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POSTVERSAND
MÜNCHEN

Ú T B A N E G Y J O B B
V I L Á G F E L É

Az elvándorlók és menekültek vi-
lágnapjára (január 19.) Ferenc pápa –
a hagyományokhoz híven – üzenetet
tett közzé Vándorlók és menekültek:
útban egy jobb világ felé címmel. Ebbõl
idézünk az alábbiakban.

Keresztény szempontból az elvándor-
lás jelenségeiben is – akárcsak a többi
emberi dologban – megmutatkozik a fe-
szültség a kegyelembõl és megváltásból
újjászületett teremtett világ szépsége és a
bûn titka között. A szolidaritás és a
befogadókészség, a testvériség és a meg-
értés tetteivel szemben áll az elutasítás, a disz-
krimináció, a kizsákmányolás, a szenve-
déssel és a halállal való üzérkedés. Külö-
nösen aggodalmat keltenek azok az ese-
tek, amikor az elvándorlás nem egyedül
kényszerûségbõl fakad, hanem ahhoz
még az emberkereskedelem és a rabszol-
gaság aljas formái is hozzátapadnak. Ami
ma sok elvándorlót és menekültet mégis
arra ösztönöz, hogy vállalja a migráció-
val járó problémák, kockázatok és nehéz-
ségek küzdelmeit, az nem más, mint a bi-
zalom és remény egyesített keveréke; az a
tény, hogy szívükben hordják a jobb jövõ
vágyát, nemcsak saját maguk, hanem csa-
ládjaik és szeretteik számára is.

Szívünk mindig a „több” után vágyik,
ami nem egyszerûen több tudást vagy
több birtoklást jelent, hanem sokkal in-
kább azt jelenti, hogy több akarunk len-
ni. A fejlõdést nem lehet csupán a gazda-
sági növekedésre korlátozni. Ez a növe-
kedés gyakran úgy valósul meg, hogy
semmibe veszi a legszegényebbeket és a
védteleneket. A világ csak akkor válhat
jobbá, ha elsõdleges figyelmünket az em-
berre irányítjuk, teljes személyi kibonta-
kozását segítjük, annak minden vonatko-
zásában és dimenziójában, beleértve a
kibontakozás lelki vonatkozásait is; ak-
kor, ha nem hanyagolunk el senkit, sem a
szegényeket, sem a betegeket, sem a szû-
kölködõket, sem az idegeneket (vö. Mt
25,31–36); ha az „eldobás kultúrája”
helyett képesek leszünk elsajátítani a ta-
lálkozás és a befogadás kultúráját.

A vándorlók és menekültek nem figurák
az emberiség sakktábláján. Õk gyerekek,
asszonyok és férfiak, akik különbözõ okok
miatt hagyták el otthonaikat, vagy éppen
hazájuk elhagyására kényszerültek – em-
berek, egyazon legitim vágyakkal, hogy
többet tudjanak, többet birtokoljanak, és
mindenekelõtt hogy többé legyenek. Meg-
rendítõ azok száma, akik egyik kontinens-
rõl a másikra hurcolkodnak, de azoké is,
akik saját hazájuk vagy szûkebb földrajzi
tájegységük határain belül változtatják
lakhelyüket. Az állítólagos migrációs
áramlatok napjainkban az emberek – ha
nem éppen a népek – legnagyobb, eddig
talán még soha sem látott vándorlását je-
lentik. A vándorlókkal és menekültekkel
együtt haladva az Egyház azon fáradozik,
hogy megértse a vándorlás kiváltó okait.
Ugyanakkor dolgozik is azon, hogy le-
küzdje a vándorlás sok negatív következ-
ményét, és annak pozitív kihatását is hasz-
nosítsa a vándorlás által egyformán érin-
tett közösségekben, mind a szülõföldön,
mind a tranzit- és célországokban.

M I N D E N K E R E S Z T É N Y F E L A D A T A :
G Y Ó G Y Í T A N I A T Á R S A D A L M A T

Ünnepel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Huszonöt éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Magyar Kurírnak adott
interjúban Kozma Imre irgalmas rendi szerzetes, egykori zugligeti plébános a
Szeretetszolgálat történetét idézi fel. Ebbõl idézünk az alábbiakban.

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
születésének elõzményei Zugligetben ta-
lálhatók, az ott megélt értékeket nevesí-
tettük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
megalapításával. A zugligeti egyházköz-
ség hozta létre az elsõ szociális hálót: a
nyolcvanas évek második felében plébá-
niánk területén nem volt egyetlen rászo-
ruló sem, aki magára maradt volna. Már
létezett ez a háló, amikor 1987-ben a ma-
gyar származású, Németországban élõ
Fényes Csilla szeretett volna tenni vala-
mit a magyar egészségügyi intézménye-
kért, és megnyerte kezdeményezésének
a német máltaiakat. A hit védelme és a
szegények támogatása – ez a Máltai Lo-
vagrend célja, ezt tûzte õ is a zászlajára.
Egy darabig nem talált segítõkre, amíg
nem találkozott Tóth Mária nõvérrel,
akinek tanácsára eljött Zugligetbe. Gon-
dolkodás nélkül igent mondtam neki, és
együtt hoztuk létre 1989-ben a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot.

– Ezt követõen az NDK-ból menekü-
lõk érkezésével nagyon rövid idõ alatt
nagyon komoly feladatok hárultak a
Máltai Szeretetszolgálatra. Hogyan tör-
tént ez?

– 1989 nyarán több tízezer keletnémet
maradt Magyarországon, azzal az elha-
tározással, hogy többé nem mennek ha-
za. Megszállták Budapestet is. Harminc-
ezren laktak parkokban, utcákon lakóko-
csikban. A zugligeti plébánia elõtt is
több százan tanyáztak. 1989. augusztus
13-án, az esti szentmise után elém állt
egy német férfi, és feltette a kérdést: tud-
nánk-e segíteni a menekültek elhelyezé-
sében, ellátásában. Másnap este kilenc-
százhúsz ember foglalta el a helyét a
templomkertben felállított sátrakban, la-
kókocsikban. Három hónapig tartott a
szolgálatunk, összesen negyvennyolc-
ezer-hatszáz ember fordult meg a négy
táborban.

(Folytatás a 6. oldalon)

N Y I T V A K E L L T A R T A N I S Z E M Ü N K E T
A V I L Á G P R O B L É M Á I R A

A Népek udvara Budapesten

Erkölcsi rend a XXI. századi gazdaságban és a szekularizált társadalomban
címmel Budapest adott otthont február 5-én és 6-án a Népek udvara elnevezésû
rendezvénysorozat legújabb állomásának. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
és a Budapesti Corvinus Egyetem szervezésében zajlott konferencia keretében
adta át a Stephanus-díjat Erdõ Péter bíboros, prímás Gianfranco Ravasi bíbo-
rosnak, a programsorozatot koordináló Kultúra Pápai Tanácsa elnökének.

A Népek udvara kezdemé-
nyezést XVI. Benedek pápa hív-
ta életre 2009-ben a hívõk és
nem hívõk, agnosztikusok és
ateisták közötti párbeszéd elõse-
gítésére. A jeruzsálemi temp-
lomhoz tartozott a népek udva-
ra, egy olyan rész, ahová a nem
zsidók is betérhettek; ez egy
nem túl magas fallal volt elvá-
lasztva a templomtól, hogy át le-
hessen látni fölötte. Benedek pá-
pa ennek mintájára a mai Egy-
házban is létre kívánta hozni a
pogányok udvarát, ahol hívõk és
nem hívõk keresik a párbeszédet. A végül
Népek udvara néven megvalósult rendez-
vénysorozatot a Kultúra Pápai Tanácsának
elnöke, Gianfranco Ravasi bíboros karolta
fel és kíséri figyelemmel azóta is.

– Amikor hitünket a világnak meg
akarjuk mutatni, akkor nem csupán belsõ
baráti társaságban akarjuk kifejezni
meggyõzõdésünket és örömünket, ha-
nem párbeszédet kezdünk a világgal, a
népekkel, mindenkivel – fogalmazott
Erdõ Péter bíboros, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem nagykancellárja a buda-
pesti rendezvény nyitónapján. Köszön-
tõjében utalt a II. Vatikáni Zsinat Gaudi-
um et spes rendelkezésére is, amely ki-
mondja, hogy „a világi krisztushívõknek
különleges küldetésük, hogy az evangé-

lium szerint alakítsák a földi országot, az
evilági dolgok rendjét.”

Gianfranco Ravasi bíboros Chester-
ton angol írót idézve elmondta: a keresz-
tény szenteknek nyitva van a szemük,
mert szemlélik a világot, az indiai szen-
teknek pedig csukva van, mert önmagu-
kat szemlélik. „Nekünk nyitva kell tarta-
ni a szemünket, hogy észrevegyük a po-
litika és a társadalom problémáit” –
hangsúlyozta. Leszögezte: amikor a gaz-
daság és az etika eltávolodik egymástól,
az a gazdaság elszegényedését jelenti, a
gazdaság eredeti útja pedig az erkölcsfi-
lozófia kellene, hogy legyen. A közgaz-
daságtannak vissza kell térnie oda, hogy
humán tudomány legyen – jegyezte meg.

(Folytatás a 6. oldalon)

S Z E N T J Ó Z S E F
A kánoni evangéliumok röviden,

más-más hangsúlyozással állítják
elénk Józsefet. A mûvelt Lukácsnál Jó-
zsef a maga hatalmas történelmi jelen-
tõségében, méltó tekintéllyel mutatko-
zik, mint a család feje: Jézus atyja, Má-
ria ura. János, Jézus istenségének
evangélistája Józsefet igénytelenségé-
ben rajzolja, és rámutat Jézusnak alá-
zatára, hogy a názáreti családot, a sze-
gény hajlékot választotta isteni szemé-
lyiségének elrejtésére. Márk, aki a
büszke rómaiaknak írt, nevelõatyjának
sohasem nevezi, csak egyszer utal rá,
amikor azt mondja, hogy a zsidók Jé-
zust ácsnak nevezik. Máté a hívõ zsi-
dókhoz: a pátriárkák ivadékaihoz szól,
és Józsefnek életharcaiból származó
erényeit emeli ki.

A középkorban József még nem ré-
szesült abban a nagy tiszteletben,
amely késõbb, így napjainkban is osz-
tályrészül jutott neki. Ennek több oka
van. A karácsony ünnepe és hagyo-
mányvilága elsõsorban Máriát és Fiát
veszi körül nagy hódolattal. Az aláza-
tos József meghúzódik a betlehemi is-
tálló homályában. Az Egyház attól tar-
tott, hogy József misztériumát az egy-
szerûbb hívek félreértik. Kizárólag az
õ személyét magasztaló ábrázolások a
középkor szakrális mûvészetébõl szin-
te teljesen hiányzanak. A mi magyar
kódexeink is nagyon sommásan emlé-
keznek meg róla.

(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium)

Ima Szent Józsefhez

Szent József, légy házunk ura, kis
családunk patrónusa. Egyetértés, hû
szeretet egyesítse szíveinket. Az ég
felé mutass utat, gyámolítsd az ellan-
kadtat. Küzdelmekben légy segé-
lyünk, erényekben példaképünk. Át-
adjuk a ház kulcsait, oltalmazd és
védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami ká-
ros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd
be az Isten áldást, minden jóban gya-
rapodást. Ajánlj minket Jézusodnak,
szeplõtelen Szûz Arádnak, hogy csa-
ládunk kisded háza Názáretnek legyen
mása. Ámen.(Folytatás a 2. oldalon)

Erdõ Péter és Gianfranco Ravasi bíboros
(Fotó: Thaler Tamás)

Szent József-ikon

Ünnepe: március 19.
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I M A S Z Á N D É K O K

Márciusra

Minden jó, amit Isten teremtett. Mindennek megvan a maga rendeltetése, az-
zal is, hogy valamire használható. Õseink mesterei voltak annak, hogy az elejtett
vad minden részét felhasználják. Ez a használati jó. De miért van szükség erköl-
csi szabályokra, parancsokra, törvényekre?

Ha a különbözõ virágokat, gyümöl-
csöket, élõlényeket említjük, vagy az
elemek sokaságát, de a képességeinket
is, fölmerül bennünk a lényünkben élõ
vágy: használni, felhasználni. Ezek a
használati javak. Ilyen a márványkõ a
szobrász számára. Ilyen az aranylelõhe-
lyek felkutatása és a vizek, a földterület
vagy erdõ hasznosítása. Hozzájuk vehet-
jük az ember által alkotott technikai vagy
mûvészi alkotásokat. Mindezeket hasz-
nosítani is lehet, mégpedig különbözõ
fokozatokban: van a jó, van a jobb és van
a legjobb.

A kérdés most az: hogyan lesz a ter-
mészet javaiból és az ember alkotta ja-
vakból erkölcsi jó? Az erkölcsi jó a meg-
felelõ diszponálástól függ: attól, hogyan
használhatjuk a világ javait a magunk és
mások hasznára. Tehát úgy, hogy szemé-
lyi értékeinkké váljanak, és ennek révén
mások személyi értékeit is növelni tud-
juk. Egyszerû a dolog: a víz, mint létezõ
dolog, jó. Ha pedig adok a szomjazónak,
akkor az már erkölcsi jó. Ha viszont víz-
be fojtanak egy ártatlan embert, az erköl-
csi rossz, súlyos bûn. A természet javait
tehát rossz, sõt gonosz célokra is föl le-
het használni. Ezért mondhatjuk, hogy
nem elég akarni a jót, jól is kell akarni
azt. Röviden – ahogy Kazinczy Ferenc
1808-ban megfogalmazta, miben is áll
„a nagy titok” – jót s jól. Más szavakkal:
a fönt említettekkel lehet helyesen élni,
és lehet velük visszaélni is. A kést lehet
használni az étkezésnél vagy a faragás-
nál, de lehet vele ölni is. Ugyanez vonat-
kozik alkotásaink vagy képességeink
használatára is.

Mire valók az erkölcsi szabályok, tör-
vények, parancsolatok? Arra, hogy utat
mutassanak a dolgok helyes használatá-
hoz. Mert van ugyan lelkiismeretünk, de
az kiéghet, hiszen vannak emberek, akik
erkölcsileg teljesen érzéketlenek. Aztán
meg a lelkiismeretet is fejleszteni, nevel-
ni kell. Megvan tehát bennünk az erköl-
csi törvény iránti érzék. De mindez
olyan, mint a tehetség, amelyet ki kell
bontakoztatni. Van bennünk igazságér-
zet, mégis szükség van a jogra. Hiszen
adott esetben gondot okozhat, hogyan
használjam a dolgokat, hogy azok erköl-
csi értelemben is helyesnek bizonyulja-
nak. Az erkölcsi szabályok, törvények,

parancsolatok tehát arra szolgálnak,
amire egy új készülék használati utasítá-
sa. Segítenek megtalálni a választ, ho-
gyan diszponáljunk a világ javaival, az
alkotásainkkal és saját képességeinkkel,
hogy magunk és mások javára szolgálja-
nak. Az erkölcs lényeges eleme a „má-
sik” és a „többiek” java, különben meg-
rekednénk az egoizmusban, holott több
vonatkozásban is közösségben élünk.

Ezért radikálisan etikátlan az önmeg-
valósítás pedagógiája, ha abból kimarad a
„másikért” és a „másokért” szempontja.
Hiszen így egoistákat nevelnénk, holott
az ember közösségi lény. Gondoljunk a
családra, és arra, hogy mi lenne, ha benne
mindenki csak a maga megvalósításával
törõdne és csak a saját javát keresné.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne
lennének konfliktusok, erkölcsi dilem-
mák. Gyakran halljuk, hogy szülõk meg-
vallják: az üzlet vagy a karrier miatt elha-
nyagolták gyermekeiket. Össze kell tehát
hangolni az igényeket az adott közösség-
ben. Elsõsorban a családban. Hiszen az
embert jellemzi a találékonyság, a lele-
ményesség. Csak jóakarat kell hozzá, az-
zal a gyakorlati okossággal és belátással,
hogy „ebben az élethelyzetben ennyi telt
tõlem”. Mert erkölcsi evidencia, hogy
„lehetetlenre senki sem kötelezhetõ”.

Ami az erkölcsi törvényeket illeti, a
Szentírásból jól ismert a Tízparancsolat.
Az Ószövetség bölcsességi könyvei azon-
ban több olyan konkrét életszabályt is tar-
talmaznak, amelyek az adott korhoz kap-
csolódnak, de számos jó tanácsa ma is utat
mutat. Még inkább Jézus Krisztus tanítása,
példabeszédei. A Tízparancsolat azonban
csak alapvetõ erkölcsi útmutatást ad. A
„Ne ölj!” erkölcsi törvénye például sokak-
ban fölveti a problémát, hogy akkor sem,
ha engem akarnak megölni? Más dolog te-
hát önvédelembõl életet kioltani, mint bû-
nös szándékkal gyilkolni. Az alapvetõ er-
kölcsi szabályokat ezek szerint értelmezni
kell. A Tízparancsolatot is.

Az embernek tehát szüksége van arra,
hogy cselekedeteit, döntéseit, amelyek a
közösséget is érintik, megfelelõ szabá-
lyokhoz igazítsa. Gondoljunk az orvosi
etikára vagy akár a labdarúgás szabályaira.
Ezek a szabályok érintik az erkölcsöt és a
jogot, s velük az illemtant meg a humánus
magatartást is. Ha például egy futballista

nem fogadja el a bocsánatkérõ kéznyújtást,
nem büntethetõ sárga vagy piros lappal, de
sérti azt, ami emberileg elvárható.

Az ember etikai magatartása tehát kö-
zösségi voltunk elfogadását és a hozzá
való alkalmazkodást is jelenti. Ez azon-
ban újabb kérdést vet fel az erkölcsi sza-
bályok útmutatását, az egyes népek szo-
káserkölcseit és saját életszabályait ille-
tõen. Elég az autósok esetében a jobb, il-
letve a bal oldali közlekedés szabályát
említeni, amely más az európai konti-
nensen, és más Angliában. Még tovább
bonyolódik a kérdés, ha az emberi fejlõ-
dést és vele a humanizációt vesszük te-
kintetbe, például a büntetések kiszabását
illetõen. Mi lenne, ha a megkövezés ma
is érvényben volna, például a házasság-
törés esetében? Tudjuk, hogy egyes né-
peknél miként oldották meg az erkölcsi
parancs hatékonyságát. Ismert, hogy en-
nek érdekében a tilalmas dolgot tabunak
nyilvánították. Ma is vannak, akik átve-
szik a szót, és például így fogalmaznak:
„A barátom felesége tabu számomra.”
Ez persze nem a keresztény erkölcs, ha-
nem valamiféle vallástörténeti oktatás
maradványa beszédünkben. Ugyanakkor
gyakran elhangzik a közbeszédben,
hogy le kell bontani a tabukat. De csak
akkor, ha azok ésszerûtlenek és idejét-
múltak. A kanti etika követelménye,
hogy „Tiszteld az emberi személyt.” Ez
nem tabu. Maradandó etikai törvény.

A jogban és bizonyos részleges erköl-
csi szabályokban is túl kell lépni azon,
ami egy adott korhoz kapcsolódik, és
amit nem lehet értelmesen igazolni. Eze-
ket érvényteleníteni lehet, sõt olykor ki-
fejezetten szükséges. Ilyen a feleség fel-
áldozása a férj halálakor. Ilyen volt az is
az Újszövetségben, amikor Péter apostol
bizonyos – az Ószövetségben tiltott –
ételek fogyasztását engedélyezte. Általá-
ban amikor egy részleges jogi vagy er-
kölcsi szabály idejétmúlttá válik, sõt az
kifejezetten ésszerûtlennek bizonyul, ak-
kor érvényteleníteni kell. Ilyen volt a
jogban az a szabály, amely szerint az el-
hunyt apa autóját a fia örökli, de a felesé-
ge kapja meg a használat jogát. Miért
ésszerûtlen ez? Mert amikor a mama
meghal, a fiú úgy veszi át az autót, hogy
már viheti is a roncstelepre.

Ahhoz tehát, hogy a javakat jól is hasz-
náljuk, magunk és mások javára, jogi és
erkölcsi törvényekre, szabályokra van
szükségünk. Minél konkrétabbak azon-
ban ezek a szabályok, annál inkább szük-
ség van korszerûsítésükre, hiszen az a
rendeltetésük, hogy az adott életkörülmé-
nyek között adják meg a szükséges és hi-
teles útmutatást erkölcsi döntéseinkhez.

Boda László

H I T Ü N K K É R D É S E I
Az erkölcs és a jó (3.)

Egyetemes imaszándék: Hogy vala-
mennyi kultúrában tartsák tisztelet-
ben a nõk jogait és méltóságát.

Ferenc pápa felhívása, hogy imád-
kozzunk a nõk jogainak és méltóságá-
nak elismeréséért minden kultúrában,
ma is nagyon idõszerû. Ma is vannak
ugyanis olyan országok, ahol a nõk sú-
lyosan hátrányos megkülönböztetést
szenvednek. A világsajtó az utóbbi idõ-
ben különösen felfigyelt a nõket Indiá-
ban érõ erõszakra. Tavaly állítottak bí-
róság elé Újdelhiben öt embert, akik
megerõszakoltak és megöltek egy hu-
szonhárom éves lányt egy autóbuszon.
Bár Indiában gyakori a nõk megerõsza-
kolása, e különleges kegyetlenséggel el-
követett bûncselekmény hírére százez-
rek vonultak ki tiltakozni India városai-
nak utcáira. A megerõszakolt lány or-
vostanhallgató volt. Éjszaka utazott ha-
zafelé autóbuszon, amikor a férfiak,
köztük a buszsofõr is, rátámadtak. A so-
fõr eközben egy vasrúddal úgy megverte
a lányt, hogy sérüléseibe belehalt.

Indiában a nõk hátrányos megkülön-
böztetése nagyon általános. Fogantatá-
suk pillanatától veszély fenyegeti õket:
hogy elabortálják, mivel a család inkább
fiúgyermeket kíván. Gyakran megtörté-
nik, hogy már gyermekkorukban meg-
erõszakolják, aztán pedig akaratuk elle-
nére fiatalon megházasítják a lányokat.
Az is elõfordul, hogy férjük megöli õket,
hogy megkaparintsa a hozományukat.
Ha a nõk mindezt túlélik és megözve-
gyülnek, akkor pedig nincs joguk az
öröklésre. Igaz, jelenleg Indiában egyes
nõk magas köztisztviselõi állásokat tölte-
nek be, de a fent említett visszaélések
folytatódnak.

Indián kívül fõképpen egyes iszlám
hitû országokban hátrányos a nõk
helyzete. Vannak például olyan álla-
mok, ahol megbüntetik a nõket, ha
olyan ruhát viselnek, amely nem takar-
ja el egész karjukat, és szoknyájuk nem
ér bokáig.

A kereszténység azt vallja, hogy min-
den ember, akár férfi, akár nõ, Isten kép-
mására teremtetett, és alapvetõen
egyenlõ emberi jogokkal rendelkezik.
Helyesen fogalmaz a II. Vatikáni Zsinat
Gaudium et spes kezdetû konstitúciójá-
ban: „Mivel minden értelmes, lélekkel
rendelkezõ és Isten képmására teremtett
embernek ugyanaz a természete és
ugyanaz az eredete, s mert Krisztustól
megváltottan ugyanaz a hivatása és iste-
ni rendeltetése, egyre határozottabban
el kell ismerni, hogy alapvetõen minden
ember egyenlõ. (…) Mint Isten szándé-
kával ellenkezõ dolgot, le kell küzdeni és
ki kell küszöbölni minden nem, faj, bõr-
szín, társadalmi helyzet, nyelv vagy val-
lás alapján történõ társadalmi vagy kul-
turális megkülönböztetést a személy
alapvetõ jogaiban. Sajnálatos, hogy a
személy ezen alapvetõ jogait még nem
mindenütt tartják tiszteletben. Ez fordul
elõ például, ha a nõtõl megtagadják,
hogy szabadon válassza meg férjét vagy
életállapotát, s nem részesülhet ugyan-
olyan nevelésben és mûveltségben, mint
a férfi.” (29)

Itt az idõ, hogy ez a felfogás mindenütt
elterjedjen.

(Ambrose Vedam SJ, indiai születésû
jezsuita szerzetespap nyomán)

Az evangelizálásért végzett ima-
szándék: Hogy számos fiatal fogadja
el az Úr hívását, hogy életét az Evan-
gélium hirdetésének szenteljék.

Ferenc pápa homíliáiban gyakran mond-
ja, hogy minden keresztény embert hív Isten,
hogy megtapasztalja a keresztény hit örömét
és ezt az örömet megossza embertársaival.

(Folytatás a 4. oldalon)

Sajnos, miközben egy jobb világ építé-
sére buzdítunk, nem hallgathatjuk el a
különbözõ méretekben feltörõ botrányos
szegénységet sem. A szegénység legfõbb
elemei: erõszak, kizsákmányolás, disz-
krimináció, kirekesztés, az egyének és
közösségek alapvetõ jogainak korlátozá-
sa. Ezeket mind meg kell szüntetni, mert
legtöbbször éppen ezek a vándorlással
járó meghatározó jellegzetességek hoz-
zák összefüggésbe az elvándorlást a sze-
génységgel. Miközben emberek milliói
kelnek útra, menekülnek a nyomorúság
és az üldözés elõl, hogy jobb megélhetési
lehetõségeket találjanak és megmenthes-
sék az életüket, gyakran éri õket olyan
bizalmatlanság, gyanakvás, kirekesztés,
ami sérti emberi méltóságukat.

A vándorlók, a számûzöttek, a mene-
dékért folyamodó emberek és a menekül-
tek megjelenése nem ritkán gyanúsításo-
kat és ellenségeskedéseket vált ki a helyi
lakosság körében. Megjelenésük félel-
meket ébreszt, hogy az idegenek aláás-

sák a szociális biztonságot, veszélyezte-
tik a helyi lakosság identitását és kultú-
ráját, konkurenciát keltenek a helyi mun-
kaerõpiacon, vagy éppen beszivárogtat-
ják a bûnözés újabb ferdeségeit. Ezen a
téren különös felelõsség hárul a közszol-
gálati hírközlõ szervekre: hogy leleplez-
zék a társadalomba belegyökerezett elõí-
téleteket, és korrekt módon tájékoztassa-
nak akkor is, ha egyesek hibáit nyilváno-
san kell feltárniuk, de még inkább akkor,
ha a többség becsületes helytállásáról,
igazságos küzdelmérõl és lelki nagysá-
gáról szólnak. Ezen a téren mindenki rá-
szorul a vándorlókkal és menekültekkel
kapcsolatos gondolkodásmód megvál-
toztatására; a védekezés és félelem, az
érdektelenség és kirekesztés magatartás-
formáit – amelyek végül is „az eldobás
kultúráját” jelentik – fel kell cserélnünk
egy olyan magatartással, amelynek
alapját a „találkozás kultúrája” képezi.

A názáreti Szent Család vándorútja
kezdetén ugyancsak megtapasztalta az
emberek elutasító magatartását: „nem
jutott nekik hely a szálláson” (Lk 2,7).
Megtapasztalták, mit jelent elhagyni a
hazai földet és osztozni a vándorlók sor-

sában. Heródes hataloméhségével fe-
nyegette és arra kényszerítette õket, hogy
elmeneküljenek és Egyiptomban keres-
senek menedéket. De Mária anyai szíve
és Szent József figyelmes és gondoskodó
szíve mindig megõrizte azt a szilárd bi-
zalmat, hogy Isten soha sem hagy el sen-
kit. Bárcsak mindig megmaradna az õ
közbenjárásukra ez a rendíthetetlen bi-
zonyosság az elvándorlók és a menekül-
tek szívében.

Az Egyház krisztusi küldetésének
megfelelõen arra hivatott, hogy Isten né-
pe legyen, magához öleljen minden né-
pet, és hirdesse az Evangéliumot. Elsõ-
ként mi magunk – és aztán segítségünk-
kel mások is – ne csak nagy problémát
lássunk a vándorlók és a menekültek
megjelenésében, hanem fedezzük fel
bennük a testvért, akit szívesen befoga-
dunk, tisztelünk és szeretünk – mindez le-
gyen számunkra egy Gondviseléstõl ka-
pott ajándék, és alkalom arra, hogy
Krisztus Evangéliumának megfelelõen
építsünk igazságosabb társadalmat, tö-
kéletesebb demokráciát, szolidárisabb
országot, testvériesebb világot, minden-
ki felé nyitott keresztény közösséget. �

ÚTBAN...

(Folytatás az 1. oldalról)



2014. március ÉLETÜNK 3

Az Ausztriában élõ magyarok emlékezetébõl az 1999. január 24-i autó-
busz-baleset óta nem lehet kitörölni Deutschlandsberg város nevét. Tizennyolc
honfitársunk, javarészt gyermekek nem tudtak a síkirándulásról hazatérni szü-
leik, családtagjaik ölelésébe, mert életüket vesztették az autóbusz roncsai alatt.

Tizenöt év után Deutschlandsberg
magyar plébánosa, Holló István a város
vezetésével, a helyi tûzoltósággal és a
mentõszolgálat tagjaival, valamint a gra-
zi magyar katolikus közösséggel együtt-
mûködve, a baleset napján, annak órájá-
ban magyar és német nyelven mondott
imával emlékezett meg a szerencsétlen-
ség áldozatairól a helyszínen felállított
emlékkeresztnél.

A havazás ellenére mintegy hetven
résztvevõ – akik többsége ténylegesen
részt vett annak idején a mentésben –
emlékeiket felidézve, némán állt a sze-
rencsétlenség színhelyén. Németül és
magyarul hangzottak el a halotti szertar-
tásból vett imák, majd az erre az alka-
lomra írt egyetemes könyörgések. A bal-
esetkor is jelen lévõ grazi tiszteletbeli
konzul, Rudi Roth hangja meg-meg-
csuklott, amikor visszaemlékezett és kö-
szönetet mondott az akkori segítõknek.

Január 26-án, vasárnap Deutschlands-
bergben a 10 órai szentmisén is megem-
lékeztek az elhunytakról. Magyarország-
ról több mint negyven hozzátartozó ér-
kezett, akik lelki szemeikkel ismét ott
látták a templom szentélyében a tizen-

nyolc koporsót, mint egykor a búcsúzta-
táskor.

Mise után a plébánia közösségi termé-
ben a helybeliek megvendégelték a ma-
gyarokat. Ott alkalom adódott elbeszél-
getni egy akkori súlyos sérülttel, aki szü-
leivel és a családjával együtt érkezett a
megemlékezésre. Szinte csoda volt,
hogy a pénteki havazás után száraz úton
lehetett feljutni az emlékkereszthez, ahol
a hozzátartozók és vendégek az István
atya vezette ima után, néma csendben
családonként léptek a kereszt elé. Gyer-
tyát, mécsest gyújtottak, letették az em-
lékezés virágait és talán az elvesztett sze-
retteik feletti fájdalmat is megpróbálták
ott hagyni….

A tizenöt évvel ezelõtti balesetnek ti-
zennyolc halálos áldozata és huszonhét,
nagyrészt súlyos sérültje volt. A grazi
magyarok példásan összefogtak: a hiva-
talos tolmácsokon és a magyar orvoso-
kon kívül tízen tolmácsoltak, tizenhá-
rom magyar és öt osztrák család ajánlott
fel szállást a hozzátartozóknak, negyve-
nen látogatták három kórházban a sérül-
teket.

(krónikás)

TIZENÖT ÉVE: TIZENNYOLC KOPORSÓ
Megemlékezés Deutschlandsbergben

Márton Áron püspökké szentelésének hetvenötödik évfordulója alkalmából
négynapos ünnepi rendezvénysorozatot szervezett a kolozsvári Szent Mihály
Plébánia.

Márton Áron 1932. október 1-jétõl
egyetemi lelkész és hitszónok volt Ko-
lozsváron, 1934. március 13-tõl az Erdé-
lyi Római Katolikus Népszövetség or-
szágos igazgatója. 1933-ban létrehozta
és György Lajossal szerkesztette az Erdé-
lyi Iskola címû nevelés-
ügyi folyóiratot. 1936.
március 15-én kapott
ideiglenes megbízatást
a kolozsvári Szent Mi-
hály Plébánia vezetésé-
re. Az egyházközség
képviselõ-testülete 1938.
augusztus 14-én válasz-
totta meg plébánosnak.
Vorbuchner püspök vá-
ratlan halála után a Va-
tikán õt nevezte ki Er-
dély püspökévé, szente-
lése Kolozsváron 1939.
február 11-én volt. Az
eseményre négynapos ünnepi rendez-
vénysorozattal emlékezett a kolozsvári
Szent Mihály Plébánia.

Az ünnepséget február 9-én Kovács
Sándor fõesperes ünnepi szentmise kere-
tében, Te Deummal nyitotta meg, me-
lyen részt vett a környék papsága és so-
kan a hívek közül is, mutatva a nagy püs-
pök iránti tisztelet aktualitását. Homíliá-
jában a fõesperes Márton Áron életútjá-
nak fontosabb állomásait felelevenítve
elmondta: a papi élet minden szakaszát
bejárta, s ennek az útnak a sokszínûségét
mutatja, hogy káplánként, hittanárként,
plébánosként, püspöki titkárként, hitszó-
nokként is mûködött. Tudta, látta, hogy
nagy idõkhöz nagy emberekre van szük-
ség, s ezt a püspökké szentelése utáni vi-
haros történelmi idõkben átélte. Szolgá-
lata során – püspöki jelmondatához hûen
– nem vonakodott se a munkától, se a
szenvedéstõl. Ma is hálás szívvel emlé-
keznek rá azok, akik „fiai voltak”, de él-
ményrõl beszélnek azok is, akiket õ bér-
mált vagy akikkel csak találkozott. Már-
ton Áron emberi nagysága nem fogadná
el a magasztalást, ezt hirdeti helytállása,
kiállása az ember, az emberi méltóság
mellett. Ma pedig az iránta való tisztelet
arra is ösztönöz, hogy újra és újra a tet-
tekkel bizonyítsunk, emberré, emberivé
váljunk, és tegyünk annak érdekében,
hogy méltók legyünk szellemi örökségé-
hez – fogalmazott Kovács Sándor.

Február 10-én délelõtt kiállítás nyílt
Márton Áron tiszteletére a Szent Mi-
hály-templom keresztelõkápolnájában.
A tárlat anyagát Hegedüs Enikõ mûvé-
szettörténész állította össze.

A falak mentén felállított pannókon
fotóanyag, az üvegtárlókban emléktár-
gyak és kéziratok, könyvek, folyóiratok
láthatók. Ezek közt említendõ az írásait
is magába foglaló néhány folyóiratszám
az Erdélyi Iskola, A Hírnök, az Erdélyi
Tudósító címû lapokból és 1938. augusz-
tus 21-én kelt plébánosi kinevezése,
amelyet a plébániai levéltárban õriznek.

Az 1939. február 12-i püspökké szen-
telés programja is látható, a szertartás
meghívó levelei és a díszebéd étlapja, az
egyiken Jakab Antal segédlelkész neve is
szerepel. A püspökké szentelés szertartá-
sáról és köszöntésekrõl, az új püspök iránt
megnyilvánuló szeretet kifejezéseirõl
szintén láthatunk nyomtatványokat. A
Szentelik a püspököt címû kiadvány rész-
letes képet ad az ünnepségrõl. Kiállították
XI. Piusz pápa apostoli levelének másola-
tát, amellyel Márton Áront gyulafehérvá-
ri püspökké nevezi ki.

Február 10-én délután a nõszövetség
dísztermében Márton Áron boldoggá
avatási ügyének posztulátora, Kovács

Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának
irodavezetõje tartott elõadást Szentnek
lenni nem kevesek elõjoga, hanem min-
denki hivatása címmel. A Ferenc pápától
vett idézettel azt kívánta sugallni az elõ-
adó, hogy Márton Áron a mindennapos

helytállásban, a sokszor
fárasztó apróságok kö-
vetkezetes megtételében
vált szentté. Nem ki-
emelkedõ, hõsies dolgo-
kat kell tehát keresnie
annak, aki õt követni
akarja, hanem azt kell
megtalálni, hogy itt és
most mi a teendõ.

Márton Áron kolozs-
vári korszakáról szólva
Kovács Gergely olyan
részleteket emelt ki,
amelyekben egy-egy ma
is aktuális tanítás rejlik.

Az a kor sem volt vidámabb és
könnyebb, mint a mai: nehéz háború
után, kisebbségi, teljesen új helyzetben,
a gazdasági válság kellõs közepén élt.
Márton Áron mégsem siránkozott és pa-
naszkodott, hanem azt kereste, mit lehet
a sok lehetetlenség között megtenni, s
azt mindig bátran és következetesen meg
is tette.

Az érdeklõdõk a helyszínen kedvez-
ményesen vásárolhatták meg az ünnep-
ségre újranyomtatott Szentelik a püspö-
köt címû egykori kiadványt, valamint a
Verbum Kiadó és a Szent István Társulat
által közösen kiadott Az idõk mérlegén.
Tanulmányok Márton Áron püspökrõl
címû tanulmánygyûjteményt. Este a
Szent Mihály-templomban a Mustármag
Énekegyüttes Népemért vállalom címû,
Márton Áron tiszteletére írt zenemûvét
mutatta be.

A kolozsvári Márton Áron-ünnepség-
sorozat harmadik napján Marton József
egyháztörténész professzor elõadását
hallgathatták meg az érdeklõdõk. Rámu-
tatott Márton Áron következetességére,
munkabírására, helytállására, tisztánlá-
tására, amely nemcsak egyházi, de az er-
délyi magyarság életkérdéseiben is meg-
nyilvánult, s amellyel a kommunista ha-
tóságok gyûlöletét, ugyanakkor valami-
féle tiszteletét is kiváltotta.

(Gyulafehérvári Érsekség)

A M A G Y A R I D E N T I T Á S Õ R Z É S E
Fontos szerepe van a cserkészcsapatoknak

Rácz Árpáddal, a San Francisco környéki magyar cserkészcsapatok parancs-
nokhelyettesével készített interjút nemrégiben a Vatikáni Rádió magyar szer-
kesztõsége.

A beszélgetésben elhangzott: rendkí-
vül fontos szerepük van a cserkészcsapa-
toknak a nemzeti identitás megõrzésében,
mert az itt született vagy gyermekkoruk-
ban ide kikerült magyarok ezáltal bõvíte-
ni, fejleszteni tudják szókincsüket, életre
szóló barátságokat alakíthatnak ki más
magyarokkal. Rácz Árpád már az Egye-
sült Államokban, a Szilikon-völgy kör-
nyékén született. Szívén viseli a helyi ma-
gyarság sorsát, a keresztény élet ápolását,
ezért is vállalt szerepet a San Francisco
környéki magyar cserkész közösségben.

A szilikon-völgyi magyar alapítású
Woodside-i bencés perjelségben egy va-
sárnapi magyar nyelvû szentmise után ké-
szült az interjú, melyben Rácz Árpád el-
mondta: a lány és a fiú csapatok száma
nyolcvan–száz között van. Az idõ múlásá-
val egyre növekszik a tagság száma. Rácz
Árpád nagyon pozitívnak látja a helyi cser-
készmozgalom jövõjét. Szükségük lenne
több cserkészvezetõ-korú tagra, akik ezt a
feladatot el tudnák látni. Mindig vannak,
akik tanulás vagy munka céljából érkez-
nek San Francisco környékére és bekap-
csolódnak a cserkészek programjaiba.

Az egyetemen továbbtanulókat ösz-
töndíjakkal igyekeznek a cserkészcsa-
patokba bevonni, hogy megtartsák kötõ-
désüket és ápolják ez által is magyar
identitásukat. Azok, akik felsõfokú ta-
nulmányaik után külföldi út, magyaror-
szági tartózkodás miatt hosszabb idõre
távol kerülnek a közösségtõl, visszatéré-
sük után magyarságuk megtartása céljá-
ból is a cserkészcsapatot segítve kapcso-
lódnak vissza hozzájuk.

(VR)

Táborozó magyar cserkészek

H E L Y T Á L L Á S Á R A E M L É K E Z V E

Hetvenöt éve szentelték püspökké Márton Áront

V É R T A N Ú
R O M Á N I A I P Ü S P Ö K

A máramarosszigeti börtönben vérta-
núhalált halt Anton Durcovici püspököt
(1888–1951) május 17-én Iaºiban (Jász-
vásáron) avatják boldoggá.

Anton Durcovici (születési nevén
Durkowitsch) 1888-ban született Auszt-
riában. Özvegyen maradt édesanyja két
fiával a nyomor elõl költözött 1896-ban
a romániai Iaºiba, majd Bukarestbe.

Római tanulmányai után hittanárként,
majd vidéki városok plébánosaként tevé-
kenykedett. 1924–1948 között a buka-
resti hittudományi fõiskola rektora volt.
Az intézmény ma az õ nevét viseli.

XII. Piusz pápa 1947. október 30-án
iaºi püspöknek nevezi ki, majd bukaresti
apostoli kormányzó is lett. Látogatta és
erõsítette egyházmegyéjét a kommunista
üldözés idején. Márton Áron gyulafehér-
vári püspökkel együtt dolgozták ki azt a
statútumtervezetet, amelyet az állam el-
utasított.1949-ben bebörtönözték, ott is
halt meg éheztetés következtében 1951. de-
cember 10-én.

(Magyar Kurír)

AZ EGYHÁZ FIGYEL A PROBLÉMÁKRA

A római Szent Péter téren február 11-
én két férfi kétségbeesett gesztusra szán-
ta el magát: azzal fenyegetõztek, hogy
felgyújtják magukat, ha a hatóságok nem
hallgatják meg õket, és politikai mene-
dékjogot kértek a Vatikántól. Kezükben
transzparens: „Éhségsztrájk, családos
olasz férfi emberi jogainak védelmét és
politikai menedékjogot kér. Ferenc pápa,
segíts nekünk!”

A vatikáni csendõrség akadályozta
meg cselekedetüket. A két északolasz fér-
fi az úgynevezett Vasvillás mozgalom
(Movemento dei Forconi) tagja. A mezõ-
gazdasági dolgozókat, munkásokat és
munkanélkülieket tömörítõ, közel ötven
fõbõl álló csoport elõzõ nap elfoglalta a

római Santa Maria Maggiore-bazilikát,
két éjszakát a templomban töltöttek. Kép-
viselõik hosszú megbeszélést folytattak a
vatikáni csendõrség vezetõjével és Santos
Abril y Castelló bíborossal, a bazilika fõ-
papjával, aki ígéretet tett, hogy átadja le-
velüket a Szentatyának, amelyben a gaz-
daságilag ellehetetlenült családok helyze-
térõl és küzdelmük céljáról számolnak be.
Szerdán reggel elhagyták a bazilikát.

Federico Lombardi szentszéki szóvi-
võ az esetekkel kapcsolatban hangsú-
lyozta: „Ezek a történések a jelenlegi ne-
héz helyzet megnyilvánulásai. Az Egy-
ház és a Vatikán figyelemmel tekint
ezekre a problémákra, és részt vállal a
sokak által megélt nehézségekben.” �
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„Ezeket azért mondom nektek, hogy az
én örömöm legyen bennetek is, és teljes le-
gyen az örömötök. Az az én parancsom,
hogy szeressétek egymást, amint én szeret-
telek benneteket.” (Ján 15,11–12)

Januárban jártam Cambridge-ben, eb-
ben a gyönyörû, gazdag történelmi múlt-
tal rendelkezõ egyetemi városban, hogy
szentmisét mutassak be, és találkozzam
az ott élõ magyar keresztény katolikus és
nem katolikus testvéreimmel.

Elõtte egy nagyon kedves magyar
családnál ebédeltem. Ilyen alkalmakkor
lehetõségem nyílik kissé beletekinteni
egy család belsõ örömeibe és nehézsége-
ibe, merthogy mindenbõl kijut bõven
mindenkinek. Búcsúzáskor a fiatal apu-
ka egy könyvet nyomott a kezembe:
Utolsó harc a fény és a sötétség között. A
könyv 2012-ben, a Marana Tha Kiadó-
nál jelent meg. Az apuka bevallotta,
hogy még õ sem olvasta el, de kíváncsi
volt a véleményemre. Mi tagadás, én
sem olvastam a könyvet, ezért ahogy ha-
za érkeztem Londonba, máris nekiláttam
az érdekesnek tûnõ olvasmánynak. Lap-
ról lapra haladva kezdtem egyre idege-

sebb lenni és valamiféle félelem kerített
a hatalmába. Az a kérdés fogalmazódott
meg bennem, hogy hol van itt az öröm-
hír, az evangéliumi, a krisztusi üzenet?
Ez a könyv ugyanis egy bizonyos világ-
végi utolsó harcról szólt – és õszintén be-
vallva, nem nyerte meg a tetszésemet.
Mivel egy katolikus kiadónál megjelent
könyvrõl volt szó, némi reményt vagy
örömöt szerettem volna benne találni, de
sajnos, azt nem találtam meg. Nem fel-
adatom könyvkritikát írni, azon azonban
olykor elgondolkodom: milyen könyve-
ket kellene az érdeklõdõ olvasók kezébe
adni, akik keresztényként szeretnék élni
az életüket, akik Krisztus szemével sze-
retnének a világba tekinteni.

Nem véletlen, hogy a kezdõ monda-
tomban idéztem Jézus üzenetét az öröm-
rõl. Számomra fontos, hogy az Evangéli-
um, Jézus tanítása, legyen mindig öröm-
teli, akkor is, amikor alapul veszszük egy
könyv megírásához. Merthogy az Evan-
gélium örömhírt jelent! Ferenc pápa is
erre a jézusi örömre szeretné buzdítani
az egész világot, beleértve a fiatalokat is!

János atya, Londonból

Gyerekeknek

S Z Ü L E T É S N A P

Vasárnap váratlan esemény történt
nálunk. Ültünk az ebédlõasztalnál,
ami a jó beszélgetések egyik legfonto-
sabb színhelye. A fiam, a családfõ már
kezdte volna a rövid hálaadó imát,
amikor a legidõsebb unokám, András
odasúgta neki: várjunk még, jön a tor-
ta. Milyen torta? – kérdeztem értetlen-
kedve. – Most nincs senkinek se szüle-
tésnapja.

Elnézõen mosolyogva egymásra néz-
tek, mint a felnõttek szoktak, amikor
valamelyik gyerek butaságot mond
vagy kérdez. Én pedig megijedtem:
csak nem feledkeztem meg valamirõl,
valakirõl? Szemem körbefutott az asztal
körül ülõkön, mindegyikük név- és szü-
letésnapját kívülrõl tudom, nem értet-
tem a helyzetet. Még kevésbé, amikor a
hatéves Évike, a legkisebb megjelent
kezében a szép csokoládétortával, ame-
lyen két gyertya világított. És megállt
elõttem. Minden szem rám szegezõdött,
még akkor is zavartan pislogtam, ami-
kor már énekelték, hogy „boldog szüle-
tésnapot”. Hát nem emlékszel, nagyma-
ma – kérdezte Évike, a két gyertyára
mutatva. – Te mondtad, hogy olyan,
mintha egy új életet kaptál volna…

Valóban, ezt mondtam két évvel ez-
elõtt, este a vacsoránál, amikor már meg-
nyugodtam. Az történt, hogy a házunk ka-
puján kilépve óriási csörömpölést hallot-
tam a magasból. Fölpillantottam, és lát-
tam, hatalmas üvegdarabok hullanak lefe-
lé. Felém. Mozdulni sem tudtam a rémü-
lettõl. Egyszer csak azt éreztem, hogy egy
erõs kéz markolja a karomat, és beránt a
patika ajtómélyedésébe. Ebben a pillanat-
ban már a járdán törtek ezer szilánkra a le-
hulló üvegtáblák. „Hát ezt meg tetszett
úszni”, mondta a fiatal gyógyszerészlány,
aki leültetett és adott egy pohár vizet. Raj-
tunk 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.”

Aznap este tényleg úgy éreztem, hogy
meg is halhattam volna, de az Isten adott
nekem ajándékba még egy esélyt. Azóta
sokkal tudatosabban élem minden napo-
mat és hálásan köszönöm meg az esti
imában. Úgy, ahogyan mindig is kellett
volna, ahogy mindenkinek mindig is kel-
lene. Nektek is. Dehogy feledkeztem el
róla – csak a gyertyás torta zavart meg
kicsit. De jólesett.

Erzsébet néni

Az Európai Parlament február 4-én 394 igen, 176 nem szavazattal és 72 tar-
tózkodással jóváhagyta a Lunacek-jelentést. Az osztrák EU-képviselõ nevéhez
kapcsolódó dokumentum a homofóbia, a szexuális irányultsághoz és a nemi
identitáshoz kötõdõ diszkrimináció ellen lép fel. Ezzel a döntéssel az EU arra
ösztönzi a tagállamokat, hogy minden eszközzel mozdítsák elõ az LMBT (leszbi-
kus, meleg, biszexuális és transzszexuális) személyek jogait.

Ezek közé tartozik többek között az
egynemû párok házassága, a gyermek-
örökbefogadás biztosítása, a mestersé-
ges megtermékenyítés lehetõvé tétele
leszbikus párok számára, illetve a bér-
anyaság igénybevétele a homoszexuális
párok részérõl. A tagországok szabadon
dönthetnek alkalmazásukról vagy fi-
gyelmen kívül hagyásukról.

„Ez a jelentés nem az emberi jogokat
védelmezi, hanem egy lobbi kényszerítõ
tevékenységének eredménye” – jelentet-
te ki a szavazás kapcsán Luca Volonté,
az Európai Néppárt korábbi elnöke.

Brüsszelbõl Maria Hildingsson, a Ka-
tolikus Családok Szervezetei Európai
Föderációjának fõtitkára nyilatkozott a
Vatikáni Rádiónak. Elmondta, hogy a
Lunacek-jelentést egy bizonyos politikai
csoport egyhangúlag támogatta, más
csoportok megosztottak voltak vagy el-
lene foglaltak állást. Hangsúlyozni kell,
hogy ez a téma nem az EU kompetencia-
területei közé tartozik, hanem a tagál-
lamokéba, mint a családpolitika. Ez nem
egységet teremt az európai állampolgá-
rok között, hanem megosztja õket, nem-
csak azért, mert érzékeny kérdésrõl van
szó, hanem azért is, mert egymástól na-
gyon eltérõ értelmezések vannak ezzel
kapcsolatban.

Kelet-Európában például egyetlen ál-
lam sem hozott törvényeket ezen a téren,
míg Nyugat-Európában igen, tehát nagy
különbségek vannak. Maria Hildingsson
szerint ez a téma törést okoz az európai
országok között. Ennek tükrében sajná-
latos, hogy egy, a homoszexuális szemé-
lyek támogatását hirdetõ lobbi erõlteti
ezt a kérdést. Ugyanakkor tudjuk jól,
hogy sok homoszexuális személy nem
teljesen ért egyet ezzel az állásponttal,
továbbá nincsenek is tájékoztatva arról,
hogy ez a lobbi mit tesz az õ nevükben.

Arról van tehát szó, hogy bizonyos érte-
lemben saját akaratuk ellenére ez a lobbi
„foglyul ejti”, felhasználja a homosze-
xuális személyeket saját céljaira.

A jövõbeli kezdeményezésekrõl szól-
va Maria Hildingsson elmondta, hogy az
európai választások közeledtével hama-
rosan új kampányt indítanak. Ennek ke-
retében minden apa, anya és felnõtt szá-
mára lehetõvé akarják tenni, hogy a kép-
viselõjelöltekhez fordulhasson egy inter-
netes platform létrehozása által, amely
az EU minden nyelvén elérhetõ lesz.
Mindezt annak érdekében teszik, hogy
az állampolgárok közvetlenül feltehes-
sék kérdéseiket a jelölteknek, megismer-
hessék azok álláspontját, és megtudhas-
sák, hogy politikájukban elkötelezik-e
magukat a családok érdekében.

A kampány nem ér majd véget a vá-
lasztások után. Folytatódik, hogy segít-
séget nyújtson a május 25-én megvá-
lasztásra kerülõ képviselõknek, akik a
következõ öt évben tagjai lesznek az
Európai Parlamentnek. Mindezt a csalá-
dok európai szintû támogatása érdeké-
ben tervezik megvalósítani – hangsú-
lyozta Maria Hildingsson, a Katolikus
Családok Szervezetei Európai Föderá-
ciójának fõtitkára.

(Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)
***

Magyarországnak 22 képviselõje van
az Európai Parlamentben. Közülük mind-
össze hárman szavaztak a jelentés ellen,
ketten a Fidesz-KDNP, és egy a Jobbik
képviseletében (Surján László és Bánki
Erik, illetve Morvai Krisztina). Hat kép-
viselõ megszavazta a törvényt (a függet-
len Bokros Lajos, az MSZP-s Gurmai Zi-
ta, Göncz Kinga és Herczog Edit, továbbá
a Fidesz-KDNP képviselõi közül Járóka
Lívia és Szájer József). A többiek tartóz-
kodtak (6) vagy nem szavaztak (7). �

E G Y L O B B I K É N Y S Z E R Í T Õ
T E V É K E N Y S É G É N E K E R E D M É N Y E

Az EU jóváhagyta a Lunacek-jelentést az LMBT személyek jogairól

Mindössze tíz napig élvezhették a közös életet a kis Zionnal szülei, akik annak
ellenére vállalták õt, hogy közölték velük az orvosok, halálos genetikai rendelle-
nességgel születik majd, így még az elsõ születésnapját sem ünnepelhetik meg.

A mélyen vallásos szülõk, Joshua és
Robbyn nem tétováztak a döntéssel,
hogy megtartják-e babájukat. Mindket-
ten úgy vélték, Isten adományozta nekik
ezt a csodálatos gyermeket, akivel min-
den pillanatot meg akarnak élni. Zion
minden egyes mozdulatát dokumentál-
ták, közösségi oldalaikon pedig meg is
osztották azokat, hogy megmaradjon az
utókornak.

Robbyn húszhetes terhes volt, amikor
orvosa észrevette a bajt, és közölte, hogy
gyermeke valószínûleg Edwards-szind-
rómában szenved.

– Az orvosom felvilágosított bennün-
ket, és elmondta, hogy ezt a betegséget a
sejtekben lévõ rendellenes kromoszóma-
számok okozzák. A
legtöbb, Edwards-kór-
ban szenvedõ magzat
sorsa a spontán vetélés
vagy az abortusz, és
hogy Zion, ha meg-
születik, nem fog so-
káig élni, mert ezek az
újszülöttek csupán né-
hány napig képesek
harcolni. De mi meg
akartuk adni Zionnak
a lehetõséget, nem mi

akartunk dönteni a sorsáról, mert nem
lett volna igazságos – mondta el döntése
okát az édesanya, aki hozzátette azt is,
negyedik gyermeke születésével lett tel-
jes az élete. A terhesség alatti aggódás
abban a pillanatban elmúlt, amikor a kis-
fiú felsírt. A szülõk a pici testvéreivel pe-
dig még Zion egyhetes korát is megün-
nepelték, mint egyfajta születésnapot.
Az újszülött három nappal élte túl az elõ-
re hozott születésnapot, élete tizedik
napján feladta a küzdelmet.

– Hálásak vagyunk Zionnak, hogy kö-
zelebb hozott bennünket egymáshoz és
Istenhez. Örökre emlékezni fogunk rá és
sosem feledkezünk majd el róla! –
mondta az édesapa. �

E G Y H E T E S S Z Ü L E T É S N A P
Tudták, hogy csak napokig élhet a babájuk

Fiataloknak

T E R E M T Õ Ö R Ö M

Hitünket nemcsak azért kaptuk, hogy
megõrizzük és ünnepeljük, hanem azért
is, hogy sugározzuk és terjesszük. Az
Egyház történelmének kezdetétõl Isten
egyes keresztényeket arra hívott, hogy
egész életüket kizárólag az Evangélium
terjesztésére szenteljék. A Biblia szerint
ilyen volt a tizenkét apostol, ilyen volt az
Evangélium hirdetésére Krisztus által
küldött hetvenkét tanítvány, ilyen volt
Szent Pál és munkatársai, és még sokan
mások. Az Egyház történelme során, az
elsõ századokban fõképpen a püspökök
és papjaik voltak az Evangélium fõ hir-
detõi. A középkortól kezdve aztán az ak-
tív szerzetesrendek tagjainak volt egyre
nagyobb szerepe az Evangélium hirdeté-
sében. Már az eredetileg egy-egy monos-
torhoz kötött, és fõképpen imádsággal
Istennek szolgáló bencések is egyre in-
kább igehirdetéssel kezdtek foglalkozni.
A XIII. században alapított domonkosok
és ferencesek pedig az Evangélium hir-
detését tekintették legfõbb feladatuknak.

A következõ századokban alapított szer-
zetesrendek túlnyomó része is az evange-
lizálást helyezte tevékenységének köz-
pontjába. Ezért e korokban azok az em-
berek, akik Isten hívását megérezve
egész életüket az Evangélium hirdetésé-
re kívánták szentelni, a papi vagy szerze-
tesi életformát választották.

A XX. századtól kezdve keletkeztek a
keresztény világiak között olyan mozgal-
mak, melyeknek elkötelezett tagjai szin-
tén az Evangélium hirdetését és szolgá-
latát tekintik életük fõ feladatának.

A világnak és az Egyháznak szüksége
van ilyen emberekre, ezért minden korban
az Úristen hív egyeseket, férfiakat és nõ-
ket egyaránt, hogy e feladatot elvégezzék.
A hivatás: kegyelem. Krisztus Evangéliu-
ma és a megvilágosító Szentlélek lefoglal-
ja egyes emberek szívét arra, hogy min-
den mást félretéve, csak az Isten országát
szolgálják. Mégpedig: örömmel és lelke-
sen szolgálják. Legyenek tanúi annak az
új tûznek, amelyet Krisztus hozott a világ-
ba. Krisztus ugyanis azt kívánja, hogy ez
a tûz mindent lángba borítson.

Nemeshegyi Péter SJ,
volt japán misszionárius

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)

Zion elsõ és utolsó szülinapi tortája
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Floridai levél

H A J K O R O N Á K HÚSZÉVES A BAJOR–MAGYAR FÓRUM

Tudományos megállapítások szerint
az emberiség vagy huszonötezer éve fog-
lalkozik a hajával. Keféli, nyírja, bodo-
rítja, sûríti vagy pótolja, részben a maga
örömére, meg hogy másoknak tessék.
Erre utal a fiatal, csupán hat éve mûkö-
dõ párizsi Quai Branly Múzeumban ren-
dezett, valóban rendkívüli kiállítás, a
Cheveux chéris. Kurátora, Yves le Fur
nemcsak érdekes anyagot gyûjtött össze,
de az õsi adatok mellett foglalkozik a je-
len több problémájával, így az idõskori
hajritkulással, és fõleg a kemoterápia
következtében elszenvedett kopaszodás-
sal, amelynek leghatásosabb „ellensze-
re” a paróka.

A paróka, amelyet már az egyipto-
miak és az asszírok is ismertek, de ké-
sei megjelenését – és fantasztikus kinö-
véseit – éppen francia földön érte meg.
Fiatal korában a Napkirály, XIV. La-
jos, dús, vállára omló hajkoronával di-
csekedhetett. Az alacsony termetû ki-
rálynak nemcsak a magasított sarkú
lábbelikre volt szüksége, hanem a feje
búbján trónoló építményre is. Ezt
ügyes kezek egy ideig a saját hajából
alkották meg. De mivel idõvel még õt is
elérte a „közönséges halandók” gond-
ja, ritkulni kezdett a „korona”. Találé-
kony inasa eleinte mások hajszálaival
„dúsította”, késõbb már ez sem volt
elég, új megoldást kellett találni. És
ekkor jelent meg a színen Binet úr,
minden trükkök, de fõleg a hajdúsítás
mestere, aki büszkén jelentette ki:
„Felséged koponyájáért megkopasz-
tom az összes franciát...”

Nagy keletje volt a lányok dús, hosszú
hajú hajfonatainak, fõleg a Norman-
diából valóknak. De idõvel ez a „ko-
pasztás” már olyan méreteket öltött,
hogy új árura volt szükség. És így került
a csodálatos mûvekbe – a lósörény!

A Binet úr mûtermét kiegészítõ te-
remben rudakra tûzve álltak a különbö-
zõ modellek. Ezek az egyre fantasztiku-
sabbá váló kompozíciók olyan kompli-
káltakká – és nehézzé – váltak, hogy a
tartó abroncs elkészítését kovácsmeste-
rekre bízták!

Elképzelhetjük, mennyi problémát
okozhatott a háromárbocos, óriási vi-
torlás csatahajó elkészítése – és viselé-
se. Tornamutatványnak számított, ami-
kor a büszke és szenvedõ divathölgy be-
szállt a fedeles jármûbe. Elõször is,
háttal a hintónak térdre ereszkedett,
majd ebbõl a pozícióból kínlódta be
magát a pazar jármûbe. S végül kidugta
a fejét, vagyis a sok kilós remekmûvet a
hintó ablakán... (Ezekhez képest a mai
divat kinövései valóban „kismiskák”.)
Sajnos betegségeket is okozott a hajko-
ronákkal való foglalkozás. Tragikus
következménnyel járt például a „fehérí-
tés”. A magasból a hajra szórt rizsport
beszívta a fodrászlegény is, ami aztán
elintézte a tüdejét...

De, hogy vetélkedés és pereskedés
nélkül ez a foglalkozási ág se maradjon,
a fodrászok és a parókakészítõk egymás-
nak ugrottak. A fodrászok ugyanis úgy
érezték, hogy õk egyenrangúak a hajko-
ronák készítõivel, amit viszont ezek
emelt fõvel és nagy hangerõvel kikértek
maguknak. Az olló és a fantasztikum
párharca meglepõ eredménnyel zárult:
a „legfelsõbb körök” divatja ellenére a
pert, a parókások minden vaskos érve
ellenére, a fodrászok nyerték meg.

De senki ne gondolja, hogy a Napki-
rály halálával eltûnt volna ez a bolon-
déria. Vidáman élt tovább, sõt, minden
rendkívüli témát feldolgoztak. Így meg-
jelenését követõen nemsoká fejdísszé
lett az égi tünemény, a Haley-üstökös,
majd a Montgolfier fivérek elsõ lég-
gömbje is.

Bitskey Ella, Sarasota

Azt hiszem, Benedek Elek önéletraj-
zában olvastam, hogy „a diák olyan
semmi, amibõl minden lehet”. Hozzáte-
szem, nagy világégések idején ez külö-
nösen érvényes! Ha elgondolom, hová,
merre sodródtak (sodródtam magam is)
térben, foglalkozásban, „szerep” tekin-
tetében mindazok, akikkel tizenhét éve-
sen együtt koptattam a vén Buda macs-
kaköves utcáit, nem gyõzök álmélkodni.

*
Krisztinaváros, 1947. A körúttal pár-

huzamos kis utcában (a nevére nem em-
lékszem, csak azt tudom, hogy egyetlen
kecses barokk erkély volt a palota hom-
lokzatán) alakult meg a Kossuth Diák-
kör. Nem valamely felsõbb parancsra,
utasításra, hanem néhány lelkes fiatal
kezdeményezésére, mert hiszen az ifjú-
ság rázza le magáról mindig elsõként a
szennyet és a vért, hogy eredendõ opti-
mizmusát, tettvágyát érvényre juttassa.
Hogyan is ne kerültem volna bele én, aki
– a Böszörményi úton lakván és a Szi-
lágyi Erzsébet Leánygimnázium VII/A
osztályában jeleskedvén – állandóan a
környéken jártam.

Mi volt a cél, a program? Önmagunk
nevelésén át az ország szellemi-lelki új-
jáépítése egy szabad, demokratikus jövõ
érdekében. Ez volt az az idõ, mikor a fel-
nõttek azzal biztatták egymást, hogy
„már guggolva is ki lehet bírni”.

A fiatal magyar koalíciós rendszer tá-
mogatta az ifjúsági szervezeteket (több is
létezett, például a Fonó, a népi mozga-
lomhoz csatlakozva, annak feladataival,
eszméivel). A lakásért, villanyért nem fi-
zettünk, a fûtésrõl magunk gondoskod-
tunk, ami pedig a szórakozást illeti, akadt
egy viharvert zongora, amin el lehetett
játszani a divatos slágereket: „Te vagy a
fény az éjszakában...”, „Az mindegy,
hogy ki volt, csak hû legyen...” stb. A kul-
turális eseményekre (hangverseny, szín-
ház, mozi) ingyenjegyeket kaptunk.

A mi „politikai profilunk”, ha most
utólag bele próbálom magunkat illeszte-
ni a pártok színskálájába, jobbközép le-
hetett, bár ezt mi, tapasztalatlanok lé-
vén, csupán ösztönösen alakítottuk ki
(tagjaink fõleg a középosztályból verbu-
válódtak), szabatos megfogalmazásra
sohasem került sor.

Délutánról délutánra összejöttünk, ze-
néltünk, táncoltunk, vitatkoztunk, de ko-
moly önképzõ tevékenységet is folytattunk,
melynek vezetését tanárok, papok vállal-
ták. Jól emlékszem többek közt a piarista
szerzetes tanár kombinatorika-óráira.

A Kossuth Diákkörben szövõdtek az
elsõ „nagy szerelmek”, amelyek jobbá-
ra plátóiak voltak. Ma is föl tudom idéz-
ni például a párbeszédet, mikor egyik
gavallérom, kadétból egyetemistává
vedlett irodalmár, arra az aggodalmam-
ra, hogy „sötétedés elõtt haza kell men-
nem, mert levetkõztetnek”, ironikus mo-
sollyal azt válaszolta, hogy „nemcsak
rablási szándékkal lehet valakit levet-
kõztetni”. A célzáson természetesen ret-
tenetesen fölháborodtam, s vagy egy hé-
tig szigorú „örök harag” uralkodott kö-
zöttünk. Emlékezetesek a mozilátogatá-
sok! A cinkos sötétségben „véletlenül”
összeérõ kezek, vállak áramütései...

*
Majd elérkezett a „fordulat éve”. Az

egyesületeket elkezdték tervszerûen „át-
ideologizálni”. Új emberek jelentek
meg, akik már nem úgy éreztek és gon-
dolkoztak, mint mi. A régiek lassan el-
maradoztak, s az arány végül teljesen az
újak javára tolódott el. Ettõl már csupán
egy lépés volt, hogy a Kossuth Diákkör-
bõl (is)MADISZ legyen, amely teljesen a
Kommunista Párt befolyása alatt állt.

Így tört derékba egy egész generáció
hite, reménye, lendülete.

Saáry Éva

Hatalmas érdeklõdés kísérte a Helikon Kiadó
budapesti könyvbemutatóját. A Megtorlások a
Szovjetunióban címû mûrõl a kötet felelõs szerkesz-
tõjével, a Helikon irodalmi vezetõjével, Kovács At-
tila Zoltánnal beszélgettünk.

– Ez a vaskos kötet Ge-
reben Ágnes két korábbi
könyvének kibõvített vál-
tozata.

– A történelemkönyvek
olvasásától egyesek meg-
riadnak. Iskolai emlékeik
alapján száraz adatten-
gerre gondolnak.

– Ez esetben távolról
sem errõl van szó. A tör-
ténelmi tények puszta fel-
sorolása is izgalmat vált
ki olvasójából.

– Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy az eddig job-
bára elhallgatott esemé-
nyeket döbbenten fogad-
juk. Kijelenthetem: lete-
hetetlen könyv.

– A sokéves kutató-
munka eredményeképpen
a történelem egy megle-
hetõsen sötét korszaka tá-
rul az olvasó elé. Fontos
lenne a tisztánlátáshoz,
ha minden korosztály
megismerné a valóság
eme elborzasztó történé-
seit. Azért hangsúlyo-

zom, hogy minden kor-
osztály, mert az idõsebb
generáció – ha csak négy
fal közötti suttogással is –
még akár saját családtag-
jaitól hallhatott hihetet-
lennek tûnõ gaztettekrõl,
de a fiatalok teljesen tájé-
kozatlanok e téren. De
szüleik és nagyszüleik
generációja is mérhetetle-
nül félretájékoztatott a
nem is annyira távoli
múltat illetõen. „Azt ma
már senki nem próbálja
tagadni, hogy a Szovjet-
unióban jó fél évszázadon
keresztül ezernyi láger-
ben folyt ártatlan embe-
rek megalázása, éhezteté-
se, kínzása és elpusztítá-
sa. Akkor vajon mi kész-
tethet arra egyébként ép
erkölcsi érzékû, humánus
értelmiségieket, hogy ta-
gadják, lekicsinyeljék, iga-
zolni próbálják a Gulag
szögesdrótjain belül (és
kívül) elkövetett tömeg-
gyilkosságokat?” – teszi

fel a kérdést Gereben Ág-
nes bevezetõjének elején.
Majd így folytatja: „A
XX. század egyik iszo-
nyú szégyenérõl, a Gu-
lagról a legtöbbet egyet-
len embernek, Alekszandr
Szolzsenyicinnek kö-
szönhetõen szereztek tu-
domást világszerte. A Pá-
rizsban 1973-ban kiadott
Arhipelag Gulag (A
Gulag-szigetvilág) címû
monumentális munkája
után azt hihetnõk, már
nem akadhat épelméjû
ember, aki tagadná vagy
kicsinyítené a kényszer-
munka-, büntetõ- és meg-
semmisítõtáborok létét.
De nem így van.” Nem
fogják elhinni: „Leonyid
Brezsnyev uralma, majd
a KGB-elnökbõl lett párt-
fõtitkár, Jurij Andropov
rövid országlása alatt a lá-
gerrendszer öröknek és
megváltoztathatatlannak
látszott. A szovjet kény-
szermunkatáborokban
Mihail Gorbacsov pártfõ-
titkársága alatt halt meg
az utolsó politikai fo-
goly.”

Jálics Kinga

M I I S V O L T U N K
F I A T A L O K !

Németországban alig-
hanem bajor földön él a
legtöbb magyar. Egy, a
rendszerváltás elõtt ké-
szült hozzávetõleges fel-
mérés legalább ötvenöt-
ezer magyarról tudott. A
kommunista rendszer bu-
kása óta folyamatosan ér-
keznek fiatal munkaválla-
lók a Kárpát-medencébõl,
a német ipar pedig egyre
nagyobb méretû beruhá-
zásokkal jelenik meg a
Lajtától keletre esõ tér-
ségben. Alighanem ebbõl
a gondolatból kiindulva
kezdeményezte a magya-
rokkal kezdettõl fogva ro-
konszenvezõ keresztény-
párti müncheni városi ta-
nácsos, Elisabeth Schos-
ser olyan fórum létrehozá-
sát, amely mind a politika,
mind pedig a gazdaság te-
rén aktívan tudja támogat-
ni a polgári kezdeménye-
zéseket az ezeréves ba-
jor–magyar kapcsolatok
elmélyítésére.

Az ötletet az érintett fe-
lek azonnal felkarolták, és
1994 nyarán Münchenben
hivatalosan is bejegyezték
a Bajor–Magyar Fórum
megalakulását. Elnöke Eli-
sabeth Schosser lett, míg a
tiszteletbeli elnökséget a
mindenkori bajor kor-
mány egyik képviselõje és
Magyarország müncheni
fõkonzulja mellett az egy-
kori bajor királyi család
doyenje tölti be. A
Wittelsbachok régóta szo-
ros viszonyt ápolnak Ma-
gyarországgal, elég, ha
Ferenc József császár és
király feleségét, Erzsébe-
tet említjük, vagy azt,
hogy az elsõ világháború

végét követõ forradalmi
idõben a trónjától meg-
fosztott III. Lajos bajor ki-
rály sárvári birtokán kere-
sett menedéket és ott is
halt meg 1921-ben. Uno-
kája, Albrecht herceg
mindkét alkalommal ma-
gyar asszonyt választott:
elõször Draskovics Mária
grófnõt, majd elhunyta
után Keglevich Jenke gróf-
nõt vette feleségül. Így nem
véletlen, hogy a család
nagyvonalúan támogatja a
Bajor–Magyar Fórum kari-
tatív kezdeményezéseit,
mint például a gyûjtést a
két év elõtti Duna menti ár-
víz károsultjai javára, vala-
mint 2010 õszén, amikor az
Ajka melletti timföldgyár
zagytározójának gátja le-
omlott és közel egymillió
köbméter erõsen mérgezõ
vörösiszap öntött el három
közeli települést.

Ám nemcsak a nehéz
idõkben igyekszik támo-
gatni a rászorulókat az
immár két évtizede alapí-
tott szervezet, hanem kul-
turális téren is segíti Ma-
gyarország jó hírnevének
öregbítését. Minden nyá-
ron vendégül látja a buda-

pesti Andrássy Egyetem
egy végzõs hallgatóját és
három hónapos gyakor-
latot biztosít számára va-
lamelyik német cégnél.
Kiváltképpen a bajor
gazdasági élet képviselõi
számára fontosak azok
az elõadások, amelyeket
a Magyarországról meg-
hívott szakemberek tar-
tanak, felhíva a figyel-
met azokra a beruházási
lehetõségekre, amelyek
alkalmasint mindkét fél
számára gyümölcsözõ-
nek kínálkoznak. Az
1956-os szabadságharc év-
fordulóin tartott fogadá-
sok szónokai legtöbbször
Budapestrõl érkezett kor-
mánytagok, akik elsõsor-
ban a magyar politikai
helyzetet elemzik, és így
elsõ kézbõl tájékozódhat
mindenki Magyarország
fejlõdésérõl. A rendszere-
sen megtartott törzsasz-
tal-találkozók keretében
pedig történelmi elõadá-
sok, filmvetítések mellett
lehetõség nyílik a fórum
egyre bõvülõ tagsága szá-
mára az egymás közti
kapcsolatok kiépítésére is.

Vincze András

M E G R Á Z Ó H Í R A D Á S A G U L A G R Ó L

Wolfgang von Bayern herceg, Elisabeth Schosser,
Hans Zehetmair (Fotó:Engel)
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Február 13-án délben fogadta a Szentatya az Apostoli Palota Konzisztóriumi
termében a bizottság ötvenöt fõs delegációját. Beszédében arra buzdított: zsidók
és keresztények mûködjenek együtt egy igazságosabb és testvéribb világért.

Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a
szervezet, amelynek tagjai több alka-
lommal találkoztak elõdeivel, jó kapcso-
latokat tart fenn a Szentszékkel és a kato-
likus világ sok képviselõjével. Háláját
fejezte ki, amiért a bizottság jelentõsen
hozzájárul a zsidók és katolikusok kö-
zötti párbeszédhez és testvériséghez.

A II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate
kezdetû nyilatkozata ma is biztos vonat-
kozási pontot jelent az Egyház számára
az „idõsebb testvéreinkkel” való kapcso-
latok terén – fejtette ki a pápa, utalva ar-
ra, hogy jövõre emlékezünk a dokumen-
tum közzétételének ötvenedik évfordu-
lójára. A nyilatkozat nyomán „megújult
erõvel érlelõdtek tovább megfontolása-
ink a bennünket egyesítõ spirituális
örökségrõl, amely párbeszédünk alapja”.
Ez az alap teológiai, és nem pusztán a
közös tisztelet és megbecsülés iránti vá-
gyunk kifejezése. Ezért fontos, hogy pár-
beszédünket mindig mélyen áthassa az
Istennel való kapcsolatunk tudata. A pár-
beszéd mellett lényeges, hogy a zsidók
és a keresztények közösen cselekedjenek
egy igazságosabb és testvéribb világ ér-
dekében, különös tekintettel a szegé-
nyekre és szenvedõkre, az özvegyek, ár-
vák és idegenek védelmére, miként a Ki-

vonulás könyve is buzdít. Istentõl ránk
bízott feladatról van szó, ami kifejezet-
ten vallási kötelesség.

A Szentatya arra is rámutatott: fontos,
hogy átadjuk az új nemzedékeknek egy-
más kölcsönös megismerésének, nagyra-
becsülésének örökségét, azt a barátságot,
amely az utóbbi években tovább növeke-
dett, az amerikai zsidó bizottság és a hoz-
zá hasonló társulások elkötelezettségének
is köszönhetõen. Reményének adott han-
got, hogy a zsidósággal való kapcsolatok
tanulmányozását tovább mélyítik mind a
szemináriumokban, mind a katolikus vi-
lágiak képzésében, és ehhez hasonlóan a
zsidó közösségekben és a fiatal rabbik kö-
rében is tovább növekszik az érdeklõdés a
kereszténység iránt.

„Kedves barátaim, néhány hónap
múlva abban az örömben lesz részem,
hogy meglátogathatom Jeruzsálemet,
ahol – a Zsoltár szavai szerint – mind-
nyájan születtünk (vö. Zsolt 87,5), és
ahol egy napon minden nép találkozik
majd (vö. Iz 25,6–10). Kísérjetek el imá-
itokkal, hogy ez a zarándoklatom megte-
remje a szeretetközösség, a remény és a
béke gyümölcseit. Shalom!” – búcsúzott
a küldöttségtõl Ferenc pápa.

(Vatikáni Rádió)

E G Y I G A Z S Á G O S A B B V I L Á G É R T
A p ápa beszéde az amerikai zsidó bizottság küldötts ég éhez

P A P O K K E R E S Z T T Û Z B E N
Együtt az erõszak ellen – a tüntetõkkel rokonszenvezve

A tavaly november 24. óta tartó, emberéleteket is követelõ ukrajnai tünteté-
sek, megmozdulások során a helyi egyházak komoly és meglehetõsen bátor sze-
repet vállalnak fel.

Ukrajnában a felekezethez tartozás a la-
kosság nagy része esetében nemzeti hova-
tartozást is jelent. Az orosz, illetve ukrán
ortodoxok vannak a legnagyobb számban
(kb. tizenötmillió), a görögkatolikus ukrá-
nok (ötmillió), a magyar, lengyel római
katolikusok, protestánsok mellett pedig él-
nek itt zsidók és iszlám hitûek is.

A 2004-es narancsos forradalom idején
az ortodox és a görögkatolikus egyház
még inkább egymással szemben fogal-
mazta meg véleményét. Az ortodox egy-
ház hagyományosan Moszkva, Kelet felé,
a görögkatolikus pedig Róma, Nyugat felé
húzott. Örömteli változás, hogy a mostani
eseményekben egyértelmû az ökumenikus
fellépés. Az egyházak sátrakat állítottak fel
a megmozdulások központjában, a kijevi
Majdan téren, ahol lehet elcsendesedni,
imádkozni, gyónni, lelki vezetést kérni.
Rendszeresen tartanak ökumenikus isten-
tiszteleteket, közös imaórákat.

Miközben az egyházak a békére és
erõszakmentességre szólítanak fel, imára,
böjtre hívnak, és vállalták a felek közötti
közvetítést is, úgy tûnik, szimpátiájukkal
inkább az ellenállók mellett voksolnak,
mint a hatalom mellett. A görögkatolikus
egyházat engedélye visszavonásával fe-
nyegette meg a kormány, ha nem hagyja
el a Majdant. Szvjatoszlav Sevcsuk érsek

ezt visszautasítva utalt arra, hogy Ukraj-
nában, ahol 1945 és 1989 között a görög-
katolikus egyházat betiltották, ez igen
rossz ízû fenyegetés. A Majdan tér mellett
lévõ ortodox kolostor december 1-jén
megnyitotta a kapuit a rendõrök elõl me-
nekülõ tüntetõk elõtt. Filaret ortodox pát-
riárka nem fogadta el az érdemrendet az
ukrán államfõtõl, amelyet nyolcvanötö-
dik születésnapja alkalmából adomá-
nyoztak volna neki – a tüntetõk ellen al-
kalmazott, halálos áldozatokat is követelõ
rendõri erõszak miatt.

Borisz Gudziak görögkatolikus püs-
pök szerint a többi egyházzal közösen
szeretnék hangsúlyozni, hogy meg kell
hallgatni a népet. Úgy gondolja, hogy
mindaz, amit a tüntetõk követelnek – sza-
badság, emberi méltóság, igazság, tör-
vény elõtti egyenlõség – Krisztus elvei,
így természetes, hogy ezek mellé oda tud-
nak állni – különösen a totalitárius dikta-
túra történelmi, embereket nyomorító
hátterében. „Az Egyház azt az alapvetõ
álláspontot követi, amelyet Ferenc pápa
fogalmazott meg: érzõdjön a pásztorokon
a nyáj szaga” – mondja Gudziak. A helyi
egyházak képviselõi személyes biztonsá-
gukat is látványosan alárendelik az embe-
rekért folytatott szolgálatnak.

(Magyar Kurír)

Ravasi bíboros elmondta: a Népek ud-
vara kezdeményezés a kultúrák közti kö-
zeledést is szolgálni kívánja, amely a je-
lenkori migrációs hullámokkal együtt
egyre jelentõsebb kihívás. A Katolikus
Egyháznak túl kell lépnie a multikultura-
litáson az interkulturalitás, vagyis a kul-
túraköziség világába, hogy dinamikus
egymásra tekintést tudjon folytatni a vi-
lággal és más egyházakkal. Ugyanakkor
két szélsõségtõl õrizkednünk kell: a fun-
damentalizmustól, hogy csak a mi véle-
ményünket tekintjük helyesnek, és
ugyanígy a közömbösségtõl, a szinkre-
tizmustól is. Európa kulturális téren
nagy kihívás elõtt áll, mivel egy nagyon
erõs önazonossággal rendelkezõ kultúrá-
val, az iszlámmal találja szemben magát,
míg önmaga szürke, nincs saját arca. Ha
pedig elveszítjük saját arcunkat, a mási-

kat sem tudjuk ténylegesen megismerni
– hangsúlyozta a bíboros.

Erdõ Péter bíboros, a Szent István Tár-
sulat fõvédõje a konferencia keretében
adta át Gianfranco Ravasi bíborosnak a
Stephanus-díjat. Ezt a kitüntetést 1993-
tól évente olyan szerzõk kaphatják, akik
magyar nyelven megjelent mûveikben,
publikációikban az egyetemes keresz-
tény-európai kultúra értékrendjét közvetí-
tik, mind a teológiai tudományok, mind
pedig az irodalmi mûfajok területén.
Ravasi bíborosnak tavaly ítélték oda a
Stephanus-díjat, de az ünnepélyes átadás-
ra akkor – más fontos elfoglaltsága miatt
– nem tudott Budapestre utazni.

„Jézus a fény szakadéka, be kell csuk-
nom a szememet, különben belehullok” –
idézte Ravasi bíboros a díj átvételekor a
zsidó és agnosztikus Franz Kafkát, hozzá-
téve, hogy a Kultúra Pápai Tanácsa élén
hívõket és nem hívõket egyaránt e szaka-
dékkal való szembenézésre akarja hívni.

(Magyar Kurír)

NYITVA KELL...

(Folytatás az 1. oldalról)

– Újabb nagy feladatok, álmok követ-
keztek sorban egymás után.

– Ha nem térünk ki a találkozások elõl,
adódik a feladat, keresni kell a válaszo-
kat. Alighogy elmentek a keletnémetek,
jött a romániai forradalom… Alighogy
ennek vége lett, jött a délvidéki háború.
Sok száz sebesültet hoztunk mentõautók-
kal a magyar kórházakba. Három iskolát
telepítettünk Magyarországra gyerekes-
tül, tanárostul, két elmegyógyintézetet,
amelyek gondozottjairól egyszerûen
megfeledkeztek a harcok közepette.

– A következõ korszakban kialakultak
az intézményeik.

– Egyre több önkéntes jött: az emberek
megállíthatatlanok, ha azt látják, hogy ér-
demes kockáztatni, mert van eredménye.
Mindenki vágyakozik arra, hogy a benne
lévõ jót megmutassa, kifejezze. Létrejöt-
tek a szervezetünk sejtjei, az országos há-
lózat, a területi egységek. Közben meg-
nõtt a bizalom az állami szervek részérõl
is, több száz intézményünk lett, szerte-
ágazó tevékenységgel. Szinte minden
problémára találtunk választ.

– Az utóbbi években a legkritikusabb
területekre is elmennek, innovatív prog-
ramokkal segítik a kirekesztetteket.

– Az utóbbi négy-öt évben a társadal-
mat súlyosan érintõ, égetõ kérdésekre ke-
restük a válaszokat. Minden karitatív

szervezet feladata, hogy gyógyítsa a tár-
sadalmat, mert feszültségek közepette
alig lehet élni. Olyan modellkísérletekbe
fogtunk, amelyek ma már valóban megol-
dásokat kínálnak: befogadó falu program,
cigánytelepek felszámolása, újabb lehe-
tõségek a hajléktalangondozásban, jelzõ-
rendszeres idõsgondozás, webnõvér…

– Hogyan látja ma a szeretetszolgálat
jövõjét?

– Ha elõre tekintek, a legnagyobb ki-
hívást abban látom, hogy a szervezetünk
egyre nõ, de mindig kevesebb az önkén-
tes. Nagy baj, hogy az emberek önzõb-
bek lettek az elmúlt huszonöt év során:
lelkileg lemaradtak. December 2-án
együtt misézhettem a Szentatyával és
válthattam is vele néhány szót. Azt
mondta akkor is, hogy el kell indulni a
peremterületekre, azokhoz, akik kiszo-
rultak a közösségbõl. Hiszen, ha az em-
bert nem szereti valaki, akkor nem látja
élete értelmét. Le kell bontanunk az ön-
zés korlátait. Az ember akkor nem indul
el, ha kényelemszeretõ és bátortalan a
kockázatvállalásra. Az elindulás éppen
azt jelenti, hogy kilépünk a magunk szû-
kös világából és kiszolgáltatjuk magun-
kat azáltal, hogy vállaljuk a találkozást.
Nem kis kockázat beengedni az életünk-
be azt az embert, aki bajban van, mert at-
tól kezdve õ diktál, õ határoz meg na-
gyon sok mindent. A Szentatya gondola-
ta nagyon fontos, hiszen a társadalom
éppen azért beteg, mert túl sok az önzõ, a
magának élõ ember. �

MINDEN...

(Folytatás az 1. oldalról)

BETEGEK VILÁGNAPJA SZATMÁRBAN

A betegekért mutatott be szentmisét
Schönberger Jenõ püspök február 11-én
este, a Szûzanya lourdes-i jelenésének
ünnepén, a 22. betegek világnapján.

A hívek megtöltötték a székesegy-
házat, sokan saját betegségüket hoz-
ták az Úr elé, mások hozzátartozóju-
kért imádkoztak, ismerõs vagy isme-
retlen szenvedõk számára kérték Isten
áldását.

Schönberger Jenõ püspök a szentmise
elején köszöntötte a betegápolókat, a be-
teglátogatókat és a betegeket, akikért a
szentmisét felajánlotta. „Isten adja meg
azt a kegyelmet nekik, hogy megérezzék
az isteni segítséget. A betegség titok.
Krisztus vállalta a szenvedést, ezáltal
példát adott, hogy a mi keresztjeinknek,
a betegségünknek, szenvedésünknek is
van értelme az övével egyesítve. Tegyük
meg! Ajánljuk fel a mieinkért, szerette-
inkért, közösségeinkért, egyházmegyén-
kért, az egész világért.”

XVI. Benedek pápát idézve mondta:
a betegek szentségében csatlakozha-
tunk az Olajfák hegyén szenvedõ Krisz-
tushoz. „Ez az olajjal való megkenés ar-
ra emlékeztet minket, hogy kapcsoló-

dunk Jézushoz a félelmeinkkel és szen-
vedéseinkkel együtt. Kérjük ezt a cso-
dálatos ajándékot, a betegek szentségét,
és ha testvérünket látjuk, szüksége van
rá, ne mulasszunk el segíteni, hogy fel-
vehesse a szentséget. A mennyország
ajtaját nyithatja ki számára” – mondta
Schönberger püspök.

A világnaphoz kapcsolódva Nagyká-
rolyban, Nagybányán, Máramarosszige-
ten és az egyházmegye számos más
pontján is tartottak szentmisét. �

A római Teatro Valle színházban janu-
ár 30-án, csütörtökön nagy sikerrel mutat-
ták be Székely Csaba Bányavirág címû
darabját. A dráma alaphelyzete, hogy a
mai erdélyi bányászfalvakban a bányák
kényszerû bezárása miatt megnõtt a mun-
kanélküliség. A mélyszegénység és kilá-
tástalanság sok férfit kerget az öngyilkos-
ságba vagy az alkoholizmusba. De mégis,
az élet makacsul felüti a fejét…

Az olasz társulat által olaszul elõadott
darabot követõen találkozóra került sor a
drámaíróval, aki a színészek között ülve

a színpadon válaszolt a mûvel és az erdé-
lyi valósággal kapcsolatos kérdésekre.

A Bányavirág címû dráma számos
magyar és nemzetközi díj nyertese, nem-
csak Magyarországon és Erdélyben
játsszák, de Angliában is színre vitték
már és a közeljövõben Németországban
is elõadásra kerül.

Ez az ötszereplõs darab egy trilógia
elsõ része. Mindhárom rész cselekmé-
nye ugyanazon a bányásztelepülésen ját-
szódik, ám más és más problémák kerül-
nek elõtérbe. �

B Á N Y A V I R Á G
Magyar színmû római bemutat ója
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H Í R E K – E S E M É N Y E K

A vizsgálat lezárult

P. Federico Lombardi SJ, a Szentszék
sajtófõnöke közölte: a medjugorjei jele-
nések vizsgálatára felállított nemzetközi
bizottság utolsó ülésére január 17-én ke-
rült sor. A Hittani Kongregáció keretén
belül mûködõ, Camillo Ruini bíboros
vezette bizottság munkája ezzel véget
ért, annak eredményeit ezt követõen a
Hittani Kongregáción belüli illetékes
szervek vizsgálják meg – nyilatkozta a
szóvivõ.

Eutanázia – gyerekek esetében is

Az egyházak és életvédõ civil szer-
vezetek tiltakozása ellenére február
13-án a belga parlament alsóháza meg-
szavazta azt a jogszabályt, amely a vilá-
gon elsõként, a gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedõ gyermekek számára is
lehetõvé teszi, hogy kérjék orvosuktól a
halálba segítést. A százötven fõs képvi-
selõházban száznegyvenkét képviselõ
szavazott a kérdésben, közülük nyolc-
vanhat támogatta, negyvennégy elle-
nezte és tizenketten tartózkodtak. A
szenátus már tavaly elfogadta a módosí-
tást, így az heteken belül érvénybe is
lép. Az új belga szabályozás a „józan
ítélõképességet” szabja az aktív eutaná-
zia egyik feltételéül – ennek megállapí-
tását a gyermeket kezelõ orvosokra és
egy független pszichiáterre vagy pszi-
chológusra bízzák.

Újabb nyitás a levéltárban

A titkos vatikáni levéltár újabb részle-
gének megnyitási szándékáról nyilatko-
zott Federico Lombardi szentszéki szó-
vivõ január 19-én. A XII. Piusz pápasá-
gának (1939–1958) idõszakára vonatko-
zó vatikáni levéltári anyag és más doku-
mentáció nyilvánosságra bocsátásának
szándéka már évtizedek óta napirenden
szerepel – hangoztatta a szóvivõ. Hozzá-
tette: az archívum megnyitásának ideje
attól függ, mennyi idõ kell még a hatal-
mas dokumentáció rendszerezéséhez.
Az Eugenio Pacelli pápaságának évei-
ben felhalmozódott levéltári anyag –
mely egybeesik a második világháború
és a holokauszt korszakával – összesen
tizenhatmillió lapból áll.

Egyház – rabszolgasorban?

Joseph Zen, Hongkong nyugalmazott
püspöke, az AsiaNews-nak adott interjú-
ban arról beszélt, hogy múlnak az évek
és nem változik semmi. Kínában tovább-
ra is kormányzati szerv tartja ellenõrzése
alatt a Katolikus Egyházat és annak szer-
vezeteit: a kínai katolikusokat hivatalo-
san tömörítõ Hazafias Szövetséget. A
vallási ügyek hivatala nem nyugszik ad-
dig, míg rabszolgaságba nem veti az
Egyházat. A Vatikán hozzájárulása nél-
kül neveznek ki püspököket a kínai haza-
fias egyház élére. A hivatalosan el nem
ismert földalatti egyház és az utóbbi kö-
zötti kapcsolatok régóta zavarosak. A
hazafias egyházat Kína kommunista
pártja alapította 1957-ben, hogy ellen-
õrizhesse és befolyásolhassa az ország
katolikusait, és megakadályozza a föld-
alatti egyház növekedését.

Újra lesz nagykövetség

Írország újra megnyitja vatikáni
nagykövetségét, melyet több mint két
évvel ezelõtt zártak be a közigazgatás
kiadásainak csökkentése érdekében,
hogy az Európai Unió és a Nemzetkö-
zi Valutaalap által összeállított men-
tõcsomag elvárásainak eleget tegye-
nek. A tervek szerint egyszemélyes hi-
vatalt hoznak létre, „melynek révén
Írország közvetlenül eszmét cserélhet
a Szentszékkel a szegénység felszá-
molása, az éhezés, és az emberi jogok
kérdéseiben”.

Megtalálták az ereklyét

Az olasz rendõrség megtalálta a II. Já-
nos Pál pápa vérét tartalmazó ereklyét és
annak tartóját, melyet január 25-én loptak
el a Rómához közeli San Pietro della
Ienca templomából. Kábítószerfüggõ fia-
talokat gyanúsítanak a lopással. A tette-
sek nem ismerték fel az ereklye értékét, a
tartóról pedig kiderült, hogy nem arany,
ezért eldobták. Az ereklyetartót az egyko-
ri pápai titkár, Stanis³aw Dziwisz krakkói
bíboros ajándékozta San Pietro della
Ienca templomának, ahova a pápa sok-
szor betért imádkozni. Az ereklye abból a
kabátból származik, melyet II. János Pál
1981. május 13-án az ellene elkövetett
fegyveres merénylet során viselt.

Magyar mise lesz Rómában

A Boldog XXIII. János és II. János
Pál pápa szentté avatását megelõzõ este,
április 26-án 18 órakor magyar szentmi-
sét tart Rómában, egy arra alkalmas
templomban a római magyar közösség,
amelyre szeretettel hívják és várják az
eseményre érkezõ hazai zarándokokat.
A szentmise szervezése érdekében Né-
meth László olaszországi magyar fõlel-
kész kéri, a részt venni kívánó egyének
és csoportok jelezzék szándékukat az
italiamissiohu@gmail.com e-mail cím-
re, vagy a következõ telefonszámon a
Szent István Házban: 0039 06-6574-
2834. A szentmise helyszínérõl idõben
tájékoztatást fognak adni.

Könnyezõ Madonna-szobor Izraelben

Zarándoklat indult Észak-Izraelben
egy Madonna-szoborhoz, amely a helyi-
ek szerint olajat könnyezik. A libanoni
határ közelében fekvõ Tarsiha városká-
ban egy keresztény család azt állítja, cso-
da történt a házukban. Oszama Hauri és
felesége egyik nap azt vette észre, hogy
olaj borítja a nappaliban lévõ Szûz-
anya-szobrot. A feleség, Amira szerint a
szobor beszélt is hozzá, és azt mondta
neki, hogy ne féljen. Miután az olaj borí-
totta szobrot meglátta egy szomszéd is,
híre járt az állítólagos csodának, és csak
a múlt héten kétezren keresték fel a
„könnyezõ” Madonnát. A család szerint
az a legkülönösebb, amikor egy könny-
cseppnek látszó olajfolt pereg végig a
szobor arcán.

Az Egyházért és a pápáért

Somorjai Ádám bencés szerzetes, a
Vatikáni Államtitkárság munkatársa a
Pro Ecclesia et Pontifice (Az Egyházért
és a pápáért) kitüntetésben részesült. Ezt
a kitüntetést 1888-ban XIII. Leó pápa
alapította, a mai gyakorlat szerint azok-
nak adják át, akik a Szentatya szolgálatá-
ban érdemeket szereztek. Somorjai
Ádám pannonhalmi bencés tizennyolca-
dik szolgálati évét kezdte meg a Vatikáni
Államtitkárságon. Január 16-án részt
vett Ferenc pápa reggeli szentmiséjén,
amelyet követõen személyesen is köszö-
netet mondhatott a Szentatyának az elis-
merésért.

A Krisztus Légiója új vezetõsége

A Krisztus Légiója új vezetésérõl ja-
nuár 20-án tartották a szavazást, mely-
nek eredményét a Szentszék jóváhagyta.
Ennek értelmében a közösség általános
elöljárója Eduardo Robles Gil Orvana-
nos atya lett. A káptalan hattagú általá-
nos tanácsot is választott. A káptalan
közzétett egy közleményt is, amelyben a
Krisztus Légiója végérvényesen állást
foglal alapítójával kapcsolatban. Az új
elöljáró leszögezte: „A káptalan valami-
nek a végét és egyben egy új kezdetet is
jelent. Nem tudjuk eltörölni a múltat, de
tanulnunk kell belõle, sajnálni, hogy
ezek a dolgok megtörténtek, és bízni Is-
ten irgalmasságában.” �

F E L Ú J Í T J Á K A J É Z U S - F I L M E T

Felújítva, HD-minõségben mutatják
be a harmincöt évvel ezelõtt készült Jé-

zus címû filmet idén az Egyesült Álla-
mokban. Az Üdvözítõ életét, halálát és
feltámadását felidézõ produkciót John
Krish és Peter Sykes rendezõk forgatták
1979-ben a Közel-Keleten. A becslések
szerint hatmillió dolláros költségvetésû
film Lukács evangéliumát dolgozta fel
bibliai idézetek alapján.

Jézust a brit Shakespeare-színész,
Brian Deacon alakította a filmben, és
szinte minden, a filmvásznon kiejtett
mondata a Szentírásból származik. A le-
forgatott jelenetek hitelessége fölött
négyszázötven bibliatudós õrködött.

A film bemutatása annak idején Ame-
rikában nem aratott sikert, a kritikusok
ugyan nagyra tartották rendkívül gondos
és hiteles ábrázolásmódját, ám úgy vél-
ték, hogy nem több bibliai idézetek gyûj-
teményénél. Azóta a film világszerte
emberek milliárdjainak mutatta be Jézus
személyét.

A Jézust csaknem ezerkétszáz nyelv-
re fordították le, ezzel a filmtörténet
legtöbb nyelven hozzáférhetõ produk-
ciójának számít. A honlap írása sze-
rint világszerte több mint kétszázmil-
lióan vallják, hogy a film hatására let-
tek keresztények.

(MTI)

K I A D J Á K I I . J Á N O S P Á L P Á P A
N A P L Ó J Á T

II. János Pál személyes naplójából je-
lentet meg részleteket a lengyel Znak ki-
adó. Stanis³aw Dziwisz érsek szerint a
napló fontos kulcs II. János Pál gondol-
kodásának megértéséhez.

Február 5-én jelent meg a kötet, amely-
ben 640 oldalon olvashatók a 1962–2003
között keletkezett személyes feljegyzések.

Végrendeletében II. János Pál azt kér-
te, halála után semmisítsék meg naplóját.

Magántitkára, Stanis³aw Dziwisz érsek
kezdeményezésére azonban mégis köz-
kinccsé válik a személyes krónika. A fõ-
pap azzal érvel, hogy ezek a feljegyzések
nem egy hétköznapi ember dokumentu-
mai, hanem egy szentté avatás elõtt álló
személy belsõ életébe engednek bepil-
lantást, amelyeket nagy lelki haszonnal
forgathatnak az életszentség útján járni
akaró hívek. (V. R.)

F E R E N C P Á P A A R O L L I N G S T O N E
C Í M L A P J Á N

Egy hónappal azután, hogy Ferenc pá-
pa az év embereként a Time magazin
címlapjára került, most a neves amerikai
zenei lap jutott hasonló döntésre.

Az 1967-ben alapított
Rolling Stone magazin,
amely a zene szerelmesei
számára viszonyítási pont
az egész világon, a pápával
kapcsolatos cikk címét Bob
Dylan híres dalából és 1964-
es albumának címébõl köl-
csönözte: „The times they’re
a-changin” (Változnak az
idõk).

A Rolling Stone-ban
megjelent cikk áttekinti a
közel egyéves pápaság
fõbb állomásait. A szerzõ – utalva Bob
Dylan dalára – hangsúlyozza, hogy már-
cius 13-a, Ferenc pápa megválasztása
óta minden változóban van a Vatikán-
ban. A lap – mintha egy koncertrõl adna
tájékoztatást –, beszámol arról, hogy a
hívek jelenléte a pápai eseményeken
megháromszorozódott, meghaladva az
összesen hatmilliót, és hogy az interne-
ten egy hónapban negyvenkilencmillió

alkalommal jelent meg Ferenc pápa ne-
ve. A cikk többek között megemlíti a pá-
pa bíráló szavait a vadkapitalizmussal
kapcsolatban.

Mark Binelli, a magazin
kiküldött tudósítója Ferenc
pápa alázatosságát és em-
pátiáját emelte ki, valamint
az emberi jogok iránti el-
kötelezettségét.

Federico Lombardi, a
Szentszék szóvivõje el-
mondta: a Rolling Stone
cikke annak a jele, hogy
Ferenc pápa újdonságai
felkeltik a társadalom kü-
lönféle rétegeinek figyel-
mét. A cikk azonban sajnos

a felszínes zsurnalisztikára jellemzõ hi-
bákat is mutatja: amikor Ferenc pápa po-
zitív tulajdonságaira úgy igyekszik fel-
hívni a figyelmet, hogy negatívan szól
XVI. Benedek pápaságáról. Lombardi
hozzátette: Ferenc pápának sem tesznek
ezzel jó szolgálatot, hiszen õ pontosan
tudja, milyen sokat köszönhet elõdjének
az Egyház.

(Vatikáni Rádió)

Állatfarmmá alakult január 17-én egy rövid idõre a római Szent Péter tér, ahol
az olasz állattenyésztõk szövetségének szervezésében szamarak, lovak, kutyák,
macskák, kacsák és egyéb háziállatok kaptak áldást a háziállatok védõszentje,
Remete Szent Antal apát napján. Felvonultak a rendõrség, a csendõrség és a
pénzügyõrség lovas egységei és az állami fegyveres erõk kutyás csoportjai is

(Fotó: Rome Reports)
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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

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 Mi-
sézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; www.magyarkatolikusok.co.uk

Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St.

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Birmingham, Rochdale,
Wolverhampton, Nottingham. Manchesterben
minden szombaton este 7-kor St. Augustin Ro-
man Catholic Church (Az egyetem mellett).

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, Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna) 17.00-
kor; Bécs, vasárnaponként 11.00-kor, Deutschor-
denskirche, Singerstr. 7. E-mail: bmke@katoli-
kus.at, http:// www.katolikus.at

Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elões-
ti szentmise: szombatonként 17.00-kor .
http://www.pazmaneum.katolikus.hu

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, tel.:
0043-3352/34108. E-mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.15-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.30-kor.

Eisenstadt/Kismarton: Szentmise minden hó
3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner Kirche,
Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043- 316/ 68
21 2421; és Holló István, tel.: 0043-676/ 8742
6711, e-mail: istvanhollo33@yahoo.de; szentmi-
se a hónap elsõ vasárnapján 10.30 órakor, a máso-
dik vasárnap elõtti szombaton 18.00 órakor, a töb-
bi vasárnapokon 17.00 órakor Kalvarienberg-
Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasár-
napján, Richard Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043-
732/341175, 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; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 15.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.

BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmise
minden vasárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue
del’Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles. Tel.:
0032-2/64 96 188, mobil: 0032-487/614 063,
e-mail: ihavas@citromail.hu

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlel-
kész, Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33.,
B-4000 Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax:
0032-4/22116 09.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, 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, e-mail: missioncatholique@
orange.fr; www.magyarmisszio.info

Dél-Franciaország: Ft. Cibian Miklós fõlel-
kész, mise minden 1. Szombaton 16 órakor:
Orsolyiták kápolnája, 15, rue Soeur Bouvier
69005 Lyon, tel.: 0033-1/42 086170, fax:
0033-1/42 067155, e-mail: missioncatholique@
orange.fr; www.magyarmisszio.info

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján

15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõd-
ni: Ft. Tompa József, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg,
tel.: 0049-821/ 21 93 93 30 vagy 0049-821/21
93 93 24, vagy mobil: 0049-152/23 16 27 53.
E-mail: augsburgimisszio@ web.de; www.
augsburgimisszio.de

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye
nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek: Bamberg,

Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürnberg, Regensburg.
Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139

Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy Kölnben:
tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

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

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische 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: Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpful 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049-
221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:

Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darm-
stadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katho-
lische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Land-
mann-Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 0049-69/
24 79 50 21, 069/24795022, fax: 0049-69/97 78 26 84;
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de,
pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de

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

Ladshut. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar
Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholis-
che Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/982637, fax: 0049-89/
985419. E-mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Padeborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osnabrück,

Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neukirc-
henVluyn. 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, Tel.: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre, Ungarische Ka-

tholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katoliku-
sok.de, és Ft. Pilis György, Walfischgasse 17,
89073 Ulm, tel.: 0049-731/388 561 15, e-mail:
gyorgypriest@yahoo.com

Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen-
Frommern, Biberach, Böblingen, Friedrichsha-
fen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Hork-
heim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen,
Schwäbisch-Gmünd, Weingarten.

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Tel.: 0049-931/38 62 43, fax: 38 64 05.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel. és fax: 0039/06 6530 796, mobil: 0039/348 79
52 165, e-mail: italiamissiohu@ gmail.com. Mi-
sézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnap-
ján 10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista
e Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61
– 00186 Roma és a Szent Péter-bazilika Magya-
rok Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden
8.00-kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Copernico 9,
kivéve jan., júl., aug., szept.).

Magyar misék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Kovács Gergely, Via del Casa-
letto, 481; I-00151 Roma, tel.: 0039-06 653 6573,
fax: 0039-06 6988 7368, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail:
f.vizauer@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Win-
terthur, St. Gallen, Wetzikon-Uster, Schaffhau-
sen, Frauenfeld.

Fribourg:Érdeklõdni: Petrovay Zsolt, e-mail:
zs.petrovay@bluemail.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. Chapelle Servan, ch. Eugène-
Grasset 12, Lausanne.

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, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasár-
nap 8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer- templomban, Feierabendstr. 68. �

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspöké-
nek irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipászto-
ri Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@ katolikus.hu �

Nyugdíjasotthon Páty-Budapest: fé-
rõhelyet-ápolást kínál kedvezõ áron.

T.: 0170-222 3949, e-mail: drgabor.kiraly
@freenet.de

Gondozást, háztartásvezetést, takarí-
tást vállalok német és magyar családnál,
jó szakács és kertész gyakorlattal. Azon-
nal tudok jönni. T.: 0049-89/54 57 05 82.

H I R D E T É S E K

1929 februárjában született meg a
szerzõdés az olasz állam és a pápaság
viszonyának rendezésérõl. De jubileu-
ma van az egyezmény módosításának
is, amelyet 1984. február 18-án, tehát
harminc éve írtak alá. Ez utóbbi doku-
mentum, a Villa Madama-i Megálla-
podás – az olasz alkotmány alapelveit,
valamint a II. Vatikáni Zsinat és az
1983-as új Kánonjogi Kódex, Egyházi
Törvénykönyv határozatait és elõírá-
sait figyelembe véve – módosította a
Lateráni Egyezmény egyik alkotóele-
mét, a konkordátumot. A máig ér-
vényben lévõ megállapodás egyik lé-
nyeges pontja, hogy mind az Egyház,
mind az olasz állam kötelezi magát a
kölcsönös együttmûködésre az embe-
rek és az ország java érdekében.

(Vatikáni Rádió)
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† P. Hegyi Márton SJ
(1932–2014)

1932. október 15-én született Hódmezõ-
vásárhelyen. Érettségi után belépett a Jézus
Társaságába. Hamarosan behívták katonai
szolgálatra, amit munkaszolgálatosként töl-
tött le. 1956-ban külföldre távozott. Filozó-
fiai tanulmányait Rómában, a Gregoriana
Egyetemen végezte, 1959-ben ott szerzett
licenciátust. Teológiai stúdiumait a torontói
Regis College-ban 1963-ban fejezte be. Ez
év június 16-án szentelte õt pappá Torontó-
ban Philip Pocock érsek. Utána az Oxford
University-n szerzett MA fokozatot zooló-
giából 1971-ben, majd Knoxville-ben, a
University of Tennesse-n PhD-t ökológiá-
ból. 1969 óta a biológia professzora volt a
New York-i Fordham Egyetemen. Alkal-
milag kisegített a magyar pasztorációban: a
yonkersi Szent Margit- és a passiaci Szent
István-templomban. 2008-ban meggyen-
gült egészségi állapota miatt beköltözött a
Murray-Weigel Hall betegotthonába. Ott
halt meg 2014. január 17-én.

Miklósházy Attila SJ püspök

M A G Y A R M I S E N I Z Z Á B A N

Hosszú évek után január 25-én lehe-
tett részük a nizzai magyar katolikusok-
nak abban az örömben, hogy anyanyel-
vükön bemutatott szentmisén vehettek
részt, melyet Cibian Miklós atya, a pári-
zsi magyar fõlelkész mutatott be. Az
örömteli eseményre a nizzai Saint-Pierre
d’Arène-templomban került sor, annál
az oltárnál, amelyben az utolsó koroná-
zott magyar király, Boldog IV. Károly
ereklyéje van elhelyezve. A nizzai ma-
gyar hívek örömét növeli, hogy remé-
nyeik szerint hamarosan újból lesz ma-
gyar szentmise a Francia Riviérán fekvõ
városban. � Az oltárban „magyar” ereklyék

P Á P A I Ü Z E N E T
S Z O C S I B A

Február 9-én, vasárnap délben, az
Úrangyala elimádkozása után Ferenc
pápa megemlékezett a két nappal ko-
rábban kezdõdött világméretû sport-
eseményrõl. „Ezekben a napokban az
oroszországi Szocsiban zajlanak a Té-
li Olimpiai Játékok. Üdvözletemet
küldöm a szervezõknek és minden
sportolónak, azzal a kívánsággal,
hogy az esemény legyen a sport és a
barátság valódi ünnepe” – fogalma-
zott üzenetében Ferenc pápa. �


