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POSTVERSAND
MÜNCHEN

Jézus bemutatása a templomban
Aranyosmaróti mester alkotása, 1450 körül

(Keresztény Múzeum, Esztergom)

M I É R T T Á M A D J Á K H A Z Á N K A T ?
Írta: Székely János püspök

GYERTYASZENTELÕ
BOLDOGASSZONY

Február 2-a Urunk bemutatásának ün-
nepe. Magyarországon Gyertyaszentelõ
Boldogasszony az ünnep neve, hiszen
Mária mutatta be a világ világosságát a
mennyei Atyának.

„A gyertya Krisztus, kinek testét a
viasz, lelkét a cérna, s istenségét a vilá-
gosság ábrázolja” – olvashatjuk Tõkés
István Hétköznapok – ünnepnapok cí-
mû könyvében. A szentelt gyertya mint
Jézus Krisztus jelképe egyike a legré-
gibb szentelményeknek; már az óke-
resztény korban Krisztus jelképévé
vált: magát fölemészti, hogy másoknak
szolgálhasson. A Pray-kódex tanúsága
szerint a magyar középkorban e napon
elõször a tüzet áldották meg, majd a
szentelt tûznél gyújtották meg a gyer-
tyákat. Az ünnep már a magyarországi
miseliturgia legõsibb forrásában, a XI.
századbeli Hahóti-kódexben is elõfor-
dul – olvasható Bálint Sándor Ünnepi
kalendáriumában. �
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Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének százhuszadik évfor-
dulója alkalmából számos egyházi ünnepségre és megemlékezésre kerül sor
Magyarországon és a határon túl is 2012-ben. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Állandó Bizottsága a jubileum kapcsán körlevelet adott ki.

Isten szolgája, Mindszenty József bí-
boros százhúsz éve, 1892. március 29-én
született. Mindenki elismeri, hogy bátor,
szókimondó, sõt – mint VI. Pál pápa
mondta róla halála után – rettenthetetlen
volt. Nagyon szerette Egyházát és hazá-
ját. Védte népét, védte a hitet, az ember-
séget egy olyan korban, amikor elemi
történelmi erõk pusztították az országot
és a világot. A földi hatalmak mércéjével
mérve gyenge volt, de az igazság ereje
sugárzott belõle. Ezért féltek tõle.

Alakja, tisztelete ma is lelkünk mélyét
érinti. Boldoggáavatási ügye Rómában fo-
lyik évek óta. 2006-ban püspöki karunk is
belépett a perbe: mi magunk is hivatalosan

kérjükboldoggá és szentté avatását. Azért
tesszük ezt, mert szentnek tartjuk õt.

Milyen lélekkel emlékezünk rá most,
születésének 120. évfordulóján? Nem lát-
hatunk benne pusztán politikust. Bár sok
megnyilatkozása olyan kérdésekrõl szólt,
amelyeket elõtérbe állított a politika, sze-
mélyes állásfoglalásai mégis katolikus hi-
tébõl fakadtak. Amikor felemelte szavát
a rasszizmus és a zsidóüldözés ellen,
amikor – egyesek szerint naivul, de pró-
fétai módon – azt követelte, hogy a ná-
cik és a nyilasok adják fel harc nélkül a
Dunántúlt, és ne folytassák az értel-
metlen pusztítást, akkor nem taktikázott.

Mindszenty József bíboros (1892–1975)

A F I A T A L O K
N E V E L É S E A Z

I G A Z S Á G O S S Á G R A
É S A B É K É R E

XVI. Benedek pápa üzenete
a béke világnapjára

A Szentatya hagyományosan üzenetet
küld a híveknek és minden jóakaratú em-
bernek január 1-jén a béke világnapja
alkalmából. A 2012-es üzenetében XVI.
Benedek a fiatalok igazságosságra és
békére nevelését helyezi középpontba.

A Szentatyának meggyõzõdése, hogy
a fiatalok a maguk lelkesedésével és len-
dületével új reményt képesek adni a vi-
lágnak. Üzenete szól ugyanakkor a szü-
lõkhöz, a családokhoz, továbbá a nevelés
és képzés folyamatának minden szerep-
lõjéhez és minden vezetõhöz is, akik a
vallási, a társadalmi, a politikai, a gaz-
dasági, a kulturális élet és a kommuniká-
ció területén tevékenykednek.

„A nevelés az élet leggyönyörûbb és
legnehezebb kalandja. A nevelés, a latin
educere szó alapján annyit tesz, hogy va-
lakit kivezetünk önmagából, hogy beve-
zessük a valóságba, egy olyan teljesség
felé, amelynek segítségével a személyi-
ség növekedhet. Ez a folyamat két sza-
badság találkozásából táplálkozik, a fel-
nõtt és a fiatal szabadságáéból.” A tanít-
ványnak nyitottnak kell lennie, és hagy-
nia kell magát elvezetni a valóság megis-
merésére, a nevelõnek pedig késznek kell
lennie rá, hogy odaadja önmagát. „Most
még inkább, mint valaha szükségesek a
hiteles tanúk, akik nem pusztán a szabá-
lyok és információk továbbadói. Olyan
tanúk kellenek, akik képesek távolabbra
tekinteni a többieknél, mivel az életük
horizontja tágasabb. Az lehet tanú, aki
maga is átéli azt az utat, amelyet mások-
nak javasol.”

A békére és igazságosságra nevelés
legfontosabb színhelye a család, a tár-
sadalom eredendõ sejtje. „A gyerme-
kek a családban tanulják meg azokat az
emberi és keresztényi értékeket, ame-
lyek lehetõvé teszik az építõ és békés
együttélést. A családban sajátítják el a
nemzedékek közötti szolidaritást, a
szabályok betartását, a megbocsátást
és a másik ember elfogadását.” Olyan
világban élünk, amelyben a család és
maga az emberi élet is folyamatos fe-
nyegetettségnek van kitéve. A pápa
ezért is kéri a szülõket: életük példájá-
val buzdítsák gyermeküket, hogy remé-
nyüket elsõsorban Istenbe helyezzék,
hiszen belõle származik a valódi igaz-
ságosság és béke.

A politikai vezetõk nyújtsanak valódi
segítséget a családoknak és a nevelési in-
tézményeknek, hogy a nevelés jogát és kö-
telességét gyakorolhassák. De szól az
üzenet a média világához is, mivel a tö-
megtájékoztató eszközök nem csupán tá-
jékoztatást adnak, hanem alakítják is az
emberek szellemét, s ezért jelentõs hozzá-
járulást adhatnak a fiatalok neveléséhez.

A nevelés a teljes személyiség formálá-
sát jelenti, beleértve a lét erkölcsi és szelle-
mi vetületeit is, tekintettel személyes vég-
céljára, valamint annak a társadalomnak
a javára, amelynek az egyén tagja.

(Folytatás a 7. oldalon)

Krisztus mondta: ha gyûlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy
engem elõbb gyûlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek a
szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztûz alá vették hazánkat – fogal-
maz írásában Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, amely a Ma-
gyar Kurír oldalán jelent meg.

Mi ennek a gyûlöletnek az oka? A va-
lódi ok az, hogy hazánk olyan alapvetõ
emberi értékek mellé állt oda, melyeket
ma sokan lerombolni szeretnének. A ma-
gyar parlament olyan alkotmányt adott
az országnak, amely Isten nevével kez-
dõdik (Preambulum), amely azt állítja,
hogy a magzat életét védelem illeti meg
a fogantatástól kezdve (Szabadság és fe-
lelõsség – II.), hogy Magyarország védi
a házasság intézményét mint férfi és nõ
között létrejött életszövetséget (Alapve-
tés – L.). Az alkotmány azt is kijelenti,
hogy a család a nemzet fennmaradásá-
nak alapja, és hogy az adó mértékét a
gyermeknevelés kiadásainak figyelem-
bevételével kell megállapítani (Szabad-
ság és felelõsség – XXX.). Nyilván so-
kan vannak a világon, akiknek nem tet-
szik ezeknek az emberi alapértékeknek
ez a határozott megfogalmazása.

Mi több, a magyar kormány átmeneti
különadót vetett ki a bankokra. Ez pedig
természetesen aggodalommal tölti el a
pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós
legyen.

A hazánkat érõ támadások oka alapve-
tõen ez. Természetesen ezeket az okokat
nem nevezik néven, helyette más, kisebb
jelentõségû vádpontokat említenek. Az
egyik ilyen vádpont az egyházakról szóló
törvény. Ennek a törvénynek az a célja,
hogy az úgynevezett business egyházaktól
megvonja az egyházi státuszt. Magyaror-
szágon ugyanis, szemben nagyon sok eu-
rópai állammal, az egyházi oktatási, egész-
ségügyi és szociális intézmények azonos
állami finanszírozásban részesülnek, mint
a hasonló állami intézmények, hiszen
ugyanolyan adófizetõ polgárok számára
nyújtják a nevelés vagy a gyógyítás szol-
gálatát. Hazánkban ezért számos olyan ál-
egyház jött létre, amelyeknek a legfõbb
célja az állami támogatás megszerzése

volt. Az új egyházi törvény ezen a helyze-
ten változtat. Pontosabban körülírja a fel-
tételeket, amelyek alapján egy közösség
elnyerheti az egyházi státuszt (legalább
ezer tag; legalább húszéves jelenlét az or-
szágban stb.). Azok a közösségek, ame-
lyek nem kapják meg az egyházi státuszt,
nyugodtan folytathatják a mûködésüket,
csak az intézményeik állami finanszírozá-
sát nem fogják megkapni.

Természetesen a magyar parlament és a
kormány követett el hibákat is a munkája
során. Ilyenek voltak a médiatörvény
egyes – késõbb meg is változtatott – pont-
jai, vagy a jegybanktörvény esetében né-
hány, talán szükségtelen módosítás, amely
támadásokra adott alkalmat. Ugyanígy he-
lyesebb lett volna a bankokkal való megál-
lapodást a végtörlesztés rendelkezéseinek
kibocsátása elõtt megkötni.

A hazánkat érõ támadás oka azonban
nem ez, hanem azok az alapértékek, ame-
lyeket Magyarország jelenleg képvisel. A
jelen parlamentnek felelõsen élnie kellett
azzal a kétharmados többséggel, amellyel
a választók a cselekvésre felhatalmazták.
Ezt a nagy felelõsséget és lehetõséget alá-
zattal, körültekintéssel kell hordoznia,
tettekre váltania. A külsõ támadásokat pe-
dig higgadtan, adott esetben kellõ ügyes-
séggel kell megpróbálnia kivédeni. Ha-
zánk jegybankjának valutatartaléka a je-
len államadósságunk csaknem felét teszi
ki, amelyet szükség esetén a jegybank fel
is fog használni az adósságszolgálat fi-
nanszírozására. Ez azt is jelenti, hogy az
ország valamennyi ideig ki tud tartani eb-
ben az erõs ellenszélben is.

Gyakran megtörténik a történelem-
ben, hogy ha feltûnik a világosság, akkor
megjelenik vele szemben a sötétség ha-
talma is. Kívánom mindannyiunknak,
hogy legyünk a Világosság fiai, egy iga-
zabb, emberibb világ építõi. �

(Folytatás a 2. oldalon)



Általános szándék: Hogy valameny-
nyi nép teljes mértékben hozzájusson
a vízhez és azokhoz a vízkészletekhez,
amelyek a mindennapi életben mara-
dáshoz szükségesek.

2010-ben az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének közgyûlése a jó minõségû víz-
hez s az egészségügyi felszerelésekhez
való hozzájutást „alapvetõ, lényeges
jogként” ismerte el „az ember élethez
való jogának és egyáltalán valamennyi
jogának teljes körû gyakorlásában”. Víz
nélkül egyetlen emberi lény sem tudna
pár napnál tovább életben maradni. Az
egészséges és tiszta vízhez való hozzáfé-
rés hiánya évente több gyermeket pusztít
el, mint az AIDS, a malária és a kanyaró
együttvéve, és ugyanakkor az alapvetõ
szanálási szolgáltatások hiánya a világ
népességének 40 százalékát érinti.

Az egészséges és tiszta ivóvízhez való
hozzáférés kihívást jelent nem csupán a
fejlõdõ országoknak. Számos iparosított
országban az ivóvíz megdrágul, amikor a
közösségi vízforrásokat a kormány átenge-
di olyan nagy társaságoknak, amelyek az-
tán a vizet azért árusítják, hogy hasznot
húzzanak belõle, vagyis a vizet alárendelik
a piaci erõknek. A vizet palackozzák, és ez
óriási mennyiségû mûanyag palackkal nö-
veli a szemétlerakódókat; a palackok le-
bomlása ezer esztendõt is igénybe vehet.

XVI. Benedek pápa ezt a helyzetet
látva 2008-ban a zaragozai világkiállí-
táson tartott beszédében így nyilatko-
zott: az ivóvízhez való jog „az emberi
személy méltóságán alapszik; ilyen te-
kintetben szükséges figyelmesen meg-
vizsgálni azok hozzáállását, akik a vizet
egyszerû gazdasági termékként szemlé-
lik és kezelik. A víz használatának éssze-
rûnek és segítõ jellegûnek kell lennie, ez
pedig a közösségi szektor és a magán-
szektor közötti kiegyensúlyozott köl-
csönhatás eredménye.”

Közvetve rengeteg vizet használnak
az élelmiszer-elõállításban is, és ez ko-
moly kérdéseket vet fel az iparosított or-
szágokban túlsúlyban levõ életstílust il-
letõen. Nagy átlagban tizenhatezer liter
víz kell egy kiló marhahús elõállításá-
hoz. Egy pohár kávé létrejöttéhez nagy-
jából száznegyven liter vízre van szük-
ség. A Japánban fogyasztott víz 65 %-a
külföldrõl érkezik: rizs, hús meg egyéb
javak és szolgáltatások formájában.

Takarékoskodjunk a vízzel. Tisztelni
és becsülni kell a vizet, és szem elõtt tar-
tani, hogy a víz Isten adománya, melyet
nem szabad pazarolni. Mindennapi éle-
tünkben kinyilváníthatjuk ezt a tisztele-
tet, valahányszor elzárjuk a csapot, ami-
kor fogat mosunk, valahányszor fürdés
helyett zuhanyozunk, valahányszor meg-
javítunk egy csöpögõ vízcsapot, vala-
hányszor egy tányér hús helyett egy tá-
nyér fõzeléket fogyasztunk.

Ebben az évben felszólítást kapunk,
hogy imádkozzunk a víz 6. világfórumá-
nak sikeréért, amely fórum 2012. március
12. és 17. között zajlik Marseille-ben, va-
lamint hogy imaszolgálatot szervezzünk a
víz március 22-ére esõ világnapjára.

2006-ban Mexikóban a víz 4. világfó-
rumán a Szentszék küldöttsége így nyi-
latkozott: „A víz problémája valóban az
élethez való jog egyik problémája”.

Uta Sievers, Róma

Missziós szándék: Hogy az Úr haté-
konyan támogassa az egészségügyi
dolgozók erõfeszítéseit, akik a legsze-
gényebb vidékeken nyújtanak segélyt
a betegeknek és az öregeknek.

Az Egészségügyi Világszervezet így fo-
galmazza meg az egészség lényegét: „a tel-
jes fizikai, elmebeli és társadalmi jólét álla-
pota, és nem csupán a betegség hiánya”.
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Hit nélkül nem lehet élni és nem le-
het meggyógyulni. Hit nélkül még föl-
kelni se tudnánk, hogy napi tevékeny-
ségünket elvégezzük. Ez az egyik leg-
megdöbbentõbb pszichiátriai tapasz-
talat. Hiszen szakorvos mutatta meg
egy klinikán a látogatóknak azt a bete-
gét, aki azért nem tudott fölkelni ágyá-
ból, mert tudat alatt nem hitt abban,
hogy mindennek értelme van. Hát
ennyire egzisztenciális jelentõsége vol-
na a hitnek?

Általánosabb, de hasonló pszichiátriai
tapasztalat – magam is tanúsíthatom –,
hogy egyes hajléktalanok azért ülnek fal-
hoz támaszkodva naphosszat a járda
mentén, kéregetésbõl tengetve életüket,
mert nem hisznek abban, hogy volna ér-
telme bármiféle tevékenységüknek, ha
nekilátnának. Mert képesek lennének rá.
Az említett klinikai eset tehát korántsem
egyedülálló. Ilyenkor Jézus csodatevõ
szavai juthatnának eszünkbe: „Kelj föl,
és járj!” Majd csatolva hozzá: „Hited
meggyógyított téged” (Lk 17,19).

Életünk alapvetõ vágya és törekvése,
hogy egészségesek legyünk. De hát mi
az az egészség, amely számunkra olyan
fontos? Amikor a „Hogy vagy?” kérdé-
sére azt válaszolom: „Köszönöm, jól”,
akkor kimondatlanul is testi-lelki mivol-
tom megfelelõ állapotára célzok, amit a
jó közérzet jelez. Persze tévedésbe eshe-
tünk, ha csupán a biológiai egészséget
vesszük tekintetbe. A lelki egészség a
lelkiismeret nyugalmát is feltételezi. Te-
hát az egészséges ember teljes személyi-
ségével, testi-lelki mivoltában mondhat-
ja ki igazolhatóan, hogy „Köszönöm, jól
vagyok”.

Mit ad mindehhez a hiteles vallásos-
ság, keresztény hitünk, ha az nem csupán
rutinszerû, hanem belsõ meggyõzõdésen
alapul? Az egyik legalapvetõbb követel-
ményt említem: a létbizalmat.

Elsõsorban az életünk és saját külde-
tésünk értelme és annak tudatosítása – ha
kell, idõnkénti átmeditálása és bensõvé
tétele – jelent tehát ebbõl a szempontból
nagy értéket. Nem véletlen, hogy a kate-
kizmus bevezetõ kérdése az én gyermek-
koromban ez volt: „Mi végett vagyunk a
világon?” Vagyis: mi az emberi élet és
azon belül a saját életem értelme? Mert
sokakban fölmerül a kérdés: van-e egy-
általán értelme az életnek, különösen ak-
kor, ha komolyabb megpróbáltatások ér-

nek: betegség, mellõzöttség, átmeneti si-
kertelenség. Hiszen próbatételek egész
sora kísérheti életünket. S találkozha-
tunk olykor súlyosabb megpróbáltatá-
sokkal is, amit „életünk keresztjének”
mondunk. S ez bárkit megviselhet, akkor
is, ha csupán átmeneti jellegû. Hát még
akkor, ha tartós, vagy még inkább, ha
végleges.

A hiteles vallásossággal egyre jobban
megértjük, hogy Isten a kezdet és a vég,
hogy Õ nem csupán életadó, de az ember
halál utáni sorsa is az Õ kezében van. A
keresztény ember számára a hit legalap-
vetõbb formája, a létbizalom is az Isten-
be vetett hit és remény függvénye. S ez
egyben lelki egészségünknek is támasz-
pontja. Van ennek negatív bizonysága is.
Jól ismert jelenség a létdepresszió,
amelynek jellemzõ vallomása, hogy
„Nincs értelme az életnek”, konkrétab-
ban: „Nincs értelme az életemnek”. Ez
pedig sokaknál tartós levertséget, sõt
akár öngyilkosságot is eredményezhet.
Olyan komoly probléma ez a lelki egész-
ség szempontjából, hogy Viktor Erwin
Frankl, a neves osztrák pszichiáter elsõ-
sorban ennek gyógyítására fejlesztette ki
sajátos módszerét, a logoterápiát. Ez az-
zal gyógyít, hogy találjuk meg, vagy ta-
láljuk meg újra életünk értelmét, akkor
is, ha válságban vagyunk, mert a görög
„logosz” szó a dolgok értelmét jelenti,
amely a keresztények számára Krisztus-
ban van (a magyar „Ige” szó is a Logosz
fordítása).

Viktor Frankl a létértelmet elveszítõ
pácienseit a gyógyítás során arra készí-
tette föl, hogy találjanak vissza saját val-
lásukhoz. Nem véletlen, hogy baráti kap-
csolatban volt katolikus papokkal és teo-
lógusokkal. Hiszen gyógymódja ebben a
tekintetben azt a felszólítást is tartalmaz-
ta, hogy „Találd meg a lelkiatyádat!” A
„Mi végett vagyunk a világon?” ugyanis
akkor válik egzisztenciális fontosságú-
vá, amikor maga az élet teszi föl szá-
munkra a kérdést, amikor elhomályoso-
dik körülöttünk a világ. A pszichiáter és
a lelkiatya termékeny együttmûködése
ez, hiszen a lelkiatya mindezt azzal vi-
szonozza, hogy a túlzottan aggályos lel-
kiismeretû gyónóját megfelelõ pszichiá-
terhez küldi. Számomra megrendítõ volt
a tapasztalat, amikor egy katolikus csa-
ládból származó, de tékozló fiúként hité-
tõl elszakadó, már negyvenedik éve felé

járó férfi, aki a pénz bûvöletében élt, vá-
ratlanul létdepresszióba esett. S érthetet-
len, hogy mindez éppen a házasságköté-
se elõtt történt, amire aztán emiatt nem is
kerülhetett sor. Jól keresett és biológiai-
lag sem voltak problémái. Viszont egyre
nyomasztóbban érezte, hogy nincs értel-
me az életének. Hívõ választottja azt
ajánlotta neki, hogy keressen pszichiá-
tert, és menjen el egy lelkiatyához. Mint
ahogyan Frankl is a lelkiatya szerepét
vállalta föl, amikor San Diego egyik bör-
tönében lelkileg megerõsítette a halálra-
ítélteket. Meg is volt az eredménye. Mert
a szenvedésnek és a halálnak is van értel-
me, ha megtaláljuk. S ehhez keresztény
hitünk nagy segítséget nyújt, ha az nem
pusztán rutinszerû, ha valóban belülrõl
fakad.

Az élõ hit tehát gyógyít, de ezt meg-
elõzõen a lelki egészség egyik alapvetõ
követelménye is, ami a gyakorlatilag
nem vallásos ember számára a létbiza-
lom kérdését veti föl. S azt nagyon nehéz
megtalálni Isten nélkül. Kérdés: megta-
lálható-e igazán hathatós formában egy-
általán. A hit gyógyító jellege nemcsak
azt jelenti, hogy betegségembõl ki-
gyógyulok, mert az nem mindenkinek
adatik meg. A gyógyító hit azt is jelent-
heti, hogy megtalálom szenvedéseim,
betegségem értelmét.

A világ minden tájáról sokan utaznak
Lourdes-ba vagy Fatimába, ahol csodá-
latos gyógyulások történtek. A köztudat-
ban az él, hogy egy ilyen fárasztó zarán-
doklatnak csak a fizikai gyógyulás vágya
adhat értelmet. Olvastam viszont arról,
hogy a fizikai gyógyulásnál mennyivel
többen részesültek a lelki gyógyulásban.
Vannak, akik ilyen zarándoklat alkalmá-
ból ismerték föl, hogy ágyhoz vagy kere-
kes székhez kötött betegekként is van ér-
telme az életüknek. Megértették és elfo-
gadták a megpróbáltatásaikat. Persze eh-
hez hívõ környezet is kell. Van, aki
olyan lelki magaslatra jutott ebben, amit
a másokért felajánlott engesztelõ szen-
vedés jelent. Ilyen volt XXIII. János pá-
pa is. Emlékiratai szerint halála elõtt so-
kat szenvedett, de felajánlotta szenvedé-
seit az Egyházért és a békéért. Betegsége
megpróbáltatásait Krisztusban vállalni
tudta, mert azok az engesztelõ szenve-
déssel értelmet kaptak.

A keresztény hit Krisztusba vetett lét-
bizalom. Ha vele és benne megleljük éle-
tünk és megpróbáltatásaink értelmét, ak-
kor szívünk mélyén meghallhatjuk az Õ
„lelkiatyai” szavait is: „Kelj föl és járj!
Hited meggyógyított téged”.

Boda László

(Folytatás a 4. oldalon)

H I T Ü N K K É R D É S E I
Az élet értelme és a keresztény hit

Egész életére jellemzõ volt, hogy politi-
kai rendszertõl függetlenül rendíthetetle-
nül kitartott az igazság mellett. Isten
képmását, az embert védte, az emberi
életet, a „Ne ölj!” parancsának örök
igazságát. Amikor a háború után a svá-
bok kitelepítése ellen és a Csehszlováki-
ából elûzött magyarok érdekében szólt,
ugyanez a hívõ meggyõzõdés vezette.
Népéért és Egyházáért aggódott, amikor
ellenállt a sztálinista diktatúra vallást és
kultúrát pusztító nyomásának.

Személye jelképpé magasodott: a ma-
gyar katolikus közösség és az egész meg-
kínzott és elnyomott magyar nép jelképé-
vé. Mindszenty bíborost a börtönben lel-
kileg és fizikailag is meg akarták törni.
Kegyetlenség és fõleg keserû tévedés len-
ne azon megütközni, hogy hosszas kínzás
után – még elítélése elõtt – maga is elhit-
te: ki akarják szabadítani õt. Akkor és ott
ez puszta lejáratási kísérlet volt. 1956-ban
azonban tényleg kiszabadították. Érte jöt-
tek. Nem maga akarta elhagyni a fogsá-
got. Ugyancsak a lényeget tévesztenénk
szem elõl, ha csak azt kérdeznénk,

mennyire reálisan látta a politikai helyze-
tet annyi év elszigeteltség után. A mé-
lyebb történelmi igazságot, az isteni
gondviselés és a valóság rendíthetetlen
erejét nagyon is élesen látta.

Születésére emlékezve hajoljunk meg
nagysága elõtt. Akkor lesz hozzá méltó
az ünneplésünk, ha ma is tiszteljük törté-
nelmünk teljes igazságát, ha Krisztus fé-
nyében szemléljük az embert és a vilá-
got. Ha nem egy-egy érdekcsoport elfo-
gultságával, hanem a mindenkit elfogad-
ni és mindenkivel kiengesztelõdni kész
szeretet bátorságával nézzük múltunkat
és jelenünket.

Mindszenty bíborosról szokás néha
úgy is beszélni – ismét csak politikai
szintre szállítva le alakját –, hogy élesen
szembeállítják õt a katolikus világegy-
ház és a magyarországi egyház többi ve-
zetõjével. Pedig õ elsõsorban hívõ ember
volt. Látta a többi püspökök, papok,
szerzetesek, világiak szenvedését és
helytállását. Tudott szeretettel és megér-
téssel szólni azokról is, akiket megtört az
üldözés. Szent Péter utóda iránt pedig
mindig engedelmes volt. Akkor is, ami-
kor ez lelkileg nehezére esett.

József bíboros sírján Esztergomban
ez olvasható: Devictus vincit – legyõzet-

ve gyõz. Legyen az isteni igazság, amit
életében szolgálni akart, ma is éltetõ erõ,
lelki megújulás, megbékélés és bizalom
forrása mindannyiunk számára!

Az MKPK Állandó Tanácsa:
Erdõ Péter bíboros, Ternyák Csaba ér-
sek, Bábel Balázs érsek, Veres András
püspök

*
Egyházi ünnepségek és

megemlékezések az idei évforduló
kapcsán:

– teológiai kongresszus Mindszenty
bíboros életszentségérõl: Mindszenty
József és kortársai: vértanú és hitvalló
püspökeink

– 2012. március 31. 10.30: hálaadó
szentmise a szombathelyi székesegyház-
ban. Fõcelebráns: Erdõ Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek. Kon-
celebrálnak: Veres András szombathelyi
püspök és a püspöki kar tagjai

– 2012. május 5. 10.30: szentmise és
országos könyörgõ imádság Mindszenty
bíboros boldoggá avatásáért az esztergo-
mi bazilikában. Felkért szónok: Carlo
Caffarra bolognai bíboros érsek. Kon-
celebrálnak a püspöki kar tagjai

– kiállítás Bécsben Mindszenty József
bíboros életérõl. �

120 ÉVE...

(Folytatás az 1. oldalról)
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M I L E S Z A Z I G A Z S Á G T A L A N U L V Á D O L T P A P O K K A L ?
Kettõs mérce – vagy támadás az Egyház ellen?

Míg a katolikus papok által elkövetett szexuális visszaéléseket címlapon hoz-
za az amerikai sajtó, addig az iskolákban elkövetett százszor több eset homály-
ban marad, esetleg egy-egy hír jelenik meg róluk a belsõ oldalakon. Emellett a
média nem ad elégtételt az igazságtalanul megvádolt papoknak, és nem hajlan-
dó elismerni a Katolikus Egyház által hozott intézkedések sikerét sem – mutat rá
a médiában alkalmazott kettõs mérce mibenlétére a Catholic World Reportnak
adott interjújában Dave Pierre, aki több könyvet is írt a témában.

Mit szólna, ha felhívná valaki az ön
munkahelyét, természetesen névtelenül,
és azzal vádolná meg, hogy harminc éve
gyermekként megerõszakolta õt? Rend-
ben volna, ha ezt azonnal megírnák a la-
pok, a munkahelyén pedig felfüggeszte-
nék a vizsgálat lefolytatásáig, ami évekig
is eltarthat? Sokan könnyen egyetértenek
azzal, hogy ha egy pap ellen szexuális
visszaélés vádja merül fel, azonnal füg-
gesszék fel, de ha a saját személyükrõl és
munkahelyükrõl van szó, már nem biztos,
hogy elfogadnák ezt a szigorú eljárást –
mutat rá a Catholic World Reportnak
adott interjújában Dave Pierre.

Szalagcím vagy kishír
A szerzõ a katolikusellenességet vizs-

gáló TheMediaReport.com szerkesztõje
és a média elõítéletességét figyelõ
NewsBusters.org címû fórumon is gyak-
ran publikál. Emellett két könyv szerzõ-
je, az egyik a Kettõs mérce: szexuális
visszaélések és támadás a katolikus egy-
ház ellen, a másik a Hamisan vádolt ka-
tolikus papok: tények, csalás, történetek.
Miben áll ez a kettõs mérce? Abban,
hogy – mint arra a szerzõ az interjúban
rámutat – míg például egyszer a Los An-
geles Times címlapon hozta az állítólag
évtizedekkel korábban szexuális vissza-
éléseket elkövetõ papok szomorú esetét
az alaszkai falvakból, addig nem sokkal
késõbb a belsõ oldalak egyikén számolt
be arról, hogy egy dél-karolinai tanár
kétszáz gyermeket molesztált. Elõszere-
tettel hozták címlapon a molesztálással
vádolt papok eseteit, míg ha tanárokat
vádoltak ilyesmivel, az mindig a belsõ
oldalak hírei közé került.

A média híradásai a visszaéléseket el-
követõ papokról természetesen erõtelje-
sen hozzájárultak ahhoz, hogy az Egy-
ház szembe tudott nézni mindezzel, és
így az Egyház javára voltak. Az áldoza-
tok mérhetetlen szenvedéseit pedig nem
feledhetjük el – figyelmeztet Pierre, de
hozzáteszi: nagyon helyes, hogy a lapok
írnak ezekrõl az ügyekrõl, viszont aho-
gyan írnak, az már sok kívánnivalót hagy
maga után.

Például a média továbbra is az áldoza-
tok iránt érzéketlen, vétkes papjait vé-
delmezõ szervezetnek állítja be a Katoli-
kus Egyházat, és tudomást sem vesz

azokról az intézkedésekrõl, amelyeket a
további visszaélések és az áldozatok
megsegítésének érdekében tett.

A bûnösség vélelme
Az újságírók a gyanúsított papokat

nem az ártatlanság vélelme szellemében
kezelik (amely szerint bûnössége kimon-
dásáig mindenki ártatlannak tekinten-
dõ), hanem éppen fordítva: amíg ki nem
mondja a bíróság, hogy ártatlan, addig
bûnösnek állítják be õket. Az alaptalanul
meggyanúsított papok hitele elvész, az
nehezen helyreállítható, és továbbra is
ott éktelenkedik a nevük mellett az
interneten, hogy „hihetõen gyanúsított
zaklató”, amit minden kétség nélkül to-
vábbra is felhasználnak a Katolikus Egy-
ház támadására.

Dave Pierre több példát is említ.
2005-ben két negyvenes, illetve ötvenes
éveiben járó férfi azzal vádolt meg egy
köztiszteletnek örvendõ louisianai papot,
Ray Hebertet, hogy évtizedekkel koráb-
ban többször kikezdett velük az otthon-
ban, ahol éltek, egyikük pedig azt állítot-
ta, hogy hússzor megerõszakolta. Öt évbe
telt, mire a két férfi ügyvédje elismerte a
bíróság elõtt, hogy ügyfeleit nem molesz-
tálta a pap. Az is kiderült, hogy Herbert-
nek alkalma sem lett volna molesztálni a
gyerekeket, mivel csupán adminisztratív
jellegû látogatást tett idõnként az otthon-
ban, egy karitatív szervezet, az Asso-
ciated Catholic Charities vezetõjeként.

Egy bostoni papot, Roger Jacques-ot
úgy gyanúsított meg egy nõ, hogy csak
„hipnotikus terápia” útján tudott vissza-
emlékezni az állítólagos esetre, az „el-
fojtott emlékezete” miatt. Az „elfojtott
emlékezet” elképzelése azonban nem ör-
vend tudományos elismerésnek a pszi-
chológusok körében. Hónapokkal azu-
tán, hogy a papot elmozdították szolgá-
latából, az állítólagos áldozat teljesen új-
raírt sztorival állt elõ, majd újabb papot
gyanúsított meg.

Dave Pierre rámutat arra is: kutatásai
alapján a katolikus papok ellen felhozott
vádak fele hamis. A Bostoni Egyházme-
gyében például egyértelmû a számokból,
hogy a meggyanúsított papok egyharma-
da ártatlannak bizonyult. (Dave Pierre
könyvében részletesebb statisztikákkal
szolgál.)

A média hallgatással vádolja az Egy-
házat, ám õ maga is hallgat – például az
amerikai iskolákban elkövetett szexuá-
lis visszaélésekkel kapcsolatban. Már-
pedig az amerikai oktatási kormányzat
megbízásából 2004-ben készült jelentés
szerint az állami iskolák diákjainak kö-
zel tíz százalékát molesztálják tanáraik
az iskolában. A jelentés egyik szerzõje, a
Hofstra University tanára, Charol Shake-
shaft feltette a kérdést: „Azt gondolják,
hogy a Katolikus Egyház problémás? A
gyermekek fizikai szexuális zaklatása az
iskolákban körülbelül százszor gyakrab-
ban fordul elõ, mint a papok által elköve-
tett visszaélések.” Egy, az 1990-es évek
elején készült tanulmány szerint pedig a
New York-i tanárok által elkövetett 225
szexuális visszaélés közül egyet sem je-
lentettek a rendõrségnek.

Egy vezetõ oktatásügyi szaklap, az
Education Week megírta: bevett gyakor-
lat, hogy a molesztáló tanárokat egyik is-
kolából áthelyezik egy másikba. Pár éve
a Los Angeles-i Egyesített Oktatási Kör-
zet (LAUSD) tizenhárom vezetõje ka-
pott értesítést a rendõrségtõl, hogy letar-
tóztattak egy iskolai elöljárót kiskorú el-
len elkövetett szexuális visszaélés vádjá-
val. Pár hónappal késõbb a körzet egy
másik iskolájában újra erõszakot köve-
tett el. A média nem mutatott érdeklõ-
dést az eset iránt.

És aki ártatlan?
Corey Feldman, egy veterán színész

egyszer úgy nyilatkozott: Hollywood el-
sõdleges problémája a pedofília. Volt
pár rémisztõ hír is ezzel kapcsolatban;
ám senki nem háborodott fel, nem köve-
telték megelõzõ és átláthatósági intézke-
dések meghozatalát, kivizsgáló bizottsá-
gok felállítását.

2010-ben összesen hét esetben vádol-
tak meg papot szexuális visszaéléssel az
Egyesült Államokban. Minden szám tra-
gikus, ami nagyobb nullánál, de az ilyen
alacsony szám mégis jelentõs eredmény
egy olyan intézménynél, amely elköte-
lezte magát a gyermekek védelme mel-
lett – jegyezte meg Dave Pierre. – Az
Egyháznak továbbra is igazságot kell
szolgáltatnia az áldozatoknak. Ugyanak-
kor ha van még munka az Egyházban,
akkor az a meggyanúsított papok kezelé-
sével kapcsolatos. A hithû katolikusok-
nak nem szabad félniük attól, hogy meg-
védjék a papokat és az Egyházat, amikor
igazságtalanul vádolják, támadják õket –
szögezi le Dave Piarre a Catholic World
Reportnak adott interjújában.

(Magyar Kurír)

M E S E E G Y
H Á Z R Ó L

A Fides missziós hírügynökség
közzétette a tavalyi évben meg-
gyilkolt áldozatok névsorát. Ada-
taik szerint 2011-ben huszonhat
hithirdetõt gyilkoltak meg, közü-
lük tizennyolc pap, négy szerzetes
és négy világi hívõ volt.

„Az Evangéliumhoz való õszin-
te kötõdés az ókorhoz hasonlóan
ma is együtt járhat életünk feláldo-
zásával. A világ különbözõ részein
sok keresztény él üldöztetésben,
olykor a mártírhalál fenyegetettsé-
gében” – mondta XVI. Benedek pápa december 26-án, Szent
István vértanú liturgikus ünnepén. A Fides missziós hírügy-
nökség jelentése a Szentatya idézett szavaival kezdõdik.

Az amerikai földrészen volt a legmagasabb az áldozatok
száma: tizenhárom pap és két világi hívõ vesztette életét. Afri-
kában hatan haltak meg: két pap, három szerzetes, egy világi
hívõ. Ázsiában két pap, egy szerzetesnõ és egy világi hívõ
vesztette életét; Európában pedig egy papot gyilkoltak meg.

Többen közülük annak az erõszaknak váltak áldozataivá,
amely ellen küzdöttek, vagy pedig saját biztonságuk helyett azt

választották, hogy embertársaik-
nak segítsenek. Többen merény-
letben vagy emberrablás folytán
haltak meg, továbbá azért, mert
Krisztus nevében a gyûlölet he-
lyett a szeretetet, az elkeseredett-
ség helyett a reményt, a párbeszé-
det és a jogok védelmét hirdették.

Két latin-amerikai országban,
Kolumbiában és Mexikóban külö-
nösen veszélyes hivatás a misszio-
náriusoké. Kolumbiában hat papot
és egy világi hívõt öltek meg bru-

tális módon. Mexikóban öten, négy pap és egy világi hívõ halt
erõszakos halált a keresztények elleni gyûlölet miatt. A világi
hívõ egy harminchat éves nõ volt, akit egy kábítószer-kereske-
déssel foglalkozó csoport rabolt el.

Afrikában Burundiban, Kenyában, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban, Dél-Szudánban és Tunéziában estek áldoza-
tul papok és világi hívek, Ázsiában pedig Indiában és a Fü-
löp-szigeteken.

Az európai áldozat egy spanyol nyugdíjas tábori lelkész,
Ricardo Muñoz Juárez, aki rablótámadás áldozata lett. �
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Lerombolt templom Indiában

A gyerekek szeretik a mesét, de szere-
tik a felnõttek is. A mesében az igazság-
gal találkozunk – még ha van is benne
varázs, vannak benne csodás elemek; és
a mese azért is igaz, mert mindig jó a vé-
ge, vagyis a reményre nevel. Ezért vá-
lasztottam én is a meseformát a történe-
temhez.

Egyszer volt, hol nem volt (ez így nem
pontos, mert – hála Istennek, még van)
egy ház. Nem akármilyen házról szeret-
nék mesélni, hanem a kölni Mindszenty
Magyar Házról. Jelenlegi pontos címe: A
Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar
Lelkészsége – Thieboldsgasse 96, 50676
Köln.

Ezt a sokfunkciójú, nagy házat 1964-
ben a kölni érsekség építtette és adta
használatba azoknak a magyaroknak,
akik az 1956-os forradalom után ide, a
Rajna vidékére menekültek hazájukból,
hogy hitüket, kultúrájukat anyanyelv-
ükön gyakorolhassák.

A közösség védõszentje a Szent Csa-
lád. A lelkészség pecsétje a Szent Család
menekülését ábrázolja, neve pedig R.
Cath. Missio Hungarica, Köln – Düssel-
dorf – Bonn. Késõbb, 1975-ben nevezték
el a házat Mindszenty József bíborosról,
aki két alkalommal is meglátogatta a kö-
zösséget, és maga is élete végéig mene-
kült volt.

A ház fennállása óta helyet ad külön-
bözõ kulturális rendezvényeknek, kiállí-
tásoknak, összejöveteleknek, de legfõ-
képpen az itt tartott magyar vallásos
programoknak.

Sok-sok ima, fohász szállt innen haza,
hogy buzdítsa, segítse az otthoniakat, de
legalább ugyanannyi vissza, hogy erõsít-
se az itt élõket.

Pár év elteltével az elsõ menekült csa-
ládokat újabbak követték az elszakadt
magyar területekrõl: Erdélybõl, Vajda-
ságból, Felvidékrõl, Kárpátaljáról.

A ház vendégszobái ismét megteltek.
Így mûködött sok-sok évig a ház, míg

Európában végre rend lett, eltûntek a
határok, a szögesdrótkerítések, nem
„menekült” már senki, s ha jön is, már
nem kényszerbõl. Így a vendégszobák-
ból bérlakásokat alakított ki a kölni ér-
sekség.

Nagy családnak ad helyet a kölni
Mindszenty Magyar Ház, ide tartozik az
egész Észak-Rajna vidékén élõ magyar
katolikusság. Közülük van, aki csak rö-
vid ideig jár a házba, de vannak, akik
hosszú ideje, akár alapítása óta is látoga-
tói, támogatói.

Az évek során sok szép kulturális
eseményben, színdarabban, elõadás-
ban, kiállításban volt részük a hívek-
nek. De elsõként a rendszeresen tartott
magyar szentmiséket, lelki napokat
kell említenünk. A házban található
szép kis kápolnában különösen meg-
hitt, családias a szentmisék ünneplése.
Nagyobb ünnepek és lelki napok ide-
jén, amikor egészen megtelik ház, szé-
pen terített asztaloknál jut harapnivaló
is mindenkinek.

(Folytatás a 4. oldalon)



Ezzel a meghatározással összefüggés-
ben a 2006-os, Jelentés a világban meg-
levõ egészségrõl címû dokumentum az
egészségügyi dolgozókról azt mondja:
tevékenységük fõ célja e jóléti állapot
elõmozdítása, az egészség védelme és
javítása. Mindennapi életünkben ezer-
féle egyszerû tevékenységünkkel vala-
mennyien ilyen munkát végzünk.

Most azonban az „egészségügyi dol-
gozókról” a szó legszorosabb értelmé-
ben szólunk: azokról, akik valami szak-
mai képzésen mennek át, sajátos szak-
képzettséggel rendelkeznek. Ebben a hó-
napban a Szentatya azt kéri tõlünk, hogy
különösen is imádkozzunk azokért, akik
kapcsolatban állnak a legszegényebb vi-
dékek betegjeivel és öregjeivel, akiknek
közvetlenül tesznek szolgálatot.

Két pontban foglalhatjuk össze ennek
az imaszándéknak a megokolását.

1. Bárkinek, aki betegekkel és idõs
személyekkel dolgozik, saját magának jó
egészséggel kell bírnia: rendelkezzék
olyan testi-szellemi-lelki egyensúllyal,
amely lehetõvé teszi a személyek közötti
gyarapító-gazdagító kapcsolatot; legyen
meg benne a feltétel nélküli rendelkezés-
re állás, a mások iránti szolgálatkészség.
Egy beteg vagy idõs személy helyzeténél
fogva a legnagyobb sebezhetõség álla-
potában van: egészségi problémái és
szenvedései miatt, szervezetének fokoza-

tos rongálódása miatt, szorongó és ma-
gányos érzései miatt. – Megfelelõ egész-
ségügyi eszközök híján – különösen a
szegény vidékeken – gyakran nem lehet-
séges enyhíteni mások fájdalmát és fizi-
kai szenvedését, megelõzni és gyógyítani
a betegségeket; arra azonban mindig
van lehetõség, hogy emberi együttérzé-
sünkrõl biztosítsuk õket.

2. Nagy ellentétek állnak fenn manap-
ság. Egyfelõl az emberi jólét tekinteté-
ben óriási fejlõdéseket teszünk, nagy jó-
téteményt jelentenek az új gyógyszerek
és az új technológiák, amelyek abban
segítenek, hogy szembenézzünk számos
betegséggel, vagy javítsuk az idõsebb
nemzedékek életminõségét. Másfelõl lé-
teznek komoly bajok is: az orvostudo-
mány elembertelenedésének veszélye, a
világi erõforrások méltánytalan megosz-
tása, a legszegényebb országokban a
nélkülözés. Idézzünk fel egyetlen példát:
„Afrika szívében él négymillió személy,
akiknek segítségre lenne szüksége. Az
orvosok tehetetlenül nézik haldoklásu-
kat, mert nem állnak rendelkezésükre
azok az eszközök, amelyekkel megment-
hetnék az életüket.” (Léa Koyassoum
Doumta, miniszter, Közép-Afrika.) Ilyen
körülmények között az egészségügyi dol-
gozóktól elvárt feladatok és tevékenysé-
gek emberfelettiek.

Az Úr áldja meg és támogassa erõfe-
szítéseiket!

Antonella Rizzo
nõvér, szülésznõ, Róma
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IRÁNYVÁLTÁST AZ ÉLETVÉDELEM
TERÉN!

A nagyböjti idõszakot (idén február
22-én kezdõdik) a farsang elõzi meg. Ez
a vidámság és a mulatságok ideje, ilyen-
kor sok helyen tartanak bálokat és külön-
bözõ zenés, táncos összejöveteleket. Ez
nagyon fontos, hiszen Isten boldogságra
teremtett minket.

De fontos azért is, mert a fiatalok
ezeken az összejöveteleken jobban
megismerhetik egymást, kötetleneb-
bül tudnak beszélgetni. Mondhatnátok,
hogy a mai korban az internet rengeteg
lehetõséget nyújt erre, de biztosan érzi-
tek, hogy a személyes találkozást egyet-
len számítógépes kapcsolat sem tudja
helyettesíteni.

A bálok és a mulatságok idején sem
szabad megfeledkeznetek azonban ar-
ról, hogy ti Jézus Krisztus követõi vagy-
tok, akik mindig és mindenhol az Õ
iránymutatása szerint akartok élni. Bi-
zonyára ti is tapasztaltátok már több bu-

liban, szórakozóhelyen, hogy mennyi
veszélynek van kitéve az ember: alko-
hol, cigaretta, kábítószer, szexuális kap-
csolatok stb. Talán nem is kell részle-
teznem, hogy az egyik vonzza a mási-
kat, s ha elkezded, bizony a lejtõn nehéz
megállni. Sokkal egyszerûbb, ha az ele-
jén eldöntöd, hogy te elsõsorban nem a
barátok, a haverok elismerését keresed,
hanem Jézus Krisztusét. Lehet, hogy az
elején kinevetnek, gúnyolódnak veled,
de egy idõ után tapasztalni fogod, hogy
egyre jobban felnéznek rád és becsülni
kezdenek azért, mert ellen tudsz állni
ezeknek a kísértéseknek. Mert akik va-
lamilyen káros szenvedély rabjai lettek,
legbelül nagyon is tisztában vannak az
igazsággal, és szeretnének szabadulni,
de nem tudnak. A te példád nekik is erõt
adhat – jobban, mintha csak beszélnél
nekik errõl!

Farsang idején gondold ezt végig!

Johan Lundell, a svéd ProVita mozgalom vezetõje az aprószentek ünnepén
Budapesten tartott, Békét az anyaméhben mottójú életvédõ zarándoklat kap-
csán nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.

„Rendkívül nagy él-
ményt jelentett, hogy
olyan sok fiatal vett részt
a találkozón – mondta
Johan Lundell. – A fel-
vonulók számos ország-
ból érkeztek, legalább
száz lengyel résztvevõ
volt. Hét ország életvédõ
képviselõje tartott beszé-
det. A fiatalok megértik,
hogy fontos kérdésrõl van szó. Nem le-
het úgy bánni a meg nem született élettel,
mint ahogy ma ezt a legtöbb európai or-
szágban teszik. Nagyon fontos volt ez a
találkozó, és biztos vagyok benne, hogy
a jövõben ezt újabb kezdeményezések,
felvonulások, összejövetelek, szeminári-
umok, konferenciák követik.”

A 9 millió lakosú Svédországban
évente 38 ezer abortuszt hajtanak végre –
ismertette Johan Lundell. „A szülõknek
nincs joguk ahhoz, hogy tudjanak 12 év
feletti leánygyermekük terhességérõl és
a terhesség megszakításáról. Az egész-
ségügyi dolgozók számára nem adott a
lehetõség, hogy lelkiismereti okokra hi-
vatkozva megtagadják az abortuszban
való részvételt. Egy 16 éves lányt hagy-
tak meghalni a mûtét elvégzése után.
Anyja nem tudott a terhességrõl. A svéd
parlamentben elmondta: ha tudtam vol-
na, hogy lányom terhes, akkor ma élne.
Svédországban rendkívül magas a tizen-
éves lányok mûvi vetélésének száma.
„Európa egyetlen országa vagyunk, ahol
a terhesség-megszakítást minden indok-
lás nélkül lehet kérni” – tette hozzá.

Mi a keresztények feladata ebben a
helyzetben? – vetette fel a kérdést
Lundell. „Egész Európának irányt kell
változtatnia. Nem tekinthetjük az abor-
tuszt megoldásnak. Semmit sem old meg,
mint ahogy ezt az elmúlt 35 év bizonyítja.
A nõk mellé kell állnunk, és fel kell kínál-
nunk számukra alternatívákat az abor-
tusszal szemben. Láttam Magyarorszá-
gon olyan kormány által finanszírozott
plakátokat, amelyeken egy meg nem szü-
letett gyermek látható a következõ felirat-
tal: Azt is megértem, ha nem vagy még
kész rám, de házaspárok ezrei várnak
örökbefogadásra. Miért nem lehet ezt a
többi országban is megvalósítani? Miért
nem állhatunk az élet oldalán? A társada-
lomnak nagy változásra van szüksége:
közösen kell segítenünk a nõket, hogy az
abortusz helyett az örökbe adást vá-
lasszák” – mondta a Vatikáni Rádiónak
adott interjújában a svéd életvédõ.

A december 28-i budapesti életvédõ
felvonuláson elhangzott beszédében
Johan Lundell elmondta: csodálatos
érzés látni ezt a sok embert, akik mind-

annyian az élethez való egyetemes jogot
hirdetik. Melyik jog lehet fontosabb, mint
a saját életünkhöz való jog? Minden más
jog a megszületéshez való jogon alapul.
Amikor a magyar országgyûlési képvise-
lõk elfogadták az új alaptörvényt, amely
elidegeníthetetlennek nyilvánította az
élethez való jogot, a svédországi minisz-
terek és politikusok bírálták azt.

Beszédében Lundell ismertette: Svéd-
országban néhány gyermek túléli az abor-
tuszt, születésük után nem gondozzák
õket, hanem hagyják, hogy meghaljanak.
Svédországban „jogos” a születendõ
gyermek nemének megválasztása. Évente
sok millió eurót költenek a magzatok nya-
ki redõzetének méricskélésére, hogy kro-
moszóma-rendellenesség esetén még
„idõben” el lehessen pusztítani õket.

Jó hír, hogy az életvédõk ma már
egész Európában kezdenek együttmû-
ködni – hangsúlyozta december 28-i be-
szédében a svéd életvédõ. „Az élet kultú-
rája érdekében az emberek mindenfelé
szervezeteket hoznak létre, és felszólal-
nak a magzatgyermekek érdekében.
Munkálkodjunk együtt azért, hogy száz
és százféle módon mutassunk fel alterna-
tívákat az abortusszal szemben. Dolgoz-
zunk együtt olyan társadalmak megte-
remtéséért, ahol minden egyes gyermek
életét tiszteletben tartják, akár Svédor-
szágban vagy Magyarországon!” – buz-
dított Johan Lundell.

„A meg nem születettek védelme
egyetemes érvényû. Létre kell hoznunk
az élet kultúráját, ahol minden férfi és nõ
nehézségek nélkül tudja támogatni az éle-
tet, szavazatával, anyagi és idõráfordítás-
sal. Nem az elvek az életért mentenek
meg csecsemõket, hanem a cselekvés az
életért. Szükségünk van színházi elõadá-
sokra, YouTube videókra, festményekre,
könyvekre, szobrokra, versekre és fil-
mekre: olyan mûvészi alkotásokra, ame-
lyek az emberek szívéhez szólnak. Szük-
ségünk van mindenféle foglalkozású em-
berre, hogy értelmükkel és minden igye-
kezetükkel támogassák az életet. Üzlet-
emberekre, jogászokra, tanárokra, tudó-
sokra, orvosokra, újságírókra és politiku-
sokra” – hangsúlyozta a svéd életvédõ.

(Vatikáni Rádió)

Fiataloknak

A F A R S A N G Ö R Ö M E É S V E S Z É L Y E I

Gyerekeknek

A Z Õ R A N G Y A L

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

Gyerekkorom óta tudom, hogy van;
édesanyám gyakran beszélt róla, meg
Jóska atya is a hittanórákon. Szóval tu-
dom, hogy van, többször meg is tapasz-
taltam, hogy vigyáz rám, olykor mégis
megfeledkezem róla, amikor úgy tûnik,
rendben mennek a dolgaim, nem kerülök
veszélybe, és hát a nagymamák élete
nem különösebben kalandos.

A látszat persze gyakran csal. Hiszen
néha észre se vesszük, milyen veszedel-
mek lesnek ránk, elõfordul, hogy csak
késõbb érzékeljük, miféle baj történhe-
tett volna, ha nem segít egy barátunk, a
korábban mindig mogorvának látszó
szomszéd vagy egy ismeretlen. Jóska
atya gyakran ismételgette nekünk a hit-
tanórán, hogy az õrangyal ezerféle alak-
ban siethet a segítségünkre – nekik nincs
testük, így hát mások kezét, leleményes-
ségét, figyelmét használják fel gyakran a
megmentésünkre.

Néhány napja a házunk kapuján kilép-
ve óriási csörömpölést hallottam a ma-
gasból. Fölpillantottam, és láttam, hatal-
mas üvegdarabok hullanak lefelé. Felém.
Mozdulni sem tudtam a rémülettõl. Egy-
szer csak azt éreztem, hogy egy erõs kéz
markolja a karomat, és beránt a patika aj-
tómélyedésébe. Ebben a pillanatban már
a járdán törtek ezer szilánkra a lehulló
üvegtáblák. „Hát ezt meg tetszett úszni”,
mondta a fiatal gyógyszerészlány, aki le-
ültetett, és adott egy pohár vizet. Rajtunk
kívül senki nem volt a helyiségben. Ki
volt, aki berántott ide? – kérdeztem, mi-
kor végre meg tudtam szólalni. „Egy idõ-
sebb férfi. Még sosem láttuk.” Hát igen,
az angyalok ritkán láthatók. Én pedig
még ennyire sem láttam. De este imád-
kozva megköszöntem, amit értem tett. És
imádkoztam azért a férfiért is, akinek az
erõs karjával megmentette az életemet.

Erzsébet néni

A ház belsõ, füvesített udvarában, ró-
zsabokor árnyékában áll a kereszt, ame-
lyet az 1956-ban elhunytak emlékére ál-
lítottak. Minden év októberében a szent-
misét követõen koszorúzással emlékez-
nek meg itt az áldozatokról.

Nyári délutánokon itt bográcsoznak a
fiatalok, a cserkészek, és itt játszadoznak
hétvégenként az óvodások. A pincerész-
ben kapott helyet a minden igényt kielé-
gítõ, több mint háromezer kötetet szám-
láló könyvtár.

Különösen nagy öröm a közösségnek,
hogy a vasárnapi szentmiséket kétheten-
te Köln egyik szép román kori templomá-
ban, a közeli St. Aposteln-bazilikában
ünnepelheti.

Sok feladata van a plébánosnak,
Lukács József atyának, aki immár tizen-
négy éve szolgálja a magyar közössége-
ket. Az egyházközségi értesítõk tanúsá-
ga szerint kilenc városba jár rendszere-
sen misézni. (Hogy hány ezer kilomé-
tert autózott ennek érdekében, azt talán
õ maga sem tudja.). A legutóbbi körle-
vél szerint november 4. és január 28.
között 41 szentmisét tartott csak a ma-
gyar híveinek, 17-et Kölnben, ebbõl
11-et a Mindszenty Magyar Házban.
Mégis mindig van ideje egy kis beszél-
getésre a szentmisék után.

Közel ötven év elmúltával felújítás,
átalakítás elõtt áll a ház. Reméljük, hogy
a munkálatok befejezése után is helyet
kap a házban a magyar közösség, hogy
hitét, kultúráját anyanyelvén tovább
ápolhassa.

Reinhold Gizella, Leverkusen

MESE...
(Folytatás a 3. oldalról)
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Floridai levél

Ú J S Z A K M A É L E T Ö S Z T Ö N

Az új szakma nyitva áll férfiak és nõk
elõtt, s a magyar csodaló, Overdose ha-
zájában nem érdektelen tudni róla.

A fõvárostól, Washingtontól észak-
nyugatra van Round Hill. Nem nagy tele-
pülés, mégis ismert az egész világon, mi-
vel két évtizede ott mûködik egy rendkívü-
li tananyagot oktató intézet, az Equisage.
Már ez a név elég ahhoz, hogy tudjuk: lo-
vakkal kapcsolatos a képzés. Lóterapeu-
tákat képeznek itt, férfiakat és nõket, itt
tanítják a lómasszázst. A program ötven
óra folyamatos oktatást jelent.

Távkurzusokkal lehetõvé tették, hogy
a diákok otthon tanulhassanak. 2008 óta
– a mûholdas internetkapcsolatoknak
köszönhetõen – a világ bármely pontján
élõk tanulhatnak és diplomázhatnak az
Equisage-ban.

Az USA óriási területein ma is szaba-
don nyargalásznak a vadlovak, viszont…
Az istállók bezártsága mentális problé-
mát jelent a nagyon érzékeny állat számá-
ra. Hozzánk hasonlóan a lovaknak is
egyénenként változó a temperamentu-
muk. Vannak akaratosak. Ezek megmaka-
csolják magukat, s az ilyen „határozott
egyéniségekkel” nagyon nehéz dolgozni.
A szelídek azonban valósággal kedvezni,
tetszeni akarnak. Velük öröm a munka,
amely a terapeutától nemcsak rátermett-
séget, alapos szakmai tudást, beleérzést
követel meg, hanem ésszerûen alkalma-
zott óriási fizikai erõt is. (Mint minden se-
gítõnek, neki is elsõsorban a saját épségé-
re kell ügyelnie.) Az Equisage diplomájá-
val rendelkezõket örömmel foglalkoztat-
ják a világ nagy versenyistállói, díjugra-
tó, díjlovagló együttesei, de a lovaikat
nagy becsben tartó magánosok is.

Az Equisage a világ élvonalbeli, és
legrégebbi, trénereket és állatmasszõrö-
ket oktató intézete. 1991 óta, húsz év
alatt, több mint tízezer növendéknek
adott diplomát – az USA ötven államán
kívül a világ húsz további országában
élõ fiataloknak.

Every Trew lómasszázs-terepeuta ép-
pen Sarasota közelében dolgozott.
Everyt kislány korától érdekelték a lo-
vak, évek óta pedig otthonos az Egyesült
Államok híres istállóiban. Amint egy
Indiana állambeli istállótulajdonos meg-
jegyezte: még a legakaratosabb lovak is
nagyon szeretik õt, és jólesõ nyerítéssel
köszönik meg a kezelést; a versenyeken
pedig maximálisat nyújtanak. Everyt azt
mondja, egy ilyen hatalmas, 800–1000
fontos lóval foglalkozni nem ugyanaz,
mint amikor egy embert kezelünk, bár a
feladat ugyanaz: lazítani kell az összehú-
zott, merev izmokat. Egy jó masszázste-
rapeuta ugyanakkor nem az egyes izom-
csoportokkal foglalkozik, hanem az
egész testre ügyel, hiszen a cél az egyen-
súly helyreállítása. A jól alkalmazott te-
rápia megnyugtatja az ideges állatokat,
és élénkítõen hat a kókadt fejûekre. A
minden idegszálat, izmokat megfeszítõ
versenyek, a maximális igénybevételek
után segít visszanyerni a fizikai és a
mentális egyensúlyt. A rendkívül érzé-
keny négylábúakra jótékonyan hat a ke-
zelés idegileg, értelmileg, fizikailag, sõt
még hangulatilag is.

Bitskey Ella, Sarasota

A nemrég megjelent
verseskötetnek már a cí-
me is arra utal, hogy a
szerzõ, a Münchenben élõ
Gönczöl János a megpró-
báltatások idején sem
vesztette el hitét, a jövõbe
vetett bizalmát. Talán ez
adott neki lelkierõt ah-
hoz, hogy sikeres színmû-
vész létére tudatosan vá-
lassza az emigráns létet.
Igaz – Münchenben lete-
lepedve – magyar anya-
nyelve ellenére sokszor
hívták filmszerepre. Ez
még versírásra is ihlette,
mint errõl a budapesti
Pytheas Kiadó gondozá-
sában megjelent Életösz-
tön címû kötet nyitó köl-
teménye is tanúskodik. A
szinte koppanó mondatok
jól érzékeltetik egy film-
felvétel rideg, csaknem
lélektelen pillanatait, ami-
kor az ember szinte kiszol-
gáltatott tárggyá vedlik át.
Az ezredforduló korára
jellemzõ kiszolgáltatott-
ság a témája az Adat címû
költeménynek is, amely-
ben a szerzõ mintegy ri-
mánkodva kéri számító-
gépét, hogy tárolja a be-
táplált mondatokat.

Hogy 1960 nyarán mi-
ért választotta a számki-
vetettséget, azt az Emig-
ránsok címû versében in-
dokolja meg: „nem diktá-
tor kiált életszabályt, / va-
lami »izmus« sem terel, /
és bûnhõdnöm se kell, /
azért, amit gondolok”. A
könyv következõ oldalán
olvasható, Irány Kelet…

címû költeményében már
maró gúnnyal ír arról a
rendszerrõl, amely közel
fél évszázadon át uralma
alá kényszerítette Európa
keleti felét: „az Izmus
nyakon ragad, / és visz,
terel, / és, ha hagyod ma-
gad, / meg is öl, / elvtársi
szeretettel.”

A szerzõ élete nagy ré-
szét távol tölthette ettõl a
rendszertõl, sõt még az is
megadatott neki, hogy a
rádió hullámain keresztül
lelket öntsön honfitársai-
ba. Életösztön címû ver-
seskötetében mérleget is
készít az elmúlt évtize-
dekrõl, így szinte termé-
szetes, hogy visszakanya-
rodik a fiatalkorához is, és
az egyik költeményében
õszi sétára hívja olvasóit a
budai Duna-parton. Az
elégikus mondatokat azon-
ban nem csupán a múltba
révedés hatja át, hanem
ezúttal is a költõ alapter-
mészetébõl fakadó, böl-
csességgel párosuló re-

ménykedés, amikor azt ír-
ja: „A mi õszünk is életet
váró álom, / de tudjuk, Õ
itt van, / és kívánósabb,
mint nyáron: / velünk sé-
tál karöltve a halál.” A
nagy Kaszással több he-
lyen is hadakozik a költõ:
a Kórházban címû versé-
ben a sikeres mûtétbõl
felépülõ beteg akár jól si-
került reklámnak is beillõ
mondatban fogalmazza
meg Gönczöl János élet-
ösztönét, derûlátását: „Sá-
padt szürkén, szinte ki-
áltja – / az optimizmus a
gyógyszerek királya!”. De
a humor is szerves része a
költõ optimizmusának.
Errõl is több, néha már
balladának is beillõ verse
tanúskodik.

Utoljára hagytam a
szerzõ istenhitét. Ez szá-
mos költeményét úgy
hatja át, hogy az olvasó
szinte érzi, a mély hit –
belsõ ügye, amit – mint
égi kincset – óvva õriz, és
csak egy-egy elejtett
mondat erejéig oszt meg.
Hasonló „szemérem”
áradt ezen a téren a tavaly
megjelent Útravaló címû
novellás kötetébõl is,
amelyet lapunk egy ko-
rábbi számában ismertet-
tünk. A két könyv lénye-
gében ikerkötet: Gönczöl
János irodalmi tevékeny-
ségének prózai és lírai
summázata.

(Gönczöl János: Élet-
ösztön; Pytheas Kiadó
2011, Budapest)

Vincze András

Négy hónappal élte túl 90. születés-
napját: 2011. december 15-én a mün-
cheni Sonnenhof öregotthonban halt
meg Prágay Dezsõ.

1921. augusztus 12-én született Ko-
lozsváron, szegény paraszti család soka-
dik gyermekeként. 1947-ben politikai
okokból, Magyarországra kellett mene-
külnie. A budapesti egyetemen vegyészi
oklevelet, biokémiai doktorátust szerzett.
A kommunista rendszer szemében „népi
kádernek” számított. Mindaddig támo-
gatták is, amíg feleségül nem vette egy
„osztályidegen” apostagi evangélikus lel-
kész leányát, a pszichológus Bakay Évát.

Mint a Petõfi Kör vezetõségi tagja és
az Orvoskari Forradalmi Bizottság elnö-
ke szerepet játszott a forradalom idején.
Elsõsorban a szervezésben és a sebesül-
tek ellátásában vett részt, tekintet nélkül
arra, hogy azok magyar felkelõk, orosz
katonák, vagy éppen a gyûlölt ÁVH tag-
jai voltak. Ezekrõl az idõkrõl Ameriká-
ban, 1986 nyarán így vallott: „Sok fájó
és nehéz élmény ellenére a forradalom
számomra mindenekfölött felemelõ él-
ményt jelentett”.

1956 novemberének végén menekül-
nie kellett. Bécsben bekapcsolódott a
Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsé-
gének (UFHS) megszervezésébe. Aztán
Hollandiában, az utrechti egyetemen ka-
pott tanársegédi állást. Egyik alapítója a
Mikes Kelemen Körnek.

1960-ban kivándorolt az Egyesült Ál-
lamokba, s 26 éven keresztül nemzetközi-
leg elismert tudományos munkát végzett.
Amerikai tudósok munkájának elismeré-
sére hozta létre1970-ben a Semmelwe-
is-díjat, 1972-ben a Somogyi-Szendrõi-
díjat. 1980–84 között a bostoni Bibó Ist-
ván Alap kurátora volt. Kezdeményezé-
sére létesült a Jus Humana-díj. – Renge-
teg dolgozata, könyve jelent meg ango-
lul, de magyarul is.

1986-os Európába költözése után, fõ-
leg az ’56-os forradalom emlékének az
ébrentartásáért, a magyar kultúra és tu-
domány eredményeinek a tudatosításá-
ért dolgozott – nagy anyagi áldozatokat
hozva. A „rendszerváltás” után is igye-
kezett segíteni Magyarországon és ma-
gyar honfitársain, de ezt nem értékelték
kellõképpen. A hazai helyzet alakulása
láttán egyre kiábrándultabb, egyre kese-
rûbb lett. Nagy megrendülést jelentett
számára szeretett felesége halála, amit
nem is tudott soha kiheverni.

*
Prágay Dezsõvel 1986-os Münchenbe

költözése után kerültem kapcsolatba,
amikor látva, hogy én is hasonló dolgok-
kal foglalkozom, elkezdte nekem küldöz-
getni propaganda célt szolgáló képes-
lapjait, bélyegsorozatait az 1956-os
mártírok, a magyar hírességek arcképei-
vel. Gyakran érkeztek szép, gyöngybe-
tûkkel írt levelei is.

Személyes megismerkedésünkre csak
2001 szeptemberében került sor, amikor
mint a Ticinói Magyar Egyesület elnöke,
meghívtam õt Luganóba elõadást tartani.
Magával ragadóan beszélt a forradalom-
ról, majd a magyar Nobel-díjasokról.

Egy darabig írogatott még, aztán csak
félénk, szinte bocsánatkérõ telefonhívá-
sai jöttek – akkor nem sejtettem, hogy
ezek az utolsó segélykiáltások. Végül tel-
jesen elhallgatott.

A rémtörténet részleteirõl már közös
ismerõsöktõl értesültem. Dezsõt „agg-
kori dementiában” szenvedõnek nyilvá-
níttatták, így került a müncheni öregott-
honba, müncheni öröklakását eladták,
bútorait, az értékes könyvtárat és irat-
anyagot pedig – mint mondják – a lomta-
lanítóval vitették el.

Adjon Isten Magyarországnak sok
olyan kiváló és hûséges embert, amilyen
õ volt! Saáry Éva

Zágon József a Pápai
Magyar Intézet egykori ré-
gense, a Szent István Ala-
pítvány alapítója és a za-
rándokház létrehozója. Õ
volt az elsõ titkára az El-
vándorlók és Úton lévõk
Pápai Tanácsának, ame-
lyet VI. Pál pápa 1970.
március 19-én hozott létre.
– Minderrõl és egész élet-
útjáról olasz nyelvû tanul-
mányt írt Németh László
pápai prelátus, az olaszor-
szági magyar hívek fõlel-
késze, a római Szent Ist-
ván Alapítvány jelenlegi
elnöke.

A tanulmány a római
Santa Maria Maggiore-
bazilika történetét feldol-
gozó Studia Liberiana
könyvsorozat negyedik kö-
tetében a múlt év végén je-
lent meg. Zágon József
ugyanis a Santa Maria
Maggiore-bazilika kápta-
lanjának tiszteletbeli, majd
tényleges tagja is volt.

Németh László a kötet
szerkesztõjének, Michal
Jagosznak a felkérésére
írta meg Zágon József
életrajzát.

„Tudomásom szerint
ilyen részletes életrajz
még nem készült róla.

Örömmel állítottam össze
fõleg korábban megjelent
könyveim és tanulmánya-
im alapján – két okból is.
Egyrészt sokadik utóda le-
hettem úgy a Pápai Ma-
gyar Intézet, mint a Szent
István Alapítvány élén;
másrészrõl pedig már idõ-
szerû volt egy részletesebb
életrajz összeállítása, mert
sok téves és hiányos élet-
rajzi adat kering róla” –
mondta a Vatikáni Rádió-
nak nyilatkozva Németh
László. Tanulmányában
végigköveti Zágon életpá-
lyáját, amelynek fõbb ál-
lomásai a bécsi Pázmáne-
um, a szolgálat Apor Vil-
mos püspöki irodájában,
az emigrálás, a világon élõ
emigráns magyarokért vég-
zett lelkipásztori szolgálat,
a Pápai Magyar Intézet ve-
zetése, átmentése és átadá-
sa a Magyar Katolikus
Püspöki Karnak, a Szent
István Alapítvány és zarán-
dokház létrehozása.

Zágon József élete szo-
rosan kötõdött Mindszenty
József bíboros életéhez és
sorsához. Az általa 1950-ben
indított és 1953-ig kiadott
Élet címû folyóirat beszé-
des tanúja ennek – írja

Németh László. Zágon
késõbb, a Pápai Magyar
Intézet élén is nyomon
követte a bíboros sorsát,
és erõfeszítéseket tett azért,
hogy Rómában megvaló-
sítsa a bíboros álmát, a
Szent István-i zarándokház
újraélesztését.

„Mindszenty bíboros
1971-ben magára vette
élete legnagyobb kereszt-
jét, és az amerikai követ-
ségrõl Rómába ment. E
kereszthordozásban Zá-
gon Józsefnek VI. Pál pá-
pa akaratából nagy szere-
pe volt, és mondhatjuk,
hogy Zágon Cirenei Si-
monként hordozta a bíbo-
rossal együtt a keresztet.
A bíboros halála után nem
sokkal, még ugyanabban
az évben, 1975-ben maga
is elköltözött az élõk sorá-
ból. Sírja Muttersben van,
emlékét hálás szeretettel
õrzi születésének helye,
Aggostyán, a Pápai Ma-
gyar Intézet és a Szent Ist-
ván Alapítvány. A most
megjelent olasz nyelvû
életrajzot kibõvítve sze-
retném majd magyarul is
megjelentetni” – mondta
Németh László pápai pre-
látus. (VR)

P R Á G A Y D E Z S Õ

Z Á G O N J Ó Z S E F E M L É K E Z E T E

Az elmúlt esztendõben 2 553 800
hívõ vett részt a XVI. Benedek pápa
által vezetett római, illetve Castel
Gandolfó-i programokon: az általá-
nos kihallgatásokon 400 ezren, a ma-
gánaudienciákon 102 ezren, a litur-
gikus szertartásokon 846 ezren, az
Úrangyala- és Regina Coeli-imádsá-
gokon 1,2 millióan – közölte a Pápai
Ház prefektúrája. 2011-ben az ünne-
pélyes szertartások közül kiemelke-
dett II. János Pál boldoggá avatása.
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Hosszú, türelemmel viselt szenvedés után január 6-án, életének 85-ik, áldozó-
papságának 58-ik évében elhunyt Szõke János szalézi szerzetes pap, szatmári és
nagyváradi kanonok, kolozsmonostori apát. Lelki üdvéért Erdõ Péter bíboros
mutatott be szentmisét január 21-én a budapesti Szent István-bazilikában, majd
– végsõ akarata szerint – szülõfalujában helyezték örök nyugalomra.

Szõke János a Békés
megyei Csorváson szüle-
tett 1927. február 13-án, el-
sõ szerzetesi fogadalmát
1944-ben tette le Mezõ-
nyárádon, majd 1950-ben
örökfogadalmat tett Tori-
nóban. Pappá szentelése
1954. július 1-jén volt To-
rinóban.

1956 fordulatot hozott
életében. A nevelõi pálya
elején a lelkipásztori mun-
kát választotta a magyar menekültek kö-
zött. 1958-tól Svédországban nyolc éven
át a magyar menekültek lelkipásztora
volt. 1965-ben Stuttgartba került. A be-
fogadó német egyházmegyében hosszú
éveken keresztül választott tagja volt a
papi szenátusnak és a városi katolikus ta-
nácsnak. A hétvégi magyar iskola meg-
szervezése és a cserkészmunka is kiváló-
an mûködött. Megalapította az Életünk
címû katolikus havilapot, amelynek
hosszú éveken át gazdasági vezetõje és
fõszerkesztõje volt.

1970-ben, az erdélyi nagy árvíz idején
kapcsolatba került Márton Áron püspök-
kel. Ez volt a kezdete annak a hosszú fo-
lyamatnak, melynek eredményeként a
lelkipásztori munkát Márton Áron és
Mindszenty bíboros kezdeményezésére
felcserélte a karitatív munkával.

Stuttgartból 1975-ben Rómába került,
ahol az Üldözött Egyházak Segélyszer-
vezete mûködött. Féléves római tartóz-
kodás után a szervezet áttette székhelyét
a Majna melletti Frankfurt közelébe,
Königsteinbe. Itt lett Szõke atya a keleti
osztály vezetõje: 19 év alatt 175 alka-
lommal járt különbözõ országokban.

Amikor 1975-ben Mindszenty bíbo-
ros meghalt, felmerült az igény boldoggá
avatásával kapcsolatban. Meg kellett
várni az elõírt öt esztendõt, közben el-
kezdték az anyaggyûjtést és fõleg a
szemtanúk kihallgatását, nehogy halá-
lukkal az ismeretüket is a sírba vigyék.
Mindezt titokban kellett tenni, nehogy a
magyarországi Állami Egyházügyi Hi-
vatal megtudja, és lépéseket tegyen elle-
ne. Az öt év elmúltával, 1980-ban Szõke

atya hivatalosan is elvál-
lalta a bíboros boldoggá-
avatási eljárásának a veze-
tését, majd ezt követõen
több jeles magyar, például
Scheffler János szatmárné-
meti püspök, Bogdánffy
Szilárd nagyváradi, titok-
ban szentelt püspök, Rom-
zsa Tódor görögkatolikus
ungvári püspök ügyét is el-
vállalta. Salkaházi Sára
szociális testvér boldoggá-

avatási ügye mellett õ készítette elõ Bol-
dog Meszlényi Zoltán Lajos ügyét is. A
következõ években vagy évtizedekben
boldoggá avatásra váró magyarok név-
sora, akiknek az ügyét Rómával kapcso-
latot tartva Szõke János képviselte:
Mindszenty József bíboros, Márton
Áron erdélyi püspök, Bálint Sándor nép-
rajztudós, Marton Boldizsár karmelita
szerzetes, Sándor István szalézi szerze-
tes, Györgypál Albert nagyváradi lel-
kész, Orosz Péter és Chira Sándor kár-
pátaljai görögkatolikus püspök.

Mindezek mellett Szõke János volt a
szerkesztõje a Vértanúink – Hitvallóink
címû folyóiratnak, amely a Mindszenty
Alapítvány gondozásában a boldoggá-
avatási eljárások részleteirõl tudósít, és
harmincezer példányban jelenik meg
magyar nyelvterületen. 1996-tól 2010-ig
a Don Bosco Kiadó igazgatójaként szá-
mos szalézi mûvet ültetett át magyar
nyelvre, több könyvet szerkesztett és írt.

1996-tól 1997-ig a Szent Istvánról ne-
vezett magyar tartomány tartományi ta-
nácsosa, majd 1997-tõl 2002-ig tarto-
mányfõnöki vikárius. 2004. szeptember
5-én ünnepelte aranymiséjét Budapes-
ten, a belvárosi fõplébánia-templomban.

2010. október 23-án Schmitt Pál köz-
társasági elnök a nemzeti ünnep alkal-
mából a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjét adományozta neki,
amit 2010. november 23-án Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes, közigaz-
gatási és igazságügyi miniszter adott át a
Magyar Tudományos Akadémián.

(Szent István Magyar
Szalézi Tartomány)

M A G Y A R B O L D O G O K „ Ü G Y V I V Õ J E ”
Elhunyt Szõke János szalézi atya

C S Í K S O M L Y Ó T T E R E M T E T T B É C S B E N
P. András Imre SJ (1928–2011)

A 84 évesen Bécsben elhunyt P. András Imre a székelyföldi, ma Csíkszeredához
tartozó Csíktaplocán született 1928. október 30-án. 1947 júniusában érettségizett a
csíkszeredai Segítõ Mária Római Katolikus Gimnáziumban, júliusban pedig jelent-
kezett a szatmárnémeti jezsuitákhoz. Szeptember 7-én hivatása követése miatt át-
szökött a határon, és már másnap felvételt nyert Budapesten a jezsuita rendbe.

1949 nyarán súlyosan
megbetegedett, emiatt foga-
dalmát elhalasztották. 1950
elején Szegedre került, és
filozófiát kezdett tanulni,
de a tüdõbaj rövidesen is-
mét jelentkezett: a beteg ez-
úttal tizennégy hónapot töl-
tött kórházban és szanatóri-
umban. Filozófiatanulmá-
nyait 1951 és 1953 között
folytatta. Elöljárói rendel-
kezése alapján 1953-ban
Leányfalura került, és 1954-ben jelentke-
zett a budapesti Mezõgazdasági Gépész-
mérnöki Fõiskolára; közben filozófiából
záróvizsgát tett. Teológiai tanulmányait
Budapesten megkezdte, de nem fejezte be:
1956. november 29-én – szintén a rend
döntése nyomán – szénásszekérben elrej-
tõzve átlépte a magyar–osztrák határt. Útja
Bécsbõl 1957 januárjában Innsbruckba
vezetett, a jezsuiták kollégiumába. Az
egyetemen hallgatta a híres jezsuita teoló-
gust, Karl Rahnert, majd P. Schaschingnál,
a szintén komoly hírnévnek örvendõ je-
zsuitánál felvette a szociológiát. Ugyanott
1959. július 26-án szentelte pappá Paul
Rausch püspök. 1961 óta élt Bécsben.
1962. február 2-án egyszerû örökfogadal-
mat tett. 1962 óta a Magyar Egyházszoci-
ológiai Intézet vezetõje volt. Közben a bé-
csi egyetemen szociológiai tanulmányokat
folytatott, és 1974-ben filozófiai dokto-
rárust szerzett. A négyes örökfogadalmat –
engedelmesség, szegénység, tisztaság, hû-
ség a pápához – 1976-ban Münchenben
tette le.

Számos szociológiai és történelmi ta-
nulmányt publikált. A kommunista ura-
lom alatt is hûséges maradt az intézet
célkitûzéseihez: írásaiban feltárta Ma-
gyarország és Erdély valós egyházi és
társadalmi helyzetét.

1990-tõl kezdve gyakran tartott elõ-
adásokat és lelkigyakorlatokat külföldön
és Magyarországon. 1992 júliusában
Budapesten is megkezdte mûködését az
általa alapított Magyar Egyházszocio-
lógiai Intézet. Az 1994/1995-ös tanév-
ben Piliscsabán tanított. 1996-ban a
csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi

Házban megalapította, majd
1997 õszétõl vezette a Ven-
czel József Fõegyházme-
gyei Egyházszociológiai
Intézetet. Szívügye volt a
KALOT-mozgalom újra-
indítása és mûködtetése
Magyarországon és Er-
délyben egyaránt. Munká-
ját 1994-ben a Magyar
Köztársaság Érdemrend
tisztikeresztjével, 2006-ban
pedig A Szabadság Hõse

Emlékérem kitüntetéssel ismerték el.
A nehéz években, amikor az Ausztriába

menekült erdélyi magyarok számára szü-
lõföldjük, s benne Csíksomlyó megköze-
líthetetlen volt, életre hívta a „bécsi
Csíksomlyói búcsút”. Huszonkilenc alka-
lommal szervezte meg Szentháromság va-
sárnapján a magyarok találkozását, hogy
erõt merítsenek az együttlétbõl, az Isten-
hez való közelkerülésbõl, a csíksomlyói
Szûzanya segítõ erejébõl. Az idén esedé-
kes harmincadik búcsút nem érhette meg:
2011. december 24-én, hosszú betegség
után az örök hazába költözött.

Nekünk, Ausztriában élõ magyarok-
nak jóságos, bölcs, jó tanácsaival min-
den helyzetben eligazítani képes, igazi
atya volt. Hittel imádkoztunk érte 2012.
január 9-én a bécsi jezsuiták templomá-
ban bemutatott szentmisén, közel két-
száz, többségében magyar hívõ jelenlét-
ében. Ugyanígy imádkoztak magyaror-
szági rendtársai az érte felajánlott szent-
misén január 7-én a budapesti, Mária ut-
cai Jézus Szíve-templomban. A szülõ-
földjéért mindig aggódó, oda nyugodni
egész életében hazavágyó szerzetest – a
magyar jezsuita rend provinciálisának
engedélyével – január 14-én kísértük
utolsó útjára Csíktaplocán. Mintegy har-
minc paptestvér (köztük öt Erdélyben
élõ rendtársa) búcsúzott tõle és a nagy-
számú gyászoló sokaság. A koncelebrált
szentmisét és a gyászszertartást Jaku-
binyi György gyulafehérvári érsek Ta-
más József segédpüspökével végezte; az
elhunytat az erdélyi Pakott Géza SJ rend-
társa búcsúztatta. A templom melletti
sírba helyezték örök nyugalomra, pap
nagybátyja, Lajos Balázs mellé.

Ahogyan András Imre életében hir-
dette és tanúsította az Istenhez való ra-
gaszkodást, úgy életpéldája által ma is
erõsíti bennünk a hitet, a reményt, a
megmaradásban való bizakodást, és üze-
ni a csíksomlyói Szûzanya lábától, amit
papi jelmondatául is választott: „Hûsé-
ges az Isten (1Kor 10,13)”.

Vencser László

Arany csillagok, íz-
léses karácsonyi díszí-
tés. Otthonos közössé-
gi tér, színpad, kará-
csonyfa, izgatott gye-
rekek magyar népviseletben, félreismer-
hetetlen jelmezei a betlehemes játéknak.
Büszke szülõk, nagyszülõk, csillogó sze-
mû, mosolygós közönség.

A köszöntõbõl kiderül: kisebbségben,
a magyar kultúra ápolása, megõrzése,
megismertetése a célja az elkötelezett és
felkészült pedagógusoknak. Elõször az
óvodások tolmácsolásában gyönyörû
magyar versek, mondókák, majd elraga-
dóan tapogatózó hangszeres produkci-
ók. Aztán az iskolások fergeteges játéka
Mária és József szálláskeresésérõl, a
Megváltó születésének körülményeirõl.
Kifogástalan kiejtéssel, látványos díszle-
tekkel, lelkes szereplõkkel.

A közelünkben letelepedõ óvodásnak
gratulálok a színpadon nyújtott teljesít-
ményéért – úgy találom, kicsit fel kell ráz-
ni az érdeklõdését. Édesanyja büszkén
mutatja a hatalmas királyi koronában pa-
rádézó nagyobbik testvért a színpadon.
Megilletõdöm. A színes bõrû testvérpáron
csöppet sem mulatságos a magyar motí-
vumokkal kivarrt posztómellényke. In-

kább megható. Nézem a színpad elõtt ki-
feszített lobogót, mely hazánkat varázsol-
ja a terembe, s ráébredek, ettõl is olyan
otthonos a tér. Tradicionális magyar ne-
vek keverednek idegen hangzásúakkal a
szereplõk felsorolásakor, zúg a taps, han-
gos tetszésnyilvánítások.

Nagy tálcákkal édesanyák jönnek vé-
geláthatatlan sorban, a közönség meg-
vendégelése ugyanolyan szervezett, kifo-
gástalan és kiváló hangulatban folyik,
mint a mûsor.

Szégyenkezve gondolok rá, szeretném
is elfelejteni, hogy érkezésemkor féle-

lemmel vegyes zavartság-
gal bámultam a számunk-
ra oly kedves trikolórt.
Mintha valahol mélyen
valamiféle megtorlástól

tartottam volna a magyar zászló „kihí-
vó” elhelyezésért. Meddig marad még
meg bennünk ez a rémséges érzés? – még
ha csak pillanatokra bukkan is fel… Mi-
féle mély beidegzõdéseket hordoz magá-
ban még az a generáció is, amely soha
nem érezte közvetlenül a kisebbségi lét
fájdalmát Kelet-Közép-Európában?

Magamhoz térve ráébredtem, hol va-
gyok: egy nyugati szellemû, származásá-
ra büszke, keresztény magyar közösség-
ben, Svájcban. A Bázeli Magyar Iskola
és Óvoda Egyesület rendezvényén. Meg-
könnyebbülve gondoltam rá, hogy körü-
löttem senki nem érez hasonlót.

Fellélegezve gyönyörködöm a nemze-
ti lobogóban és a fénypontokból kirajzo-
lódó alakzatba helyezett nagy H betûn.
Ez itt a Hazát jelenti: a szülõhazát, ame-
lyet azonos megbecsülés illet, mint a vá-
lasztottat.

Magamban azért imádkozom, hogy ez
mindenütt így legyen a világon, s ne csak
karácsonykor.

Kövér Jánosné, Debrecen

S Z E R E T E T R Õ L , H O V A T A R T O Z Á S R Ó L

Bázeli pillanatkép

MAGYAR NAP RÓMÁBAN

Hazai hangulat költözött január
15-én, vasárnap a Pápai Német–Ma-
gyar Intézet falai közé. A hagyo-
mánynak megfelelõen, a magyar rek-
reáció tagjai (az anyaország négy ró-
mai és három görögkatolikus kispap-
ja, Erdély hét növendéke és Délvidék
egy papja) minden évben egy rövid
program keretében betekintést adnak
szeretett országunk egy-egy érdekes-
ségébe – a római kollégium német,
horvát és más nemzetiségû tanulói ré-
szére. Tóth Tamás, a PMI rektora, a
kollégium volt diákja szentmisét ce-
lebrált, majd a diákok a méltán híres
magyar borvidékekrõl kaphattak íze-
lítõt rövid vetítés keretében – és bor-
kóstolással. CGU
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Új személyi ordinariátus
az Egyesült Államokban

A Hittani Kongregáció az Anglicanorum
coetibus kezdetû apostoli konstitúció
elõírásainak megfelelõen január 1-jével
az Amerikai Egyesült Államok Püspöki
Konferenciájának területén új személyi
ordinariátust állított fel, amelynek a
Szent Péter Széke nevet adta.

Elsõ ordináriusának XVI. Benedek
pápa Jeffrey Steensont nevezte ki. Az
episzkopális egyház egykori fõpásztora
59 éves, nõs, három gyermek édesapja.
2009-ben szentelték katolikus pappá.

Mint ismeretes, az Anglicanorum
coetibus kezdetû apostoli konstitúció,
amelyet XVI. Benedek pápa írt alá 2009.
november 4-én, választ kíván adni az
anglikán lelkészek és hívõk Szentszék-
hez benyújtott kéréseire, miszerint teljes
és látható szeretetközösségre kívánnak
lépni a Katolikus Egyházzal, meghagyva
számukra annak lehetõségét, hogy angli-
kán örökségük sajátságos liturgikus és
spirituális elemeit megõrizzék.

Magyar papi találkozót tartottak
Kismartonban

Magyar papi találkozót tartottak az
ausztriai Kismartonban – jelentette az
osztrák rádió kisebbségi szerkesztõsége.

A kétnapos, január 9-én és 10-én tartott
találkozóra Pál László, a magyar nemzeti-
ségû katolikus hívõkért felelõs püspöki
vikárius kezdeményezésére került sor,
több év szünet után. Az összes, Ausztriá-
ban élõ magyar, illetve magyarul beszélõ
papot meghívták. Tizenegyen vettek részt
a találkozón, Grazból, Klagenfurtból,
Linzbõl, Bécsbõl, valamint Burgenland-
ból. Jelen volt Vencser László, az Auszt-
riai Idegen Nyelvû Pasztorizáció orszá-
gos igazgatója és Varga János, a bécsi
Collegium Pazmanianum rektora is.

A kedd reggeli szentmisén és azt a kö-
vetõ beszélgetésen részt vett Ägidius J.
Zsifkovics kismartoni megyéspüspök,
aki magyar nyelven köszöntötte a részt-
vevõket. Meghívott elõadóként érkezett
Kismartonba Veres András szombathe-
lyi megyéspüspök, aki szerdán az új
evangelizációról tartott elõadást. Veres
András úgy vélekedett, a világot sújtó

gazdasági válság mögött egy súlyosabb
probléma, erkölcsi válság rejlik, amely a
hit válságából ered. Az Egyháznak ezért
most nagyon fontos szerepe van.

Erdõ Péter Peruban
Apostoli vizitátorként érkezett de-

cember 4-én a dél-amerikai országba Er-
dõ Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek, hogy megbeszélést foly-
tasson a Perui Pápai Katolikus Egyetem
vezetõségével a nagy múltú intézmény
statútumairól.

A Perui Pápai Katolikus Egyetem tá-
jékoztatása szerint december 6-án az
egyetem vezetõsége két és fél órás meg-
beszélést folytatott Erdõ Péterrel.
Marcial Rubio, az intézmény rektora
„nagyon pozitívnak” értékelte a találko-
zót, hangsúlyozva Erdõ Péter bíboros
nyitottságát a párbeszédre.

December 8-án, Szeplõtelen Foganta-
tás liturgikus emléknapján Erdõ Péter bí-
boros és Juan Luis Cipriani bíboros, limai
érsek a perui fõváros székesegyházában
együtt mutatták be az ünnepi szentmisét.

A pécsi püspök Djakovóban
Elsõ ízben tett látogatást az új pécsi

fõpásztor, Udvardy György püspök a
szomszédos Horvátországban, Marin
Srakic djakovó-eszéki érseknél január
12-én. A találkozó a két egyházmegye jó
és eredményes együttmûködésének foly-
tatása. A délszláv háború idején a
Djakovói és Szerémségi Egyházmegye
területérõl sokan leltek menedéket a Pé-
csi Egyházmegyében. Horvátország az
EU-ba való belépés elõtt áll, ezért a két
püspökség az együttmûködés megerõsí-
tését tervezi, annak újabb lehetõségeit is
keresve.

Ukrán katolikus újságírók
A Katolikus Média Munkatársainak

Egyesülete névvel szakmai szövetséget
alakítottak az ukrán katolikus újságírók.
A csoportosulásnak mintegy nyolcvan
tagja van. Célja, hogy a katolikus médiá-
ban dolgozók spirituális és szakmai fej-
lõdését segítse, továbbá megerõsítse az
„Egyház hangját” az ukrán társada-
lomban. �

S Z Á J R Ó L S Z Á J R A
A sutaságról

Nem szerettem és nem is használtam a
suta szót a balkezesekre vonatkoztatva.
Valószínûleg a többi – de mindig negatív
– értelme miatt. Én a balkezeseket soha
nem tartottam eleve ügyetlennek, félszeg-
nek. A kétbalkezes jelzõt sem kedveltem.
Amióta a kézírásom a legöregebb patiku-
sokat is megoldhatatlan feladat elé állítja,
már maga a tény, hogy képesek bal kézzel
írni, csodálatosnak tûnik. Hogy csinálják,
hogy nem mázolják el a frissen írt soro-
kat? Hiszen kezük azokon át halad elõre!
Arról nem is beszélve, hogy a Mona Lisa
festõje, Leonardo da Vinci ugyanúgy bal-
kezes volt, mint Michelangelo vagy
Ludwig von Beethoven. A balkezesség
nem akadályozta õket. Olcsó szellemes-
ség lenne hozzátenni: vajon mi mindenre
lettek volna képesek, ha „két balkezesek
lettek volna”? (Bocsánat, de nem tudtam
ellenállni…) Elsõként kellett volna emlí-
teni, hogy a balkezesek eredményesen
képesek megküzdeni a jobbkezesekre ter-
vezett tárgyak, eszközök használatával.
Pedig már egy egyszerû kilincs sem áll
kézre nekik.

Tudósok a kutatások során megállapí-
tották, hogy a barlangokban talált rajzok,
festmények igazolják: egymillió évvel
ezelõtt is voltak balkezesek. Kétséget ki-
záró okot nem sikerült megállapítani. Az
örökölhetõséget is csak az bizonyítja,

hogy a balkezes szülõk gyermekei gyak-
rabban balkezesek, mint a jobbkezeseké.
A statisztika ezenkívül kimutatja, hogy
bizonyos környékeken a balkezesek szá-
ma változó, arányuk az 5 és 25% közötti.
Ugyanez vonatkozik a kultúrkörökhöz
tartozás eseteire is. Sok segítséget az
okok keresésénél ezek az adatok nem je-
lentenek.

Hosszú ideje érvényes megállapítás:
az erõszakos átnevelés, szoktatás elõny-
telen, sõt káros. Az erõszakkal elért
jobbkezesség gyakran vezet dadogás-
hoz. Németországban a legtöbb szövet-
ségi állam iskolarendjében óvnak is a ki-
alakult balkezesség megváltoztatásától.
Inkább az egyenértékûséget hangsúlyoz-
zák, mint természetes változatét. Szor-
galmazzák a segítséget olyan esetekben,
amikor az írás tempója, gyorsasága,
szépsége lassan alakul ki. A megjegy-
zést, hogy Goethét balkezessége nem
akadályozta a Faust megírásánál, már
csak én fûzöm hozzá.

Egyébként sem Ronald Reagent, sem
az idõsebb George Busht, de Bill Clin-
tont és Barack Obamát sem akadályozta
balkezes volta az amerikai elnökség el-
érésében. Kínálkozna annak vizsgálata:
politikájuk „balkezes” volt-e? Ezt meg-
hagyom másoknak…

Ramsay Gyõzõ

M A G Y A R M I S É K B U R G E N L A N D B A N

Több mint húsz év elteltével, de-
cember 18-án, advent negyedik vasár-
napján 11 órakor újra magyar nyelvû
szentmisén vehettek részt a burgenlan-
di magyar hívek a kismartoni ferences
templomban.

A fõcelebráns, Ägidius J. Zsifkovics
kismartoni püspök magyar nyelven
mutatta be a szentmisét. Koncelebrált:
Pál László kanonok, a magyar népcso-
port püspöki helynöke; Vencser Lász-
ló, az Ausztriai Idegen Nyelvû Pasz-
toráció országos igazgatója és Varga
János, a bécsi Pázmáneum rektora. Je-
len volt Szalay-Bobrovniczky Vince,
Magyarország bécsi nagykövete; Szász-
falvi László, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium egyházakért fe-
lelõs államtitkárának képviseletében
titkára, Kiss András, valamint Deák
Ernõ, az Ausztriai Magyar Egyesüle-
tek és Szervezetek Központi Szövetsé-
gének elnöke.

Pál László köszöntõjében kiemelte: a
burgenlandi fõpásztor e napon történel-
met ír. Örömét és köszönetét fejezte ki
Zsifkovics püspök atya kezdeményezé-
séért. „Ez a nap kiemelkedõ a Kismarto-
ni Egyházmegye életében, különösen a
magyar népcsoport számára” – hangsú-
lyozta magyar nyelvû köszöntõjében a
kismartoni püspök.

Magyar miséket 1989-ig tartottak
Kismartonban; az ezt követõ idõszakban
nem volt magyarul beszélõ plébános az
ausztriai városban. Mostantól újra rend-
szeresek lesznek a magyar szentmisék,
minden hónap harmadik vasárnapján,
11 órakor a ferences templomban. �

Az ember olyan lény, akinek szíve
szomjazza a végtelent, az igazságot, mi-
vel Isten a maga képére és hasonlatossá-
gára teremtette. „Ha hálával elfogadjuk
tehát az életet mint felbecsülhetetlen
ajándékot, ez elvezet oda, hogy felfedez-
zük minden személy saját, legmélyebb
értelemben vett méltóságát és sérthetet-
lenségét. Ezért a legelsõ nevelés abban
áll, hogy megtanuljuk felismerni az em-
berben a Teremtõ képmását…”

Személyes szabadságának értelmét is
csak az Istennel való kapcsolatban állva
érti meg az ember. A nevelés feladata pe-
dig nem más, mint felkészíteni a valódi
szabadságra. A hiteles szabadságot soha
nem lehet úgy elérni, hogy valaki eltávo-
lodik Istentõl. „A szabadság helyes hasz-
nálata tehát központi szerepet játszik az
igazságosság és a béke elõmozdításában,
amely megkívánja, hogy tiszteljük önma-
gunkat és a másik embert is, még ha távol
esik is saját lét- és életfelfogásunktól.”

Világunkban a személy értékét, méltó-
ságát és jogait komoly veszély fenyegeti
azáltal, hogy általában mindennek kizáró-
lagos mércéjéül emelik a hasznosságot, a
birtoklást és a hasznot. Ezért nagyon fon-
tos, hogy ne engedjük megfosztani az
igazságosság fogalmát transzcendens gyö-
kereitõl – hangsúlyozza az üzenet. „Csak
a teljes emberkép teszi lehetõvé, hogy ne
szûkítsük le az igazságosságról alkotott
felfogásunkat valami szerzõdésre, hanem
ezen keresztül is a szolidaritás és a szere-
tet nézõpontjára nyíljunk meg… Boldo-
gok, akik éhezik és szomjazzák az igazsá-
got, mert majd eltelnek vele (Mt 5,6). El-
telnek majd vele, mert arra éheznek és
szomjaznak, hogy igaz kapcsolatuk le-
gyen Istennel, embertársaikkal és az
egész teremtett világgal.”

„A béke nemcsak a háború hiánya, és
nem korlátozható a szembenálló erõk
egyensúlyának biztosítására… A béke az
igazságosság gyümölcse és a szeretet ered-
ménye. A béke elsõsorban Isten ajándé-
ka… Ám a béke nem csupán ajándék, amit
elfogadunk, hanem olyan mû is, amit mi
építünk. Ahhoz, hogy valóban békesség-
szerzõk legyünk, nevelni kell saját magun-

kat az együttérzésre, a szolidaritásra, az
együttmûködésre, a testvériességre, és te-
vékenyeknek kell lennünk a közösségein-
ken belül – írja XVI. Benedek pápa. – Ébe-
ren kell õrködnünk, hogy felébresszük a
lelkiismereteket nemzeti és nemzetközi
kérdésekben; és hogy belássuk a gazdag-
ság újraelosztását, a növekedés elõmozdí-
tását, a fejlõdés érdekében történõ együtt-
mûködést és a konfliktusok rendezését
célzó megfelelõ megoldások keresésének
fontosságát.”

A mindenkire vonatkozó béke az
egyes emberek igazságosságából születik
meg, és senki sem kerülheti meg azt az
alapvetõ kötelességet, hogy saját hozzá-
értésének és felelõsségének megfelelõen
törekedjen az igazság elõmozdítására.

„Mindenkinek, ám különösképpen a
fiataloknak szeretném leszögezni: Nem
az ideológiák menthetik meg a világot,
csak egyedül az, ha az élõ Istenhez for-
dulunk… És mi más menthetne meg
bennünket, ha nem a szeretet?”

A fiatalok reményteljes ajándékot je-
lentenek a társadalom egésze számára.
„Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok
a kicsinyhitûség a nehézségek láttán, és
ne engedjetek a hamis megoldásoknak,
amelyek gyakorta a könnyebb útként tá-
rulnak elétek. Ne féljetek elkötelezõdni,
vállalni a fáradságot és az áldozatot, és ne
féljetek olyan utat választani, amely hûsé-
get és kitartást, alázatot és önátadást kö-
vetel tõletek. Éljétek meg bizalommal fia-
talságotokat és azokat a mély vágyakat,
amelyeket éreztek a boldogság, az igaz-
ság, a szépség és az igazi szeretet iránt!”

Üzenete végén a Szentatya hangsúlyoz-
za: a fiatalok is példát mutathatnak az idõ-
sebbeknek. Annál inkább, minél jobban
törekszenek rá, hogy túllépjenek az igaz-
ságtalanságon és a romlottságon, minél in-
kább kívánják a jobb jövõt, és minél in-
kább munkálkodnak ennek megvalósulá-
sán. „Legyetek tudatában a bennetek rejlõ
lehetõségeknek, és ne zárkózzatok be ma-
gatokba, hanem legyetek képesek dolgoz-
ni egy mindenki számára fényesebb jövõn.
Soha nem vagytok ebben egyedül. Az
Egyház bízik bennetek, figyelemmel kísér
benneteket, és szeretné felajánlani legna-
gyobb kincsét, annak lehetõségét, hogy
felemeljétek a tekinteteteket Istenhez, ta-
lálkozzatok Jézus Krisztussal, aki maga az
igazságosság és a béke.” �

A FIATALOK...

(Folytatás az 1. oldalról)

Húsz év után újra rendszeresek lesz-
nek a magyar szentmisék, minden hó-
nap harmadik vasárnapján, 11 órakor
a kismartoni ferences templomban.
Felvételünk advent negyedik vasár-
napján készült



A trieri Szent Péter-székesegyház-
ban õrzik Krisztus köntösét. 1107 óta
élõ hagyomány szerint 330 körül Szent
Ilona ajándékozta a trieri dómnak.
1512-ben helyezték ki elõször nyilvá-
nos tiszteletadásra. 2012 tavaszán nagy-
szabású zarándoklatot szerveznek az
ereklye tiszteletére.

Krisztus köntöse, amelyrõl János evan-
géliuma is említést tesz (19,23-24) varrat-
lan, egybeszõtt lenvászon ing (görögül
khiton), melyre – értékes volta miatt – a
katonák sorsot vetettek, s nem darabolták
szét, hogy osztozzanak rajta. A köntös
Krisztus királyi jelvénye, királyságának
szimbóluma a színeváltozás alapján. Felté-
telezhetõen a Szûzanya keze munkája –
szerepel a Katolikus Lexikonban. A nép-
hagyomány Krisztus köntösét azonosnak
tudta a kis Jézus elsõ ruhácskájával, amit
Mária szõtt Gyermekének: a Golgotára
tartó Jézus ugyanazt viselte, mert a köntös
együtt növekedett viselõjével.

Elõször XI. századi források említik
Krisztus köntösét. A hagyomány 1107 óta
tartja, hogy a köntöst 330 körül Szent Ilona
ajándékozta a trieri dómnak. 1512-ben he-
lyezték elõször nyilvános tiszteletadásra.
A XVII–XVIII. században a háborús ve-
szélyek miatt többször más német váro-
sokba menekítették. 1810 szeptemberében
nagy ünnepléssel fogadták a Trierbe
visszatérõ ereklyét. 1844-ban több mint
egymillió zarándok kereste föl, csodás
gyógyulások is történtek.

Krisztus köntöse hitelességének kér-
désével 1876-ban kezdtek foglalkozni.
1890-ben vizsgálatot rendelt el a trieri
püspökség. Ennek eredményei alapján
ismertették, hogy Krisztus köntöse len-
vászonból vagy gyapotból szõtt ing, elöl
148, hátul 157 cm hosszú, felül 70, alul
109 cm széles; elsõ részét bíbor selyem-
mel, a hátát bisszusszal takarták be. A
vizsgálóbizottság megállapítása szerint a
trieri hagyománynak semmi nem mond
ellent, ezért 1891-ben újra köztiszteletre
helyezték; újra körülbelül egymillió za-
rándok kereste föl. 1894-ben a pápa ti-
zenegy csodálatos gyógyulást és 27 eset-
ben rendkívüli kegyelmet állapított meg.
1933-ban, a szentév alkalmával júniustól
szeptemberig volt látogatható, 2 millió
zarándokot vonzott a köntös. Az 1959-
ben meghirdetett zarándoklat az egysé-
gért való imádság jegyében történt;
1996-ban a Trieri Egyházmegye zarán-
dokolt az ereklyéhez.

2012. április 13. és május 13. között
nagyszabású nemzetközi zarándoklatot
szerveznek Krisztus köntöse tiszteletére
– szerepel németországi hírügynökségi
közleményekben.

E köntös a keresztények számára Jé-
zus Krisztus személyére utal. Annak
szimbóluma, hogy Isten emberré lett; Jé-
zus életének eseményeire, kereszthalálá-
ra és feltámadására emlékeztet. Az osz-
tatlan köntös a Krisztus-hívõk osztatlan
egységét is jelzi; Isten összetartó erejére
emlékeztet – amint a trieri zarándok-
könyvben is szerepel: „Jézus Krisztus,
Üdvözítõnk és Megváltónk, könyörülj
rajtunk és az egész világon! Emlékezzél
meg híveidrõl, és tedd eggyé, amit szét-
választottak! Ámen!” (MK)
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

NYUGAT-EURÓPAI magyar lelkipásztori
központ: Magyar Katolikus Delegatura – Ungarische
Katholische Delegatur, Dr. Cserháti Ferenc delegá-
tus, külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ellátásával
megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, Land-
wehrstraße 66, D-80336 München, Tel.: (49-89) 532
82 88, Del.: (49-89) 530 96 27, Fax: (49-89) 532 82
45, E-mail: ung.delegat@gmx.de

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brighton-Hove; Cambridge, Bir-
mingham; 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, Döblergas-
se 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

Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, T.: 0043-1/3191403-18,
E-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, Elõ-
esti szentmise: szombatonként 17.00-kor.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 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. va-
sárnapján, 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. Tatár Zoltán János, A-9854
Malta 74, Tel.:0043-4733/232 v. 0043-6768 7727
444, E-Mail: tzoltanjanos@gmail.com; Szentmi-
se 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. Kovács József, 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, mise
minden 1. vasárnap: Chapelle Mére Thérèse,
Rue Luizet, 69130 Ecully. Maison Louise Thérèse,
10 av. Edouard Payen, F–69130 Ecully, Tel.:
0033-4/72 860841.

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, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Bé-
la, Ungarische Katholische Mission, Tucher-
gartenstr. 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.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-

tholische 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: Ér-
deklõdni: 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: Frank-

furt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt,
Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische
Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str.
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

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding.

Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus
Misszió – Ungarischsprachige Katholische Missi-
on, 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 Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

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 Münster-
Handorf. Tel.: 0049-251/32 65 01; Fax: 0049-
251/144 29 31. E-Mail: ungarische-mission@
bistum-muenster.de

Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,

D-94121 Salzweg, Telefon: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Misézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Hork-

heim, Balingen-Frommern, Ludwigsburg, Böb-
lingen, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislin-
gen, Weingarten, Heidenheim, Friedrichshafen,
Munderkingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: Dr.
Tempfli Imre és Ft. Pilis György, Ungarische
Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle-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 Würz-
burg. 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,

a római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, 00151 Roma, Te-
lefon és fax: 0039 06 6530 796, mobil: 00 349 348
79 52 165, italiamissiohu@gmail.com, Misézõ he-
lyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
11-kor, S. Maria dell’Orazione (Via Giulia, ki-
véve júl., aug., dec.) és a Szent Péter-bazilika
Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában minden
kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó elsõ va-
sárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Tonale 19, kivéve jan., júl., aug., szept.). Ma-
gyar 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, Win-
terthur, St. Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhau-
sen, Frauenfeld.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/321
1925. Szentmise minden hó 1. vasárnapján
11.30-kor a fribourgi Krisztus Király-plébánia-
templom jobb oldali részén található Miasszo-
nyunk-kápolnájában (Rte du Comptoir 2,
CH-1700 Fribourg). E-mail: abbe@petrupopa.ch;
www.fribourgmise.ch

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 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. Ungarnmissi-
on, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-Mail:
info@katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Wasgenring 47, CH-4055 Basel; Tel.:
0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap
8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68. �

73 éves özvegy hölgy, komoly szándék-
kal, nem dohányzó, nem iszákos, korban
hozzáillõ férfi barátságát keresi. T.:
0049-781/28 40 530 (este).

A Budapesttõl 6 km-re fekvõ Nagyková-
csiban közmûvesített 931 m2 építési telek el-
adó. Érdeklõdni: 0049-(0)7141/484 569.

Zarándoklat. Trianon – párizsi városné-
zéssel egybekötött buszos kirándulást szer-
vezünk június 6–10. között. 9-én megemlé-

kezés a Kis-Trianon palota elõtt. Érdeklõdni:
07334/21137.

Budapest, XVI. ker., Árpádföld csen-
des, kertvárosi részén, közel a központhoz
(31-es busz és üzletek) eladó kedvezõ áron
egy 50 m2-es családi ház, melléképületekkel,
amelyek 752 m2-es telken épültek. T.: 0036-20/
22 56 783.

Magyarországon élõ barátnõmnek ke-
resek komoly szándékkal rendelkezõ, ma-
gas, bridzs-, sport- és kultúrakedvelõ, diplo-
más férfit, hatvanéves korig. Kontakttelefon:
0049-172/820 86 45.
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K R I S Z T U S K Ö N T Ö S E

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

Keresztelés: Sieghardt Emilia Helena,
S. Robert és Bihari-Sieghardt Irén kisle-
ánya 2011. szeptember 25-én, a münche-
ni Damenstift-templomban részesült a
keresztség szentségében.

Halottunk: Rényi Mártha 89 éves ko-
rában elhunyt. Temetése 2011. decem-
ber 2-án a müncheni Nordfriedhofban
volt. Nyugodjon békében!

Varga Katalin

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40EUR

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!


