
Ázsia országai között Laosz és Kambodzsa számlálja (a hatalmas Oroszország mellett) a legkisebb katolikus közösségeket: Laosz 35 ezret (hatmilliós
lakosság alig több mint fél százalékát),
Kambodzsa pedig 21 ezret (tizenkét milliós összlakosságból); ez utóbbiak fõleg
vietnami származásúak. Nekik a kommunista diktatúrában nemigen sikerült egyházközösségüket megszervezniük.
(Folytatás a 4. oldalon)
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LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁS
Cserháti Ferenc püspök Észak-Amerikában (2.)
(Folytatás az 1. oldalról)

és ahol a Teremtésre tisztelettel és alázattal tekintenek. Európának szüksége
van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerõsödött népre, amely soha nem hagyta
magát legyõzni.
A kölni érsek szólt arról is, hogy
Szent István államfelfogásában soha
nem tudott az a nyugat-európai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt
mondja: „Az állam én vagyok.” Õ országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy õ csak gondozója
és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézõre bíztak. Ha
ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól egészen az újkorig, akkor az európai kontinens sok szenvedéstõl és nélkülözéstõl megmenekült volna.
Szent István királyi házába vette Máriát és ez által Magyarországot Máriatisztelõ országgá tette, õ maga és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak
olyan méltóságot kölcsönzött, amely
nem veszett el soha.
Beszédének további részében Meisner bíboros korunk kihívásairól szólt. Az
ember ma saját szerencséjének kovácsa
kíván lenni, ám ez meghaladja erejét. Ez
vezetett oda, hogy az ember különösen
élete kezdetén és végén nagy veszélyben
van. Szent Istvánnak fel kell ráznia magyar honfitársait, hogy óvják a még meg
nem született gyermekeket. Az eutanázia mára borzalmas gyakorlattá vált Európában – mondta Joachim Meisner. Isten akarata az, hogy az ember a másik
ember kezei között haljon meg, de ne a
kezei által. Bárcsak Magyarországon újra azt lehetne mondani: „itt jó élni és jó
meghalni”, ami annyit jelent: itt az egyik
ember a másik ember felebarátja, aki életében és halálában mellé áll.
Szent István népének elsõ polgára
volt és ma is az. Feladatunk, hogy örökségét és útmutatását megõrizzük, hogy kövessék azt, különösen azok, akik Európáért felelõsséget vállalnak, hogy ezzel
népeik javára és Európa áldására legyenek – fejezte be beszédét a bíboros.
A szentáldozás után megkezdõdött a
Szent Jobb-körmenet, amelyet Joachim
Meisner bíboros vezetett A körmenetben
a Szent Jobb elõtt az Apostoli Szentszék
által elismert szerzetes- és lovagrendek,
az apostoli élet társaságai, valamint a
plébániák zarándokcsoportjai vonultak.
A szentmise a pápai, a magyar és a székely himnusz, valamint a Boldogasszony Anyánk eléneklésével zárult.
Szöveg és kép: Magyar Kurír

mutasson be a Keresztelõ Szent János
születésének vigíliáján összegyûlt hívek
elõtt. Beszédében a nagy próféta életét és
küldetését állította például. A szentmise
végén Vásárhelyi József református lelkész köszöntötte a püspököt és a híveket.
A hétköznapokat kihasználva Cserháti püspök találkozott a New York-i magyar hívekkel is. Keresztelõ Szent János
születését ünnepelve szerda este fõpapi
szentmisét mutatott be a Szent István
magyar templomban. Vele koncelebrált
Cebula Pawel, Kiss G. Barnabás, Pintye
Lajos, Vargyas Emil és Vas László. A
hétköznap ellenére nagy számban jelentek meg a hívek, köztük fiatalok is. A
templom nagytermében Oroszlány László, a világi bizottság elnöke köszöntötte
a kedves vendéget, aki újra csak az állandó imádságra, a hitben és templomhoz
való hûségre biztatta a híveket.
Június 25-én, csütörtökön reggel New
York új érseke, Timothy M. Dolan fogadta Cserháti püspököt. Testvéri és szívélyes gesztussal reggelihez invitálta. A
reggeli utáni magánbeszélgetés témája a
magyar plébánia szolgálata volt.
Ezután a csütörtöki nap fontos eseménye következett: az USA-ban élõ magyar
papok találkozója. A Szent István Plébánia és kolostor adott helyet az eseménynek. Cserháti Ferenc püspökkel koncelebrált a szentmisén: Bagyinszki Ágoston OFM (Silverspring, MD), Csete Iván
(Forestburgh, NY), Erdei József OSBM
(Matawan, NJ), Kiss G. Barnabás OFM
(Detroit, MI), Pintye Lajos OFM
(Fairfield, CT), Rakaczki Basil OSBM
(Perth Amboy, NJ), Vargyas Emil
(Venice, FL) és Vas László (Passaic,
NJ). Homíliájában a püspök Jézus, a Jó
Pásztor példáját állította a lelkipásztorok
elé: a lehetõségek és közös feladatok sûrûjében a helyes szolgálatra és munkára
biztatva.
A nap további programja püspöki beszámoló, valamint a megjelentek bemutatkozása volt. Közben a csoporthoz
csatlakozott Cebula Pawel minorita is
(Bridgeport, CT). Ezt követõen Vas
László tartott elõadást Szent Pál apostolról. A Szent Pál-év lezárása elõtt a Népek Apostola életét, missziós munkáját
idézte például a megjelenteknek. Az elõadás után minden magyar pap beszámolt
munkájáról, örömérõl és sikerérõl, valamint pasztorációs tapasztalatairól és nehézségeirõl. A gyûlés végén a püspök
észak-amerikai delegátusa, Kiss G. Barnabás köszönetet mondott Cserháti püspöknek, a megjelent papoknak, és a most
megkezdett Papok éve jelentõségét ki-

Cserháti Ferenc püspök washingtoni magyar hívekkel. Felvételünk az USA nemzeti szentélyében, a Szeplõtelen Fogantatás-bazilika altemplomában készült június 28-án, szentmise után. Koncelebránsok (balról): Allan von Kobs, a Holy Name
Ferences Provincia tagja, Kiss G. Barnabás OFM, a püspök észak-amerikai delegátusa, Cserháti Ferenc püspök, Bagyinszki Ágoston OFM, washingtoni magyar
lelkész, Sztaniszlav Horowicz SchP Kamerunban szolgáló lengyel atya és
Miskolczy Kálmán SchP, devoni nyugalmazott lelkipásztor
emelve áldásos munkát és szolgálatot kívánt mindenkinek.
Cserháti Ferenc megköszönve mindenkinek magyar pasztorációs szolgálatát, további hûségre és kitartásra buzdított, Egyházunk javára. Ugyanakkor átadta az MKPK meghívását a Papok éve
kapcsán Esztergomban rendezendõ, jövõ
áprilisi rendezvényre.
Washington
Észak-amerikai lelkipásztori körútjának befejezõ állomásaként Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti
segédpüspök öt napra az amerikai fõvárosba, Washingtonba érkezett. A vendéget a helyi katolikus közösség képviseletében Bagyinszki Ágoston OFM fogadta,
aki a Katolikus Egyetemen folytatott doktori tanulmányai mellett több környékbeli
magyar közösségnek lelkipásztora.
A püspöki látogatás csúcspontja a környék magyarságával együtt ünnepelt vasárnapi szentmise és az azt követõ ünnepi ebéd
volt. A közel 200 fõnyi jelenlévõ a havi magyar szentmiséknek otthont adó Szeplõtelen Fogantatás-bazilikában, a kegytemplom
alkápolnájában ünnepelte az Eucharisztiát
Cserháti Ferenc püspök vezetésével. Ez a
templom az Egyesült Államok püspöki
konferenciájának központi irodaépülete közelében foglal helyet, és fontos szerepet játszik az ország hitéletében. Ferenc püspök
Szent Pál apostolt, mint a diaszpóra-misszió korai mesterét állította homíliájának középpontjába, rámutatva a migráns

EZERÉVES A PÉCSI EGYHÁZMEGYE
Hatnapos ünnepség keretében, színvonalas tánc-, zene- és irodalmi elõadásokkal, gyermekprogramokkal emlékeztek
meg augusztus 18. és 23. között a Pécsi
Egyházmegye fennállásának ezer évérõl.
Pécs az egyetlen magyarországi egyházmegye, amely alapításának pontos dátuma ránk maradt, alapító levelének részleteit ugyanis késõbbi oklevelek átiratban
megõrizték. Ezekbõl tudjuk, hogy az alapítás Gyõr várában 1009. augusztus 23-án
történt, Azo pápai legátus, ostiai püspök
jelenlétében. Ekkor jelölték ki az egyházmegye határait, elsõ püspöke Bonipert lett.
A milleniumi ünnepségsorozat augusztus 19-én a bazilika elõtti téren este 7 órakor
megnyitó ünnepséggel vette kezdetét, amelyet bélyegbemutató és a pécsi templomok
harangjainak zúgása tett emlékezetessé. Az
estet az István, a király címû rockopera zárta.
Augusztus 20-tól négy napon keresztül gyermekprogramok várták a kisebbe-

ket és koncertek, táncelõadások a nagyobbakat, az egyházmegye iskolái is
ünnepi elõadással készültek. A fõtéren
Garadnay Balázs püspöki helynök megáldotta az ünnepi kenyeret, majd pécsi
kórusok koncerteztek.
Augusztus 21-én reggel a Megfeszített címû rockoperát, délután a vértanú
Brenner Jánosról szóló A jó pásztor címû
zenés drámát mutatták be, este Joseph
Adams egyesült államokbeli orgonamûvész adott koncertet a bazilikában.
Augusztus 22-én Sólyom Katalin színmûvész kezdte a programok sorát: novellákkal és versekkel tisztelgett az ezeréves
püspökség elõtt. A nap folyamán különbözõ népzenei, világzenei mûsorok csalogatták az érdeklõdõket a szabadtéri helyszínekre. Az esti szentmise után különleges elõadásnak lehetett részese az, aki a
bazilikába betért: Eliot Gyilkosság a székesegyházban címû színdarabját mutat-

ták be. Az est befejezéseként a Tolcsvay
fivérek Magyar miséje csendült fel a
templomtéren.
Az alapítás évfordulójának, augusztus
23-ának csúcspontja az ünnepi szentmise
volt, amelyet a Szentatya különleges küldötteként Christoph Schönborn bíboros,
bécsi érsek mutatott be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival, valamint a horvát, az osztrák és a német püspöki karok képviselõivel és az egyházmegye
papságával. A jubileumi szentmisére Pécsre érkezett a Szent Jobb.
Délután a Kalkuttai Teréz anya életét bemutató Kiálts a szeretetért! címû musical
operát adták elõ a bazilikában, ezt követõen
pedig a Péter és Néró címû rockopera õsbemutatójának adott helyet a székesegyház. A
Pécsi Egyházmegye ezeréves jubileumi
napja Mahler VIII., Ezrek szimfóniájának
esti elõadásával zárult a Szent István téren.
(Magyar Kurír nyomán)

lelkipásztorkodás összefüggésében. Beszédében a Szent Pál-év lezárása kapcsán aktuális számvetésre buzdított. A fõapostolok
ünnepének elõestéjén a tengerentúlról Erdõ
Péter bíboros prímás névnapjáról is megemlékezett. A szentmisét mûvészi hegedû- és
orgonajáték tette még ünnepélyesebbé. A liturgikus ünneplés után a közösség egy közeli
étteremben ebédelt, melynek során több
mint egy órás spontán beszélgetés alakult ki
a püspök és a jelenlévõk között a világ katolikus magyarságának sorskérdéseirõl.
Az ünnepi szentmisén és a lelkipásztori
látogatás hétvégi programján távolabbról
érkezõ koncelebránsok is részt vettek: Kiss
G. Barnabás OFM, a püspök észak-amerikai delegátusa, Allan von Kobs, a Holy
Name Provincia tagja, Miskolczy Kálmán
SchP, devoni nyugalmazott lelkipásztor,
valamint Sztaniszlav Horowicz SchP Kamerunban szolgáló magyarbarát lengyel
atya. Cserháti püspök emlékeztetett rá,
hogy a külföldi magyar lelkipásztorkodás
szerves része a Világegyház életének. A hívek soraiban sok különbözõ közösség
(cserkészek, máltai lovagok, helyi reformátusok stb...) képviseltette magát.
Ötnapos fõvárosi látogatása során Ferenc püspök sokakkal elmélyült beszélgetésre is talált alkalmat. Programja részeként
a környék keresztény vonatkozású nevezetességeit is fölkereste. Látogatást tett a
Princeton Egyetemen (New Jersey) és a
washingtoni kormányzati negyedben is.
A washingtoni magyar katolikus közösség története a II. világháború elõtti idõkbe
nyúlik vissza, amikor már értelmiségi
emigránsok is egyre nagyobb számban érkeztek az amerikai kontinensre. Õk a fõváros környékén könnyen találtak maguknak
munkát. Az ötvenes évek elejétõl, majd
1956 után duzzadt fel a helyi magyar közösség létszáma. Ezzel párhuzamosan magyar piarista atyák is megtelepedtek Washingtonban. 1974-es látogatásakor Mindszenty bíboros 2000 lelket számláló közösséget talált a földrajzi területét tekintve kicsiny, de közéleti szempontból világpolitikai jelentõségû városban. Irányi
László, a külföldi magyarok elsõ püspöke, négy éven keresztül helyben lakó lelkipásztora volt a közösségnek. Az õ utóda, Miklósházy Attila püspök hivatalosan
1992-ben látogatott Washingtonba. Ezeknek a katolikus közösség lelki történetében mérföldkövet jelentõ ünnepeknek a
sorába tartozik Cserháti Ferenc püspök
atya jelenlegi látogatása is. A Szeplõtelen
Fogantatás-bazilika altemplomában a közeljövõben megvalósuló Magyar Kápolna új lelki otthont fog biztosítani a terület
emigráns katolikus magyarságának.
Kiss G. Barnabás OFM
Bagyinszki P. Ágoston OFM
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Gyermekeknek

SZENT GELLÉRT, A NEVELÕ
Hatalmas szobor áll a budai
Gellért-hegy
Pestre nézõ oldalán, egy csodaszép vízesés
felett. Szent Gellért püspök magasodik ott, áldást osztó kezében Krisztus-keresztjével. Õ volt
államalapító Szent
István királyunk
Imre nevû fiának
a nevelõje, akit
ugyancsak a szentek között tisztelhetünk, s aki a magyar ifjúság védõszentje,
bármely országban is éljenek azok a fiúk és lányok, akik anyanyelvünket beszélik, s magyarnak vallják magukat.
Hogyan lett Gellért magyar szent?
Hiszen nem is magyar földön született!
Velencében látott napvilágot. A keresztségben a György nevet kapta. Iskoláit
Velencében és Bolognában végezte.
Édesapja iránti szeretetbõl vette fel annak
nevét, a Gellértet. 1015-ben – ekkor 35
éves volt – bencés szerzetesként
egyik társával a Szentföldre indult. A vi-

har az isztriai Porecbe vetette, ott találkozott Gaudentius pannonhalmi apáttal. Vele beszélgetve irányt váltott. Hozzánk
jött, hogy értünk éljen és dolgozzon.
Hét éven át tanította, nevelte Imre herceget, a magyar királyi trón várományosát. Hiába tette volna, hiszen nem lett belõle király, sõt fiatalon ragadta el a halál?
Ha jól képzett királyt nem is, egy nagy és
mai napig vonzó szentet adott a világnak.
Imre életszentsége ugyanis magában foglalta a távolból jött másik szent – Gellért –
igyekezetét is. Mint ahogy valamennyi diák továbbvisz valamit tanáraiból.
Gellért a magyarok iránti hûségének
lett az áldozata. Szent István halála után
a pogány lázadókkal szemben a jövõbe
mutató keresztény értékeket védte. Ellenségei hát a mélybe taszították a Kelen-hegyrõl. De ennek a hegynek ne keressétek, mert nem találjátok a nevét. Ma
már Gellért-hegynek ismeri minden
magyar, sõt a nagyvilágban is sokan.
Szobrától három villamosmegállóra pedig
ott áll neveltjének, Imrének ércbeöntött
szobra, közel a hatalmas Szent Imre-templomhoz, amely vasárnaponként
többször is megtelik hívekkel, köztük
rengeteg fiatallal.
András bácsi

Fiataloknak

NYÍLJ MEG!
Jézus meggyógyít egy süketnémát. A
csoda megértésének kulcsa ez a két szó:
Nyílj meg! Ez a beteg ember megszabadul betegségétõl, megnyílik környezete
számára. Immár hallja embertársai, Jézus szavát, szavakba tudja önteni érzéseit, örömét, háláját…
Nyílj meg! E szavak mélyebb értelme,
üzenete az, hogy ez az ember nyitott már
Isten felé is, élõ, teljes kapcsolat ez: a hit
köteléke. Hinni, nemcsak azt jelenti,
hogy „igaznak tartok valamit”. Hinni,
élõ kapcsolatot jelent Istennel, hallani
Õt, ráhagyatkozni, teljesíteni akaratát,
aszerint élni…

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

Az egyházi hivatások viszont mindkét
országban mostanában jelennek meg,
az elsõ bennszülött papok és fogadalmas szerzetesek formájában. Mianmar
(Burma) evangelizálása a XIX. században kezdõdött, fõleg amerikai baptisták
tevékenységével. Hamarosan következtek a katolikusok is. Jelenleg mintegy
négymilliónyian vannak a keresztények,
ebbõl hatszázezer a katolikus; a 42 milliót meghaladó összlakosság 80 %-a
buddhista. Fõleg olyanok válnak kereszténnyé, akik a missziók iskoláiban
tanulnak.
Amikor a Szentatya 2007. szeptember
6-án Laosz és Kambodzsa püspökeivel
találkozott Rómában, több alapvetõ keresztény valóságról elmélkedett velük.
Lássunk röviden kettõt. „Ha azt kell

Nyílj meg! Nekünk is szól. Emberi
kapcsolatainkat uraló némaság, részvétlenség, a párbeszéd hiánya mind-mind
csak keserûség és csalódás forrása. Amikor csak magunkra figyelünk, amikor
csak a mi elképzeléseink, terveink a fontosak, lelki „süketnémákká” válunk…
Nyílj meg! Légy nyitott mások felé,
hallgass, figyelj embertársaid szavára.
Ez nemcsak udvariasság, jólneveltség
kérdése, hanem hited, szereteted bizonyítéka és boldogságod záloga is. Az élet
minden területén: a házasságban, a munkahelyen, a családban, a baráti körben.
Nyílj meg! (Mk 7,31-37) Pál atya
mondanunk, hogy a püspök soha sincs
egyedül, amennyiben mindig egyesül az
Atyával a Fiú által a Szentlélekben, hozzá kell tennünk azt is, hogy szintén soha
sincs egyedül, mert mindig és folyamatosan egyesül püspök testvéreivel és azzal,
akit az Úr Péter utódának kiválasztott.”
„Közelségetek a hívekhez, különösen a
magányosokhoz, bátorítás számukra,
hogy rendületlenül kitartsanak a keresztény hitben, és növekedjenek Krisztus
személyének felfedezésében, a mindennapi élet nehézségei ellenére.”
Imádkozzunk ebben a hónapban
azért, hogy a szóban forgó ázsiai egyház,
amely olyan kicsi, mint a mustármag, tanúságot tegyen Krisztusról, és bõséges
termést hozzon! Belemerülve egy olyan
társadalomba, amely igen gazdag hagyományban és lelkiségben, hasonlítson
a nagy mennyiségû tésztába kevert kovászhoz, és hozza meg a minden dolgokat átalakító evangéliumi újdonságot!
Claudi Barriga SJ – Nagy Ferenc SJ

PORTO ALEGRE DÍSZPOLGÁRA

Molnár László atya a kitüntetéssel
Molnár László plébánost, aki 42 éve
Brazília egyik déli megyéjének (Rio
Grande do Sul) 5 milliós fõvárosában,
Porto Alegrében mûködik, életmûve
alapján június 30-án a város tiszteletbeli
díszpolgárává avatták.
A kitüntetést már korábban is odaítélték, de akkor nem fogadta el. Most alázatból, és hogy közössége hasznára lehessen, elfogadta.
Molnár László 1931. július 3-án született Székesfehérvárott, szülei egyszerû, de
olvasott, vallásos emberek voltak. Tanulmányait is itt folytatta. Egy kis küldöttség
élén 17 évesen találkozott Esztergomban
Mindszenty József hercegprímással. Máig emlegeti az egyszerûséget, amit tapasztalt vele kapcsolatban, és a hús nélküli káposztalevest, amit együtt ebédeltek. Ez a
találkozás egész életét meghatározta.
Szemináriumi tanulmányaik betiltása
miatt 45-en kerültek utcára. Nem nyugodott
bele; felkereste a még mûködõ szegedi szemináriumot, ahol fogadni tudták valamennyi társával együtt. 1957. június 19-én
szentelték fel, 23-án mondta elsõ miséjét
Székesfehérváron. Kálozon és Csepelen
volt káplán. 1967 júniusában politikai nyomás hatására el kellett hagynia az országot.
Rómába ment, ahol várta, milyen missziót
követhet. Gyerekkori vágya volt, hogy egyszer misszióban dolgozhasson.
Porto Alegrébe került, kapott egy mocsaras területet az egyik külsõ kerületben,
faépülettel, minden berendezés nélkül. Itt
építette fel a Szent Mártonról nevezett
templomot, a plébániát és a környezõ szegénynegyedben három másik kápolnát.
1974-ben az Egyház elismerte a karizmatikus mozgalmat, amely szentbeszédek,
tanítás, imacsoportok szervezése révén
terjedt. 1990. december 4-én az egyre növekvõ munka és közösség szükségletére
alapítványt hoztak létre Fraternidade
Nossa Senhora da Evangelizacão cím-

NAGYSZEMINÁRIUM SZABADKÁN
Theodore McCarrick bíboros jelenlétében nyitották meg június 27-én az új
szabadkai nagyszemináriumot és lelkipásztori központot. A bíboros hálaadó
szentmisét mutatott be a püspökökkel és
papokkal együtt, ezután került sor az
Augustinianum megnyitójára. Az áldás

AZ OLTÁREGYESÜLET JUBILEUMA
A Budapesti Központi Oltáregyesület szeretettel várja a külföldön élõ régi és új oltáregyesületi tagokat szeptember 6-án délelõtt 11 órakor a Központi Oltáregyesület
alapításának 150. és újjászervezésének 20. évfordulója megünneplésére az Örökimádás-templomba. A szentmisét Paskai László bíboros, ny. érsek celebrálja. A Budapesti Központi Oltáregyesület ezen a napon tartja országos lelki napját is.
Az évfordulók alkalmából szeptember 3-tól 6-ig ünnepi megemlékezések lesznek
az Örökimádás-templomban, 4-én pedig konferenciát tartanak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szentkirályi utcai épületében, amelynek elnöke Erdõ Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek. (Jelentkezés: 36–1/252–7232)
o

mel. Jelmondata ez lett: „Jézus élõ, szeretõ és irgalmas jelenlétének látható és állandó jele lenni a mai világban. Együtt
építünk egy testvéri világot”.
Ez volt az elsõ válasz lelkében égõ
emlékeire, Mindszenty bíboros 1956-os
rádiószózatára és segélykiáltására: „mi
testvériséget akarunk minden néppel”.
Közben 30 éven át vigíliákat, a karnevál
három napja alatt nyitott lelkigyakorlatos napokat: „ünneplés Jézussal” elnevezésû lelkigyakorlatokat tartott, amelyeket mára már több plébánián átvettek.
1990-ben felépítettek egy 100 fõt befogadó lelkigyakorlatos házat, ahol kéthetente tartanak lelkigyakorlatot.
1995-ben egy, majd 1999-ben még
egy vidéki városban sikerült rádióadót
vásárolni, amelyek hatóköre lefedi az
egész megyét. Ezzel László atya másik
vágya teljesült: evangelizálni 24 órán át.
Ezért hoztak létre 36 televízó-átjátszót
is, melyen – saját stúdiójuk még nem lévén – nagy katolikus csatornák mûsorait
sugározzák. A rádiómûsor fogható
online az interneten, és honlapjuk is van.
Az atya sürgette egy életközösség létrejöttét is, és ennek, valamint a több száz tagú családosok közösségének is megfogalmazták a rendszabályzatát. Az apostoli
életközösség 2005. szeptember 8-án Porto
Alegre érseke aláírásával vált elismertté.
Harmadik égõ vágya: minél több szent
papot adni a világnak. Azon a 44-en kívül, akiket az õ segítségével szenteltek
fel, 17-en választották a papságot, szerzetességet az õ lelkivezetõi munkája alatt.
Létrejött a „Lareira da Mãe”, az „Édesanya tûzhelye” nevû szemináriumuk, jelenleg 3 szeminaristával. Nagy terve egy
képzõ-oktató központ megépítése.
Ez a mû László atya szavai szerint
mártírok vérébõl gyökerezik, a magyar
mártírokéból – mert a másik esemény,
ami meghatározó volt életére: 1956. november 4-e éjszakája, amelyet a rádió
közvetítésével figyelhetett.
Az atya 52 éve áll szeretett oltára és
hívei szolgálatában, engedelmesen és
hûen Egyházához. Egy fiatalokból álló
csoportnak egyszer így mutatkozott be:
„én vagyok a reménység papja”. A Papok évének megnyitóján a vele készített
riportban azt mondta: szeretem a papságomat, hálát adok Istennek papságomért.
Molnár László életérõl és mûködésérõl a YouTube-on képes-zenés összeállítás látható.
(Magyar Kurír)

A szeminárium új épülete

szertartását Pénzes János megyéspüspök, Stanislav Hoèevar belgrádi érsek és
a Renovabis segélyszervezet elnöke,
Dietger Demuth vezették.
Az új épület kb. 2000 négyzetméter
területû, 45 teológus, valamint 15 tanár
számára biztosít elhelyezést, modern
könyvtárral van ellátva, és pasztorális
központként is mûködik majd: lelkigyakorlatok, konferenciák, összejövetelek
helyszíne lesz.
Pénzes János szabadkai megyéspüspök 2004. december 17-én alapította az
Augustinianum szemináriumot, s 2006.
augusztus 27-én került sor az alapkõ
megáldására.
Az új épület elsõ lakói a már 1994 óta
mûködõ Teológiai-Kateketikai Intézet
hallgatói lesznek. Az elõadásokat Szabadkán és Újvidéken tartják, magyar és
horvát nyelven. Hitoktatók, plébániai kisegítõk tanulnak itt, és szerezhetnek
alapvetõ teológiai képzést. A nyolcszemeszteres tanulmányok és szigorlatok
után megszerzett diplomát a szerb állam
egyetemi szintû oklevélként ismeri el. o
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Floridai levél

VAKÁCIÓ UTÁN
A vakáció a kikapcsolódás, a pihe nés, a szórakozás ideje. De vajon a fia talok zöme élt ezekkel a lehetõségek kel? Idejének legalább egy részét kint
töltötte a szabadban? Figyelte a termé szetet, a növényeket, az állatokat?
Vagy még jobban behúzódott a négy fal
közé, és a tv elõtt, marékkal bedobott
földimogyoróval, a literszámra felhaj tott üdítõvel „töltötte fel energiáját” a
következõ tanévre? A természettõl való
elidegenedésnek már hivatalos nevet is
adtak: természethiány-rendellenesség.
Ki ne tudná, hogy a huzamos tv-né zés árt, fõleg a kis gyerekeknek. Mivel
ilyenkor a felnõttek kevesebbet beszél nek, vagy a nagy figyelésben egyszerû en elnémulnak, a kicsik jóval kevesebb
szót hallanak, kapnak fel. Szegényes
marad a szókincsük. A gyerekeknek
szóló programokat is megszakító hir detések zavaró, a dekoncentrálásra
szoktató hatásáról nem is beszélve.
Egy nemrég közzétett tanulmány sze rint a fiatalok idejük legnagyobb részét
a nélkülözhetetlen elektronikus szer kentyûk, az „elmés mechanizmusok”
használatával töltik. Számokban kife jezve: heti 45 órát, ami valamivel keve sebb mint hetente két teljes nap. A
hosszú nyári szünet csak növelte ezt a
lehetõséget.
Feltevõdik a kérdés: a riasztó tudo mányos felmérések és általános sirán kozások közepette ne találtak volna
utat a természethiány-rendellenesség
helyrebillentésére, éppen egyre „zöl dellõbb” korunkban? A válaszok egyi ke meglepõ irányba mutat: a kertek ben és a mezõgazdaságban végzett
munkák felé!
Még soha ennyi egyetemista nem je lentkezett ezekre a nyári munkákra,
mint ebben az esztendõben, és ezzel
párhuzamosan nagyot ugrott az érde kelt farmok száma is.
A fiatalok „puha, városi kézzel” ér keznek, és fogalmuk sincs a rájuk váró
munkáról, amibõl gyakran károk is
származnak. Elrontott masinák, a gyom
helyett kihúzott kis palánták és pana szok, hogy a farmokon túl sokat kell dol gozniuk. Ezektõl az „apróságoktól” el tekintve a végeredmény pozitív: megnõ
az érdeklõdés a természetes, az egészsé ges életmód és táplálkozás iránt. A már
harmadik éve ugyanabba a gazdaságba
visszatérõ fiatal kijelentette: megszeret te az egész napos fizikai munkával járó
egészséges testi fáradtságot. A farm éle tét irányító ritmus pedig jólesõ válto zást jelent a hektikus, elektronikus,
„kinti” világ után. Sokan azzal a ko moly elhatározással térnek vissza nyári
gazdáikhoz, hogy amikor majd megte hetik, lesz saját gazdaságuk, vagy leg alább egy kis kertjük, és megvalósítják a
nyáron tanultakat.
Egy New York állambeli kis farmon
már több éve megjelenik ugyanaz a
gyakornok. Segít a tulajdonosnak a fe jésnél, felnevelni a kis bárányokat és
elõállítani a környéken híressé vált
juhsajtot. Az egyetlen gyakornokot fog lalkoztató farmra idén több mint hú szan jelentkeztek. (A fizetés? Heti 25
dollár.) Egy biozöldséget/gyümölcsöt
termesztõ 100 holdas farm négy helyé re százötvenen jelentkeztek. Három szor annyian, mint tavaly. Egy csilla gászati összegbe kerülõ egyetem he lyett olcsóbbat keresõ lány megjegyez te: igaz, hogy a fizetség nem nagy, de
teljes ellátást kapok, ami segít. De ami
ennél sokkal fontosabb, a természetben
töltött idõ – minden nehézség ellenére
– lehetõvé teszi, hogy nyugodtan gon dolkozzam és kiagyaljam, milyen
irányba akarom irányítani az életemet.
Bitskey Ella, Sarasota

XII. PIUSZ ELRABLÁSI KÍSÉRLETE
A náci háborús bûnö sök nürnbergi perében
már szóba került a katolikus egyházfõ elrablására
tett kísérlet, nemrég azonban a konzervatív Avvenire címû milanói napilap németországi tudósítója, Diego Vanzi újabb,
részletes dokumentumokat közölt a lap hasábjain.
A fényképekkel illusztrált
cikkbõl kiderül, hogy Hitler 1943-ban utasítást adott
XII. Piusz pápa elrablására. A diktátor célja elsõsorban a Katolikus Egyház megtörése volt, egyben pedig azt szerette volna elérni, hogy a saját maga által kreált felekezettel
helyettesítse be a katolikus vallást. Mint Diego
Vanzi írja, Hitler titkos
tervének megvalósításával az állambiztonsági
szerv élén álló Wilhelm
Canaris admirálist bízta
meg, aki a szabotázsakciókért felelõs Erwin von
Lahousen, valamint Wessel Freytag von Loringhoven tábornokkal együtt
1943. július 29-én a légierõ egy gépén Velencébe
repült, és találkozott az
olasz katonai hírszerzõ
szolgálat igazgatójával,
Cesare Amé tábornokkal.
Amé és Canaris régi barátok voltak, és lelkük mélyén gyûlölték a fasiszta
rendszert. Ez négy nappal
azután történt, hogy a
nyugati szövetségesek Szicíliában partra szálltak, és
III.Viktor Emmanuel király Badoglio tábornokot
nevezte ki a haderõ élére,
majd elfogatta Mussolinit,
akit egy pici földközi-tengeri szigeten, Ventotenén
börtönöztek be, késõbb
pedig az Appenninekben
lévõ Gran Sasso-ban tartottak fogva, mígnem Hit-

ler parancsára egy kalandos akció keretében Otto
Skorzeny SS százados ki
nem szabadította és repü lõgépen Münchenbe szállította. Hitler ezekben a
zavaros napokban akarta
véghez vinni a katolikus
egyházfõ, továbbá a király elrablására kitervelt

XII. Piusz pápa
akciót, amelyet büntetésnek is szánt a fasiszta uralommal történt szembefordulás miatt is. Canaris
admirális és a kíséretében
lévõ két tábornok azonban keresztül húzta a tervet. Velencében részletesen tájékoztatták Cesare
Amé tábornokot a küszöbön álló akcióról, aki Rómába visszatérve figyel meztette a pápát és a királyt a veszélyre, egyben
pedig úgy szivárogtatta ki
a hírt, hogy a római német
nagykövet, Ernst von Weizsäcker is tudomást szerzett az ügyrõl, és kérdõre
vonta Kesserling marsallt,
majd Karl Wolff SS tábornokot, végül pedig kapcsolatba lépett Hitler tit kárságának vezetõjével
Martin Bormannal és magával Canaris tábornokkal is. Valamennyien tagadták a hírt, de miután a
titkos terv nyilvánosságra

került, Hitler is letett róla –
ehelyett a német alakulatok 1943 szeptemberében
megszállták Olaszországot,
mert értesültek arról, hogy
a király megállapodást kötött a nyugati szövetségesekkel a harcok beszüntetésérõl. XII. Piusz pápa
házvezetõnõje, Pascalina
nõvér visszaemlékezéseiben szintén utal arra, hogy
a pápa 1943 nyarán utasításokkal látta el arra az
esetre, ha a nácik elrabolnák. Mint a szerzetesnõ
írta, a pápa által elõre aláírt dokumentumban leszögezte, hogy lemond
egyházfõi tisztségérõl és
csupán Róma püspökének
tekinti magát, egyben pedig felszólította a bíborosokat, hogy szabad földön
haladéktalanul jöjjenek
össze és válasszanak új
pápát. Hogy minderre
nem került sor, jórészt a
Velencében 1943 július
végén lezajlott találkozónak köszönhetõ. A résztvevõk közül Wessel Freytag von Loringhoven egy
évvel a találkozó után
néhány perccel letartóztatása elõtt szolgálati
fegyverével öngyilkosságot követett el. Wilhelm
Canarist a Hitler ellen
’44 nyarán megkísérelt
merénylettel kapcsolatban vették õrizetbe, majd
1945 áprilisában a
flossenburgi koncentrációs táborban felakasztották. Erwin von Lahousen a keleti frontra került,
de ’45 elején amerikai
fogságba esett és a nürnbergi per egyik tanúja volt.
Ott is említést tett XII.
Piusz elrablási kísérletérõl. Késõbb Ausztriában
telepedett le, és 1955-ben
Innsbruckban halt meg.
Vincze András

MEGSZÛNIK A NYUGATI MAGYAR
PAX ROMANA MOZGALOM
A nyugati országokra
kiterjedõ Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom, KMÉM – Pax Romana 62 éves fennállása
után, az Innsbrucki Tanulmányi Napok (ITN)
keretében, 2009. április
24-én tartott közgyûlésének határozata érelmében
beszünteti szervezeti mûködését, Münchenben bejegyzett egyesületét pedig
feloszlatja.
A KMÉM az 1947-ben
a kommunista önkény által betiltott magyarországi Katolikus Diákszövetség (KDSZ) utódjaként az
1921 óta Pax Romana néven mûködõ nemzetközi
katolikus egyetemista-,
majd az 1947-ben alakult,
világszerte mûködõ nemzetközi értelmiségi mozgalom, teljes nevén Mouvement International des
Intellectuels Catholiques

– MIIC, magyar tagszervezete volt.
Az 1947-ben Münchenben megalakult Külföldi
Katolikus Magyar Diákszövetség (KKMDSZ), késõbb
KMÉM – Pax Romana néven a nyugati államokban
élõ emigráns magyarság
egyik legismertebb értelmiségi tömörülése lett.
Fõ célja volt a magyar
és keresztény kultúra ápolása mellett az ökumenizmus és a II. Vatikáni Zsinat
szellemének terjesztése.
A KMÉM alapszabályának értelmében mindenekelõtt helyi csoportjaiban élt.
Egykor húsznál is több
ilyen mûködött Európában és Amerikában, tagjaik száma az 1600-at is
meghaladta. Ezek számos
helyi és regionális találkozót, valamint egyetemi
napokat, lelkigyakorlatokat rendeztek, a központ

pedig közös rendezvényként a KKMDSZ hét konferenciájával együtt 44,
köztük öt ökumenikus
nemzetközi magyar kongresszust szervezett, sokszor
120-500 részvevõvel is.
A mozgalom saját életérõl a Pax Romana, illetve a Hírek címû idõszakos kiadvánnyal tájékoztatott, bekapcsolódott a
Katolikus Szemle szerkesztésébe, terjesztésébe
és kiadta a kongresszusok
nevesebb elõadásait. Létrehozta a Mérleg, Lapok
és könyvek szemléjét, a
már 44. évfolyamában járó negyedévi folyóiratot.
A KMÉM 1991 után a
kisebbségi területeken
(Felvidéken, Kárpátalján,
Erdélyben, Délvidéken)
kezdeményezte a ma is
mûködõ Pax Romana-közösségek megalakulását.
(Folytatás a 7. oldalon)

A S Z E N T K O R O N AEMLÉKMÛNÉL
Kevesen tudják, hogy a II. világhábo rú utolsó hónapjaiban az elõrenyomuló
szovjet csapatok elõl külföldre menekí tették a Szent Koronát és a koronázási
jelvényeket, drágaságokat (clenodia
regni). A koronát szállító koronaõr egy ség, Pajtás ezredes vezetésével az auszt riai Mattsee-ig jutott el. Itt – mint Pajtás
Ernõ ezredes visszaemlékezéseiben megírta – a harcoló egységek, a front vonala
olyan közel volt már, hogy utolsó bizton sági intézkedésként a koronát, a jogart
és az országalmát egy kettévágott kato nai benzines hordóba helyezték, és a ko ronaõrség két legmegbízhatóbb altisztjé nek segítségével az 1945. április 26-ról
27-re virradó éjszaka egy frissen ásott,
mély gödörbe rejtették. Az ásás nyomait
is igyekeztek eltüntetni. A hely könnyen
megjegyezhetõ volt a közeli sziklafal se gítségével, bár emberi lakás a közelben
nem volt. Rövid összefoglalónk nem szá molhat be a Szent Korona viszontagsá gos napjairól, az amerikai hadsereg ku tatásainak lefolyásáról; ugorjunk tehát
az idõben az 1945. július végi napokig.
Ekkor ásták ki az amerikai katonaság
közremûködésével és Pajtás Ernõ útmu tatása, irányítása segítségével a Mattsee
határában lévõ domboldalon gödörbe
rejtett benzines hordót. Kemény munka
volt. A hordóba rejtett tárgyak épségben
maradtak, csak a bõrtokok mentek tönk re. A Szent Koronát az Egyesült Álla mokba vitték, és ott õrizték egészen
1978-ig, Magyarországra történt vissza szállításáig.
A domboldalon, azon a helyen, ahol a
Szent Koronát annak idején elásták, kül földön élõ magyarok adományaiból em lékmûvet emeltek, Szamosi József tervei nek megfelelõen. Felavatására 1983.
szeptember 15-én került sor, és azóta
sok-sok látogatója volt ennek a kis em lékkápolnának. Idõközben az emlékmû
helyének tulajdonosával kötött szerzõdés
lejárt, és a telek jelenlegi gazdája nem kívánta meghosszabbítani. Veszély fenyegette a Szent Korona és így a magyar
történelem emlékhelyének sorsát! Sze rencsére a mattsee-i polgármester,
Matthäus Maislinger és a helység lakói
felismerve és átérezve ennek a kis emlék stációnak történelmi jelentõségét, áldo zatot vállalva útját állták a megsemmisü lésnek! Úgy döntöttek, áthelyezik az em lékmûvet a tó partjára, olyan helyre,
ahonnan remek rálátás van a dombra, a
Szent Korona elásásának helyére. Nem
kis érdeme van ebben Rupert Felber úr nak, aki az elmúlt évtizedek során figye lemmel kísérte az emlékezés helyének
történetét, és a müncheni Szeniorok Klubjának és Rózsafüzér Társulatának 2009.
júliusában tett látogatása alkalmával az
errõl készült albumot a Müncheni Magyar
Katolikus Missziónak ajándékozta.
A Mattsee-be vezetõ autóbusz úton
Kalmár Sándor ismertette a magyar
Szent Korona történetét, Navracsics
József pedig a jelentõségérõl beszélt,
színes élménybeszámoló keretében.
Merka János plébános atya az
áthelyezett emlékmû megál dása után kö szönetet mon dott Mattsee
polgárainak és
polgármes terének, minket,
ma élõ magyarokat pedig emlé keztetett, hogy
tetteinkkel és
imádságainkkal
A mattsee-i Szent Ko- segítsük, szolrona-emlékmû új he- gáljuk hazán lyén a tó partján
kat.
£
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SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ AUGSBURGBAN

CSÍKSOMLYÓ, AZ ÉDESANYAI OTTHON

Az augsburgi Magyar Katolikus Misszió július 12-én rendezte meg elsõ alkalommal Szent László búcsúját. Az ünnepség az augsburg-oberhauseni Szent
Márton-templomban püspöki szentmisével kezdõdött, amelyet Cserháti Ferenc,
a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök celebrált, az augsburgi magyarok lelkészével, Szomszéd Tamás
atyával valamint Wolfang Miehle atyával, a Németországban élõ idegennyelvû
katolikus lelkészségek nemzeti igazgatójával együtt.
Püspök atya prédikációjában így buz- ték meg a hívek, amely által egy mélyen
dította az összegyûlt hívõ sereget: „Kap- vallásos, népét és hazáját nagyra becsülõ,
csoljuk össze életünkben a magyar ügyet bölcs és emberséges uralkodó képe rajzoIsten ügyével, úgy, amint õ tette. lódott ki. Gyönyörû természeti képeken
Különutas taktikát mi sem engedhetünk és a Szent Lászlót ábrázoló képzõmûvémeg magunknak: missziónk életében szeti alkotásokon keresztül mutatta be a
összetartozik a magyar hagyományok film szent királyunk életútját.
A világi programok egyik fénypontja
õrzése és a keresztény értékek ápolása.
Külföldi magyarságunk sántít, ha hiány- a székelyudvarhelyi Boróka néptánccsozik belõle õseink keresztény hitének port fellépése volt. A már 12 éve mûköbuzgó gyakorlása. A kereszténység is- dõ, erdélyi fiatalokból és gyerekekbõl álmét nemzeti közkincsünkké kell váljon, ló táncegyüttes egyórás, változatos és
nemzeti önazonosságunk meghatározó színvonalas mûsort mutatott be. Volt
elemévé és féltett kincsévé, olyannyira, köztük csárdás, ugrós, legényes, karikáhogy büszke legyen ránk befogadó or- zó, sõt üveges tánc is. Az idõsebb táncoszágunk éppúgy, mint óhazánk. Nekünk sok ragyogó technikájukkal, lelkes és
az idegenben is Szent Lászlóhoz hason- lendületes mozgásukkal kápráztatták el a
lóan, igazi jellemes keresztény életre közönséget, de a kisebbek is nagyon
pontos és fegyelmezett összmunkáról
kell törekednünk.”
A szentmise végén a püspök atya ün- tettek tanúságot. A nézõk nagy tapssal
nepélyes keretek között megáldotta az köszönték meg az elõadást.
A több mint kétszázötven magyar híegyházközség Szent László zászlóját,
majd Szomszéd Tamás atya köszöntötte võ lelkiekben és Szent László öröksége
az egybegyûlteket. Rövid mûsor kereté- nyomán szellemiekben is gazdagodott
ben az augsburgi magyar fiatalok nép- ezen a szép napon. Bízunk abban, hogy
tánctudásukból adtak ízelítõt. Ebéd után ez az új kezdeményezés hagyományt tea gyermekek vetélkedõn vehette k remt, és a püspöki látogatás tovább erõrészt, amelynek témája Szent László síti az Augsburgi Egyházmegye magyarés a lovagkor volt. A zászlókkal jelzett ságát és vallásos életét.
Sillo Ágnes, Augsburg
állomásokon a kisebbek „lovagi” ügyességüket tehették
próbára, míg a
nagyobbak megismerhették a
Szent Lászlóról
szóló legendákat, és ehhez
kapcsolódó rejtvényeket oldottak meg. Koronát vagy várkisasszonyi süveget is készíthettek néhány felnõtt segítségével, és szép oklevelet kaptak
emlékbe.
Délután a
Szent László életét és tevékenységét bemutató Cserháti Ferenc püspök megáldja az egyházközség Szent
filmet tekintet- László zászlóját

Pünkösd ünnepe és a csíksomlyói búcsú immár évszázadok óta egybeforrt.
Természetes, hogy Jakab Gábor kolozsvár-kerekdombi plébánosnak az utóbbi
húsz esztendõ, szabadon gyakorolható csíksomlyói búcsújárást elénk idézõ kötete
lapjain is egymást váltó, egymást fölemelõ szakrális gondolatként jelentkezik.
Sarokkõ a pünkösd, Egyházunk szüle- hérvári érsek; 1996: Reizer Pál szatmári
tésnapja, mely a középkori latin költõ, megyéspüspök; 1997: dr. Paskai László
Hrabamus Maurus himnuszában oly (P. Pacifik) esztergom-budapesti érsek,
„megfogható” közelségbe kerül hoz- prímás; 1998: Tamás József segédpüspök;
zánk: „Ó, alkotó Lélek, jövel / És szí- 1999: dr. Czirják Árpád érseki helynök,
vünk, lelkünk töltsed el. / Te alkotád a kanonok, kolozsvári fõesperes-plébános;
szíveket, / Hozd nékik bõ kegyelmedet. 2000: Bosák Nándor, Debrecen-Nyíregy// Kit úgy hívunk, Vigasztaló, / Kit ád né- háza elsõ megyéspüspöke; 2001: Bíró
künk az Alkotó, / Te élõ forrás, égi láng, / László kalocsa-kecskeméti segédpüspök,
Szent kenet, égbõl szállj le ránk. // Te hét a budapesti Központi Szeminárium rektoajándok kútfeje, / Atyánk kegyelmes ra; 2002: Csató Béla marosvásárhelyi fõjobb keze, / Az Úr erõs ígérete, / esperes-plébános, pápai káplán, c. kanoSugalmas ajkak ihlete.” (Sík Sándor for- nok; 2003: R. P. Bartók (Barabás) Albert
dítása). A kötet lapjain vissza-visszatérõ OFM, volt csíksomlyói gvárdián; 2004: dr.
mai megfogalmazások, értelmezések so- Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti
rából emeljük ki a Lélek gyümölcseit – érsek, magyar prímás; 2005: Ft. Hajdó Istszeretet, öröm, békesség, türelem, ked- ván gyergyószentmiklósi fõesperes-plébávesség, jóság, hûség, szelídség, önmeg- nos; 2006: Majnek Antal OFM, munkácsi
tartóztatás –, melyek életünk meghatáro- latin szertartású megyéspüspök; 2007:
zó etikai és erkölcsi eszményeit, értékeit Borbély Gábor prelátus, kanonok, nyugdíjelenítik meg. Következésképp: „szüksé- jas csíkszeredai fõesperes-plébános; 2008:
günk van tehát a Szentlélekre, mert csak Schönberger Jenõ szatmári megyéspüsõ tehet bennünket testi emberbõl lelki pök; 2009: Bábel Balázs kalocsa-kecsemberré (…), csak õ képes beláttatni ve- keméti érsek. A „sugalmas ajkak ihlette”
lünk, hogy rossz úton járunk, õ lesz ké- homíliájuk címszavaiként a szülõföld és a
pes elvezetni bennünket a bûnbánatra szent hajlékok léleképítõ erejét, az Angya(…), azért imádkozzunk, hogy a Szentlé- lok Királynéja tiszteletét, az ezeréves
lek töltsön el mindannyiunkat, de külö- Szent István-i hagyományokhoz való hûnösképpen azokat, akik népünk sorsáért séget, a zarándoklat hitet, életkedvet, bizalmat felizzító kisugárzását, a Szentlélek
felelõsséggel tartoznak.” (Oláh Dénes)
Miként fonódik egybe Szûz Mária tisz- kiáradását, a magyarság együvé tartozásáteletével? „A pünkösd görög neve nak tudatát, a szeretet mindent legyõzõ haPentekoste, a zarándokünnepre vonatko- talmát, az élet tiszteletét, a születendõ
zik, s ez a szent hagyomány népünk bensõ- gyermek elfogadását, a nemzeti, tiszta haséges, országos egymásra találását jelenti gyományokhoz való visszatérést és az abévrõl évre Mária lábainál” (Jakab Antal ban való megerõsödést, az oltárhoz, a csapüspök). Hozzá imádkoznak a somlyói za- ládi tûzhelyhez, Istenhez és a Szûzanyához
rándokok. Kéréseikhez, érzéseikhez oda való hûséget, Isten igazságának birtoklátársul a Szûzanya, égi Édesanyánk szerete- sát, a Mária-tisztelet fontosságát, megmate és oltalma. Õ az „út”, amely Jézushoz radásunknak a hitre, anyanyelvre és önrenvezet bennünket, népünk, nemzetünk égi delkezésre épülõ premisszáit, a kisebbségi
patrónája, védasszonya, aki elé bizalom- népfogyatkozásban rejlõ veszélyeket…
mal járulunk, hogy lelkünket megfürdes- említhetjük.
A zarándoklat lényege, magva az ima,
sük szeretetében. „Évszázadok óta egybefonódik pünkösd ünneplése a csíksomlyói az a bizalom, amellyel mennyei Édesbúcsúval. A kettõ nem zárja ki egymást, anyánk elé járulunk s kérjük Õt: „Kelj,
mert a Szûzanyában, Isten legszentebb te- Nagyasszonyunk, néped védelmére, és
remtményében a Szentlélek remekmûvét eszközöld ki nekünk Szent Fiadnál a hûtiszteljük, és neki tulajdonítjuk, hogy ség kegyelmét. Hûséget az õsi hithez,
négyszáz évvel elõbbi vallási küzdelmek- amelyért – ha kellett – életüket is felálben székelységünk többsége megmaradt dozták apáink. Hûséget szent fiadhoz és
katolikus hitében.” (Jakubinyi György). A az Anyaszentegyházhoz, amely, mint
helyi, a régiós hagyomány immár világ- õseinket, minket is elkísér a bölcsõtõl a
méretû
zarándoklattá
nõtt.
Mára sírig. Végül hûséget hozzád is, áldott
Csíksomlyó a Mária-Szentélyek Európai Nagyasszonyunk, akinek erõs hite, szeHálója egyik legcsodálatosabb, legna- líd jósága és szeplõtelen tisztasága mingyobb tömeget vonzó szakrális helye, a vi- den idõk magyarjának örök eszménykélág magyarságának együvé tartozásának pe.” (Ima Nagyasszonyunkhoz)
A somlyói zarándokoknak 2004-ben
szimbóluma, megmaradásunk emlékünnepe, az egység jele lett. „Az itt kapott lelki áldását küldte II. János Pál pápa: „A
élmények, hitbeli útmutatások, imádságok csíksomlyói Mária-kegyhely azon a fölmeghatározóak lehetnek önismeretünk és dön áll, amelyet úgy ismernek, mint »a
identitástudatunk fejlesztésében-megõrzé- Szûzanya virágos kertjét«. Kísérje a
Szent Szûz szándékotokat mennyei közsében.” (Timár Sándor Asztrik OFM)
A kötet szerkezete a húsz esztendõ benjárásával, eszközölje ki mindnyájakronológiájára épül. Egy-egy esztendõ tok számára bõségesen a »szeretetet, az
megjelenítését segítik az eseményhez kö- örömet, a békességet, a türelmet, a kedtõdõ publicisztikai írások, interjúk, a pün- vességet, a jóságot, a hûséget, a szelídsékösd misztériumát megidézõ és magyará- get, az önmegtartóztatást.«” (Gal 5,22)
Az évrõl évre növekvõ számú zaránzó elmélkedések, a fõcelebránsok és szónokok megnevezése, a somlyói búcsú ki- doksereget érkezésekor, a kegytemplom
sugárzásának, élményének érzékeltetése. elõtt hatalmas pannó üdvözli: „A
Mindehhez társul a zarándokok áhítatát, Csíksomlyói Szûzanya Hazavárja Gyeraz esemény virágvasárnapi hangulatát mekeit!”. A szent hegyrõl letérõk a
idézõ, megjelenítõ sok-sok színes és feke- Salvator-kápolna elõtt álló fogadalmi kete-fehér kép, melynek dokumentációs és reszt feliratának századokat átfogó üzenetével – „Isten, tarts meg minket õseink
illusztrációs értéke emeli a kötet rangját.
A húsz esztendõ meghívott szónokai- szent hitében és erényeiben!” – térnek hanak puszta elõsorolása is jelzi egy helyi ha- za. S a mindenkit megszólító felhívással:
gyomány körkörös kiterjedését, egyete- „Jöjjetek hát, testvérek, évente bár egyszer
mes magyar ünneppé válását: 1990: Csató – haza, Mária lábához, Csíksomlyóra, és
Béla plébános; 1991: P. Barsi Balázs öleljétek át egymást fizikailag itt, lélekben
OFM, esztergomi ferences szerzetes; pedig szerte a világban!” (Jakab Gábor).
Bevezetõ sorainkban említettük pün1992: P. Szõke János SDB (Kõnigstein);
1993: Kada Lajos érsek, bonni apostoli kösd és a csíksomlyói zarándoklat szoros
nuncius; 1994: dr. Miklósházy Attila, a egybefonódását. Az egymást követõ napon
nyugaton élõ külföldi magyarok püspöke; ünnepelt és átélt szakrális eseményt a
Toronto; 1995: Jakubinyi György gyulafe(Folytatás a 7. oldalon)

CARITAS IN...
(Folytatás az 1. oldalról)

más, értékelvû – pl. társadalmi – cél
megvalósulásához a gazdaságban, s a
piac tisztán nem létezik. A piac mûködésében részt kell vennie a szolidaritásnak,
a kölcsönös bizalomnak, a morális, lelkiismereti és társadalmi felelõsségnek. Az
egyéni vállalkozó kedv ugyanakkor a
gazdaság keretein belül tud kibontakozni, amelynek pillérei: az állam, a piac és
a civil társadalom. Az enciklika az üzleti
vállalkozásokkal kapcsolatban a vállalatok társadalmi felelõsségérõl is beszél.
A környezet tárgyalásakor figyelemreméltó gondolat a kötelességeknek, mint a
jogok elõfeltételeinek hangsúlyozása, s a
környezet és ember kapcsolatának, mint az
ember önmagához való viszonya alakulásának ábrázolása. Említést kap a fenntartható fejlõdés gondolata, s az energiaproblémával kapcsolatban a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése. A
környezeti krízis kapcsán a Caritas in
veritate szeretné elõsegíteni az életstílus
komoly felülvizsgálatát; a fogyasztás kapcsán „új életstílusra” van szükség.

Az enciklika nem fél olyan „forró témák” tárgyalásától sem, mint a népesség-növekedés kérdése. Hibásnak mondja ki azokat a nézeteket, melyek a népesség-növekedést teszik meg a fejlõdés kerékkötõjének; a születésellenes mentalitás térnyerése kapcsán beszél az élet tiszteletérõl, elfogadásáról s – az utolsó fejezet egészében – a biotechnológiáról.
A pápa szerint a bioetika az a terület, ahol az integrált, teljes emberi fejlõdés radikálisan megkérdõjelezhetõ.
„Prométheusz elbizakodottságához”
hasonlítja a magát a Teremtõ szerepébe képzelõ embert, aki az erkölcs, a
szeretet, az értékek és az ész együttesének figyelmen kívül hagyásával cselekszik, pusztán a technológia figyelembevételével, ami irracionálissá teszi annak használatát.
Az enciklika visszatér a kiindulásához: „Isten nélkül nem tudja, merre menjen az ember, nem érti önmagát”, hiteles
humanizmust nélküle nem tud létrehozni.
A záró idézet fémjelzi ezt a gondolatot:
„…a világ, az élet, a halál, a jelenvalók,
az eljövendõk minden a tiétek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig
az Istené” (1Kor 3,22-23).
Baritz Sarolta Laura OP

2009. szeptember
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DOBAI SÁNDOR ATYA A FELVIDÉKEN
A beneluxi magyar fõlelkész, Dobai Sándor ebben az
esztendõben is hazalátogatott szülõfalujába, Kónyba.
Július 10-én Gútán találkozott a felvidéki magyar katolikus hívekkel a Széchenyi
István Polgári Társulás és a
Pázmaneum Társulás szervezésében. Sándor atya a Benelux államok magyar fõlelkésze Belgiumban, a Brüsszeltõl mintegy
száz kilométerre fekvõ, 600 ezer lelket
számláló Liege-ben él – immár 63 éve.
82 évesen is korát meghazudtoló módon
tevékenykedik a belgiumi magyarok
boldogulásáért. Életmûve, sorsa, egyénisége példaértékû a fiatal nemzedék számára. Nem önként hagyta el Magyarországot. 1944. december 31-én vitték el õt
többedmagával szülõfalujából, a GyõrMoson-Sopron megyei Kóny községbõl.
Életének meghatározó eseményei közé
tartozik az 1956-os forradalom és szabadságharc véres elfojtása utáni magyar
menekültek gondozása.
Gútán, a felvidéki magyar ministránstábor ideje alatt szentmise keretében találkozott a hívekkel és a fiatalokkal. Szentbeszédében fontosnak tartotta kiemelni, hogy
a legnagyobb reménytelenségben is bízni

kell és szüntelenül imádkozni,
mert Jézus és édesanyja, a Boldogságos Szûz minden idõben
segít. Õ sem gondolta fiatal korában, hogy annyi viszontagság
után Belgiumban kell majd
szolgálnia, és az ottani magyar
lelkeket gondoznia. Viszont
Szûz Mária, akihez egész életén át fohászkodott, erõt adott
neki munkájához, és azóta is
ápolja a külföldre szakadt magyarokkal a
kapcsolatot, és lehetõségeihez mérten
igyekszik segíteni nekik.
A szentmise után kötetlen beszélgetéssel folytatódott a gútai találkozó,
amelyen a hívek többek között azt is
megtudhatták, hogyan zajlik kint a magyar hívek pasztorációja, milyen formában találkoznak a kinti katolikus magyarok. A gútai találkozót a Boldogasszony
Anyánk címû énekkel, régi magyar
himnuszunkkal fejezték be a jelenlevõk.
Dobai Sándort ebben az évben is Tarics
Péter, a Széchenyi István Polgári Társulás
elnöke kísérte felvidéki útján. Jövõre
újabb felvidéki településre szeretne ellátogatni Sándor atya, hogy hitvallást tegyen,
és életpéldáján keresztül buzdítsa a felvidéki magyar katolikusokat a Szent István-i
örökség megtartására.
Karaffa Attila

SZÁJRÓL SZÁJRA

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

MEGSZÛNIK...

Mese a kevesebbrõl, amely néha több...

† P. Maron József SJ

Norvég katolikusok
Norvégiában a Katolikus Egyház soha
nem látott mértékben gyarapodik. Az elmúlt években a bevándorlás következtében a hívek száma mintegy 200 ezerrel
nõtt. Az oslói katolikus székesegyházban
például vasárnaponként 13 szentmise
van, amelyek alkalmával a templom zsúfolásig megtelik. A legtöbb bevándorló
lengyel, vietnami, horvát, chilei, afrikai,
illetve Fülöp-szigeteki származású.
A pápa megbízottja
Franc Rodé bíboros képviseli a Szentatyát a Gyulafehérvári Fõegyházmegye
ezeréves fennállását ünneplõ szertartásokon szeptember 29-én. A millenniumi
évet 2008. szeptember 13-án nyitották
meg a csíksomlyói kegytemplomban, és
2009. szeptember 29-én, Szent Mihály
arkangyal ünnepén zárják be a gyulafehérvári székesegyházban.
Hazánkba jön a generális
Adolfo Nicolás, a jezsuita rend legfõbb
elöljárója szeptember elején Magyarországra látogat, az önálló magyar rendtartomány 100. évfordulóján rendezett megemlékezésre. A generális szeptember 6-án,
vasárnap 16 órától találkozik a Mária utcai
jezsuita templomban a magyarországi és a

Van annak talán ötven esztendeje is,
hogy Ibrahim és a kádi találkozásáról a
következõ tanmesét olvastam.
Élt valahol messze keleten egy igen
okos ember, úgy hívták, hogy Ibrahim.
Tudása, ismereteinek végtelensége messze
földön híres volt. Elolvasta a világ majd
minden tudós könyvét, és az azokban rejlõ
ismereteket nemcsak megjegyezte, hanem
alkalmazni is tudta. Jöttek is hozzá tanácsért az emberek seregestõl. Egy szép napon a kádi is meglátogatta Ibrahimot, és
beszélgetésük során elmondta, hogy nem
helyesli a világ vezetésének felosztását.
Hiszen az olyan nagy tudású embereknek,
mint Ibrahim, magasabb pozíciót kellene
betölteniük, például az õ helyére is alkalmasabb lenne, nagyobb haszonnal járna
egy olyan minden téren ismeretekkel rendelkezõ egyén kinevezése, mint nagyra
becsült vendéglátója. Ibrahim válasza nem
a szerénység példája volt:
– Oh, kádi! Milyen igazad van! Elolvastam a világ összes könyveit, megtanultam mindent, amit földi tudományokról ember megtanulhat, de sehol nem találkoztam olyan államférfival, aki ilyen
õszintén bevallotta volna tudatlanságát,
mint te, Népek Atyja! Bizony jól mondtad: sokkal hasznosabban tudnám betölteni helyedet.
A kádi kíséretének tagjai szörnyülködve szisszentek fel ekkora pimaszság
hallatán. Már látták a tudós Ibrahimot a
tömlöc mélyén, vagy akár a vesztõhelyen is! De a kádi csak mosolygott, és így
folytatta:
– Látod Ibrahim, te Tudósok Tudósa,
mindezek miatt úgy döntöttem, hogy átadom neked a helyemet. Mielõtt azonban ezt megtenném, még egy próba elé
állítalak.
Ibrahim arca öntelt magabiztosságtól
csillogott.
– Halljam kérdésedet, Népek Atyja, és
bizonyára azonnal megválaszolom, bármily bonyolult legyen is az!
A kádi arca mosolygós maradt továbbra is, amikor ezt mondotta:
– Úgy döntöttem, óh Tudományok Tudója, hogy három hónapra a börtönbe záratlak. Ezalatt a három hónap alatt neked
egyetlen feladatot kell megoldanod: börtönõröd nevét kell megállapítanod. Ha ezt

környezõ országokból érkezõ jezsuitákkal.
Szeptember 7-én 9 órától a magyar jezsuita provincia tagjainak találkozójára kerül
sor, amely 17 órakor fejezõdik be a jubilánsok miséjével. A generális szeptember
8-án Miskolcra látogat, hogy megtekintse
az ott mûködõ jezsuita gimnáziumot, 9-én
pedig Erdõ Péter bíboros prímás meghívására felszólal a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia ülésén.
Dél-Afrika vértanúja
A szent életû Benedict Daswa (1946–
1990) a mágia ellen lépett fel Dél-Afrikában. A CISA nevû afrikai egyházi hírügynökség július 14-i jelentése szerint a
tzaneeni püspökség vizsgálatának lezárását követõen a vértanú boldoggáavatási eljárásának elindítását kezdeményezték.
Benedict Daswa a Limpopo vidékén
élõ venda törzsbõl származott. Tanítónak
készült, pedagógiai tanulmányai során ismerte fel a katolikus hit és a tradícionális
mágia összeegyeztethetetlenségét. Ettõl
kezdve a magán- és a közéletben egyaránt
határozottan fellépett a babonaság különbözõ formái ellen. 1990-ben, miután
megtagadta, hogy pénzadománnyal támogasson egy varázslatot, megkövezték,
majd agyonverték.
o

a feladatot megoldod, három hónap után
átadom neked minden hatalmamat.
Ezzel a kádi testõrei megragadták Ibrahimot, és bezárták a börtönbe. Az ott eltöltött
napok alatt Ibrahim még egyszer átgondolt
mindent, amit valaha olvasott, vagy tanult,
de a kádi feladatának megoldásához nem talált útmutatást. Megpróbált beszélgetést kezdeni börtönõrével, amikor az naponta kétszer ételt hozott foglyának, de választ soha
nem kapott. Érdeklõdött rokonairól, arról
milyen vidékrõl származik, majd végsõ kétségbeesésében különbözõ keresztneveken
szólította õrét. De annak arcán egyik névnél
sem látott változást. Így telt el a három hónap, és a kádi maga elé vezettette Ibrahimot.
A tudós sápadtan állt elõtte, és szomorúan
nézett urára, nyoma sem volt már sem az önbizalomnak, sem a tiszteletlen hangnak.
A kádi most is mosolygott, és kíváncsian kérdezte:
– Nos, Tudósok Tudósa, sikerült megállapítanod börtönõröd nevét?
Ibrahim a szégyenkezéstõl és félelemtõl remegve válaszolta:
– Oh, Népek Atyja, megpróbáltam
mindent. Összes tudományomat felsorakoztattam, de börtönõröm nevét nem
tudtam megállapítani.
A kádi továbbra is mosolygott, majd
így szólt:
– És mond, megkérdezted tõle akár
csak egyszer is, hogy mi a neve?
– Nem, kádi, ezt nem kérdeztem – válaszolt álmélkodva Ibrahim.
– Én ugyanis – folytatta a kádi – parancsot adtam õrödnek, hogy semmire nem
szabad válaszolnia, csak erre az egyetlen
kérdésre. Miután ezt nem kérdezted, nem
is tudtál meg semmit. Látod Ibrahim, ha
ezt a mindenek közül legegyszerûbb kérdést feltetted volna, most te ülhetnél az én
helyemre. De te ezt elmulasztottad és ezzel fényes bizonyítékát adtad annak, hogy
a népek vezetéséhez nem elég a tudomány. Ahhoz több és kevesebb kell. Mert
jegyezd meg, Ibrahim a tanulságot: a tudományok végtelensége néha eltakarja a
legegyszerûbb dolgokat. Pedig a népek
vezetéséhez ezek meglátása, felismerése
talán a legszükségesebb.
Bizony, bizony... A kevesebb is tud néha
több lenni.
Elmesélte: Ramsay Gyõzõ

Maron József 1911. június 24-én született Székesfehérváron. 1930. szeptember 1-jén belépett a Jézus Társaságba.
1936-ban a kínai misszióba érkezett, és
Shanghai-ban tanulta a kínai nyelvet két
éven át. 1942. június 3-án szentelték
pappá Shanghai-ban. 1952-ben a kommunisták kiutasították az országból, és
akkor Tajvanba ment. Azóta ott apostolkodott különbözõ beosztásokban. 2009.
augusztus 8-án halt meg Tainan városában a Chengkung Egyetemi Kórházban.
***
Elhunyt Püski Sándor
Életének 99. évében, augusztus 2-án
Budapesten elhunyt Püski Sándor. A
Püski Kiadó alapítója 1911-ben született, tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karán végezte
1935-ben. Rá négy évre megalapította a
Magyar Élet Könyvkiadót, amely fõleg a
népi írók mûveit jelentette meg.
1942-ben és 1943-ban a szárszói konferenciák egyik szervezõje volt. Koholt
vádak alapján 1962-ben bebörtönözték,
ahonnan 1963-ban szabadult. Feleségével 1970-ben kivándoroltak New Yorkba. Itt alapította meg 1975-ben a Püski
Kiadót, emellett kiállításokat, filmvetítéseket, elõadásokat szervezett, és számtalan magyar mûvészt, írót, tudóst látott
vendégül. A Püski Kiadó 1988-ban Budapesten, a Krisztina körúton alapította
meg kiadóját és könyvkereskedését.
Püski Sándort augusztus 13-án a budapesti Farkasréti temetõben helyezték
örök nyugalomra.
o
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR
„Jelige” – postaköltség
5,00 EUR
Üzleti-, nyereséges hirdetés betûnként
0,20 EUR
Nagybetûs sorok betûnként
0,40 EUR
Egyszerû, 1 „pontos” keret
10,00 EUR
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!
Hirdetéseket csak a hirdetési díj befizetése után közlünk! A hirdetések befizetésének határideje legkésõbb a hó 10-ig! A hirdetések szövegéért, stílusáért a
szerkesztõség nem felel!

(Folytatás az 5 . oldalról)

A mozgalom és tagjai számos karitatív
akció kezdeményezõi és támogatói voltak, nemzetközi fórumokon törekedtek
az elnyomott magyar egyházak és nép
egyik szószólója lenni.
A KMÉM szervezeti feloszlásának fõ
oka kettõs: Egyrészt 1991-ben a Gyõrben tartott kongresszussal a KMÉM
(önállóságát megtartva) mint mozgalom
hazatért. Most már a Magyar Pax Romana folytatja hazai körülményeknek megfelelõ munkásságát. Másrészt viszont a
Nyugaton beilleszkedett emigrációs
életforma a hazából való kizártság megszûntével szervezeti életének egyik fõ
motívumát is elvesztette.
Amíg lesz rá igény, addig a helyi csoportok (Bécs, Eindhoven, Innsbruck, München
és Toronto) folytatják közösségi életüket a
Pax Romana szellemében.
o

CSÍKSOMLYÓ...
(Folytatás a 6. oldalról)

Szentlélek hét ajándékának fénye aranyozza be: a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a
tudomány lelke, a tanács lelke, az erõsség
lelke, a jámborság lelke, az isteni félelem
lelke. Jakab Gábor kötetzáróként olvasható
elmélkedései segítenek bennünket abban,
hogy elmélyedjünk, megértsük és életünk
tájékozódási pontjaivá, cselekvéseink vezérelveivé avassuk ezeket az ajándékokat.
Méltatásunkat egy szép középkori Mária-himnusszal kezdtük. Záró sorainkban
a százezrek ajkán felcsendülõ Mária-énekek tárát egészítsük ki a felsõbányai katolikus temetõben nyugvó plébános, Pály
Ede, A magyarok Nagyasszonyához írt
gyönyörû szép versének/énekének kezdõ
soraival: „Nagyasszonyunk! hazánk reménye! / Bús nemzeted zokogva esd. /
Nyújts irgalom-jobbot feléje, / Botlásiért
óh meg ne vesd! / Mi lesz belõlünk, hogyha elhagysz? / Ah, árvaságunk sírba hervaszt! / Minden reményünk csak te vagy,
/ Szent Szûz Anyánk, óh el ne hagyj!”.
Máriás József
(Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón
Pünkösdi búcsúk 1990–2009 között –
Összeállította és szerkesztette Jakab Gábor, Verbum Kolozsvár 2009.)
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MAGYAR NYELV SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

HIRDETÉSEK

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdekl!dni lehet magyar nyelv" szentmisék helye és ideje után.
Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu.

Balatonakarattyán szép fekvés", négyszobás,
étkez s, 2 fürd szobás nyaraló eladó. Érdekl dni júniustól a helyszínen: 0036-30/329 44 05, v.
0049-(0)708!/63 43, este.

ANGLIA:
London: Virágh József f lelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GBLondon, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-027!.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Miséz helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.magyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdekl dni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St. John
The Baptist Presbytery, Dowling Street, Rochdale,
OL!! !EX, Tel./Fax: 0044-(0)!706/64 59 37. Miséz helyek: Rochdale, Wolverhampton, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, f lelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-!070 Wien, Tel.: 0043-!/526 49 72; Fax:
0043-!/526 49 72 25. Miséz helyek: Bécsújhely
(Familien-Kirche) !7.00-kor; Bécs, vasárnaponként
!!.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7. E-Mail:
bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at
Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este !8.30, A-!090
Wien, Boltzmanngasse !4, Tel.: 0043-!/3!7 3656.
Burgenland/Alsó!r: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-750! Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34!08. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.
hu Miséz helyek: Alsó r, vasárnaponként 9.00kor, Fels r, vasárnaponként !0.!5-kor.
Graz: Ugri Mihály gondnok, Tel.: 00433!6/68 35 08; szentmise a hónap els vasárnapján
!0.00 órakor, a többi vasárnapokon !7.00 órakor
a Welsche-Kirche-ben, Griesplatz 30. sz.
Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-5!2/204 !03. Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ern , Ungarnseelsorgezentrum d. Diözese Linz, Petrinumstr. !2, Haus 7, A4040 Linz, Tel.: 0043-732/73658!-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at; Miséz helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Ft. Norbert Jakab, Tel.:00434733/232 v. 0043-6768 7727 444, E-mail:janorth@
freemail.hu; Szentmise minden hónap utolsó vasárnapján !3.00-kor a Kapuziner Kirche-ben,
Waaggasse !5, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton !7.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. !35. Érdekl dni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/8!72!232.
BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit !23,
B-!050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 !88.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor f lelkész,
Aum nier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, Tel.: 0032-4/22 33 9!0; Fax: 0032-4/22!!6 09.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó f lelkész, szentmise
minden vasárnap !!-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-750!0 PARIS, Tel.: 0033-!/42 086!70, Fax: 0033!/42 067!55, http://magyarmisszio.free.fr.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 50!636.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Miséz helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdekl dni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86!54 Augsburg, Tel.:
0049-82!/4! 90 25 30 vagy 0049-82!/4! 90 25 !9,
vagy mobil: 0049-!5!/!4 23 28 06.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséz helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg. Érdekl dni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-9057! Schwaig. Tel.: 0049-9!!/507 57 96.
Esseni Egyházmegye: Miséz
helyek:
Duisburg, Essen. Érdekl dni: Ung. Kath. Mission,
Fraziskaner Str. 69a, D-45!39 Essen. Tel.: 004920!/28 47 40 vagy Kölnben: 0049-22!/23 8060.
Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Miséz helyek: Mannheim,
Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken, Freiburg,
Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Baden Baden.
Érd.: Ft. Dr. Szabó József, Ungarische Katholische
Mission, Elbinger Str. 2/A, D-76!39 Karlsruhe.
Tel.: 0049-72!/ 6872!5.
Berlini és Hamburgi F!egyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye: Miséz helyek: Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel,
Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische
Mission, Bürgerweide 35, D-20535 Hamburg,
Tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni F!egyházmegye és Aachen: Miséz
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdekl dni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse
96, D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@
netcologne.de Tel.: 0049-22!/238060. Fax: 004922!/ 232!20; http://www.ungarnzentrum.de

Eladó Komáromban 2 szoba összkomfortos,
távf"téses, második emeleti, kiemelt min ség", 2
szobás lakás, garázzsal. A gyógyfürd pár kilométerre fekszik a lakástól, ligetes környezetben, közel
Budapesthez. T.: 0049-89/370 64 7!6, este.
Buda környéki kis faluban !994-ben épült 500
m² alapterület", gazdálkodásra is alkalmas lakóház,
5760 m²-es telken eladó. T.: 0036-!/274 20 47.
Budapesten eladó (!20 000 #), 2 szobás,
parkettás (84 m²+!0 m² galéria), összkomfortos,
cirkonf"téses, várra néz lakás (Döbrentei u., Erzsébet-híd budai oldal), szecessziós, liftes házban,
belmagasság 4,5 m, márványfürd vel. Érdekl dni:
estillo@gmx.net.
Gyógytornász, 3! éves magyarországi férÞ
8 éves szakmai tapasztalattal (nemcsak szakmai)
munka iránt érdekl dik. T.: 0049-89/666 52 7!9,
e-mail: f.detre@freemail.hu.
Siófokon 56 m²-es (2 szoba + étkez ) III.
emeleti lakás bútorozottan eladó. Irányár: 45 000
#. Érdekl di: 0036-!/24 26 096.
Ezúton keres társat 55 éves, Németországban él hölgy, komoly szándékkal. Állat- és természetszeret k fényképes jelentkezését várja.
E-mail: bogika4@hotmail.de
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Miséz helyek: FrankfurtRödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdekl dni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 2!, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de
München-Freisingi F!egyházmegye: Miséz helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdekl dni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Miszszió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-8!925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/9854!9.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.
ungarische-mission.de
Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyházmegyék: Miséz helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-Vluyn. Érdekl dni: Ft. Bagossy István,
Kath. Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48!57
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-25!/32 65 0!.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de
Passaui Egyházmegye: Miséz hely: Passau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94!2! Salzweg, Telefon: (08505) !2 29.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Miséz helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim,
Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen,
Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen,
Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen, Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdekl dni: Dr.
Tempßi Imre, Ungarische Katholische Gemeinde,
Albert-Schäfße-Str. 30, D-70!86 Stuttgart. Tel.:
0049-7!!/2369!90, Fax: 0049-7!!/2367393,
E-Mail: missio@ukgm-stgt.de v. tempßiimre@
yahoo.de www.ukgm-stgt.de
Würzburgi Egyházmegye: Miséz hely:
Würzburg. Érdekl dni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-93!/38 62 43, Fax:386-405.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelv" lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László f lelkész,
PontiÞcio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia !, I-00!86 Róma. Telefon: 0039-06/6842620, pminemeth@gmail.com. Miséz helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján !!-kor, S.
Maria dell’ Orazione (Via Giulia, kivéve júl., aug.,
dec.) és a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában minden kedden 8.00-kor.
Milánó – minden hó els vasárnapján !6.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale !9, kivéve jan.,
júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/
347.344.55.38, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. !35, CH-8057
Zürich, Tel.: 004!-44/36 23 303. E-Mail: f.vizauer
@gmx.ch; Miséz helyek: Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 004!-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján !!.!5kor, az Orsolyiták templomában (rue de Lausanne).
Miséz helyek: Genf: Szentmise minden hó !. és
3. vasárnapján. Tel.: 00 4!-22/79!0458; Lausanne:
Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnapján. Tel.:
004!-2!/6478 678; Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 77!7, CH-3000 Bern. E-Mail: info@
katolikus.ch http://www.katolikus.ch
Basel: Pál István, Tel.: 004!/765!8544!.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor.
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A boldoggáavatásról
Az Életünk 2009. július–augusztusi
számában cikk jelent meg VR jelzéssel (5. oldal) Bálint Sándor emlékezete címmel. A cikk szépen összefoglalja
Bálint Sándor életm"vét és tudományos
munkásságát. Kár, hogy nem tesz említést arról a tényr l, hogy Bálint Sándor
boldoggáavatása folyamatban van, az
ügy egyházmegyei szakasza lezárult,
ennek iratai már egy éve Rómába érkeztek, ahol a szükséges vizsgálatok után a
szenttéavatási ügyekkel foglalkozó vatikáni kongregáció ez év tavaszán kibocsátotta az ún. „decreto della validità”-t,
azt az okmányt, amely elismeri, hogy az
egyházmegyei vizsgálat szabályszer"en
folyt le. A posztulátor kérésére a vatikáni
kongregáció relátort nevezett ki az ügyhöz, akinek vezetésével megkezd dött a
Bálint Sándor életszentségét bizonyító
dokumentum, az ún. „Positio” összeállítása. Ennek az összeállításnak az a célja,
hogy bizonyítsa: Bálint Sándor valóban
h sies fokban gyakorolta az erényeket.
Fontos lépés a boldoggáavatás felé.
Ruppert József piarista,
Bálint Sándor ügyének posztulátora

***
Valóban az utolsó órában lennénk?
Nagyon érdekes és szokatlan cikket
közölt az Életünk 2009. július–augusztusi
száma. A jósn k üveggömbjét a tudósok
vették át. Most Hetesi Zsolt asztroÞzikus
a jós. De olyan jós, akinek sajnos sokban igaza van, mert nem üveggömbbe
néz bele, hanem száraz és kellemetlen
tényeket tár fel. Röviden összefoglalva:
El bb-utóbb elfogy a három nagy tradicionális energiahordozó, az olaj, a gáz és
a szén. Jelenleg csaknem minden energiaigényes emberi aktivitás ezekre épül.
Sajnálatos tény, hogy a sok szélkerék,
napelem, vízi er m" összes energiatermelése csak pár százaléka a három nagy
energiaforrás termelésének. S hogy milyen nehéz áttérni megújuló energiára,
azt jól mutatja a németországi Lieberose
melletti régi katonai gyakorlótér napelemekkel való beborítása. 200 futballpálya
nagyságú területr l és 700 ezer panelról
van szó. Ez az óriási telep 50 megawattot fog produkálni 2009 szét l, míg a
közelében lev janschwaldei nagy széner m" 3000 megawattot termel, hatvanszor többet. Ez mutatja, hogy milyen
nehéz a legnagyobb jóakarat mellett is a
három nagy energiaforrást a nem szenynyez energiaforrásokkal helyettesíteni.
De a jóslatokkal néha baj van. Nem
mindig válnak be. Vegyük sorra az utolsó 40 év nagy jóslatait.
!970 körül egyes városokban nagy
számlálótáblákat állítottak fel, melyek
Szerkeszt ségünknek több mint
egy évtizeden át, az EUR bevezetése után és az utóbbi években történt áremelkedések ellenére is sikerült meg riznie a lap el Þzetési
árát. Legutóbbi árkiigazításunk
!999-ben volt. Tekintettel az emelked árakra és a növekv munkabérekre, az újság önköltségét már
nem fedezi az el Þzetési ár. Ezért
lapunk jöv jének biztosítása érdekében, a tavaszi Európai Magyar
Papi Konferencián résztvev külföldi magyar lelkészek Passauban
úgy döntöttek, hogy 20!0. január
elsejét l az ÉLETÜNK évi el Þzetése !5 EUR-ról 20 EUR-ra emelkedik. Az egyes szám ára 2 EUR,
a dupla számé 3 EUR. Olvasóink
szíves megértését kérjük.
A Szerkeszt!ség

mutatták Földünk lakosságának számát.
Szinte másodpercenként kattant a mutató, jelezvén egy új kis ember érkezését.
A cél az volt, hogy Þgyelmeztessék, milyen gyorsan növekszik a Föld lakossága. Megjósolták, hogy !990-re, 2000-re
mennyire n meg Földünk lakossága.
Aztán leszerelték a táblákat, hisz bármennyire is elhittük, amit mutatnak,
nem tudtunk mit tenni.
A következ nagy jóslat volt a lyuk
az ózonrétegen, s az ebb l származó
baj, mármint a b rrák a sz"retlen UVsugarak miatt.
Aztán jött a klímaváltozás, s végül a
hagyományos energiaforrások kiürülése,
azaz Hetesi Zsolt jóslata.
A négy nagy jóslatból az els már
bevált, már közeledünk a 7 milliárd
földlakóhoz. Az ózonlyuk-katasztrófából nem lett semmi. A klímaváltozás
körül nagy viták vannak, az nem olyan
biztos, hogy hatása olyan katasztrofális
lesz, mint mondják. A jóslások hasonlítanak az üveggömb-jósláshoz, mondják
sokan.
Hetesi Zsolt jóslata viszont be fog
válni, mert ha azt vonjuk ki a földb l,
ami véges, akkor az nyilván véget fog
érni. Ha valamiben vitába mernék szállni vele, az az lenne, hogy hitem szerint
a nagy olaj-, gázvállalatok kutatólaboratóriumaiban komoly munka folyik
azirányban, hogy mit lehet tenni, ha elfogy az olaj és gáz. Ez a kutatás titkos,
s eredményével nem fognak nyilvánosságra lépni, amíg nem kell, azaz ameddig van olaj és gáz.
De legyünk optimisták, hisz nem vagyunk energia nélkül. A kifogyhatatlan
Nap percenként olyan óriási energiával
bombázza a Földet, hogy pár perc sugárzás összege valószín"leg kiteszi az öszszes emberi energiatermelést. (...)
Borka László, Oslo
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