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„AZ ATYA MÁS VIGASZTALÓT
AD NEKTEK…”
Írta: Palánki Ferenc egri segédpüspök

XVI. Benedek pápa levele a
szeminaristákhoz

1. Aki pappá szeretne válni, annak
elsõsorban „Isten emberének” kell
lennie, ahogy ezt Szent Pál írja (1Tim
6,11). Számunkra Isten nem távoli elmélet, nem olyan ismeretlen valaki,
aki az õsrobbanás után háttérbe vonult. Mi Jézus Krisztus arcában Isten
arcát látjuk. Szavaiban magát Istent
halljuk, amint hozzánk szól. Ezért a
papság felé vezetõ úton és a papság
során a legfontosabb a személyes kapcsolat Istennel Jézus Krisztusban. A
pap nem valamiféle egyesület vezetõje, amelynek taglétszámát megõrizni
vagy növelni igyekszik. Õ Isten hírnöke az emberek között. El akarja õket
vezetni Istenhez, hogy így növelje az
emberek közötti valódi közösséget is.
Ezért, kedves barátaim, fontos, hogy
megtanuljatok állandó kapcsolatban
élni Istennel. Amikor az Úr azt mondja: „Mindenkor imádkozzatok!”, természetesen nem azt kéri, hogy minden
pillanatban imát mondjuk, hanem azt,
hogy soha ne veszítsük el bensõséges
kapcsolatunkat Istennel. Imádságunk
értelme az, hogy gyakoroljuk magunkat ebben a kapcsolatban. Ezért fontos, hogy napjaink imádsággal kezdõdjenek és fejezõdjenek be, hogy a
Szentírás olvasásában Istenre figyeljünk, hogy elmondjuk neki vágyainkat
és reményeinket, örömeinket és bánatainkat, tévedéseinket és hálánkat
minden szép és jó dologért. Ilyen módon mindig Õ lesz a szemünk elõtt,
mint életünk igazodási pontja. (…)
2. (…) Az Istennel való kapcsolatunk
és életünk középpontja az Eucharisztia. Napjaink középpontjává kell válnia
annak, hogy belsõ átéléssel megünnepelhetjük az Eucharisztiát, és így személyesen találkozhatunk Krisztussal.
(…) A helyes eucharisztikus áldozathoz
az is szükséges, hogy megismerjük,
megértsük és megszeressük az Egyház
liturgiáját, annak konkrét formájában.
A liturgiában együtt imádkozunk minden korok hívõivel: a múlt, a jelen és a
jövõ egybekapcsolódik az ima nagy kórusában. (…)
3. Fontos a bûnbánat szentsége is.
Arra tanítja az embert, hogy Isten
szemszögébõl lássa saját magát, és rászorítja arra, hogy becsületes legyen
önmagával szemben. Elvezeti az alázatra. Az arsi plébános mondta egyszer: „Ti azt gondoljátok, hogy nincsen
értelme elnyerni a feloldozást ma, ha
tudjátok, hogy holnap újra elkövetitek
ugyanazokat a bûnöket. Pedig – õ
mondja így – maga Isten is elfelejti abban a pillanatban a ti holnapi bûneiteket, hogy odaadhassa nektek mai kegyelmét.” Noha mindig ugyanazok ellen a hibák ellen kell harcolnunk, fontos, hogy szembeszegüljünk a lélek elkorcsosodásával, azzal a közönnyel,
amely beletörõdik, hogy az ember már
csak ilyen. (…)
(Folytatás a 7. oldalon)
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A Szentlélek eljövetele
XV. századi kódex iniciáléja

A REMÉNY EMBERE
A remény embere vagyok, nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a reményt, hanem
egyszerûen hiszem, hogy a Szentlélek
mûködik az Egyházban és a világban,
akár tudunk róla, akár nem. A remény
embere vagyok, mert hiszem: a Szentlélek mindörökké a Teremtõ Szellem,
aki minden reggel új szabadságot, örömet és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. (…) Remélni kötelesség,
nem fényûzés. A remény nem álmodozás, ellenkezõleg: eszköz, hogy álmunkat valóra váltsuk. Boldogok, akik álmodni mernek, s álmukért kemény
pénzzel fizetnek, hogy testet öltsön az
emberek életében.
Suenens bíboros

Jézus az utolsó vacsorán, búcsúbeszédében ígéri meg tanítványainak a Szentlelket. Az a más Vigasztaló – akirõl János apostol evangélimában (14,16) olvasunk – az Igazság Lelke, aki örökre velük marad. Azért „más”, mert az eddigi
vigasztaló maga Jézus volt, aki sok mindenre megtanította az apostolokat. Példát adott nekik alázatból, szolgálatból, szeretetbõl. Most búcsúzni készül tõlük,
s ezért ígéri meg, hogy nem hagyja árván övéit. Akik befogadják a Lelket, azokban benne fog lakni, érezhetik hatását életük minden napján.
„Nem hagylak árván titeket” (Jn 14,18) lettek arra, hogy bátran kiálljanak az em– ez az ígéret a keresztény remény alapja. berek elé. Hirdessék Krisztus EvangéliuA vigasztaló Szentlélek adja az embernek mát, a feltámadást. Ugyanazok az embea reményt, hogy van reális esélyünk a bol- rek voltak, akik egykor elfutottak, akik
dog életre. Valóban szükségünk van a re- gyáván bezárkóztak az utolsó vacsora terményre, a nagy remény pedig csak Isten mébe, mert féltek, most pedig kimennek
lehet, aki a – Szentlélek által – nekünk az utcára, szót értenek mindenkivel, mert
ajándékozza magát. Jézus nem valami em- Isten csodás tetteit hirdetik (ApCsel
léktárgyat, képet akart itt hagyni magáról, 2,11). Péter, aki háromszor is letagadta,
hanem Õ maga akart itt maradni – a kenyér hogy valaha is találkozott Jézussal, most
és a bor színe alatt. Minden szentmisében, bátran kiáll, és olyan erõvel beszél, hogy
a pap szavára, a Szentlélek által történik még aznap háromezer ember megtér.
Megdöbbentõ ez a változás.
meg az átváltozás, az átlényegülés.
Így lettek azután az apostoloknak „cseJézus elsõ ajándéka a feltámadás után a
Szentlélek: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn lekedetei”. Ezek a cselekedetek a hitük20,22). Errõl tanít a IV. kánon: „És hogy bõl fakadtak, és arról tanúskodtak, hogy
már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, az életüket teljesen odaadták Istennek.
Az „Úr Lelke” volt rajtuk is, hogy
aki értünk meghalt és föltámadt, elküldte
tõled, Atyánk, a híveknek elsõ ajándékul a „örömhírt vigyenek a szegényeknek, viSzentlelket, befejezze Krisztus mûvét a vi- gasztalást a szomorkodóknak, szabadulást a foglyoknak”.
lágban, és mindent megszenteljen.”
A Lélek indítására keltek útra, hogy a
Pünkösd napján a Szentlélek betöltötte
az apostolokat. Hirtelen, mondhatnánk pogányoknak is hirdessék a jó hírt. A Léváratlanul, de nem készületlenül érte õket lek segítette õket, hogy a közösségben
a Lélek kiáradása. Jézus mennybemene- felmerülõ problémákat szeretettel tudják
tele után együtt imádkoztak, közösségben megoldani. A Lélek segítségével kéJézus anyjával, Máriával. Nem tudták, mi szültek a szent iratok: az evangéliumok,
következik, nem tudták, milyen lesz ez- a levelek stb. A Lélek erejébõl lett köután az életük, de együtt maradtak, mert rülményfüggetlen az Istennel való kapJézus erre kérte õket. A közös ima meg- csolatuk, lettek hiteles képviselõi az Úrnyitotta, kitágította szívüket, hogy be tud- nak, vagyis mindenkihez szeretettel viják fogadni Isten ajándékát. Isten Lelke szonyultak, még az üldözõik felé is.
(Folytatás a 4. oldalon)
pedig teljesen átformálta õket. Képesek

CSERHÁTI FERENC AMERIKAI LÁTOGATÁSA (1.)
New Jersey államban
A külföldön élõ katolikus magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök, Cserháti Ferenc hosszabb lelkipásztori látogatásra érkezett az Egyesült Államokba és Kanadába. A látogatást a püspök
észak-amerikai delegátusa, Kiss G. Barnabás OFM szervezte. Az alábbiakban a
püspök New Jersey térségében tett látogatásáról olvashatnak.
Cserháti Ferenc május 13-án érkezett tek részt. A hivatások világnapja alkalmáNew Yorkba, ahol Vas László, a New Jer- ból mondott szentbeszédében Cserháti Fesey államban található Passaic magyar renc a papi és szerzetesi hivatások sürgetõ
plébánosa várta a repülõtéren.
Másnap délelõtt a hazánkból
érkezett fõpásztor Passaicben,
a helyi magyar iskola igazgatójának vezetésével meglátogatta
a templom mellett mûködõ
Szent István Magyar Iskola
mintegy 120 tanulóját, örömmel kérdezgette a gyerekeket,
elbeszélgetett a tanárokkal és a
szülõkkel.
Délután New Brunswickba,
a Szent László egyházközségbe
érkezett, ahol Polgár Capistran
OFM plébános köszöntötte a
magyar fõpásztort, aki elõesti
szentmisét mutatott be, amelyen a hívek nagy számban vet- Az amerikai magyar papok Cserháti püspökkel

kérdésére irányította a figyelmet, kiemelte,
hogy minden hívõnek tudatosítania kell hivatásébresztõ kötelességét. Biztatta a fiatalokat, hogy figyeljenek Isten hívó szavára,
és bátran vállalják a szép és nemes papi hivatást, hiszen a nyugati magyar egyházaknak különösen nagy szükségük van a külföldi fiatal magyar papi hivatásokra.
A szentmise végeztével a
brunswicki magyarok központjában, a közeli Amerikai Magyar
Atlétikai Klub dísztermében fogadás keretében találkozott a
püspök a magyar hívekkel, és
hosszasan elbeszélgetett velük.
Hivatások vasárnapjánCserháti püspök a passaici Szent
István-templomban hét fiatalt
részesített a bérmálás szentségében. A szentmisén azt hangsúlyozta, hogy ez a szép ünnep
elsõsorban a fiataloké, akik
meghallották és követték az
Úr hívó szavát, és felkészültek
a bérmálásra.
(Folytatás a 3. oldalon)
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ÉLETÜNK

HITÜNK KÉRDÉSEI
Az erkölcsi döntés – és a dilemma
Hasznos dolog megismerni az emberi döntések feszült és kényszerû választási helyzeteit. Saját sorsunkban legtöbben nem szembesülünk halálos dilemmákkal, de kisebb-nagyobb döntések sorozata végigkíséri az életünket.
Például ilyenekkel: „Megmondjam neki, hogy ezt rosszul tette?” Ha megmondom, megsértõdik. Ez nem jó. Ha
nem mondom meg, tovább csinálja. Ez
sem jó. – Mi a teendõ?
A dilemma a mindkét végén nehéz
döntési helyzet: akár ezt választom, akár
azt. A történelem eseményeinek láncolatában is jó, ha felismerjük azokat a feszült döntési helyzeteket. A világirodalom ugyancsak számtalan dilemma helyzetet mutat fel a figyelmes olvasónak.
Egy skót ballada hatása felejthetetlen
számomra: a Sir Patrick Spens. A ballada
szerint a skót király nem bírja elviselni
egyik hûséges emberének kiválóságát, levelet küld általa a norvég királynak. A levél azonban csupán gonosz tervének eszköze. Persze „szép új hajóját” is ki kellene
próbálni, indokolja a parancsot. De miért
éppen akkor? Hiszen a téli idõben életveszélyes. A jeges télben száll tehát hajóra
embereivel a „jó Sir Patrick Spens”, aki
hûséges embere a királynak. Tudja, hogy
az a tengeri út tél idején a biztos halált jelenti. A parancs megtagadása, vagy a király szavához való hûség a tét. Ez a dilemma lényege. S õ hûségében a halált választja. A ballada pedig így fejezõdik be:
„Feljül, feljül Aberdoornon,
A mélység ötven öl;
Ott fekszik a jó Patrick Spens,
Az urak is körül.”
(Arany János fordítása)
Filmeken, színdarabokban láthatjuk
azokat a feszült döntési helyzeteket, amelyek nélkül tulajdonképpen igazi drámáról nem is igen beszélhetünk. De az élet is
ezt tanúsítja. Vegyük csak a cserbenhagyásos gázolás esetét, amikor az autós a
saját bõrét akarja menteni, mint annyian a
hasonló életszituációkban. Elhajt, abban a
reményben, hogy nem fogják megtudni.
De a lelkiismeretét nem csaphatja be.
Hankiss Elemér még a pártállam idõszakában indított el egy érdekes és igényes
tévésorozatot az erkölcsi dilemmáról. A
társadalom különbözõ rétegeibõl választotta ki az állásfoglalásra meghívottakat,
különbözõ életkorú férfiakat és nõket (két
alkalommal én is a meghívottak között
voltam). „Ön hogyan döntene az õ helyében?” – erre a kérdésre kellett válaszolnunk. A leghatásosabb a következõ – tipizálható – döntési alaphelyzet volt:
A megszállt városban a partizánok
megöltek tíz ellenséges katonát. A megszállók parancsnoka összehívja a város
vezetõit, és felszólítja õket: nevezzék
meg azt a száz polgárt, akiket a megszállók megtorlásképpen majd kivégeznek.
Ha nem teszik meg, a száz helyett ezret
fognak kivégezni. – Többszörösen összetett, súlyos erkölcsi dilemma ez: hiszen
bármelyiket választják a város vezetõi, a
következmények többszörösen halálosak.
Akik a megkérdezettek közül ismerték
a Bibliát, ösztönösen ráéreztek az egyetlen
kielégítõ megoldásra – ha az egyáltalán
járható – a Krisztus adta döntési modell
alapján. Ilyen és hasonló esetekben ugyanis elsõsorban az önkéntesen vállalt áldozat
az, amely jogilag és erkölcsileg egyértelmûen igazolható. Nem végezhetünk ki tíz
embert, akaratuk ellenére, hogy õket feláldozva százat megmentsünk! Ez nem a
„több vagy kevesebb” matematikai problémája. Ez erkölcsi döntés kérdése.
Az igazi dilemma olyan nehéz döntési
szituáció, amelyben nem kerülhetjük el a
rossz következményt, akár így döntünk,

akár úgy. A legkeményebb formái a dilemmának azok, amikor az emberi döntésben tényleg élet-halál kérdésérõl van
szó. Cromwell híres dilemmáját lehet
megemlíteni: „Ha beszélek, a fejembe kerül, ha hallgatok, a lelkembe”. A vértanúk
tulajdonképpen ugyanezt a döntési szituációt élték át, amikor életüket adták a hitükért. Ez Morus Tamás esetében különösen súlyos válaszutat jelentett, hiszen magas tisztségében lehetséges utódja a nyomába sem ért… Hasonló helyzetben sokan erre hivatkozva mentik a bõrüket. Mi
tagadás, õk vannak többségben…
Van a dilemmának kitervelt formája
is: ez voltaképpen tudatosan megtervezett erkölcsi kelepce. Jól ismert az evangéliumi történet az adópénzrõl, amelyben Jézust akarták kelepcébe csalni.
„Szabad-e adót fizetni a császárnak?” –
szegezték mellének a kérdést. Egyértelmû válasz esetén vagy a néppel került
volna szembe, vagy a római hatalommal.
Õ azonban bölcsen kikerülte a csapdát.
Ismerjük és gyakran idézzük is Jézus válaszát: „Adjátok meg a császárnak, ami a
császáré, és Istennek, ami Istené”.
Gyulai Pál, a költõként kevésbé ismert
rangos kritikus egyik verse egy székely
asszony dilemmájáról szól, még az Erdélyi Fejedelemség idejébõl. Báthory István
leverte a székelyek fölkelését, s az özvegy
két lázadó fia a fejedelem börtönében várta az ítéletet, amely így hangzott: „Egyiknek kegyelem, a másik haljon meg”. S az
anyának kellett volna eldöntenie, melyik
maradjon életben. Erre alkotta meg a vers
írója, Gyulai Pál az emlékezetes, szuggesztív hatású szóleleményt: „kegyetlen
kegyelem”. A dilemmát a két fiú ezzel a
döntéssel oldja meg: „Haljunk meg mindketten”. – Nem lett volna más megoldás?
Én hogyan döntöttem volna a helyükben?
A csapdaként alkalmazott dilemmának
jól ismert ószövetségi példája Salamon
király sokat idézett ítélete. A történet szerint két asszony fölébred, mellettük a pólyás csecsemõik. Az egyik gyermek
azonban éjjel meghalt. Mindkét asszony
az élõt vallja magáénak. A király döntése:
ha nem tudnak megegyezni, kettévágatja
a kisdedet, felét az egyik anya kapja, felét
a másik. Az igazi anya erre feljajdulva azt
mondja: akkor inkább legyen a másiké. A

bölcs Salamon csak ekkor hoz valódi ítéletet: „Tiéd a gyermek! Te vagy az igazi
anya!” – mutat az elõbbire.
Gyakran fölmerül bennünk a kérdés:
mit tegyek, ha két rossz között kell választanom? A katolikus erkölcsteológiának
egy nagyon világos elve, amelyet érdemes
megszívlelnünk. E szerint „Lehetetlenre
senki sem kötelezhetõ”. Persze van a fizikai lehetetlen mellett erkölcsi lehetetlen is.
Az a szülõ, aki lehetetlent vár a gyermekétõl, tönkreteheti annak az életét. Mert van
olyan anya, aki fejébe veszi, hogy táncosnõ legyen a leányából, pedig világosan értésére adják, hogy a leány fizikailag sem
alkalmas erre. Az anya ennek ellenére
mindent megpróbál. Holott „Lehetetlenre
senki sem kötelezhetõ”. Az is elõfordult,
hogy egy fiatalembernek döntenie kellett
volna, amikor anyja és felesége engesztelhetetlenül feszült viszonyba került egymással. Ismerõs a dilemma: „Melyiket
szeressem?”. Hiszen mindkettõt szereti,
akkor is, ha már a feleségéhez való tartozása a fontosabb. Elmondta, hogy emiatt milyen lelki gyötrelmeket élt át.
Szabad-e tíz embert akarata ellenére
föláldozni, hogy ezáltal százat megmentsünk? A megoldást nem a matematika jelenti. A tíz ugyan valóban kevesebb, mint
a száz. Embereket azonban nem szabad
akaratuk ellenére föláldozni, még ilyen
esetben sem. „Jobb egy embernek meghalni a népért”? Ez Kaifás fõpap erõsen kérdõjeles bölcsessége, amikor Jézust elítélik.
Mert csak akkor volna érvényes, ha az áldozatra szánt ebbe beleegyezik. A legrangosabb és legbiztosabb megoldás ilyen
esetekben egyértelmûen az önkéntes áldozat. S Jézus Krisztusról azt írja Izajás próféta: „Föláldoztatott, mert maga akarta”.
A calais-i polgárok önként vállalták,
hogy túszok legyenek a városért. Rodin remekmívû szobra õrzi emléküket. Van
azonban más lehetõség is. Ha tíznek kellene vállalni az áldozatot, hogy a száz megmeneküljön, a sorshúzást szintén lehetne
választani, ha ebbe a többiek belemennek.
A kultúra minden területének meglehetnek a saját dilemmái. Emlékezetes Oppenheimer lelki válsága, amikor fölmerült, hogy
tudósként részt vehet-e az atombomba elõállításában. S eseteket lehetne sorolni.
Gondoljunk saját életünk dilemmáira, de
ha különösebbre nem emlékeznénk, érdemes behatóbban megismerni az erkölcsi dilemmát, hogy a Biblia, a történelem vagy az
irodalom ilyen eseteit jobban meg tudjuk
érteni és kellõen megítélni. Boda László
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IMASZÁNDÉKOK
Júniusra
Általános szándék: Hogy a papok,
Krisztus Szívében egyesülve, mindig
igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének.
Jézus Szívét ünnepelve a liturgiával
bepillantunk a Szent Szívbe, amelyet
megnyitott a katona lándzsája. Ezzel magának az Istennek a Szíve nyílt meg. Az
ünnepi liturgia a Szent Szív nyelvén szól,
már az ószövetségi imákban, amelyek
teljes értelme Jézusban tárul elénk, és
amelyekben felhangzik a mi válaszunk
is: „Az Úr az én Pásztorom, nincs is semmiben hiányom” (Zsolt 23/22); „Én magam megyek juhaim keresésére, és vigyázok rájuk” (Ez 34,11). Isten személyesen gondoskodik rólam-rólunk, a közösségünkrõl, az emberiségrõl. Nem vagyok magamra hagyva, elveszve a világmindenségben és a mai, egyre inkább
irányt tévesztõ társadalomban.
A világ vallásai végsõ soron mindig azt
vallották és vallják, hogy valójában egyetlen Isten van. De õ egy távoli Isten; más
hatalmakra, más erõkre, más istenségekre
hagyja a világot. Õ maga ugyan jó, nem
veszélyes; de segítséget sem nyújt. Ilyen világlátás különösen jellemezte a felvilágosodás korát, és jelen van a mai zûrzavaros
gondolkodásban, életérzésben is. Isten
csak egy távoli eredet; nem törõdik velünk,
és minden bizonnyal jobb is így.
Valójában Isten és az õ Krisztusa ismer engem, szeret engem, törõdik velem.
„Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek
engem.” (Jn 10,14) Ennek a jézusi valóságnak többszintû rétegezõdése van; különösen fontos az, hogy Jézus közösségében a tagok egy része arra kap hivatást
és küldetést, hogy magának a Pásztornak történelmi megtestesítõje és képviselõje legyen. Õk a papok: az örömhír hirdetõi, a közösségi élet vezetõi és lelkei, a
szentségi élet szolgái.
Ez az egyházi valóság keltsen bennünk igazi örömet; hagyjuk az örömet
mélyen belénk szívódni. Az emberi és
krisztusi történet egy apró pontján ott
élünk, tevékenykedünk, rábízva a lelkipásztorunkra. Papjainkban (illetve bennem, a papban) éljen a Jó Pásztor emberismerete, gyengédsége, szeretete,
gondoskodása, irgalma.
(Folytatás a 4. oldalon)

A CSALÁDOK ÉS AZ EGYHÁZ
Európai magyar papi konferencia
Az Európában élõ és dolgozó magyar
lelkipásztorok május 2–5. között, a Müncheni Fõegyházmegye lelkigyakorlatos
házában, Fürstenriedben tartották szokásos évi konferenciájukat, amelyre Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök hívta õket.
A konferencia továbbképzõ elõadásait
Bíró László tábori püspök tartotta.
Elõadásaiban a tábori püspök létfontosságúnak nevezte a családpasztorációt az
Egyház életében. A XXI. századi Európa

családban élõ emberének is súlyos problémát jelent a jövõkép hiánya, az elidegenedésbõl és az individualitásból fakadó
magány. Ha Európa visszatérne keresztény gyökereihez, a bibliai isten- és emberkép gazdagságához, akkor visszafordítható lenne a demográfiai hanyatlás is.
„Keressétek Isten országát, és akkor
minden más megadatik nektek!” mottóval a püspök megnevezte a családegyház
négy alappillérét. Elsõ a koinonia, a közösség. Nagyon fontos a házastársak kettesben eltöltött ideje: hetente egy este,

A magyar családok jövõjéért dolgoznak – a konferencia résztvevõi

havonta egy nap, évente egy hét kettesben,
csodákat tehet a leterhelt házaspárok életében. A második a kérügma: a hit és az
imaélmény megosztása erõsíti Krisztus
jelenlétét a családban. A harmadik pillér
a liturgia: a családi szertartások, névnap,
születésnap, évfordulók ünnepét megtöl teni lelki tartalommal is. És negyedik
pillér a diakónia: egymás szolgálata, a
terhek közös viselése, a feladatok meg osztása.
A konferencia harmadik napját a lel kipásztori beszámolóknak szentelték.
Cserháti Ferenc püspök tájékoztatójában
felhívta a résztvevõk figyelmét közös fe lelõsségükre a magyar családok jövõjé ért az idegenben.
Az ezt követõ lelkipásztori beszámolókban az Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Franciaországból, Lengyelországból, Németországból, Olaszországból és Svájcból érkezett lelkipásztorok
megosztották egymással örömeiket és nehézségeiket. Ezen a beszámolón felszólalt Kiss G. Barnabás OFM is, a püspök
Egyesült Államokban élõ delegátusa, aki
már évek óta rendszeresen részt vesz az
európai kollégáinak éves találkozóján.
Simon Ferenc esperes, fõlelkész
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VELE LÉPTÜK ÁT A REMÉNYSÉG KÜSZÖBÉT
Rómában boldoggá avatták II. János Pál pápát

BEIKTATTÁK PÉCS
ÚJ PÜSPÖKÉT
„Örömmel és készséggel fogadtam
XVI. Benedek pápa megtisztelõ bizalmát
és kinevezõ bulláját, amelyben az igen
nagy múltú, gazdag hitélettel és kulturális
hagyománnyal rendelkezõ Pécsi Egyházmegye élére nevezett ki fõpásztornak” –
mondta Udvardy György a beiktatása alkalmából a pécsi bazilikában április 25-én,
húsvéthétfõn tartott szentmisén. Hozzátette: kész vállalni minden feladatot, betartani
és betartatni minden, az egyházmegye törvények szerinti vezetésével és kormányzásával járó egyházi és világi elõírást.
A kinevezõ okiratot Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius olvasta fel. A püspöki
konferencia nevében Erdõ Péter bíboros, a
testület elnöke üdvözölte az új fõpásztort,
aki a távozó apostoli kormányzó, Veres
András szombathelyi megyéspüspöktõl
vette át a pásztorbotot. Garadnay Balázs
helynök biztosította az új fõpásztort a papság támogatásáról, Kalász Gyula nyugdíjas
tanár, történész pedig az egyházmegye hívei nevében köszöntötte a püspököt.
Az ünnepi köszöntõk után Udvardy
György, immáron beiktatott megyéspüspök bemutatta elsõ nyilvános pécsi szentmiséjét.
Az új fõpásztor a Magyar Katolikus Rádiónak adott interjújában elmondta: beiktatását követõen a Pécsi Egyházmegyére
vonatkozó fõpásztori jogok és felelõsségek immár õt terhelik. A püspöknek pásztori, tanítói és kormányzói feladatai vannak: ünnepli a szentségeket, azok vételére
felkészíti az embereket, és életével példaként kell állnia a papság, a szerzetesek és a
hívek elõtt. Elsõ feladatai között említette
az egyházmegye helyzetének pontos megismerését és a szükséges döntések meghozatalát. Beiktatása napján Udvardy György
az elõírásoknak megfelelõen kinevezte az
általános helynököt, továbbá megbízta feladatainak további ellátásával azt az irodaigazgatót és egyházmegyei vagyonkezelõt, akik korábban Veres András apostoli
kormányzó segítségére voltak.
£

CSERHÁTI...
(Folytatás az 1. oldalról)

Buzdította õket, hogy ezután is ápolják
és fejlesszék személyes vallásos életüket, és keresztény tanúságtételükkel vegyenek részt az Egyház és az igazságosabb társadalom építésében.
A szentmisét ünnepi fogadás követte
az egyházközség Mindszenty József bíborosról elnevezett dísztermében, amelyet teljesen megtöltöttek a nagy számban megjelent hívek. Az egyházközség
gyermekeinek Berkenye néptánccsoportja szép bemutatóval lepte meg a püspök fogadására összegyûlt vendégeket,
majd Devald István, az egyházközségi
tanács elnöke köszönte meg a szép és
felemelõ ünnepet.

„Isten tiszteletreméltó szolgáját, II. ki hivatást: teljesen eggyé válva azzal a boldoggá avatás iránt. Különféle mûso János Pál pápát mostantól kezdve bol- Jézussal, akit naponta befogadott és fel- rok egész sorában idézték fel a nagy pá dognak nevezzék, és ünnepét minden év- ajánlott az Eucharisztiában. „Boldog pa alakját, közismert személyiségek és
ben október 22-én, a kánonjogi elõírások vagy, szeretett II. János Pál pápa, mivel „az utca emberei” egyaránt.
szerint megállapított helyeken és szabá- hittél! Folytonosan támogasd – erre ké„Magyarországon nagyon sok emberlyok szerint megünnepeljék. Az Atya és rünk – az ég felé tartó Isten népének hitét” nek jelentett személyes élményt II. János
a Fiú és a Szentlélek nevében.” – ezekkel – mondta homíliája végén a Szentatya.
Pál két látogatása, és nagy tiszteletnek
a szavakkal avatta boldoggá elõdjét RóA boldoggáavatási szertartás végén örvend õ ma is – mondta Erdõ Péter bí mában, május 1-jén XVI. Benedek pápa. XVI. Benedek pápa hagyományosan el- boros a Katolikus Rádió kérdésére. –
A zarándokok zsúfolásig megtöltöt- imádkozta a hívekkel a Regina Coeli- Boldoggá avatása után imáinkban kér ték a Szent Péter teret és környéhetjük közbenjárását, és remélkét. Magyar csoportok is érkezhetõen nem kell sokat várni arra,
tek a boldoggá avatásra, a bíbohogy itthon akár templomot is
rosok között jelen volt Erdõ Pészentelhetünk tiszteletére. A
ter, a magyar kormányküldöttboldogok tisztelete ugyan elvséget Orbán Viktor miniszterelben mindig a helyi egyház elnök vezette.
sõdleges ügye, de II. János Pál
A szentmise bûnbánati része
nyilvánvalóan kivétel. A püspöután Agostino Vallini bíboros, a
ki konferencia kérni fogja, hogy
pápa római helynöke kérte II.
Magyarországra is terjesszék ki
János Pál boldoggá avatását, iskultuszát… Magyarországi látomertetve életét, méltatva több
gatásaival segítette az Egyház és
mint huszonhat évig tartó pápaa társadalom párbeszédét, az
ságát.
ökumenikus párbeszédet. MegEzután a Szentatya idézett
újította a magyar egyház egyszavaival az Egyház boldogjaiházmegyei szervezetét, új érseknak sorába iktatta II. János Pált,
séget alapított, két új egyházmemajd a hívek hatalmas tapsától
gyét hozott létre. Nagyon sok
kísérve leleplezték portréját, és
gyakorlati kérdésben is segítette
elhelyezték ereklyéjét – a vérét
tehát a magyar egyház megújutartalmazó ampullát – a szabadlását, ha erre sokszor nem is
téri oltáron. A dekrétum kihirdegondolunk a mindennapokban.
„Élete és munkássága legyen a megújult elkötelezettség
tésével és a Szentatya földi maAlakja, tanítása jel volt Magyarforrása”
radványainak a Szent Péter-baország és az egész emberiség
zilika egyik oltárára helyezésészámára” – fogalmazott Erdõ
vel, valamint ereklyéjének oltárra helye- imádságot. Ezt megelõzõen számos nyel- Péter bíboros.
zésével megkezdõdhet immár hivatalo- ven, majd olaszul szólt a több mint egyTarlós István, Budapest fõpolgármes millió zarándokhoz. Ezzel mintegy vissz- tere a szertartás után Rómában nyilat san is II. János Pál nyilvános tisztelete.
A szentmisén mondott homíliájában hangozta II. János Pálnak, az emberi jo- kozva elmondta: mindent megtesz annak
XVI. Benedek pápa hangsúlyozta: II. Já- gok védelmezõjének határokon átívelõ érdekében, hogy a budapesti Hõsök te nos Pál megnyitotta Krisztusnak a társa- prófétai egyetemességét, akire mostantól rén emlékmûvet állítsanak II. János Páldalmat, a kultúrát, és erõt adott a keresz- új égi patrónusukként számíthatnak.
nak, lehetõség szerint már idén augusz Boldog II. János Pál élete és munkás- tus 20-án. Húsz évvel ezelõtt éppen azon
tényeknek, hogy ne féljenek megélni és
sága legyen a megújult elkötelezettség a napon mondott szentmisét ott, elsõ ma megvallani hitüket.
Karol Wojty³a részt vett a II. Vatikáni forrása minden ember, és az egész ember gyarországi látogatása utolsó napján.
Zsinaton; jól tudta, hogy az Egyházról szó- szolgálatában – mondta franciául a Szent*
ló dokumentum utolsó fejezetét Máriának atya, majd angolul így szólt: Krisztusba
A budapesti Szent István-bazilika
szentelni – annyit jelent, mint az Üdvözítõ vetett szilárd hitének példája ösztönözzön elõtti téren 36 négyzetméteres óriáskive édesanyjának képét és modelljét állítani bennünket, hogy az isteni irgalmasságról títõn követhették nyomon az érdeklõdõk
minden keresztény ember elé: mint az élet- tanúskodjunk egy olyan világért, amely vasárnap délelõtt a római eseményeket.
szentség követendõ példáját. Az ember az tiszteletben tartja minden ember méltósá- Amikor XVI. Benedek pápa kihirdette
Egyház útja, és Krisztus az ember útja – gát és jogait. Imádkozzunk, hogy II. János elõdje boldoggá avatását, megkondultak
fogalmazta meg késõbb, már pápaként. Az Pált követve mi is Krisztus jelenlétének a székesegyház harangjai, az emberek
õ vezetésével lépte át Isten népe a harma- örömteli tanúi lehessünk a világban – fo- tapsviharban törtek ki. Ezután a kõbá dik évezred küszöbét, a „reménység kü- hászkodott németül a pápa, aki a spanyol nyai lengyel katolikus közösség zeneka szöbét”: a nagy jubileum hosszú elõkészü- ajkú híveket Krisztus és az Egyház iránti ra lépett fel, majd a mûvészekhez, a tö leti útján a megújult jövõ felé fordulást ad- hûségre buzdította. Portugálul megismé- megtájékoztatás felelõseihez és a szerze ta a kereszténységnek, Isten jövõjét, amely telte elõdje szavait, amelyeket pápasága tesekhez szóló emlékezetes pápai meg átfénylik a történelmen, és ami a történe- elején mondott: „Tárjátok szélesre a ka- nyilatkozásokból idéztek a „címzettek”
pukat Krisztus elõtt!”
lem jelzõtáblája is egyben.
képviselõi, ezt követõen egy lengyelKözel ezer év múltán, 2011. május el- magyar család, sportoló, egyetemi okta Benedek pápa hangsúlyozta, Boldog
II. János Pál utolsó leheletéig a nagy tanú- sején történt elõször, hogy egy pápát tó, szerzetes és fõorvos emlékidézése
ságtévõk életét élte: az Úr lassan-lassan utódja avatott boldoggá.
mellett a gyerekek, a fiatalok és a bete *
megfosztotta õt mindentõl, de õ ennek elgek nevében is megemlékeztek Boldog
Világszerte és Magyarországon is II. János Pálról.
lenére „szikla” maradt. Így különleges
módon valósította meg a papi és a püspö- nagy érdeklõdést tanúsított a média a
(Vatikáni Rádió)
Hétfõn, május 16-án tartották találkozójukat az Egyesült Államok keleti partvidékén dolgozó magyar papok – amelynek ugyancsak a passaici Szent István
Plébánia adott otthont. A megjelent magyar lelkipásztorok egyenként beszámoltak munkájukról, örömeikrõl, sikereikrõl,
pasztorációs tapasztalataikról, nehézségeikrõl, majd jövõbeli terveiket latolgatták. Szomorúan vették tudomásul, hogy
idén júliusban a fairfieldi Szent Imre Plébánián megszûnik a ferences jelenlét – és
ezzel a magyar szolgálat. A matawani
máriapócsi kegyhely és kolostor jövõje is
aggasztó, hiszen a magyar görögkatolikus
szerzetesek itt sem tudnak utánpótlásról
gondoskodni. Továbbra is megoldatlan a
magyar szolgálat a New York-i Szent István Plébánián, ahol általában Vas László
(illetve idõnként Csete Iván) vasárnapon-

ként délután kettõkor tart magyar szentmiséket. A papi találkozó végén az Amerikai Magyar Katolikus Liga közgyûlése
következett, amely újraválasztotta vezetõségét, és rövid megbeszélést tartott.
A nap csúcspontját a közösen bemutatott szentmise jelentette, amelyen a
passaici hívek is megjelentek, és Cserháti
Ferenc püspökkel koncelebrált Csete
Iván (Forestburgh), Erdei József OSBM
(Matawan), Pintye Lajos OFM (Fairfield), Varsányi Vilmos (Providenc) és
Vas László (Passaic). Homíliájában a
püspök emlékeztetett rá, hogy a földön
zarándokoló Egyház természeténél fogva
missziós beállítottságú, és ezért az Egyház konkrét evangelizációs formáit újra
és újra át kell gondolnunk az idõk jeleinek
és követelményeinek megfelelõen. A külföldi magyar egyházközségek többfelé

inkább csak önmaguk közösségi életével
törõdnek, és gyakran megfeledkeznek
missziós küldetésükrõl. Elõtérbe került az
önfenntartás és a hagyományõrzés, háttérbe szorult az egyházközség missziós
küldetése, az Úr Mûvének továbbadása, a
keresztény misszió, az üdvösség szolgálata. Az evangelizáció minden megkeresztelt ember közös küldetése, és erre
mindig emlékeztetnünk kell egymást, híveket és papokat egyaránt.
Cserháti Ferenc püspök tolmácsolta a
papságnak és a híveknek Erdõ Péter bíboros, Magyarország prímása üdvözletét, megköszönte a paptestvérek magyar
lelkipásztori szolgálatát, további hûségre és kitartásra buzdította õket Egyházunk és népünk szolgálatában.
(Folytatjuk)
Vas László
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Gyermekeknek

…ÁCIÓ
Néztem, néztem ezt a négy betût a tábla jobb felsõ sarkában, és ugyanúgy nem
értettem, mint elõzõ nap azt, hogy „ció”.
Nem értettem, de nem akarózott megkérdeznem senkitõl: nem akartam butának
látszani. Napról napra gyarapodtak a betûk a táblán, néhány osztálytársam összekacsintott, és fejével a tábla felé biccentett, mint akik értik a betûk jelentését. De
hát én is ismertem már az összes betût, hiszen az elsõ tanév végén jártunk. A következõ nap reggelén azt olvastam a táblán,
hogy „káció”, és ekkor végre én is megértettem: holnap már „akáció”, holnapután
pedig „vakáció” lesz a táblára írva, és véget ér az elsõ iskolaév.
Erre az élményre máig emlékszem,
mert ekkor tanultam meg, hogy meg kell
kérdezni azt, amit nem tudunk. Hogy nem
az a buta, aki kérdez, hanem aki azért nem
kérdez, nehogy butának látszódjék.

Az „akáció” napján már Dezsõ bácsi, a tanítónk is elmondta, mit jelentenek az egyre gyarapodó betûk. És arról
beszélt nekünk, hogy használjuk ki jól
a vakációt. Játsszunk sokat, élvezzük a
nyaralást – de azért olvassunk is minden nap egy kicsit, hogy el ne felejtsük,
amit eddig megtanultunk. És segítsünk
is otthon a szüleinknek a ház körüli
munkában, mert õk is elfáradtak az elmúlt év során, de nekik sokkal rövidebb lesz a vakációjuk. Aztán Jóska
atya az utolsó hittanórán azt is elmondta, hogy vasárnaponként továbbra is
szeretne mindnyájunkat ott látni a misén (ha csak nem nyaralunk éppen valahol másutt), mert – a tanítóinkkal ellentétben – a Jóisten nem megy szabadságra, Õ sok minden fontosat akar
megtanítani nekünk a nyáron is.
Erzsébet néni

Fiataloknak

„ÁRASZD RÁNK LELKEDET, ISTENÜNK:
ÚJÍTSD MEG A FÖLD SZÍNÉT”
Kedves fiatalok! Talán már ti is megtapasztaltátok, hogy az élet lelki sebei sokszor nehezebben, lassabban gyógyulnak
be, mint például egy sportolás közben
„összeszedett” sérülés. Amikor igazságtalanság ér, amikor szavakkal megbántanak, amikor nem figyelnek rám, amikor
semmibe vesznek, nos ezek azok a lelki
sebek, amelyeket sokáig hordozhatunk.
Nagyon jó ugyanakkor, ha van olyan jó
barátom, akinek elmondhatom, ami a szívemet nyomja, ha olyan közösséghez tartozom, amelynek tagjaiban megbízhatok.
A lelki embert sokszor csak alig-alig
vesszük észre ebben a hangos, rohanó világunkban, viszont a lelketlen, a szívtelen embereket gyorsan felismerjük. S ekkor döbbenünk rá igazán, mennyire fontos olyan ember közelségében lenni, akit
átjárt a Lélek ereje, aki Szentlélek vezetése által éli az életet!
Ezért is fontos, hogy mindannyian ismerjük a Szentlelket, kapcsolatot építsünk
ki vele, és engedjük, hogy Õ vezessen bennünket. Felmerülhet a kérdés: ki számomra
a Szentlélek? Nem sokkal mennybemenetele elõtt Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Kiárasztom rátok Atyám ígéretét” (Lk
24,49). Ez pünkösd napján vált valóra, amikor a tanítványok az emeleti teremben
együtt imádkoztak Szûz Máriával. Igen, a
Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretetének
Lelke az élet forrása, amely megszentel
bennünket, „mert a nekünk ajándékozott
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten
szeretete” (Róm 5,5). Mégsem elég csupán
ismerni a Lelket, el is kell fogadnunk õt lelkivezetõként, „belsõ Tanítómesterként”,
aki bevezet bennünket a Szentháromság
misztériumába, mert egyedül Õ tud meg-

nyitni bennünket a hit számára, és õáltala
tudjuk azt nap mint nap teljesen megélni.
A Lélek ugyanakkor a többi emberrel
való találkozásra is ösztönöz, lángra lobbantja bennünk a szeretet tüzét, és Isten
szeretetének misszionáriusává tehet bennünket. Elsõként a tanítványok élték át a
pünkösd mindent átformáló erejét: eltûnt
belõlük a félelem, kiléptek a zárt ajtók mögül, kiálltak a tömeg elé, és Péter mindannyiuk nevében elmondta nagy erejû, közösségformáló pünkösdi prédikációját.
S ma, 2011 pünkösdjén is személyessé
válhat mindnyájunk életében a Szentlélek
munkája, s ez által felfedezhetjük Isten cselekvésének értelmét. Amire az ember a maga erejébõl nem tud eljutni, azt a Szentlélek
megcselekszi. Mint ahogyan kétezer évvel
ezelõtt, úgy most is az emberek egységét,
egymás megértését hozza közel. Pál apostol
felsorolja a Lélek gyümölcseit: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hûség, szelídség és önuralom. Ha mélyen
elgondolkodunk a felsoroltak tartalmán, rádöbbenünk, hogy nagyon is híján vagyunk
a békességnek, az örömnek, az önuralomnak, a szelídségnek… Nap mint nap tapasztaljuk a szeretet helyett a szeretetlenséget, a
békesség helyett a békétlenséget, a jóság
helyett az emberi gonoszságot. A gyümölcsként említett türelem helyébe lépett a
tolerancia, az egymás elviselése, megtûrése. Pedig a szó igazi értelme embertársunk
szeretetben való hordozása volna. Pünkösd
ünnepe emlékeztet és egyben biztat mindnyájunkat a „gyümölcsöt termõ” életre,
hogy a Lélek erejével Istennek tetszõ, egymásért felelõsséget vállaló életet tudjunk élni ebben a „Lélekrõl oly gyakran megfeledkezett” világunkban.
Tomi atya

CSALÁDI KALEIDOSZKÓP
Állítsuk össze az európai családok közös fotóalbumát!
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium fotópályázata
Küldje be családja legszebb pillanatát megörökítõ fotóját, amelybõl kiderül: család nélkül lehet élni, de nem érdemes! – Mutassuk be az európai családok sokszínûségét, hogy kiderüljön: a család a legnagyobb érték, éljünk bárhol Európában.
A pályázatra megküldött családi emlékképekhez egymondatos képaláírást is várunk
(ami lehet egy üzenet a még családalapítás elõtt álló fiataloknak, esetleg hogy mikor, hol
és milyen alkalomból készült a felvétel, miért ez a legszebb pillanat a számukra).
A fekete-fehér vagy színes képeket elektronikusan, nagy felbontásban várjuk jpg,
pdf vagy tif formátumban a sajtofoosztaly@nefmi.gov.hu címre 2011. május 31-ig.
Az értékeléshez a megfelelõ méret a min. 2000 x 3000 pixel, 1,5 Mb. Egy pályázó
legfeljebb három fotóval nevezhet.
A Családi Kaleidoszkóp elõzsûrizett képei a www.kormany.hu kormányzati portálra is felkerülnek majd, ahol szavazni lehet a legmeghittebb pillanatot megörökítõ
képekre. A beküldõk között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A legtöbb szavazatot kapott képeket díjazzuk és a nagyközönségnek is bemutatjuk.
£
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SZENT LÁSZLÓ-ÜNNEP
NAGYVÁRADON
A Nagyváradi Egyházmegye papjai és hívei május
22-én a nagyváradi székesegyházba, Szent László
ereklyéjéhez zarándokoltak.
A helyi hagyomány szerint húsvét ötödik
vasárnapján tartják a Szent László-ünnepet, a
Partium fõvárosában, amelyet az egyházmegye zarándoknapjává nyilvánítottak. A résztvevõk közös
imádsággal és énekekkel rótták le tiszteletüket a székesegyházban elhelyezett Szent László-ereklye elõtt.
Az ünnepi szentmisét Böcskei László megyéspüspök
celebrálta a jelenlévõ papokkal, ezt követte a hagyományos körmenet a hermával.
(Nagyváradi Egyházmegye)

„A Z A T Y A . . . ”
(Folytatás az 1. oldalról)

A Lélek tette õket képessé arra, hogy örvendezzenek még akkor is, amikor gyalázatot kell szenvedniük Krisztusért, sõt
vérükkel is tanúskodniuk kell arról, hogy
Jézus az (örök) Út, az (örök) Igazság és
az (örök) Élet, s arról, hogy neki és érte
mindent érdemes odaadni.
Ez az örömhír számunkra is vigasztaló. Az Egyház apostolokra épült hite, közössége a Szentlélek által élõ és tiszta;
tévedéstõl, sérüléstõl mentes. Ebben a
közösségben kaptuk meg mi is a kereszteléskor a Szentlélek pecsétjét, amellyel
az Isten lefoglalt bennünket magának.
Szent Pál ezt így fogalmazza meg: „Testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma.” (1Kor 6,19) Ez azt jelenti, hogy
nem a magunké, hanem Istené vagyunk.
Nem tehetünk akármit önmagunkkal és
mással sem, hiszen a másikban is ott lakik az Isten, a Szentlélek által.
Az Egyház közösségében ismerhetjük
fel a hivatásunkat is, amelyhez a bérmáláskor – a mi személyes pünkösdünk alkalmával – a Lélek ajándékait kapjuk.
Ezeket „pedig mindenki azért kapja, hogy
használjon vele” (1Kor 12,7) Erre figyelmeztet a II. Vatikáni Zsinat is: „fogadjuk
szívesen a hétköznapi adományokat, és
azokat használjuk az élet szolgálatára”.

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

2010. június 11-én, a Papok évének
befejezésekor XVI. Benedek hosszan
szólt témánkról. Vele együtt elmélkedjünk át néhány szempontot. „»A papság
Jézus Szívének szeretete«, szokta mondani a szent arsi plébános. Ez a megható
kifejezés arra indít, hogy gyengéden és
hálásan felelevenítsük azt a mérhetetlen
adományt, amelyet a papok jelentenek
nemcsak az Egyháznak, hanem az egész
emberiségnek is.” „Az arsi plébános kifejezése felidézi Krisztus átszúrt szívét és
a töviskoronát is.” Ugyanõ Krisztus ajkára adja ezt a szót: „Megbízom szolgáimat, hogy hirdessék: én mindig kész vagyok, hogy fogadjam õket; az én irgalmam végtelen”. „A Jóisten mindent tud.
Elõre tudja, hogy gyónásod után majd
újból vétkezel, és mégis megbocsát.”
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást, akik készek
arra, hogy teljesen Isten országa terjesztésének szenteljék magukat.
Imádkozunk azokért, akik majd hivatást kapnak, és imádkozunk magunkért
valamennyiünkért, akiknek soraiból ezek
a hivatások kikerülnek, valamennyiünk
készségéért az elkötelezõdésre. Kérjük a
Szentlélektõl, hogy teremtse meg közösségeinkben a „hivatások kultúráját”.
E kultúra létrejöttének elsõ tényezõje
maga az ima, fõképpen a közösségi, liturgikus imádkozás. Plébániáinkon, iskolai

Mindazok, akik befogadják Isten szent
Lelkét, megkapják a vigasztalást, hogy aztán õk maguk is vigasztalói legyenek másoknak. Az emberek tele vannak elkeseredéssel, csalódással, sok sérülést hordoznak, nehézségekkel küzdenek. Reményvesztve kullognak az élet országútján,
mint az emmauszi tanítványok: mindennek vége. Nekünk, hívõknek úgy kell beszélnünk Krisztusról, úgy kell élnünk a hiteles keresztény életet, hogy lángra lobbanjon az emberekben a szeretet tüze. A
világ le akarja törni az optimizmusunkat,
de mi tudjuk, hogy a történet folytatódik.
Vagy velünk, vagy nélkülünk, de soha
nincs vége. Mindig újrakezdõdik, amikor
megértünk valamit Istenbõl, és akkor „lángol a szívünk”. A Szentlélek által az életünk, a döntéseink bátorságot sugároznak,
reményt adnak, vagyis mi magunk is vigasztalók leszünk mások számára.
A tömjénszem apró, szilárd halmazállapotú növényi eredetû anyag, amely ha
tûzzel érintkezik, légnemûvé válik. Mi,
emberek is ha a Szentlélek tüzével érintkezünk, életünk imádsággá, istendicsõítéssé válik.
A Lélek által új életet kaptunk. Részesültünk a feltámadásban. Legyünk „szentlelkes”, vagyis szent és lelkes emberek,
hogy földi életünk minden napján Isten
vigasztaló szeretetének képviselõi lehessünk mindenki számára.
£
közösségeinkben alakítsunk imacsoportokat.
Ezek szerezzék meg közösségük szeminaristáinak, szerzetesnövendékeinek névjegyzékét, és egy vagy több tagjuk vállal ja, hogy „keresztapja”, „keresztanyja”
lesz valamelyik fiatalnak: imádkozik érte,
valamilyen módon konkrétan is felveszi
vele a kapcsolatot, és gondoskodik róla.
Szervezzünk (például csütörtöki napokra)
„szentmisét a hivatásokért”.
Ilyen módon korunkban is helyreáll és
növekszik a pap meg a misszionárius hi vatásának megbecsülése. Nem nehéz
meglátni, hogy ez mennyire javára válik
a közösségnek is és a fiataloknak is.
VI. Pál írta 1975-ben korunk aposto lairól (Evangelii nuntiandi 69), és
2007-ben XVI. Benedek idézte: „Kiváló
módon készek és szabadok arra, hogy
mindent elhagyjanak, és hirdessék az
Evangéliumot a föld végsõ határáig.
Vállalkozó szellemûek, és apostolkodá sukat gyakran olyan eredetiség, olyan
tehetség jellemzi, amely kiváltja csodál kozásunkat. Nagylelkûek: gyakran ott
találjuk õket a misszió elõõrseiben, és a
legnagyobb kockázatokat vállalják éle tük és egészségük veszélyeztetésével. Va lóban az Egyház sokat köszönhet nekik.”
Missziós hivatásokról van tehát szó,
olyan mai értelemben, hogy a jézusi üdv rend fokozottabb vállalására a hagyo mányosan meg az újabb keletûen keresz tény közösségeknek egyaránt égetõ szük sége van.
Végeredményben tehát valamennyi ünk missziós hivatásának egyre inkább
erõsödõ kibontakozásáért imádkozunk.
Nagy Ferenc SJ
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Floridai levél

LELKI NAPOK
A sarasotai lelki napok, lelkigyakor latok magánkezdeményezésbõl nõttek ki.
Eredetileg egy privát otthonban tartot ták, újabban az Incarnation egyházköz ségben gyülekeznek a résztvevõk.
Az elõzõ lelkigyakorlatot Gyulay End re nyugalomba vonult szeged-csanádi
püspök tartotta. Elmélkedéseinek alapja
a Miatyánk volt, részletenként tárgyalva
az egyes gondolatokat, elmélyedve min denkoron érvényes mondanivalóikban.
Az idei lelkigyakorlatnak az Incarna tion kápolnája adott helyet, ahol a nyári
idõszak kivételével minden hónap máso dik vasárnapján Szlezák Imre atya
mondja a magyar szentmisét.
A hatalmas, inkább rideg, személytelen
nagytemplommal ellentétben a rotundákra
emlékeztetõ kápolna kék alaptónusú, vidáman muzsikáló, huncutkodó kis angyalokat ábrázoló ablakaival vonzó, imádságra
késztetõ atmoszférát teremt. És míg a kápolna elõször lett a magyar lelki napok helye, évtizedes mûködése után elõször rendezte meg Sarasotában az évi lelki napokat a Hungarian Knights of Malta. – Az ötvenhatos forradalom után menekült Jeszenszky Imre szervezte meg, a római központ által is elismert amerikai Magyar
Máltai Lovagok egyesületét.
Az elsõ lelkigyakorlatot a New Jersey állambeli Patersonban tartották. A lelkivezetõ Nagy Anzelm ciszterci apát volt. Az õ nevéhez fûzõdik a dallasi ciszteri iskola megalapítása, ahol több menekült magyar páter
is tanított. Patersont más állomások követték, de sajnos az utóbbi években egyre kevesebb résztvevõvel – legutóbb már csak heten voltak. Kapóra jött tehát a gondolat,
hogy csatlakozzanak a sarasotaiakhoz, és
együtt tartsák meg a lelkigyakorlatot,
amelyre február 11–13. között kerül sor, a
detroiti Szent Kereszt-templom plébánosa,
Kiss G. Barnabás ferences szerzetes vezetésével, aki a külföldi magyarok lelkipásztori
gondozásával megbízott Cserháti Ferenc
püspök észak-amerikai delegátusa.
A rég nem hallott, kedves emlékû „dicsértessék”-kel köszöntötte az összegyûlteket Barnabás atya. A lelki napok mottójául pedig Boldog Apor Vilmos mártír
püspök jelmondatát választotta: „A kereszt erõsíti a szelídet – szelídíti az erõset”.
Valamennyi elmélkedés a ferencesek
imájával kezdõdött, amelyet az atya soronként elõimádkozott, majd a hívek megismételtek. Mindenki, akinek még van,
magával hozta Hozsanna imakönyvét, és
a közös éneklés is mintha Apor püspök
gondolatához kapcsolódott volna: „Az
éneklés a lélek finomodását is jelenti…”
A napi elmélkedések során Barnabás
atya „mozaikok” készítésére biztatta hallgatóit: hogy az általa felvetett témákat
igyekezzenek továbbgondolni, a maguk
gondolataival, tapasztalataival mint további mozaikkövekkel kiegészíteni. És téma bizony bõven adódott a „mozaikhoz”:
közeledett a nagyböjt, a házasságok vasárnapja. Szóba került a betegség, a szenvedés, a halál, a szeretet, a kitartás, a családok élete, az idõsek és fiatalok gondjai, a
türelem kapcsán felmerülõ megannyi
probléma, szempont. Sorolhatnám…
A lelki napokat záró vasárnap, a Bar nabás és Imre atyák által koncelebrált
ünnepi szentmisén megjelentek a szom szédos venice-i hívek, a környékbeliek és
a téli pihenõt itt töltõ vendégek is.
Bitskey Ella, Sarasota

www.egyhazikonyvklub.hu
A katolikus, református, evangélikus
kiadók gazdag választéka.
Számos könyvre, DVD-re, CD-re
kedvezmény!
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A NAGY TÛZVÖRÖS SÁRKÁNY
TORKÁBAN
Kahler Frigyes jogtörténeti munkáival tette közismertté nevét. Szakterülete a kommunista rendszer
idején elkövetett törvénytelenségek feltárása, kiváltképpen a Katolikus
Egyház megtörésére tett
kísérletek tudományos
feldolgozása. Mindszenty
bíboros meghurcolását ismertetõ könyve után a ferences rendi szerzetesek
elleni eljárásokat dolgozta fel és adta közre A nagy
tûzvörös sárkány torkában címû munkájában.
Az Egyház felszámolására kitervelt intézkedések folyamatát a ferencesekkel szembeni eljárások
vetületében bemutató dokumentumkötet címe a
Jelenések könyvének egy
mondatát idézi: „Más jel
is feltûnt az égen: Íme,
egy hatalmas tûzvörös
sárkány, amelynek hét feje volt, és tíz szarva, és hét
fején hét korona” (12,3).
János apostol közel két
évezreddel ezelõtt Patmosz szigetén mintha
csak elõre látta volna azt
az istenhitellenes rendszert, amely 1917 után
Oroszországot, majd pedig a második világháborút követõen a Moszkva
hatalmi befolyása alá
kényszerült nemzeteket
kényszerítette uralma alá.
A vasfüggönytõl keletre
fekvõ térségben – a Vörös
Hadsereg szuronyainak
árnyékában – a kommunista párt megpróbált mielõbb a teljhatalom birtokába jutni, ehhez azonban
le kellett törnie minden
ellenállást, amihez a legnagyobb erõt az istenhit
biztosította, következés-

képpen elsõ számú ellenségének az Egyházat kiáltotta ki.
Noha a szerzetesrendeket – néhány kivételtõl eltekintve – 1950-ben felszámolták, Kahler Frigyes nemrég megjelent
könyvében a ferences rendet ért megpróbáltatásokra összpontosította figyel-

mét. Mint a kötet fülszövegében olvassuk, a ferenceseket a rend megalapítása óta a lakosság „barátoknak” hívta, alighanem azért, mert mindig a
rászorulók támaszai voltak, és ezért a nép bizalma, sõt szeretete övezte
õket. Nem véletlen tehát,
hogy a rend kiváltképpen
szúrta a szemét a kommunista vezetõknek, és már a
koalíciós idõkben, tehát
még az egypárti diktatúra
bevezetése elõtt fondorkodni kezdtek ellenük.
Moszkvai tapasztalatok
alapján, a törvényesség
látszatát keltõ, valójában
azonban koncepciós perek keretében végeztek
Kiss Szalézzal, Kriszten
Ferenc Rafaellel vagy
Károlyi Bernáttal. A perek lényegében kettõs célt

szolgáltak: részben a kiszemelt áldozatot akarták
a nyilvánosság elõtt úgy
meghurcolni, hogy aztán
a bíróság kimondhassa a
pártközpontból sugallt ítéletet, részben pedig félelmet akartak kelteni a lakosság körében, hogy
még gondolni se merjen a
hitéletre. Hogy a hit gyakorlásának teljes felszámolására tett kísérlet mégsem sikerült úgy, mint
Rákosiék remélték és
Moszkvában szorgalmazták, ebben a Sztálin halálát követõ szerény politika enyhülésen túl döntõ
szerepet játszottak azok a
szerzetesek és papok, akik
– akár a vértanúságot is
vállalva – kiálltak az Egyház és híveik mellett.
Kahler Frigyes a jogtudós alaposságával tárja az
olvasó elé a – jórészt
megfélemlítések hatására
– készült vallomásokat,
csakúgy, mint azokat a
dokumentumokat, amely
alapján az ÁVH nyomozói alakították, ferdítették, módosították az eljárások menetét, a bírák pedig kimondták az ítéleteket. A szerzõ tárgyilagosságára utal a könyv elején, a koncepciós perek
fogalmát taglaló fejezet
történelmi visszapillantása, amelyben Kahler felidézi a középkor legnagyobb koncepciós perét.
Ezt 1314-ben az Egyház
áldásával a francia király
nevében folytatták le a Jeruzsálemi
Templomos
Lovagrend ellen, hogy az
állam „törvényes úton”
szerezhesse meg a lovagrend óriási vagyonát.
Vincze András

AZ ALPOKTÓL DÉLRE
Egy elfelejtett zene emléke
A rádióból ismertem
meg, még gyerekkoromban a kedves dallamot.
Nemcsak a zenéje tetszett, hanem a címe is: Az
Alpoktól délre. Az akkori
bemondó még hozzátette:
zenekari szvit, és sorolta a
tételeket: A kikötõvárosban, Tengerparti terasz,
Virágkorzó, Tarantella.
Ebbe a címbeli világba az
elzárt Magyarországról,
1950 táján csak a zene
szárnyain lehetett eljutni.
Akkoriban Karády-Lantos slágerébõl a képbe illõ
„tenger vizén fehér hajó”,
amely az elsõ tétel kikötõjébe befuthatott volna, sehová sem futhatott be,
mert a slágert betiltották,
mivel az énekes duó kitört
a zártságból: és nemcsak
a zene hullámain, hanem
a valóságban is elment
oda, ahonnét az Alpoktól
délre is eljuthatott.
Nekünk csak a magunk
készítette illúzió maradt:

a zeneszerzõ kortársának,
Aba-Novák Vilmosnak
légies, azúr egû, kéklõ fényû tengerpartjai a hófehér vitorlásokkal, és a kikötõváros vízben tükrözõdõ házai. Amott oszlophoz kötözött csónak
ring, hozzá a kertbõl bábos-korlátos, vízbe érõ
lépcsõ vezet le. Valahogy
így.
A második tétel teraszának kiülõjén a Kékkalapos Laura igézõen piros
ajkaival szalmaszálon
szopogatja üdítõjét, és éjfekete szemeivel talán
kedvesérõl ábrándozik.
A Virágkorzó zenéje
örömérzést kelt: csak a
szépség van és az illatok.
Pompázatos, könnyû ruháikat, nagy karimájú, virágdíszes kalapjaikat és
fehér vászonöltönyös gavallérjaikat viszik sétára a
dámák, akiknek kísérõi
piros szalagos szalmakalapjukat emelgetik. A fe-

hér padok egyikén anyuka
ül kis fehér napernyõjével, figyelmét megosztva
karikát hajtó, matrózruhás fiacskája és az elõtte
vonulók között.
Hogyan is tudhattam
volna akkor, hogy a valóságban is eljutok majd ebbe a világba, amelyet
gyermeki képzeletemben
festettem magamnak, az
Alpoktól délre – amely
meglepõen hasonlított a
fantáziaképemhez. Ültem
feleségemmel Merán virágos korzója fehér padjainak egyikén, és fagylaltozva csodáltuk a nyári
késõ délután sétálgató
embereket. Ehhez most
fordított módon a zenét
kellett hozzáképzelni, mert
a virágok, a különleges
nemes fák mindazt a napfényt, amelyet délutánig
magukhoz vettek, most
bódító illatként adták magukból.
(Folytatás a 7. oldalon)

MAGYARELLENES
SAJTÓTÁMADÁSOK
Orbán Viktor fényes választási gyõzelme után, de fõleg mióta láthatóvá lett,
hogy népszerûsége – más, nagy lelkesedéssel megválasztott kormányfõkkel ellentétben – az idõ múlásával sem csökkent, egymást érik a nyugati sajtóban a
magyar demokrácia elleni támadások.
Ezek nagy részérõl azonban rendszerint
kiderül, hogy hazulról sugallták (szinte
tollba mondták) õket, vagy olyan külföldre szakadt honfitársainktól származnak, akiknek lelkileg-szellemileg nem
sok közük van a magyarsághoz.
Ezek az emberek nem tudják, vagy nem
akarják megérteni, hogy a rendszerváltás
közel negyedszázados felfordulása és
idegfeszültsége után az emberek békét,
biztonságot szeretnének. Elunták a hazugság intézményes uralmát, a szemérmetlen korrupciót, nemzeti eszményeik,
értékeik nevetségessé tételét és állandó
gyalázását. Ébredõben van, ha vontatottan is, a kommunizmus évtizedei alatt sárba tiport nemzeti öntudat, s talán-talán a
mindenkit legázolni kész egoizmus, a kapzsi anyagelvûség is erejét veszti.
A magyarellenes cikkek hazai szerzõit
(távirányítóit) a vereség okozta bosszú
érzése motiválja. Elvakult dühükben
nem képesek felfogni, hogy az ország hajójában mindnyájan együtt utaznak, s ha
az elsüllyed, õk maguk is belevesznek a
szennyes vízbe.
Rájuk illenek a világhírû amerikai-magyar történész, Lukács János (John Lukacs) szavai: „Egy elszánt kisebbség, egy
kemény vagy egy jól szervezett lobbi,
amelynek csak egy puha többség áll az útjában, képes a nyilvánosság elõtt olyan
benyomást kelteni, mintha a népszerû és
tisztes többséget képviselné. Ez a demokrácia veszélye a Kelet és Nyugat közé ékelõdött Magyarországon.”
*
Mit is támadnak legdühösebben a demokratikus szabadságjogokra olyan kényes urak? (Hölgyek, dicséretükre legyen mondva, kevesebben vannak, hacsak „nagy filozófusunkat”, Heller Ágnest nem számítjuk...)
Elsõsorban a keresztény vallást,
amely – horribile dictu! – belekerült az
új alkotmány szövegébe (s talán igazuk is
van abban, hogy „elavult”, mert hiszen
jönnek a muzulmánok, s a nõknek burka
mögé kell rejteniük az arcukat, a férfiaknak pedig hosszú, lengõ szakállt lesz kötelezõ növeszteniük. „Allah növessze
meg a szakálladat!” – kívánták már a török idõkben is.)
Másodsorban a nemzeti hagyományok
tiszteletét és õrzését – mert internacionalisták és „globalizáltak” lettünk… Már
azt is kifogásolják, ha „Magyarországot”
írunk „Magyar Köztársaság” helyett, pedig naponta halljuk-olvassuk, hogy
„Italia”, „Deutschland”, „France” stb.
Aki ragaszkodik az identitásához, és
népe érdekeit tartja elsõsorban szem
elõtt, az „náci”, „rasszista”…
Harmadsorban a család intézményét
és az erkölcsöt. Legyen szabad szerelem,
s azon belül is fõleg egynemûek között,
akik aztán adoptálhatnak gyereket is, ha
ugyan lesz még gyerek az abortusz általános divatja miatt. Mintha azt akarnák:
hadd fogyjon a magyarság, úgyis útjában
van mindenkinek. „Elnyomja” a más vallásúakat és más nemzetiségûeket, különösen a „szegény románokat, szlovákokat,
szerbeket”. (Hogy ez utóbbi vádak esetében honnan fúj a szél, tudjuk.)
Az a magát szabadnak nevezõ (de inkább szabados) sajtó kifogásol és vádaskodik, amely nem riad vissza a hazugságtól, rágalmazástól, s fittyet hány a régen
belénk vert alapszabályoknak is, hogy „világosság, szabatosság, magyarosság”.
Saáry Éva
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„EGYHÁZÁHOZ ÉS NÉPÉHEZ
HÛSÉGESEN”
Megemlékezések Mindszenty bíborosról
Hatvan éve állt ártatlanul bíróság elé, negyven éve kényszerült elhagyni hazá ját, harminchat éve hunyt el és húsz éve tért vissza – holtában – székvárosába
Mindszenty József bíboros. A mártír sorsú fõpapra emlékeztek a hagyományos
Mindszenty-zarándoklat résztvevõi – püspökök, papok, hívek, a kulturális és
közélet ismert személyiségei május 7-én Esztergomban. A szentmisét harmadik
utódja, Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a szentbeszédet
Schönberger Jenõ szatmárnémeti püspök mondta.
Mindszenty József Krisztus szenvedé- hoz csatolni. Ezek az anyagok a hercegsében osztozva viselte gondját híveinek, prímás engedelmességérõl, rendkívüli
minden magyart testvérének tekintett, szerénységérõl tanúskodnak.
minden magyarért felelõsséget vállalt.
Nemrég új relátort neveztek ki, akitõl
Legfontosabb feladatának a lelkipásztori Habsburg Mihály megtudta: a Vatikáni
munkát tekintette. Az imádság segítségé- Államtitkárság levéltárában 270 dossziét
vel, elmélkedve erõsítette lelkét, hogy ké- talált, amelyeket most tanulmányoz. Az
pes legyen megfelelni Isten akaratának. iratok elsõsorban a kommunizmus idõMártír volt, aki csodálatos kitartással, szakára vonatkoznak, most ezeket is –
Egyházához és népéhez mindvégig hûsé- várhatóan ez év végéig – csatolni tudják
gesen viselte testi-lelki szenvedéseit – majd a peranyaghoz. Így a négy kötetet,
mondotta Schönberger Jenõ.
amelybõl az elsõ a relátor és a
A szentmise után a papság és a zarán - posztulátor összefoglaló jelentését tardokok sokasága a bazilika altemplomá - talmazza – nyomdába tudják adni. A köban megkoszorúzta a fõpap sírját, és mé - teteket elõször történészek, majd szaktecsest gyújtva imádkozott.
ológusok, azután bíborosok tanulmá*
nyozzák át és véleményezik. Az õ felTöbb, közelmúltban történt esemény adatuk annak megállapítása és igazolása,
miatt remélhetjük, hogy felgyorsul Mind- hogy a boldoggá avatandó az erényeket
szenty József boldoggáavatási eljárása – hõsies fokon gyakorolta. Ez a folyamat
nyilatkozta a megemlékezést megelõzõen 2012-ben lezárulhat. Vizsgálják majd a
a Magyar Kurír katolikus hírügynökség- benyújtott két csodás gyógyulás elismenek Habsburg Mihály, a Mindszenty Ala- rését is, orvoscsoport segítségével. Az
pítvány elnöke, aki Rómában, a Szentté- eljárás további menete, hogy a Szentatya
avatási Kongregációban tájékozódott az kihirdeti az elsõ dekrétumot, az erények
eljárás alakulásáról. Mint mondta: termé- hõsies fokon való gyakorlásáról, valaszetes, hogy mi, magyarok nagyon várjuk mint a csoda elismerésérõl. Erre remélmár Mindszenty József oltárra emelését, hetõen még 2013-ban sor kerül.
de azt is tudjuk, hogy mindenképpen türeLátható tehát, hogy az eljárás bonyolemmel kell lennünk, és be kell tartanunk lult és sok alapos munkát kívánó folyaaz elõírásokat. A peranyag 1994 óta van mat, de most már látjuk a végét – mondta
Rómában. Az eljárás fontos szakasza, Habsburg Mihály.
amikor a benyújtott iratok alapján a
*
relátor elkészíti azt az összefoglaló munA hercegprímás egykori címtemplokát, melynek neve positio. Nagyon sok mában, a római Santo Stefano Rotondokumentum áttanulmányozására van do-bazilikában gyûltek össze szentmisészükség – mondta Habsburg Mihály; a re a magyar hívek Mindszenty József bíwashingtoni Kongresszusi Könyvtárban boros halála 36. évfordulójának elõestépéldául több mint hétezer iratot kellett vé- jén. A koncelebrációt Walter Brandgignézni, fénymásoltatni és a peranyag- müller német bíboros, a Pápai Történeti
Bizottság volt elnöke vezette. Mindszenty bíborost méltatva elmondta: „Halálának évfordulója
jó alkalom arra,
hogy felidézzük csodálatos szilárdságát
a hitben, amelyrõl
tanúskodott mind saját, mind népe legfájdalmasabb pillanataiban. Reméljük,
hogy az Egyház elismeri Krisztus e hiteles tanújának életMécsest gyújtottak a sírnál
példáját.”
£

A Szent László Augsburgi Magyar Katolikus Misszió
szeretettel vár mindenkit a július 3-án tartandó
III. Szent László búcsúra és kulturális napra.
A délelõtt 11 órakor kezdõdõ ünnepi szentmisét Német László nagybecskereki
püspök mondja. A misében közremûködik a müncheni Patrona Hungariae kórus. A szentmise után szeretetvendégség lesz – igazi bográcsgulyással. A kulturális napot Mydlo Tamás müncheni magyar fõkonzul nyitja meg.
Programelõzetes:
Mise után színes gyermekprogramokra kerül sor.
14.00
Kaiser Bianca és Patrick – kamarazene
14.15
Mydlo Tamás fõkonzul megnyító beszéde
14.30
Az Augsburgi Misszió néptánccsoportjának fellépése
14.45
A Kolozsvári Állami Színház két színmûvészének elõadása
15.30
Szünet
16.00
Csanda Tibor – népdal
16.10
Az ingolstadti Ringó néptánccsoport elõadása
16.25
A nagybecskereki Sarkantyú néptánccsoport elõadása
17.15
Zárószó
17.30
Közös éneklés, táncház
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NYOMOK NYOMÁBAN
Scheffler János római éveirõl (2.)
Mit akar nekünk mondani János püspök ereklyekeresztje? Elõször is azt,
hogy csak a kereszt által lehetünk érett és boldog emberek.
Tisztelettel vegyes csodálattal nézem a harminc centiméter
magas, nikkelezett talpas feszületet. Nem a falon lóg, nem
a messzeségbõl néz az emberre,
hanem karnyújtásnyira van tõle, hogy mindig lássa, és erõt
merítsen belõle. A korpuszt, Jézus testét, különösen megviselte az idõ. Az õt körülvevõ gyönyörû berakásokból is hiányzik
itt-ott pár apró darab. De még
így is látszik, hogy remek munka. A kereszt négy végén a
négy római zarándoktemplom Püspökké szentelve
látható: a Szent Péter, a Laterán, a Maria (1898–1986) is így vélekedik: „Életem
Maggiore és a Falakon kívüli Szent Pál. legtermékenyebb napjai azok voltak,
Ha az ember búcsúnyerés szándékával amelyeken keserû könnyeket hullattam”.
végigjárja az õket összekötõ utat, huszon- „Mi az, ami által naggyá leszünk?” –
két kilométert kell megtennie. Amikor kérdezi Luise Rinser (1911–2002) német
hazaér, boldogan mondhatja: Megtettem. írónõ is. Majd meg is adja a választ:
Végigmentem. Hozzátettem én is valamit „Szenvedéseink”. Ha egy ember a szenKrisztus keresztáldozatához, ami Szent vedéseket nagy lélekkel kiállja, megtalálPál szerint hiányzik belõle (vö. Kol 1,24), ja belsõ, igazi önmagát, és kisugárzása
„testének, az Egyháznak a javára”. A ke- van, mert egész bensõ lénye a felszínre
reszt „fáján” a szenvedés eszközei: az tör. Hiteles, mert a külsõ, amit mutat,
oszlop, amelynél megostorozták, a létra, megegyezik a belsõ tartalommal. – János
amelyen a fára felhúzták, és a lándzsa, püspök ilyen ember volt. A szenvedés koamellyel szívét átdöfték… Krisztus feje hójában belsõ önmagára talált. A szenvefölött pedig a Szentlélek galamb képében, dések õt is fölemelték. Utolsó levelei
annak jeleként, hogy Isten Lelke még ott, egyikében azt írta: „A jó Isten eddig is
a szenvedés keresztjén sem hagyta el õt… gondoskodott, ezután sem fog elhagyni…
Kié lehetett ez a feszület? Elárulja a Áldott legyen szent neve mindenért. A
talpán belüli írás: Scheffler Jánosé. Szép, próbákért is…” Nem csoda, hogy olyan
kalligrafikus írásával, fekete festékkel azt nagy hatással volt börtöntársaira.
írta fel: „Róma. 1912. jún. X. Piustól
Mit akar nekünk még mondani erekmegáldva”. Vajon a június 19-i jogi dok- lyekeresztje? Azt, hogy ha kitartunk a
torátusának a megvédése elõtt vagy után kereszt alatt, akkor bekövetkezik a talpra
szerezte? Talán inkább utána, amikor az állás csodája. Mindig megdöbbent, ha
emberrõl mázsányi teher gördül le a sike- egy ember eldobja magától az életet.
resen kiállott vizsgák után… Szinte lá- Olyan ez, mint ha egy nehéz sakkjátsztom, amint ott áll a tömegben a hatalmas mában az egyik játékos földre dobná a
dómban vagy pedig az óriási Szent Péter bábukat: ezzel megsérti a sakk játékszatéren. Mint azon a júniusi napon is, ami- bályait. Az élet „játékszabálya” nem azt
kor ott szorongatta kezében ezt a feszüle- követeli tõlünk, hogy mindenáron nyertet, hogy a pápa – a többi devocionálékkal jünk, de azt igen, hogy soha ne adjuk fel!
együtt – megáldhassa…
– János püspök is mélyen hitt abban,
Nem hiszem, hogy csak egy „kegyes hogy Isten majd a kellõ idõben neki is új
emlék” lehetett számára, amely római lehetõséget ad. A szatmári püspöki iroda
éveire emlékeztette. Minden szolgálati lakóinak ezeket írta: „Úgy próbálok
helyére magával vitte ugyanis: Szat- számûzetésemben használni, ahogy tumárra, ahol püspöki irodista, Ungvárra, dok… Isten majd gondoskodik!… Fõ,
ahol hitoktató, Nagymajtényba, ahol plé- hogy a jó Istent nagyon szeressük…” Így
bános, Nagyváradra, ahol papneveldei és csak az tud beszélni, aki szentül meg van
Kolozsvárra, ahol egyetemi tanár, végül gyõzõdve arról, hogy nekünk csak hûséismét Szatmárra, ahol püspök volt… Ez geseknek kell maradnunk, Isten majd
a kereszt mindig ott volt elõtte. Hogy talpra állít, és a kellõ idõben új utakat s
erõt meríthessen belõle mindennapi fel- lehetõségeket nyit elõttünk!
adatainak és kötelezettségeinek krisztusi
Mit akar nekünk még mondani erekteljesítéséhez.
lyekeresztje? Hogy csak az marad meg,
És akkor elérkezett 1950. május 23-a. ami a kereszt jegyében történt, amiért
Körösbányára számûzte õt a kommunis- megharcoltunk. A hívõ ember jól tudja
ta hatalom. Elõtte való nap délutánján ezt. Mindig is tudatában van hát annak,
még titokban rendezte kanonokjaival az hogy mindenét elvehetik, amit birtokol,
egyházmegye sorsát, este pedig átadta a de amiért megszenvedett, azt soha. A híkeresztet Veronika nevû nõvérének, aki võ ember tudja: ha Isten nem menti is ki
a háztartását vezette. Tõle – mivel csa- õt az élet megannyi nehézsége közül, de
ládja nem volt – unokaöccsének a felesé- vele van, megõrzi és átsegíti õt a bajoge, Poósz Erzsébet örökölte. Késõbb õ kon. A végsõ gyõzelem pedig mindig az
hagyta – méltó megõrzõt keresve az Övé! – János püspök is tudatában volt
ereklyének – egy szatmári egyházme- ennek. Kispapjainak ezeket írta körösgyés papra: szent örökségül – és erõfor- bányai számûzetésébõl: „Tudom, munrásként…
kám nem vész el”.
Mit akar nekünk mondani János püsÉlete, emléke, példája valóban nem
pök ereklyekeresztje? Elõször is azt, veszett el, hanem mintegy hatvan év távhogy csak a kereszt által lehetünk érett latából is ragyog. Mint hátrahagyott kis
és boldog emberek. Mi botorul azt asztali feszülete… Ezért is avatják õt
hisszük, hogy földi álmaink beteljesülé- boldoggá! Boldog Scheffler János püsse tehet boldoggá bennünket. Jézus vi- pök példája azt mondhatná nekünk:
szont arra tanít, hogy igazán naggyá „Menj bátran azon az úton, amelyet Isten
csak a másokért felajánlott szenvedés kijelölt neked. Még akkor is, ha kanyaráltal válhatunk! Ezért mondhatta joggal gós, sötét szurdokokon át vezet. Ne
a hívõ zeneszerzõ, Ludwig van Beetho- hagyd el, ha keresztekkel szegélyezett is,
ven (1770–1827): „Az emberélet ke- mert az a te utad. Tarts ki rajta, és akkor
resztjei olyanok, mint a kottában a ke- felemel és boldoggá tesz!”
(Vége)
resztek: fölemelnek”. A hosszú életkort
Tempfli Imre
megért nagy svájci orvos, Paul Tournier
stuttgarti magyar lelkész
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A VILÁGNAK...
(Folytatás az 1. oldalról)

Készület a boldoggá avatásra
Scheffler János püspök közelgõ boldoggá avatására készülnek a korábban a
Szatmári Egyházmegyéhez tartozó területek hívei is. Ennek jegyében hívták
Mátészalkára május 13-án Schönberger
Jenõ szatmári püspököt. A fõpap szentmisét mutatott be, és vértanú elõdje Mária-tiszteletérõl beszélt a híveknek. A
szentmisét körmenet követte.
Másnap konferencián emlékeztek meg
a vértanúról Seregély István nyugalmazott egri érsek, Majnek Antal munkácsi,
Schönberger Jenõ szatmári és Bosák
Nándor debrecen-nyíregyházi püspök
részvételével. Az elõadást Bura László
történész, fõiskolai tanár tartotta, aki a
boldoggáavatási eljárásban a periratokat
készítette elõ, és megírta életrajzát.
Az elõadás után Seregély István érsek
mutatta be a szentmisét. Scheffler János
vértanú püspök a szenvedések terhét
Krisztushoz hasonlóan vitte, hozzá hasonlóan gondolkodott, beszélt, és cselekedeteit is ez a hûség jellemezte, ezért
lett szent – fogalmazott a fõpásztor.
Svájci gárdisták eskütétele
A római Apostoli Palota Kelementermében fogadta a Szentatya a pápai
svájci gárda 34 új tagját május 6-án, eskütételük alkalmából. Az új gárdisták esküvel fogadták, hogy hûséggel, becsülettel és tisztelettel szolgálják a pápát, szükség esetén életüket is áldozva érte. A Pápai Svájci Gárda ünnepe május 6-ra esik,
amikor Róma 1527-ben történt kifosztására és az ekkor elesett 147 gárdistára
emlékeznek.

Templomok éjszakája Szlovákiában
Idén elsõ alkalommal a szlovák egyház
is megtartotta a „Templomok éjszakája”
programot. Május 27-én Szlovákiában 65
templom tartott nyitva este hat óra és éjfél
között, melyek ingyenes kiállításoknak,
elõadásoknak, koncerteknek adtak otthont. A kezdeményezésnek ökumenikus
vetülete is volt: a különbözõ vallású híveknek lehetõséget adott, hogy felfedezzék a keresztény istentiszteleti helyeket.
„Ez a program meg akarja világítani
Európát, és lehetõség arra, hogy az emberek tudatára ébredjenek: szükség van
világosságra életükben” – emelte ki Róbert Bezák nagyszombati (Trnava) érsek, aki fõegyházmegyéje és az egész ország plébániáit a kezdeményezésben való részvételre buzdította.
Erdélyi mártír pap jubileuma
Negyvenhárom évesen hunyt el
1984-ben Erdély mártír sorsú, hitvalló
papja, Pálfi Géza, aki április 14-én lett
volna hetvenéves. A tavaly tavasszal alakult Jakab Antal Keresztény Kör céljai
között szerepel – Jakab Antal püspök
mellett – „más nagy fõpapi, papi és világi személyiségek munkásságának kutatása és megismertetése”. Ezek között
tartják számon a székelyudvarhelyi esperesplébánost. Hetvenedik születésnapja közeledtével Pálfi Géza-emlékévet
hirdettek, így kívánják felhívni a figyelmet hitéhez való rendíthetetlen hûségére, bátorságára.
Egykori tanítványai, paptársai és hívei ma is emlékeznek közösséget meghatározó tevékenységére, amellyel magához vonzotta az ifjúságot és velük
együtt minden más korosztályt is. „Géza
atya kemény szikla volt számunkra,
amelynek hatását harminc év távlatából
is sokan érezzük. Kimondhatatlan gazdagság rejtõzött szívében, lelkében, tekintetében” – mondják róla ma.
Az emlékév programsorozata április
29-én a Székelyudvarhelyen és Máréfalván rendezett Pálfi Géza-emléknappal
kezdõdött, majd másnap a Jakab Antal-emlékdíj 2011. évi átadásával folytatódott. Ennek posztumusz kitüntetettje
Pálfi Géza.
£

SZÁJRÓL SZÁJRA
Mennyi egy méter?
Ha váratlanul azt a kérdést tették vol na fel nekem, hogy mennyi egy méter,
válaszom ez lett volna: száz centiméter.
A fordított kérdésre pedig, hogy mennyi
egy centiméter, azt feleltem volna: a mé ter századrésze. A közelmúltban olvas tam, hogy az elsõ kérdésre így válaszolt
a megkérdezett: a méter a Föld délköré nek negyvenmilliomod része. Bár nem
tartozom a szõrszálhasogatók táborába,
valami rémlett nekem a Föld gömb alak jának tökéletlenségérõl, arról, hogy
ugyanis ezért a délkörök hosszúsága
nem egyenlõ. Ha pedig így van, akkor
melyik délkör negyvenmilliomod része a
méter? No, nézzünk utána.
A francia forradalom 1789-ben egy
egységes hosszmértéket is bevezetett. Ez
volt az elsõ újdonság, amit megtudtam.
Érthetõ igénye volt erre, hiszen az addig
használatos olyan mértékek, mint te nyérnyi vagy ujjnyi, de a szabatosabb
rõf, a láb és a mérföld gyakran városon ként eltérõek voltak. Egy bécsi láb pél dául 1/6 öl, azaz a késõbbi méterrendszer
szerint 0,31608 méter volt. Egy angol láb
ugyanakkor 0,3048 méter. Hogy ez ne hézséget okozott a kereskedésben, alig ha szorul bizonyításra. De a tudományos
adatcserét is hátráltatta. Valóságos igény
volt tehát az egységes hosszmérték ki alakítására. Az alapokat két francia csil lagász, Delambre és Méchain rakta le, elnevezését pedig a görög „metron”, azaz

mérték szóból kiindulva kapta. Felmérések, számítások szolgáltattak adatokat,
hasonlóan a csillagászathoz, de még a
háromszögelés is adatszolgáltató volt.
A Föld közös tulajdona az emberiségnek – ez a gondolat vezérelte a törekvést,
hogy az új mérték meghatározását innen
kiindulva, illetve ide visszavezetve fogalmazzák meg.
A Szájról szájra rovat és az én képes ségeim határa miatt nagyot ugorva ott
folytatom, hogy 1798-ban – felismerve a
Föld formájának tökéletlenségét – az
„étalon”-ról, a Párizs mellett õrzött alapmértékrõl megállapították, hogy 0,22
centiméterrel rövidebb, mint kellene. A
pontosságra törekvés újabb és újabb
vizsgálatokhoz, további kutatásokhoz
vezetett. 1875-ben a súlyok és mértékek
nemzetközi hivatala kapott megbízást a
mértékegységek felügyeletére. A tudomány felismerte a hiba lehetõségét, az
ebbõl eredõ bizonytalanságot és a vele
való bánásmódot. Persze ennek ellenére
ma is folynak vizsgálatok, a Föld mint
alap sem kizárólagos. A méter azonban
bevált, használjuk, élünk vele.
Eddig tartott az „utánanézés” méter
ügyben. Ahogy ezt szájról szájra módon
elmondtam, talán olvasóinkat is elvezeti
a gondolathoz: nem is olyan rossz definíciója a méternek az „egy méter az száz
centiméter”!
Közreadta: Ramsay Gyõzõ

4. Õrizzétek meg magatokban érzékenységeteket a népi áhítat iránt, amely
más és más minden kultúrában, és mégis
mindig hasonló, hiszen az ember szíve
végül is mindig ugyanaz. Ezen keresztül
lépett be az emberek szívébe a hit, így lett
része érzésviláguknak, szokásaiknak, közös érzéseiknek és életüknek. Ezért a né pi áhítat az Egyház nagy öröksége. A hit
hússá és vérré lett általa. Természetesen
a népi áhítatot mindig meg kell tisztítani,
a középpont felé kell irányítani, de megérdemli szeretetünket, és bennünket magunkat is teljesen valóságos módon „Isten népévé” tesz.
5. (…) Használjátok ki a tanulás
éveit! Persze a tanult tárgyak sokszor
távolinak tûnnek a keresztény élet gyakorlatától és a lelkipásztori szolgálattól. Mégis teljesen elhibázott dolog
azonnal feltenni a pragmatikus kérdést: Hasznomra válik ez valaha a jövõben? Lesz gyakorlati, pasztorális
haszna? (…) Túl kell lépni a pillanat
múlékony kérdésein, hogy megértsük a
valódi kérdéseket, és úgy értsük meg a
válaszokat is, mint valódi válaszokat.
Fontos alaposan megismernünk a teljes Szentírást az Ószövetség és az Újszövetség egységeként. Fontos megismerni az egyházatyákat, azokat a zsinatokat, amelyeken az Egyház a Szentírás lényegi kijelentéseit asszimilálta
reflexióiban és hitében. Folytathatnám
a sort: amit dogmatikának nevezünk,
nem más, mint megérteni a hit egyes
tartalmainak egységét, vagy még inkább végsõ egyszerûségét, hiszen minden egyes részlet csupán a számunkra
megnyilvánult és megnyilvánuló egy
Istenbe vetett hit kifejtése. Azt nem
szükséges hangsúlyoznom, mennyire
fontos megismernetek a katolikus erkölcsteológia és társadalmi tanítás
alapvetõ
kérdéseit.
Nyilvánvaló,
mennyire fontos ma az ökumenikus teológia, a különbözõ keresztény felekezetek megismerése, s ugyanígy az alapvetõ tájékozódás a nagy világvallások között s nem utolsósorban a filozófia területén, amely az ember keresésének és
kérdéseinek megértését szolgálja, s
amelyre a hit választ akar adni. Tanuljátok meg azonban megérteni a kánonjogot is, a maga szükséges voltában és
gyakorlati alkalmazásaiban: a jog nélküli társadalom jogtalan társadalom
volna. A jog a szeretet feltétele. (…)
6. A papnak, akinek az lesz a feladata, hogy másokat elkísérjen az élet útján egészen a halálig, fontos, hogy
megfelelõ egyensúlyt teremtsen magá-

AZ ALPOKTÓL...
(Folytatás az 5. oldalról)

Na és a többi zenei tétel? Lejjebb
Tessinben, amikor Ronco kis templomkertjének pálmafái közül kitekintettünk, Aba-Novák életre kelt képével
találkoztunk: a Lago Maggiore tavának
hihetetlen kékje mintha az éggel ért
volna össze, és a naptól ragyogó fehér
hajó úszott Ascona irányába, hogy
Locarno kikötõjében megpihenhessen
a kis zenei bon-bon elsõ tételének találó címeként. Késõbb tudtam meg, hogy
az elõbbi kép kis hegyoldali városkájában, Roncóban lakott – hogyan is lehetett volna ez másképpen – Ernst
Fischer, a nem egészen tizenöt perces
könnyûség zeneszerzõje, aki többek
között az In vino veritas négy tételének egyikében a „Tüzes magyar bor”-t
(Feuriger Ungarnwein) is megzenésítette.
Az Alpoktól délre címû, rövid idõn belül világhírûvé lett szerzeményét hetvenöt
éve, 1936-ban komponálta Fischer. A
szvit a rádió számára íródott – akkoriban
a nagyobb adóknak saját szimfonikus zenekaruk is volt. Az 1960-as években az-

ban szíve és intellektusa, értelme és ér zelmei, teste és lelke között, vagyis em beri értelemben „teljes” személyiség
legyen. A keresztény hagyomány ezért
mindig összekötötte a „teológiai eré nyeket” a „sarkalatos erényekkel”,
amelyeket az emberi tapasztalatból és
a filozófiából, általában véve az embe riség egészséges etikai hagyományá ból származtatott. Pál nagyon világo san megfogalmazza ezt a filippiekhez
írott levelében: „Egyébként, testvére im, arra irányuljanak gondolataitok,
ami igaz, tisztességes, igazságos, ami
ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami
erényes és magasztos” (Fil 4,8). Ebbe
illeszkedik az is, hogy a szexualitást in tegrálni kell a személyiség egészébe. A
nemiség a Teremtõ ajándéka, de egy ben feladat is, amely emberi létünk fej lõdésére vonatkozik. Ha nem épül be
szerves módon az ember személyiségé be, a szexualitás banálissá és egyben
romboló erõvé válik. Ma erre sok pél dát látunk az emberi társadalomban.
Nemrégen azt kellett látnunk nagy fáj dalommal, hogy számos pap eltorzítot ta szolgálatát a gyermekek és kiskorú ak ellen elkövetett szexuális visszaélé sek révén; (…) olyan rombolást vittek
végbe, ami mély fájdalommal és sajná lattal tölt el bennünket. A visszaélések
azonban, amelyeket alapvetõen el kell
ítélnünk, nem vehetik el a papi küldetés
hitelességét, amely nagy és tiszta ma rad. Hála Istennek, mindnyájan isme rünk meggyõzõ papi személyeket, akiket
hitük alakított, és akik tanúságot tesz nek róla, hogy ezen állapotukban és ép penséggel a cölibátusban el lehet érni a
hiteles, tiszta és érett emberségre. (…)
7. Manapság a papi hivatás kezdetei
különbözõek és sokkal többfélék, mint
az ezt megelõzõ években. (…) Ezért a
papságra készülõ személyek gyakran a
lelki élet egészen más pólusait képvise lik. Nehézséget jelenthet ezért az együtt
készülõknek felismerni jövõbeli külde tésük és lelki útjuk közös elemeit. Ép pen ezért fontos a szeminárium mint
úton járó közösség, amely felette áll a
lelkiség különbözõ formáinak. (…) A
néha talán nehéz együttélés során el
kell sajátítanotok a nagylelkûséget és a
toleranciát nemcsak abban, hogy el
kell viselnetek egymást, hanem abban
is, hogy egymást gazdagítjátok, hogy
mindenki hozzáadhassa sajátos aján dékait a közös élethez, miközben mind nyájan ugyanazt az Egyházat, ugyan azt az Urat szolgáljátok. A toleranciá nak ez az iskolája, amit inkább nevez hetünk a kölcsönös elfogadás és meg értés iskolájának Krisztus Testének
egységében, szintén a szemináriumi
évek egyik fontos eleme.
£
tán az ehhez hasonló szórakoztató zenét
kiszorította a rádióból a beat és a pop, fe ledésbe merült a maga korában hihetetle nül népszerû Fischer-szvit is, olyannyi ra, hogy harminc éve nem került már a
rádiók mûsorára sem, és a zenei mûsorok
szerkesztõi, de talán már a zenetörténé szek is alig hallottak a darabról és szer zõjérõl.
Így alighanem már csak az idõsebb
generáció emlékei között él, ahogy az
én gyerekkori élményeim között is. Az
utolsó tétel címe: Tarantella. Gyermeki
képzeletemben valami nagy, színes
forgatag jelent meg ennek hallatán, de
nem tudtam, honnan is tudhattam vol na, hogy ez valóban egy fergeteges
tánc, amelyet Dél-Olaszországban jár nak. A zene azonban magával ragadott,
és magával ragad máig, ha néha újra
hallom, vagy ha csak eszembe jut is. És
sajnálom, hogy csak prózában tudom
megosztani a kedves olvasókkal ezt a
máig élõ zenei emlékemet. De az idõ sebbek, akik esetleg ugyancsak gye rekfejjel hallották elõször – az Alpok tól északra, a vasfüggöny mögötti Ma gyarországon –, talán már hallják is a
dallamokat.
Misch Sebõ, Neuweiler
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB London, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; www.magyarkatolikusok.co.uk
Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St.
John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhamp ton, Nottingham.
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész,
Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs újhely (Szent József-templom) 17.00-kor; Bécs,
vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7. E-Mail: bmke@katolikus.at,
http://www.katolikus.at
Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: Kersztfalvi@free mail.hu Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként
9.15-kor, Felsõõr, vasárnaponként 10.30-kor.
Graz: Msgr. Molnár Ottó, Tel.: 0043-316/68
21 2421; szentmise a hónap elsõ vasárnapján 10.30
órakor, a második vasárnap elõtti szombaton 18.00
órakor, a többi vasárnapokon 17.00 órakor a
Kalvarienberg-Kirchében, Kalvarienbergstr. 155.
Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.
Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-4040 Linz,
Tel.: 0043-732/736581-4492 (iroda), -4493 (lakás),
-4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ 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 13.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: Bohumy István,
Tel.: 0043-699/81721232.
BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission
Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188.
Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlel kész, Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33.,
B-4000 Liége, Tel.: 0032-4/22 33 910; Fax:
0032-4/22116 09.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Gáspár István, szentmise minden
vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas,
F-75010 Paris, Tel.: 0033-1/42 086170, Fax:
0033-1/42 067155, www.magyarmisszio.info
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely,
Mission Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean
Jaures, F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. P. Szomszéd Tamás József SJ, Ungarische
Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg,
Tel.: 0049-821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93
93 24, vagy mobil: 0049-151/14 23 28 06.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye
nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg,
Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A, D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-911/507 57 96.
Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:
Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a,
D-45139 Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy
Kölnben: 0049-221/23 8060.
Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,
Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdek lõdni: Ft. Lukács József, Ung. Kath. Mission,
Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. E-Mail:
ungarnzentrum@netcologne.de Tel.: 0049-221/
238060. Fax: 0049-221/ 232120; http://www.ungarnzentrum.de
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-LandmannStr. 365, D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79
50 21, 069/24795022. Fax: 0049-69/97 78 26 84.
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

2011. június

HIRDETÉSEK

Magyar zarándoklat – Scheyern, Németország

Kiadó Budapest-Belváros, Ferenciek terénél színvonalas, minden igényt kielégítõ
2 szobás lakás, 2 v. 3 személynek, 70
EUR/nap. T.: 0033-6/43 60 95 52.
Magyar, középkorú, megbízható
hölgy, idõs, kedves embereknél házvezetést, gondozást keres, többéves tapasztalattal. T.. 0036-20/58 26 256 (este).
Miskolctól 60 km-re, teljesen felújított,
gyönyörû ház, 150 m2 laktér, garázs, 13 ár
telken. Vállalkozóknak, turizmusnak ideális, jó levegõ, álomszerû környezet. Pesti lakással cserélhetõ. T.:0036-20/34 69 108 v.
0049-(0)176/785 797 40.
Budapest, XVI. ker., Árpádföld csendes, kertvárosi részén, közel a központhoz
(31-es busz és üzletek) eladó kedvezõ áron
egy 50 m2-es családi ház, melléképületek kel, amelyek 752 m2 -es telken épültek. T.:
0036-20/22 56 783.
Regensburg környékén élõ 59 éves fér fi õszinte szándékkal társat keres egy kb.
48 éves hölgy személyében. T.: 0049(0)9474/95 15 30.
Kedvezõ áron Bükfürdõn eladó 304
m2-es telken 2 szintes iker családi ház teljes berendezéssel, 4 szoba, konyha, elõtér,
2 fürdõszoba, terasz, garázs, parkosított
udvar. T.: 0049-(0)621/33 16 80.

A németországi magyar lelkészek aacheni határozata alapján
a németországi magyarok nagy nemzeti zarándoklatára kerül sor

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding.
Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige Katholische Mission, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München.
Tel.: 0049-89/982637, 982638, Fax: 0049-89/
985419. E-Mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de
Münster-Padeborn-Osnabrücki Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osnabrück,
Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirchen-Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István, Kath.
Ung. Mission, Middelfeld 24, D-48157 MünsterHandorf. Tel.: 0049-251/32 65 01; Fax: 0049251/144 29 31. E-Mail:ungarische-mission@
bistum-muenster.de
Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Telefon: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Misézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen,
Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: Dr.
Tempfli Imre és Ft. Gegõ István, Ungarische
Katholische Gemeinde, Albert-Schäffl e-Str. 30,
D-70186 Stuttgart. Tel.: 0049-711/2369190, Fax:
0049-711/2367393, E-Mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de; www.stuttgarti-katolikusok.de
Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.
Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon: 0049-931/38 62 43, Fax: 386-405.
NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori
szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész,
Pontifi cio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma. Telefon: 003906/684-2620, pminemeth@gmail.com. Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján 11-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 elsõ vasárnapján 16.00-kor,
Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve jan., júl.,
aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039/347
344 5538, E-Mail: ruppert.jozsef@piarista.hu
SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-44/36 23 303. E-Mail:
f.vizauer@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur, St. Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/321
1925. Szentmise minden hó 1. vasárnapján
11.30-kor a fribourgi Krisztus Király-plébániatemplom jobb oldali részén található Miasszonyunk-kápolnájában (Rte du Comptoir 2,
CH-1700 Fribourg). E-mail: abbe@petrupopa.ch;
www.fribourgmise.ch
Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.
Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Tel.: 0041-21/6478 678.
Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 7717, CH-3000 Bern. E-Mail: info@katolikus.ch; www.ungarnmission.ch
Basel: Pál István, Tel.: 0041/765185441.
Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. www.
ungarnmission.ch; a Sacré Couer-templomban,
Feierabendstr. 68.

2011. október 8-án, szombaton,
Magyarok Nagyasszonya és nemzeti ünnepünk alkalmából, a bajorországi
Scheyernben, a bencés kolostor szép bazilikájában, ahol 1180 óta nagy tiszteletnek örvend a híres „Scheyerni kereszt”, Krisztus Urunk keresztjének egy
darabkájával, aztán a Szent István király és Boldog Gizella házasságára emlé keztetõ Király-kápolna a X. századi várkápolna, majd sekrestye helyén, és a
„Fejedelmi képek”, eredetileg 1382–83-ból, jelenlegi formájában 1624–25-bõl.
12.00 órakor fõpapi szentmise, utána ebédszünet
14.00-15.00-ig ünnepi megemlékezés a kolostor vendéglõjének kis színpaddal
ellátott nagytermében. A mûsorban lehetõséget kínálunk a németországi magyar
fiatalok, cserkészek, egyházi énekkarok, népitáncegyüttesek bemutatkozására és
közremûködésére. Vendégünk lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
A németországi magyar zarándokokkal együtt szeretettel várjuk magyar testvé reinket és barátainkat a szomszédos országokból, hazánkból, illetve az egész
Kárpát-medencébõl, vagy bárhonnan.
Szívélyes meghívással:
Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke
További tájékoztató:
Magyar Katolikus Delegatura, Landwehrstraße 66, D-80336 München,
Tel.: +49-89/532 82 88, Fax: +49-89/532 8245, E-mail: ung.delegat@gmx.de,
illetve a helyi magyar lelkészeknél, akik híveik scheyerni zarándoklatát
közvetlenül szervezik.

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL
Keresztelések: Holzberger Fabian
Lehel, H. Richard és M. Andrea kisfia
2011. február 20-án, valamint Oros
Mark Georg, O. Georg Csaba és
Ecaterina kisfia 2011. március 6-án, a
müncheni Damenstift-templomban részesültek a keresztség szentségében.
Halottaink: Rátkai Ibolya 64 éves
korában elhunyt, temetése 2011. március
4-én volt a müncheni Ostfriedhof Krematoriumban. Schwarzkopf-Kolb Ottó
73 éves korában elhunyt, március 18-án
a karlsfeldi temetõben helyezték örök
nyugalomra. Zudor Klára 52 éves korában elhunyt, temetése április 8-án a müncheni Westfriedhofban volt. – Nyugodjanak békében!
***
† Mórocz András István OFM
(1922–2011)
Mórocz András István életének 89.,
szerzetesi fogadalmának 73., papságának 65. esztendejében, április 25-én,
húsvéthétfõn halt meg.
Mórocz András István a felvidéki
Balonyban született. 1938-ban lépett be a
ferences rendbe, 1946-ban szentelték pappá. 1946/47-ben a rend esztergomi kollégiumában nevelõként kezdte lelkipásztori
szolgálatát, és teológiát tanult. A kommunista uralom idején, 1948-ban elhurcolták
és internálták. Csak évekkel késõbb, nehéz
körülmények között tudta folytatni papi
szolgálatát. Káplán volt Nagyatádon és
Nagykanizsán, egy ideig pedig gyári munkásként tudta biztosítani megélhetését. Az
1956-os forradalom idején elhagyta hazáját, Németországban telepedett le. Elõbb
Bochumban lett magyar lelkész, majd
1959 nyarától a Freiburgi, késõbb a Seyeri
és Trieri Egyházmegye magyar híveit gondozta nagy odaadással Mannheimbõl.
1990-ben került a burgenlandi Eisenstadt ferences kolostorába, elöljáróként. Nagy gonddal, odaadással végezte
szolgálatát. Kora és betegsége miatt
2006-ban a Caritas által mûködtetett
Szent Márton Otthonba került; itt halt
meg 2011 húsvétján.
Április 29-én szentmisét mutattak be
lelki üdvéért az eisenstadti ferences templomban. Április 30-án helyezték örök
nyugalomra a dunaszerdahelyi Szent
György-plébániatemplom temetõjében.
Cs. F.

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!
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