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POSTVERSAND
MÜNCHEN

KI KELL JÖNNÜNK
A S Í R B Ó L …

„Krisztus nem törõdik bele, hogy
bûneinkkel sírboltot építettünk ma-
gunknak.” – Nagyböjt ötödik vasár-
napjának evangéliumi szakaszához,
Lázár feltámasztásához fûzte gondo-
latait Ferenc pápa a vasárnapi Úran-
gyala alkalmával.

Lázár már három napja halott volt,
amikor Jézus megérkezett Betániába; a
két nõvérnek, Mártának és Máriának
mondott szavai örökre bevésõdtek a ke-
resztény közösség emlékezetébe. Jézus
ezt mondta: „Én vagyok a föltámadás és
az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is
halt, élni fog és mindaz, aki él és hisz
bennem, nem hal meg soha.” (Jn 11,25)
Az Úrnak ezért a szaváért hisszük, hogy
mindazok élete, akik hisznek Jézusban,
és követik parancsolatait, a halál után
új, teljes és halhatatlan életté alakul át.
Jézus az Atya mellett vár minket, és az õt
feltámasztó Szentlélek ereje azokat is fel-
támasztja, akik Jézussal egyesültek.

Barátja, Lázár kõvel lefedett sírja elõtt
Jézus „hangosan ezt kiáltotta: »Lázár,
jöjj ki!« S az, aki halott volt, kijött. A keze
és a lába pólyába volt csavarva, és az ar-
cát kendõ födte.” (Jn 43–44) Ez a paran-
csoló hang minden emberhez szól, mert
mindnyájunkra halál vár, ez a hang az
élet Urának hangja, aki azt akarja, hogy
mindenkinek élete legyen és „bõségben
legyen” (vö. Jn 10,10).

Krisztus nem törõdik bele, hogy sír-
boltokat építettünk saját magunknak a
gonoszt és a halált választva, tévedése-
inkkel, bûneinkkel. Nem törõdik ebbe be-
le! Arra szólít fel bennünket, szinte pa-
rancsolja, hogy lépjünk ki a sírból,
amelybe bûneink taszítottak be. Folya-
matosan hív, hogy lépjünk ki a börtön sö-
tétségébõl, amelybe bezárkóztunk, meg-
elégedve egy hamis, önzõ, középszerû
élettel. „Jöjj ki!” – mondja nekünk is. A
valódi szabadságra azóló hívás ez! Fel-
hívás, hogy megszabaduljunk önteltsé-
günk kötelékeitõl.

A gõg ugyanis rabszolgává tesz, saját
magunk rabszolgájává, annyi bálvány,
annyi minden rabszolgájává. Feltáma-
dásunk itt kezdõdik: amikor elhatároz-
zuk, hogy engedelmeskedünk Jézus e pa-
rancsának, kijövünk a fényre, az életre,
amikor arcunkról lehullanak az álarcok
– olyan gyakran elbújunk a bûn álarca
mögé – az álarcoknak le kell hullaniuk! –
és akkor újból megtaláljuk a bátorságot
eredeti, Isten képére és hasonlatosságá-
ra teremtett arcunkhoz. Jézus gesztusa,
amelylyel feltámasztja Lázárt, megmu-
tatja, milyen távlatokig juthat el Isten
Kegyelmének ereje, vagyis mit eredmé-
nyezhet megtérésünk, változásunk.

Figyeljetek jól – tette hozzá Ferenc
pápa: a mindenkinek felkínált isteni ir-
galmasság határtalan! A mindenkinek
felkínált isteni irgalmasság határtalan!
Jól véssétek emlékezetetekbe ezt a mon-
datot. Mondjuk el most együtt: „Nincs
semmiféle korlátja a mindenkinek felkí-
nált isteni irgalmasságnak!” Az Úr min-
dig készen áll arra, hogy felemelje bûne-
ink sírkövét, amely elválaszt tõle, az élõk
világosságától.

(Vatikáni Rádió)

A T Ö M E G S Í R O K F E L T Á R A T L A N O K
Délvidéki emléktúra a mészárlások 70. évfordulóján

I D Õ T A Z I M Á D S Á G R A
Boldog Scheffler János szatmári püspök nyomán

Ahhoz, hogy munkánknak komoly
eredménye legyen, tanuljunk meg gaz-
dálkodni az idõnkkel.

Az idõ egyik legnagyobb kincsünk.
Maga az ajándékozó Úr is csak cseppen-
ként méri, egyszerre csak egy-egy percet.
Az idõt nem lehet halmozni, frissen kell
kihasználni. Szent Bernát nagy becsben
tartotta az idõt. Szerinte annyit ér, mint
Krisztus Vére, annyit, mint a mennyor-
szág, annyit, mint maga az Isten, mert jó-
részt az idõ jó felhasználásától függ, hogy
Krisztus Vére meghozza-e számomra
megváltói gyümölcsét, a mennyországot,
Isten örök bírását vagy sem.

Csak egy irányba nem szabad idõfös-
vénynek lennünk, ne sajnáljam az idõt az
imádságtól és a lelki élettõl.

Ne sajnáljuk az idõt a szükséges al-
vástól és pihenéstõl, mert ezek idõtermé-
kenyítõk. De mindig óvakodjunk az idõ-
pazarlástól.

Az idõ megbecsülése megkívánja azt,
hogy éljünk meghatározott napirend sze-
rint. (Ha többre nincs lehetõségünk, leg-
alább napunk legfontosabb pontjait ha-
tározzuk meg: felkelés, utána néhány
perc imádság, étkezések idõpontja, kö-
zös esti családi együttlét, imádság stb. –
A szerk.)

Aki nem tart napirendet, annak semmi-
re sem jut ideje, és ami még rosszabb,
rendszerint egész nap kapkod, keresi az es-
te elrádiózott (eltévézett, elinternetezett –
A szerk.) és reggel az ágyban ellustálkodott
órát vagy félórát. Nem fogja megtalálni,
ezért sajnos az elfecsérelt idõt rendszerint
az imádságból vagy az elmélkedésbõl kéri
kölcsön, visszatérítési szándék nélkül. El-
lenben, aki napirend szerint kel, fekszik és
él, annak mindenre jut ideje. Az nem ro-
han, nem kapkod, nem idegeskedik, senkit
ok nélkül meg nem várakoztat. Annak az
életében, házában és a lelkében rend van.

Imádságunk során ügyeljünk a követ-
kezõkre:

1. Nagyon összeszedetten akarjunk
imádkozni. Amit nagyon akarunk,
elõbb-utóbb sikerül. Minden imádságot
mindjárt az elején ajánljunk fel valami-

lyen célra.
2. Válasszuk a legjobb idõt az imád-

ságra, amikor még friss az eszünk és még
nem zavarnak sem gondok, sem emberek.

3. Válasszunk nyugodt helyet, ahol
egyedül vagyunk. Jézus is így tett: a
hegyre ment. Nekünk is azt tanácsolja:
lépj ki egészen magadból, zárj ki minden
más gondolatot s úgy imádkozzál. Leg-
jobb hely a templom.

4. Imádság elõtt szedjük össze gondo-
latainkat, s öntudatosan helyezzük ma-
gunkat Isten jelenlétébe. Az idegen han-
gulatokat hagyd ki: „Ti pedig várjatok itt,
amíg visszatérek”. Kezdjük jól az imád-
ságot, s ne siessünk.

5. Azt is tudnunk kell, hogy saját ter-
mészetes erõnkbõl nem tudunk buzgón
imádkozni. Az ember csak a Lélek által
képes Jézussal beszélni (1Kor). Ugyan-
így vagyunk a szív áhítatával, a buzgó-
sággal is. Ez egészen Isten ajándéka. El-
ronthatom a Szentlélek Úristen legben-
sõbb szándékát is, ha nem készülök kellõ
gondossággal imáimra.

Viszont szívemet felmelegíteni és áhí-
tatra hangolni csak a Szentlélek tudja. Az
áhítat ellenkezõje a lelki szárazság. A lel-
kem, minden jószándékom és iparkodá-
som ellenére is, néha olyan, mint a fatuskó:
semmi nemes érzelem sem csiholható ki
belõle. Itt is az a szabály, ami a szórako-
zottságnál: a magam részérõl tegyek meg
mindent!

*
Scheffler Jánost (1887–1952), a Szatmári
Egyházmegye vértanú püspökét 2011-ben
avatták boldoggá. Ünnepe: május 17.

Henrik bajor herceg-fejedelem lánya
Regensburgban született a 980-as évek
elején. István fejedelem feleségeként né-
pes kísérettel érkezett magyar földre. Gé-
za halála után Istvánt királlyá, Gizellát ki-
rálynévá koronázták. Egész életét a kirá-
lyi család szolgálatának szentelte. Gizella
példás feleség volt. Fáradhatatlan volt a
jótettek gyakorlásában. Megnyitotta szí-
vét a szegények elõtt, segítõ kezet nyúj-
tott minden szükséget szenvedõnek, aki
útjába került. A vallásgyakorlat terén is
példaadó volt. Fiának, Imrének halála
után mindinkább visszavonult, István ha-
lála után pedig már csakis Istennek élt.
Anyai és hitvestársi fájdalmát hõsiesen
viselte. István halála után az özvegy ki-
rálynét sok méltánytalanság érte, végül
visszatért hazájába. Itt megvalósította fia-
talkori tervét: Passauban belépett a ben-
cés nõvérek kolostorába, ott is halt meg.

Istenünk, ki elsõ királynõnkül adtad
Boldog Gizellát, és õ önfeláldozó buzgó-
sággal fáradozott népünk megtéréséért,
kérünk, add meg az õ közbenjárására,
hogy e nép, mint egykor, az igaz hitben
eggyé váljon! Istenünk, Te megtanítot-
tad Boldog Gizellát, hogy már itt a föl-
dön országodat keresse és az élet külön-
féle útjain neked szolgáljon. Közbenjá-
rására engedd, hogy hivatásunkban hû-
ségesek maradjunk, és egykor beléphes-
sünk a megígért országba. Add, Urunk,
hogy Szent István, Boldog Gizella és
Szent Imre, az elsõ szent magyar család
eszmény legyen a magyar családok elõtt.
Segítsd a mai szülõket és nevelõket,
hogy a felnövekvõ nemzedéknek az élet
minden területén jó példát mutassanak.
Add, Urunk, hogy Boldog Gizella példá-
jára mi is szeressük és értékeljük a csen-
det és a magányt. Növeld bennünk az
imádság szeretetét, hogy lelkünk szoro-
san kapcsolódjék hozzád. Urunk, Jézus
Krisztus, népünk megtérítésének aposto-
li munkájában Boldog Gizellát adtad
Szent István királyunknak segítõtársul.
Add, hogy közbenjárására a magyar
édesanyák és leányok a hit mélységeit és
az imádságos csendet megszeressék és
ragaszkodjanak hozzád. �

Boldog Gizella
Ünnepe: május 7.

(A montreali Magyarok Nagyasz-
szonya-templom üvegablaka)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a vajdasági Keresztény
Értelmiségi Kör (KÉK) háromnapos délvidéki emlékutat rendezett március
21–23. között az 1944-es mészárlások 70. évfordulójára emlékezve. Az út során
Vajdaságnak azokat a településeit járták be, amelyeken az egykori magyarelle-
nes véres események történtek.

„Az ilyesmit igazán csak személyes
módon lehet megélni, és nagy hálával
tartozunk minden szemtanúnak, a leszár-
mazottaknak és a kutatóknak,
akik segítették reálisan szemlél-
ni történelmünknek ezt a sokáig
tudatosan elhallgatott tragédiá-
ját” – mondta Osztie Zoltán, a
KÉSZ országos elnöke, aki több
mint ötven, Magyarország min-
den régióját képviselõ tagtársá-
val indult útnak. A helyszíneken
további vajdasági KÉK-tagok is
csatlakoztak a csoporthoz Sza-
bó Károly elnök vezetésével,
akinek elsõsorban köszönhetõ,
hogy a program olyan szakszerû
tájékozódást és egyben érzelmi

átélést tett lehetõvé, ami maradandó ta-
pasztalatot jelent a résztvevõk számára.

(Folytatás a 3. oldalon)

A végtisztesség megadásának meg kell történni
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Májusra

Ne feszélyezzen most a filozófiai etika vagy az erkölcsteológiai könyvek mód-
szere a válaszadásban. Maradjunk az életszerû kérdéseknél, persze nem szakadva
el az etika és a katolikus erkölcstan eredményeitõl, szellemi tapasztalatától.

Mik az erények? Már maga a szó is
idegennek tûnik sokaknak. Fõleg fiatalja-
ink egyre fogyatkozó szókincsébõl hiány-
zik ez a név. Vajon mit szólna egy mai fi-
atalember – akár keresztény családból va-
ló is –, ha egy „erényes hajadont” ajánla-
nának neki feleségül, egyelõre ismerke-
dés céljából? Az érettebb generáció kép-
viselõi még tudják, hogy az egyházi nyelv
mellett az irodalom is használja az erény
szót. Az erény emberi jó tulajdonság, más
szóval: személyi érték.

Ezt így persze már könnyebb szimpá-
tiával fogadni. Legyünk tekintettel ko-
runk nyelvi eltájolódásaira is ebben. Bár
nem könnyû. Hiszen jelenünkben nem
elég, hogy értetlenek vagyunk az erény
szó hallatára vagy olvastán. Azt is tudo-
másul kell vennünk, hogy bizonyos fo-
galmakat erénnyé léptetnek elõ, holott az
már kiváltja tiltakozásunkat. Ilyen pél-
dául az agresszivitás a sportban. Hány
edzõ feddi meg játékosát a következõ
szavakkal: „Nem vagy eléggé agresz-
szív!” Ugyanakkor a másik oldalról hal-
lani lehet egy mai fiatal lány panaszát,
amikor azt mondja a barátnõjének a fiú-
járól, hogy „nagyon agresszív”. Most
melyik az erény, vagyis az emberi jó tu-
lajdonság? És melyik a bûnös hajlam?

Életünk alapvetõen fontos kérdése
már az is, hogy helyesen ítéljük meg, mi
a jó, és mi a rossz, mármint döntéseink,
tetteink, sõt életformánk irányvételében.
Móricz Zsigmond regényének címe a
Légy jó mindhalálig, nagyon szép, de
még általános. Mint ahogyan általános a
jó és rossz ember megkülönböztetése is.
A mindennapi életben aztán kiderül,
hogy ennél konkrétabban kell a kérdést
megítélni. Mert a „jó ember”-nek is van-
nak rossz tulajdonságai. Mint ahogyan a
gonosz, a tetõtõl talpig rossznak látszó
emberekben is ott lappanghat valami jó-
ság. Az emberek megítélésében nem le-
hetünk egyoldalúak.

Mi az erény? Olyan személyi érték,
olyan emberi jó tulajdonság, amely
nélkül nem lehet igazi emberi életet
élni, amely nélkül tönkremehet egy
házasság vagy család, mérgezetté vál-
hat egy iskola légköre, összeomlik
egy biztató jövõ elõtt álló cég vagy
futballcsapat. Az államok vezetõirõl,
a politikusok erényességének hiányai-
ról már ne is szóljunk…

Az etika és az erkölcsteológia történe-
te is hitelesíti, hogy az értelmi erényeket
meg kell különböztetnünk az úgyneve-
zett erkölcsi erényektõl. Ennek gyakor-
lati jelentõsége különösen az iskolai ne-
velésben ismerhetõ fel. A bencések gim-
náziumában a múlt század közepén még
volt olyan tanár, aki nem gyõzte ismétel-
ni: „Mi nemcsak tanítunk, hanem neve-
lünk is.” Ennél egyszerûbben aligha le-
hetne érzékeltetni, hogy a „tanítani” szó
elsõsorban az értelem kifejlesztése az
emlékezet asszisztenciájával, de nem a
teljes emberé.

Kifejezetten az értelem képességét és
vele erényét bontakoztatja ki a matemati-
ka vagy a sakk. Általában a rejtvényfejtés
az – különbözõ változatokban –, ami a
„fejtörés” igényével értelmi megoldó ké-
pességünket segíti, miközben szórakoztat
is. Nincs az a tudomány, amelyben értel-
münket ne kellene fejleszteni. Ugyanak-
kor viszont a családi ítélõképesség von-
ható kérdõre, ha a szülõ csak gyermekei
bizonyítványát veszi figyelembe. Igaz, a
mi idõnkben még az elemi iskolában is
szerepelt a bizonyítványban a „magavise-
let”, sõt a „szorgalom” rubrikája is. Nem
elég azonban csak „fejeket” képezni. Az
igazi nevelés ugyanis változatlanul a tel-
jes emberi személy jó tulajdonságaira,
vagyis erényeire törekszik.

Az úgynevezett erkölcsi erények,
vagyis jó tulajdonságok azok, amelyek
magát az embert mint embert teszik job-
bá. A „jó fej” kifejezés a pallérozottan jó
eszûekre vonatkozik, amikor azonban
„jó emberrõl” beszélünk, akkor – az
Egyház igehirdetésének és pedagógiájá-
nak szóhasználatával élve – a „szív” az,
ami jelképesen összefoglalja a kifejezet-
ten erkölcsi jó tulajdonságokat, amilyen
például a kedvesség, a mások iránti fi-
gyelmesség, az irgalom, az önfegyelem,
a megbocsátás készsége vagy a szolgá-
latvállalás alázata. Az ilyen emberrõl
mondjuk, hogy „van szíve”. Mert lehet
valaki zseniális matematikus vagy sak-
kozó, az még nem biztosítja, hogy az il-
letõ erkölcsi jellem is egyben, egy csa-
ládban vagy a közösségben nélkülözhe-
tetlen erkölcsi jó tulajdonságokkal.

Hogyan tudjuk értelmi és erkölcsi ké-
pességeinket kibontakoztatni? Õsi ta-
pasztalat, az etikusok és pedagógusok
egybehangzó válasza, hogy az ilyen ké-

pességeket gyakorlással lehet kifejlesz-
teni. A közmondás szerint „gyakorlat te-
szi a mestert”. Nemcsak a mestert, a mû-
vészt is. Liszt Ferenc vallomását több-
ször idézzük: „Ha egy napig nem gya-
korlok, megérzem én, ha három napig
nem gyakorlok, megérzi a közönség.”

Csakhogy a gyakorlás nem minden.
Elõfordul, hogy egy megrázó élmény
egészen különleges hatással van az em-
berre. Annyira, hogy annak következté-
ben megváltozik. Példa lehet egy repülõ-
gép-katasztrófa, amelyet utasainak egy
része vagy valamennyi utas sikeresen át-
vészel. Ilyenkor az életben maradtak úgy
érzik, hogy kaptak még egy esélyt arra,
hogy jobb irányba fordítsák életvitelü-
ket. Még döntõbb változás következik be
a nagy megtérõknél: Pál apostolnál,
Ágostonnál, hogy csak kettõjüket említ-
sük. A bennük végbement változás fölül-
múlja azt, amit gyakorlással el lehet érni.
Ez már a kegyelem kivételes hatása.
Ezért mondja Pál apostol: „Isten kegyel-
mébõl vagyok, ami vagyok.” Ezt mond-
hatná vele megszámlálhatatlanul sok
megtérõ, a korábban ateista Dolores
Ibarrurit is beleértve. Tehát a gyakorlás a
prózai útja a képességek kibontakoztatá-
sának. A különleges élmények pedig
egészen váratlan hatással lehetnek sze-
mélyi beállítottságunkra, akár egy perc
alatt is.

Így érthetjük meg Aquinói Szent Ta-
más tanításából azt, hogy nemcsak egyes
erényeink – képességeink, jó tulajdonsá-
gaink – bontakoztathatók ki, hanem em-
bervoltunk, személyiségünk egésze is
megváltozhat, akár jó, akár rossz irány-
ba. Így lett Saulból Pál, az agresszív ke-
resztényüldözõbõl az Egyház legna-
gyobb misszionáriusa, majd vértanúja.

Arra meg talán nem is gondolunk,
hogy amikor udvariasan azt kérdezzük a
másiktól: „Hogy vagy?”, akkor voltakép-
pen személyisége belsõ állapotára is rá-
kérdezünk. Nem véletlen, hogy Aquinói
Tamás épp az egészséget nevezi meg,
amikor hogylétünkrõl van szó. Ezt nevezi
Németh László „jó közérzetnek”. Mi
azonban hozzátesszük, hogy amikor a vá-
lasz a „köszönöm, jól vagyok”, az a lelki-
ismeret nyugalmát is jelenti, nemcsak a
biológiai értelemben vett jó közérzetet. E
nélkül nem beszélhetnénk hogylétünk
személyi értékérõl, vagyis „erényérõl”.

Van tehát tennivalónk mások nevelé-
se és az önnevelés tekintetében, ha sze-
mélyi értékeinket, erényeinket kibonta-
koztatni kívánjuk, saját nemünk, korunk,
hivatáskörünk igényei szerint, és persze
keresztény életünkben, Isten dicsõségé-
re, önmagunk és embertársaink javára.

Boda László

H I T Ü N K K É R D É S E I
Mik az erények?

Egyetemes imaszándék: (Hírköz-
lés) Hogy a hírközlési eszközök az igaz-
ság és a béke szolgálatának eszközei
legyenek.

Szent Máté evangéliumának utolsó fe-

jezetében Jézus arra hív fel, hogy men-

jünk el az egész világra, és tegyünk tanít-

ványává minden népet. Ugyanakkor meg-

ígéri, hogy velünk lesz minden nap a világ
végéig. Tehát arra szólít fel, hogy min-

denkinek, mindenütt és mindig hirdessük
az õ Evangéliumát. Régen e felszólítást
úgy váltották tettre a keresztények, hogy
személyesen, házról házra járva, utcákon,
tereken mondták el az embereknek a jézu-

si remény és kiengesztelõdés lelkesítõ
üzenetét. A mi korunknak is égetõ szüksé-

ge van Isten igéjére, és a remény éleszté-

sére, hogy annak lángja ki ne aludjék.
Napjainkban is sok jóakaratú keresztény
törekszik arra, hogy ismertté tegye az em-

berek számára Jézust. Maga Jézus Krisz-

tus ad nekik erõt, hogy az igazságot és a
békét szolgálják.

A modern hírközlési eszközök igen al-

kalmasak ara, hogy az Istentõl küldött
élet igéjét elvigyék az emberekhez. Hasz-

nálatuk azonban leleményességet, körül-

tekintést és bölcsességet igényel. A ter-

jesztett információk legyenek pontosak
és hitelesek. Csak a pontos és hiteles köz-

lések szolgálják a békét és az igazságot.
A modern hírközlési eszközök, külö-

nösen az internet korszakában téves in-

formációk is rövid idõ alatt bejárhatják
az egész világot, és kiszámíthatatlan kö-

vetkezményekkel járhatnak. Ezzel szem-

ben a helyes, megbízható és jól kiválasz-

tott közlések nagyon sok jót tesznek. Jé-

zusról mondja a Szentírás, hogy „körül-

járt és jót tett” (ApCsel 10,38). Mi is sok
jót tehetünk a hírközlési eszközök által,
ha ezekkel segítjük az embereket, hogy
építsék Isten országát, vagyis hogy épít-

senek egy olyan világot, amely az egyete-

mes testvériségen alapszik. Legyünk az
igazság, igazságosság, a szeretet és a
szabadság hírnökei, mert – amint ezt
XXIII. János pápa egyik utolsó beszédé-

ben megmondta – e négy oszlop tartja
fenn a világ békéjét.

(Pierre-Baptiste Cordier-Simonneau,
a francia Imaapostolság munkatársának
írása alapján)

Az evangelizálásért végzett ima-
szándék: (Mária vezetése) Hogy Má-
ria, az evangelizálás csillaga vezesse az
Egyház küldetését Krisztus minden
nemzetnek szóló hirdetésében.

Elmélkedjünk Szûz Mária Erzsébetnél
tett látogatásáról. Máriának e látogatása
nagyszerû példa az Egyház és minden ke-
resztények számára. Az Egyház természe-
ténél fogva Evangélium-hirdetõ küldetés-
ben jár. Arra kapott meghívást, hogy hir-
desse az Evangéliumot mindig és minde-
nütt, és adja a hitet minden embernek és
minden kultúrának. „Azokban a napokban
Mária útra kelt, és sietve elment a hegyek
közé, Júda egyik városába” (Lk 1,39) –
mondja az evangélium. Mária elhagyja
otthonát, messzi földre siet, kilép szokásos
környezetébõl. Mi is arra vagyunk hivatva,
hogy kilépjünk önmagunkból. Akárcsak
Ábrahámot, bennünket is szólít az Úr,
hogy lépjünk ki saját szûk világunk biz-
tonságából, és merjünk más emberekhez
közelíteni, új helyekre menni. A feltámadt
Krisztus mondja tanítványainak: „Amikor
leszáll rátok a Szentlélek, erõ tölt el benne-
teket, és tanúim lesztek… a föld végsõ ha-
táráig.” (ApCsel 1,8)

E küldetésünkben Krisztus Máriát ál-
lítja mellénk – útitársként és gondoskodó
édesanyaként. Õ biztosít bennünket ar-
ról, hogy Fia, Jézus mindig velünk lesz,
amint megígérte.

(Folytatás a 4. oldalon)

Az IOR, a Vallási Mûvek Intézetének
jövõjérõl rendelkezik az a javaslat, ame-
lyet az erre a célra nemrég fölállított bí-
borosi bizottság dolgozott ki a Szentszék
más illetékes szerveivel együtt. Ferenc
pápa elfogadta a tervet, amelynek értel-
mében a IOR tovább folytatja készséges
szolgálatát, pénzügyi szolgáltatásaival
segíti a Katolikus Egyházat az egész vi-
lágon. A pénzintézet által nyújtott szol-
gáltatások támogatják a Szentatya egye-
temes lelkipásztori küldetését,
valamint azokat az intézmé-
nyeket és egyéneket, akik köz-
remûködnek küldetésében.

Az IOR tevékenységét ez-
után is a szentszéki Pénzügyi
Információs Hatóság ellenõrzi.
A 2013-ban hozott pápai motu
proprio, valamint az átlátható-
sági, ellenõrzési és pénzügyi in-
formációs törvény alapján be-
vezettek egy kiterjedt és részle-
tes jogi-intézményi struktúrát,
amelynek célja, hogy szabá-
lyozza a Szentszéken és a Vati-

kánvárosi Államon belüli pénzügyi tevé-
kenységeket. Amint azt Pell bíboros pre-
fektus megerõsítette, a Szentszék fontos-
nak tartja, hogy rendszeresen és fenntart-
ható módon lépést tartson az irányadó
nemzetközi normákkal ebben a tekintet-
ben. A 2012-ben elindított és 2013-ban
érezhetõen felgyorsult normatív szabályo-
zási és átláthatósági folyamat lényegbevá-
gó az intézet jövõje szempontjából.

(VR)

A V A T I K Á N I P É N Z I N T É Z E T J Ö V Õ J E

George Pell bíboros

Bár Ferenc pápa megáldotta Russell
Crowe-t, a római Katolikus Egyház hi-
vatalos olaszországi lapja, az Avvenire
lesújtó véleményt közölt az Istent nyo-
mokban sem tartalmazó Noé mozifilm-
rõl, ami így csak egy elpazarolt lehetõ-
ség – írja a The Hollywood Reporter.

Pedig Russell Crowe, Darren Aronof-
sky rendezõvel, Scott Franklin producer-
rel és a Paramount alelnökével, Rob
Moore-ral karöltve még a Vatikánba is
lezarándokolt március 19-én, hogy a pá-
pától áldást kérjenek magukra és a filmre
(ezt meg is kapták – igaz, 40 000 másik
hívõvel együtt, akik akkor a Szent Péter
téren álltak).

Az Avvenire újságírója így fogalma-
zott a „furcsa és zavarba ejtõ” filmrõl:
„Látványos, viszont hiába keresztezte a
Gladiátort a Harry Potterrel és A Gyû-

rûk Urával, túl messzire távolodott a Te-
remtés könyvébõl megismert, bibliai
Noé-történettõl.”

A negatív kritika ellenére a lap nem szó-
lította fel bojkottra a keresztény híveket. �

R Ó M Á B A N S E M
KEDVELIK A NOÉT
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Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetõje

A székelyföldi származású Kovács Gergely 1997 óta a Kultúra Pápai Ta-
nácsának (a Szentszék kulturális minisztériumának) szolgálatában áll,
amelynek jelenleg irodavezetõje. Több szentszéki intézmény munkatársa.
2012 februárja óta Márton Áron szenttéavatási ügyének posztulátora. Az er-
délyi Krónikának adott interjúban pályafutásáról, vatikáni munkájáról,
Márton Áron boldoggáavatásával kapcsolatos posztulátori feladatairól és
Ferenc pápáról beszélt.

– Hogyan jutott el a Szé-
kelyföldrõl a Vatikánig? Ke-
vesen mondhatják el maguk-
ról Erdélyben, hogy ilyen pá-
lyát futottak be.

– Errõl azt kellene meg-
kérdezni, aki úgy rendelke-
zett, hogy Rómába menjek.
A Katolikus Egyház felépí-
tése hierarchikus. Egy pap
engedelmeskedik elöljáró-
jának, püspökének. Az én
esetemben is így történt.

Amikor kispap voltam
Gyulafehérváron, az 1989-
es változás után kiküldtek
Rómába. Hat évig tanultam,
befejeztem a kötelezõ teoló-
giai alapképzést, utána egyházjogi
doktorátust szereztem, majd hazatér-
tem, és Marosvásárhelyre kerültem
káplánnak. Belevetettem magam a
munkába, ám egy év elteltével Jakubi-
nyi érsek úr közölte velem: csomagol-
jak, mennem kell vissza Rómába, a
Szentszéknél fogok dolgozni.

Tehát semmiképp sem az én kezde-
ményezésemrõl van szó, az érsek urat
kéne megkérdezni, ki kérte meg õt, és
miért gondolták úgy, hogy engem
küldjenek Rómába. Az érsek megbí-
zott vele, én pedig engedelmeskedtem.
Amikor úgy dönt, hogy jöjjek haza –
hiszen egyházjogilag továbbra is a
Gyulafehérvári Egyházmegyéhez tar-
tozom –, akkor csomagolok. Elsõsor-
ban pap vagyok, és a papi szolgálato-
mat végzem, bárhol is legyek.

– Hogyan telik egy napja a Vatikán-
ban?

– Úgy kell elképzelni, mint egy mi-
nisztériumi alkalmazottat, aki reggel-
tõl estig az irodában végzi a munkáját.
De korántsem unalmas munka ez, nem
csak papírokat írunk, gépelünk, nyom-
tatunk, iktatunk. Munkahelyem a Kul-
túra Pápai Tanácsa, amely a Szentszék
kulturális minisztériumának tekinthe-
tõ. Nemzetközi a személyi összetéte-
le: a mexikóitól az indiaiig, a franciá-
tól a spanyolig, az erdélyiig mind ott
vagyunk, és egy csapatot alkotunk. Én
Közép-Kelet-Európát és a német
nyelvterületet követem, mindent, ami
itt történik a kultúra terén; ha minisz-
ter-, nuncius-, püspök-, mûvész- vagy
látogatócsoport érkezik a Vatikánba,
õket fogadnom kell, szóba kell állni
velük, a látogatásokat elõ kell készíte-
ni. Idõnként utaznom is kell: konfe-
renciákra, kiállítás-megnyitókra. De a
kultúra ennél sokkal mélyebb dolog.
Mindenki a saját kultúrájában él, mi-
közben az Evangélium mindenki szá-
mára egy és ugyanaz. Elég megnézni
egy afrikait, aki esetleg táncol a szent-
misén, vagy egy ázsiait, mindenki a
saját kultúrája szerint katolikus, és ez
rengeteg érdekes kérdést vet fel.

Hosszan sorolhatnám, mi minden-
nel foglalkozunk még, például a sze-
kularizáció problémájával, a fiatalok
világával. Reggel hétkor kezdem a
munkám, és elõfordul, hogy este hét-
kor még az irodában vagyok. De ott-
hon is akad tennivalóm, hiszen Már-
ton Áron boldoggáavatási ügyének
posztulátora is vagyok.

– Mi konkrétan a posztulátor feladata?
– A posztulátor posztulál, azaz ké-

relmez, mozgatja az ügyet, megteszi
mindazokat a lépéseket, amelyek

szükségesek az ügy elõrehaladásához.
Ismeri az eljárás folyamatát, és elvég-
zi az ezzel járó feladatokat. Összekötõ
kapocs a boldoggá- vagy szenttéava-
tást kérelmezõ egyházmegye és a
Szentszék között.

– Miért nevezik pernek a boldog-
gáavatás folyamatát? Feltehetõen nem
sok köze van a polgári perekhez.

– Így igaz, ezért sokkal jobb eljárás-
ról vagy ügyrõl beszélni. Azért neve-
zik egyébként pernek, mert amikor az
egyházmegyében elkezdõdik a folya-
mat, vannak bizonyos vonásai, ame-
lyek perre utalnak. Azon kívül, hogy
össze kell állítani egy dokumentációt,
ki kell hallgatni a még élõ tanúkat. Ez
úgy történik, hogy kinevezik a fel-
adattal megbízottakat, akik esküt tesz-
nek, hogy munkájukat hûségesen, ti-
toktartás mellett végzik. Tehát kihall-
gatás történik, kérdéseket tesznek fel,
aminek perjellege van.

– Hol tart most Márton Áron ügye?
Mennyi idõbe telhet, amíg sikerül ered-
ményt elérni?

– Arra nem lehet válaszolni, hogy
mikorra remélhetõ Márton Áron bol-
doggáavatása, mert rengeteg tényezõ-
tõl függ, ami semmiképp nem rajtam
múlik. Márton Áron esetében létezik
egy „technikai szempontból” fontos
körülmény: nem volt vértanú, ellentét-
ben például Bogdánffy Szilárddal
vagy Seper Jánossal, akik meghaltak a
hitükért. Az õ esetükben azt kell iga-
zolni, hogy valóban a hitükért adták az
életüket. Márton Áron esetében azt
mondjuk, hogy õ hitvalló, ezért az
egész életét ki kell vizsgálni, ezért ha-
lad sokkal lassabban a folyamat. És ha
ez meg is történik, mert valóban szent-
ként élt, akkor még mindig egy csodá-
nak is történnie kell az õ közbenjá-
rására. Amit megint hosszan ki kell
vizsgálni, ami idõigényes, ezért van
ez az eltolódás. Vannak fejlemények,
de sok kutatás van még hátra, ezen
dolgozunk.

– Mi változott a Vatikán életében Fe-
renc pápa megválasztása óta?

– Azt mondanám, hogy a Vatikán
életében konkrét változás nincs. A
mindennapi munkában nem sok min-
den változott. Ugyanazt kell tenni, leg-
feljebb a hangsúly változik, hogy mit
tartunk fontosabbnak, mire figyelünk
jobban oda. Vitathatatlan, hogy Ferenc
pápa megválasztása óta érezhetõ egy-
fajta másság, ami annak is betudható,
hogy latin-amerikai, és az aktív paszto-
rációból jött: Buenos Airesben ott volt
a hívek között. Ez az, amit érzékelni le-
het nála, az élet ízét. �

Mindenki a saját kultúrája szerint katolikus

C S E R H Á T I F E R E N C P Ü S P Ö K
B É C S B E N B É R M Á L T

(Folytatás az 1. oldalról)
Elõször Horgoson, Martonoson és

Adorjánban koszorúztak, ahol kísérõ-
jük és elõadójuk Forró Lajos törté-
nész, a Délvidéki Kutatóintézet tagja
volt, aki húszéves korában kezdte fel-
tárni, mi is történt valójában a nagyap-
jával. A martonosi emlékház megláto-
gatását követõen levetítették a kutató
Jelöletlen sírok címû dokumentum-já-
tékfilmjét, amely megrendítõ hatást
váltott ki a vendégekben.

Az elõadó – személyes érintettsége
okán a téma egyszerre szenvedélyes és
szakavatott ismerõje – nemcsak az egy-
kori szerb terror módszertanát ismertet-
te, hanem a történelmi feltárás mai hely-
zetét is. Mint elmondta: a szerb állam
még nem problémamentesen, de vi-
szonylag konstruktívan áll hozzá a kuta-
tómunkához és az emlékhelyek méltó
megõrzéséhez.

Belgrádban hamarosan megnyílik a
kommunizmus áldozatainak múzeu-
ma, amely a Délvidék anyagait is tar-
talmazza majd, és ahol a budapesti Ter-
ror Házához hasonlóan a gyilkosokat is
azonosítani kívánják majd, fotókkal,
nevekkel.

A rehabilitációs eljárások lassan, de
eredményesen folynak, sokan szerb álla-
mi kárpótlást is kaptak – utóbbit a ma-
gyar állam hathatós közbenjárásának is
köszönhetõen.

A tömegsírok azonban ma még méltó
temetés nélkül rejtik halottaikat „Az ál-
dozatok elsõ igazán illõ eltemetését Mar-
tonoson fogjuk végezni, még kicsit vá-
runk, vajon Szerbia megteszi-e az elsõ
lépést, de ha nem, akkor mi magunk
kezdjük el a sírok feltárását. A végtisz-
tesség megadásának meg kell történnie”
– mondta Forró Lajos.

Az áldozatok száma, akiket a parti-
zánok a legbrutálisabb módokon öltek
meg, pontosan máig sem ismerhetõ:
nyilvántartások híján a szakértõk húsz-
és negyvenezer közöttire becsülik,
amelybõl körülbelül tízezer a névvel
azonosítható.

Nem kizárólag magyarok, hanem más
nemzetiségûek is. De nemcsak a kivég-
zettek tekintendõk áldozatoknak, hanem
az életben maradt árva gyermekek is, és
akik õket felnevelték, az özvegyek, a ki-
semmizett tízezrek, a menekülésre
kényszerített sokaság, nem beszélve az
elszenvedett történések máig húzódó,
generációkon átívelõ lelki hatásairól.

Ma már tudható, hogy a kisebb közsé-
gekben a szerb gyilkosokat szinte kizá-
rólag egyéni vagyonszerzés vagy szemé-
lyes bosszú sarkallta a szörnyû tettekre,

melyek néha teljesen elferdült, beteges
hajlamra is utaltak: Szilvácon az M alak-
ban megásatott tömegsír, Kanizsán a tö-
meges csonkítások, Zomborban a fog-
lyok parázson futtatása.

Bármennyire is megdöbbentõ, a papo-
kat még válogatottabb kínzásokban ré-
szesítették. Utóbbiak közül az elsõ méltó
emlékhelyet Werner Mihály, martonosi
plébános kapta.

A délvidéki emlékút Újvidék, Bács-
földvár, Csúrog és Óbecse érintésével
folytatódott, végül Bajmokra és Szabad-
kára látogattak a résztvevõk.

A szabadkai Zentai úti temetõben
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium államtitkára is be-
szédet mondott, kiemelve: az igazság ha-
talma gyõzött egy olyan hatalom „igaz-
sága” felett, amely az emberek legalan-
tasabb ösztöneire építve tartotta rettegés-
ben a délvidéki magyarokat. Beszélt a
magyar állam elkötelezettségérõl az em-
lékhelyek méltó megõrzésében és az em-
lékezés kultúrájának ápolásában, egy
olyan történelmi idõszakkal kapcsolato-
san, amelynek soha többé nem szabad
visszatérnie.

*
A szerb–magyar történelmi megbé-

kélés jegyében tavaly, 2013. június
26-án, a II. világháborúban ártatlanul
megölt magyar és szerb áldozatok
vesztõhelyén, a vajdasági Csúrogon
Áder János magyar és Tomislav Niko-
liæ szerb államfõ közösen rótta le ke-
gyeletét.

Áder János ezt megelõzõen Belgrád-
ban, a szerb parlamentben mondott be-
szédében bocsánatot kért azokért a bû-
nökért, amelyeket a II. világháború so-
rán magyarok követtek el ártatlan szer-
bek ellen a Vajdaságban. Nyilatkozatot
fogadtak el, amely elítélte az 1944–
45-ös vajdasági vérengzéseket, és a
kollektív bûnösség szellemében hozott
háborús határozatokat.

A szerb elnök azt is hangsúlyozta,
hogy „a következõ generációk vállá-
ról le kell venni a múlt terheit, eljött a
kölcsönös bocsánatkérés és megbo-
csátás ideje.”

Áder János kiemelte: „Ami itt és a
környezõ magyarlakta településeken
történt, tömeges bosszúhadjárat része
volt… közel hetven évet kellett vár-
nunk arra, hogy egymás szemébe néz-
ve közösen is kimondhassuk: a bûnnek
nincs származása sem nemzetisége,
nincsenek bûnös népek, csak bûnös tet-
tek, bûnös indulatok, bûnös emberek
vannak.”

Magyar Kurír

A T Ö M E G S Í R O K F E L T Á R A T L A N O K

„A Szentlélek ma is mûködik benne-
tek” – mondta Cserháti Ferenc püspök
március 23-án, vasárnap a Bécsi Magyar
Katolikus Egyházközségben, ahol kilenc
fiatalt és öt felnõttet bérmált meg.

A püspök prédikációjában bátorítot-
ta a fiatalokat és minden jelenlévõt,
hogy használják a bennük lakozó
Szentlélek erejét, hogy hatá-
sa érezhetõ legyen társadal-
munkban. Vállaljanak fele-
lõsséget embertársaik iránt,
hogy szebb és élhetõbb le-
gyen világunk. Arra buzdí-
totta õket, hogy õrizzék meg
értékeiket, és álljanak ki a
közös európai keresztény
kultúra mellett.

Elõzõ este Ferenc püspök
a Stephasdomban hálaadó
szentmisét mutatott be a bé-
csi Európa-klub mûködésé-

nek ötvenedik évfordulója alkalmából,
majd a bécsi magyar nagykövetségen
Ex Libris-díjat vehetett át, melyet jel-
képesen továbbadott azoknak a papok-
nak és híveknek, önkéntes munkatár-
saknak, akik a nyugati szórványma-
gyarságban dolgoznak.

Magyar Kurír

Kilenc fiatalt és öt felnõttet bérmált meg
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A magyar fiatalok elvándorlása, a lon-
doni, angliai boldogulás a dokumentum-
filmesek, újságírók egyik kedvenc témá-
ja manapság. Elõszeretettel mutatnak be
keserves életutakat, vagy éppen sikertör-
téneteket, melyek fõleg fiatalokról szól-
nak. Hogyan lesz a kilátástalan mosoga-
tófiúból sikeres vállalkozó? S a nyelvtu-
dás nélküli „nanny”-bõl öt év alatt bizto-
sítási tanácsadó? A téma meglehetõsen
felülreprezentált, ugyanakkor a hú-
szas-harmincas éveikben járó magyar fi-
atalok külföldi életének egyik nagyon
fontos elemét mégis rendkívül keveset
emlegetik. A kezdeti, idegen országba,
idegen környezetbe való küzdelmes,
munkás beilleszkedés nehézségei után –
tapasztalataim szerint – sokan ébrednek
rá arra, hogy hiányzik nekik a magyar
szó, társaság, kultúra, illetve arra, hogy
magyar gyökereiket megõrizni és to-
vábbadni: érték. Ezért önkéntesként,
szabadidejükben rengeteget tesznek
szerte az Egyesült Királyságban.

Birminghamban egy „pub”-ban ma-
gyar néptánctanítás folyik szombat este,
majd népi játékok, magyar zeneszámok
szólnak, és magyar szót hallani minden-
felé. Ez a magyar találkozó rendszeres
errefelé, az ötlet két fiataltól származik,
akik beleuntak a magyar kulturális élet
sivárságába, és úgy döntöttek, hogy mi-
nél színvonalasabb találkozók megszer-
vezésért dolgoznak szabadidejükben.

A skóciai Glasgow egyetemén, ahol
sok magyar hallgató tanul. Az Adam
Smith épület negyedik emeletére sietek,
éppen néptáncpróbát tart a Hungarian
Society. Elõször megrémülök a labirin-
tusszerû épületben, de meghallom a ma-
gyar népzenét, ami egybõl útbaigazít. Ti-
zennégy fiatal próbál lelkesen a másnapi
nagy eseményre, az Eastern European
Dance Nightra, ahol magyar néptáncot

és táncházat tartanak majd. Elárulhatom:
fergetegesen sikerült, az egész egyetem,
aki csak befért az épületbe, ujjongva tán-
colta a moldvait.

London, március 15. Ünnepi mûsor
zajlik éppen, elõadják a Londoni Ma-
gyar Iskola Plusz tanulói, pazarul be-
mutatva a forradalom eseményeit. Hét-
végi iskola, kéthetente szombaton gye-
rekeknek, fiatal tanárokkal, akik ön-
kéntesen dolgoznak nyelvünk és kultú-
ránk megtartásáért.

London ismét, március vége. Egy
parkban magyar cserkészek és kiscser-
készek menetelnek, játszanak, oldanak
meg feladatokat, arcukon felszabadult
mosoly, s közben gyakorolják a magyar
nyelvet. A foglalkozások és kirándulá-
sok rendszeresek, kéthetente hétvégén
tartják fiatal édesanyák vezetésével, és a
vasárnapot magyar szentmisével kezdik.

London megint. Ha magyar ünnep,
akkor a Magyar Kultúra és Örökség Ala-
pítvány – önkéntesei, tagjai mind fiata-
lok. Mikuláskor, farsangkor, gyerekna-
pon vendégeik az itt élõ gyermekek és
szüleik, játékokon keresztül ápolják a
magyar kultúrát.

Szóval Birminhgam, London, Glas-
gow, de lehetne Manchester, Woking,
Bristol, Brighton, lehetne még hétvégi
iskola, közösség, katolikus vagy refor-
mátus fiatalok értékteremtõ munkája, hi-
szen annyi van, hogy nem gyõzöm szá-
molni és számon tartani.

Az itt élõ fiataloknak fontos a szárma-
zásuk, s kinek-kinek idõbe telik, de van
egy pont, ahol mindnyájan visszatalál-
nak a gyökereikhez, vallásukhoz, önma-
gukhoz, s egy közösséghez. Mert egye-
dül nem megy.

Gyolcsos Mária,
a Kõrösi Csoma Sándor Program

angliai munkatársa

Gyerekeknek

A V O N A L Z Ó

Májusban lesz elsõáldozó a legkiseb-
bik unokám. Andreának hívják, de mi ki-
csi korától Angyalkának szólítjuk néha.
Rajta ragadt ez a név, mert nagyon ked-
ves és jó kislány volt. Ma is igyekszik
kedves és jó lenni. Talán ebbõl is adódott
most a probléma.

Napok óta láttam, hogy nagyon erõsen
töpreng. Mintha nem férne a fejébe vala-
mi. Aztán végül elõállt a kérdésével – mert
gyakran engem tüntet ki a bizalmával.

Nagymama, én jó gyerek vagyok? –
Igennel válaszoltam, de éreztem, hogy
ezzel nincs vége a beszélgetésnek. Ép-
pen hogy most kezdõdik.

Angyalkának ugyanis az a gondja,
hogy miért kell neki gyónnia az
elsõáldozás elõtt. – A többi elõtt sem fog
majd ártani – mondtam, hogy egy kis
idõt nyerjek a válaszhoz.

A hittanórán errõl nem volt szó? –
kérdeztem értetlenül. Volt, csak õ még-
sem érti egészen. Szokott imádkozni, de
nem szokott káromkodni, minden vasár-
nap elmegy a misére, tiszteli a szüleit és
még a nagyanyját is, nem öl, de nem is
bántja a többieket…

Az is bûn, ha az ember nagyon jónak,
bûntelennek képzeli magát – mondtam.
Láttam, ez gondolkodóba ejtette Angyal-
kát. Alighanem eszébe jutott egy s más,
hogy bizony õ is szokott kötekedni a test-
véreivel, olykor trehány módon végzi el az
iskolai feladatait, a múltkor könnyes szem-
mel jött oda hozzám is bocsánatot kérni.

Jó volna ezekrõl nem megfeledkezni. Ne-
künk jó, ha az apróbb vétkeinket is észre-
vesszük: hogy ne nõjenek nagyra bennünk.

Nekem nagy szerencsém volt, mond-
tam, és elmeséltem az unokámnak az elsõ
komolyabb bûnömet, amelyre emlékez-

tem. Annyi idõs lehettem, mint õ most. És
elloptam a mellettem ülõ osztálytársam,
Kerekes Laci vonalzóját. Pedig volt saját
vonalzóm. De a Lacié valahogy különle-
ges volt. Lehet, hogy nem is a vonalzó tet-
szett igazán, hanem a Laci? Talán így
akartam fölhívni magamra a figyelmét…
„Ez nagy butaság volt, nagymama…” –
állapította meg Angyalka. Az bizony. La-
ci dühösen kérdezte, nem láttam-e a vo-
nalzóját, aztán legyintett, és nem törõdött
többet az elveszett vonalzóval. Velem pe-
dig még kevésbé. Aztán hetekig rejteget-
tem a zsákmányt, és rá se tudtam nézni a
fiúra, akinek addig mindig kerestem a pil-
lantását. Égetett a szégyen, végül apró da-
rabokra törtem a vonalzót, és a város túlsó
végén bedobtam egy szemétládába. Leg-
szívesebben visszaadtam volna, de nem
volt hozzá bátorságom. Mert hát hogy
mondhattam volna el?

A gyóntató atya azt mondta, hogy az a
vonalzó figyelmeztessen az egyenes út-
ra. Álljak oda Laci elé, és kérjek tõle bo-
csánatot. Nem egykönnyen szántam rá
magam, és akkor már késõ volt: egyik
napról a másikra elköltöztek a városból.

Hatvan év után is emlékszem erre az
esetre, amit nem tudtam jóvátenni. De
megjegyeztem belõle, hogy milyen za-
varos dolgokat képes csinálni az ember.
És hogy oda kell figyelnünk magunkra,
mert nemcsak sok jó, hanem sok rossz is
kitelik tõlünk.

Nem tudom, mire gondolt Angyalka,
amit meséltem neki, vagy ami arról eszé-
be jutott, de nagy komolyan bólogatott.
Aztán rám nézett. „Igen, szombat dél-
után megyünk gyónni, és vasárnap lesz
az elsõáldozás.”

Erzsébet néni

A Munkácsi Római Katolikus
Egyházmegye támogatásával 2008-
ban megalakult Család és Élet
Egyesület számos, a család és a
közösség jövõje szempontjából
fontos célt igyekszik teljesíteni.
Vállalt feladatai között szerepel a
megfogant élet védelme, a krízis-
ben levõ várandós édesanyák segí-
tése, az abortuszon átesett nõk lel-
ki gondozása, valamint a családi
problémák megoldásához nyújtott
szaktanácsadás. Nemrégiben – a
megyei gyermekkórház, több kár-
pátaljai cég, valamint a brooklyni máriás
imacsoport tagjainak támogatásával – is-
mét jelentõs eseményt valósított meg az
egyesület: a munkácsi gyermekkórház
oldalában ugyanis megnyitották az
„élet-ablak”-ot.

Popovicsné Palojtay Márta, a Család és
Élet Egyesület tagja a Kárpátalja Online
hetilapnak elmondta: az ablak arra szolgál,
hogy a nem kívánt újszülöttek esélyt kap-
janak az életre. Az ablak nem véletlenül
került egy, a vizslató szemektõl eléggé fél-
reesõ helyre: mindez a szülõ(k) anonimitá-
sát szolgálja. Itt bárki elhelyezheti nem kí-
vánt újszülöttjét teljesen titokban, anélkül
hogy bárki bármit kérdezne tõle.

Az ablakot kinyitva be lehet tenni az új-
szülöttet egy külön erre a célra kialakított
bokszba. Ezt követõen néhány perc múlva
jelez egy készülék, amely figyelmezteti az
ügyeletes nõvéreket: kisbaba érkezett.

Szerte a világon – köztük Ukrajnában
is – sok helyen mûködik ilyen ablak, ám
Kárpátalja tekintetében mégis ritkaság-
számba menõ dologról van szó. Popo-

vicsné Palojtay Márta elmondta: az euró-
pai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy
azokon a helyeken, ahol kihelyeztek
ilyen ablakokat, számos csecsemõ ma-
radt életben, hiszen a szülõ – élve a lehe-
tõséggel – gyermekét inkább itt helyezte
el. Egy közeli példával mintázva az
„élet-ablak” hasznosságát: Csehország-
ban például az elmúlt egy esztendõ alatt
negyvennyolc csecsemõ menekült így
meg – tájékoztatott a Család és Élet
Egyesület képviselõje, aki hangsúlyozta:
Az „élet-ablak” egy lehetõséget, egy
esélyt jelent a magatehetetlen csecse-
mõknek. Ám azokhoz is szól, akik el
akarják dobni megfogant gyermekük
életét. Arra kérjük õket, hogy adjanak
nekik esélyt az életre!

Az avatóünnepségre Munkács váro-
sának, illetve a megyei gyermekkórház
képviselõinek jelenlétében került sor,
melynek alkalmával a történelmi egyhá-
zak képviselõi – köztük Pogány István és
Petenko Miron római katolikus atyák –
megszentelték az ablakot. �

É L E T - A B L A K M U N K Á C S O N
Esély az újszülötteknek

Fiataloknak

E G Y E D Ü L N E M M E G Y

Számos csecsemõ marad életben

Amikor Mária köszöntötte Erzsébetet,
Erzsébet méhében megmozdult a magzat
(Lk 1,41). Keresztelõ Szent János mint
magzat, örömmel érzi meg a Mária méhé-
ben rejtõzködõ magzatnak, Jézusnak je-
lenlétét. Itt láthatjuk minden missziós
vándorlás igazi céljának megvalósulását:
odavinni és odaadni az embereknek az élõ
és személyes Evangéliumot, ami nem
más, mint maga Jézus Krisztus. Jézus az
egyetlen valódi kincsünk, amit az emberi-
ségnek adhatunk. Õrá vágyakozik a mai
ember is, még ha nem ismeri is õt. Õrá
van nagy szüksége egész világunknak.

Íme, ez a mi rendkívül nagy felelõssé-
günk. Vállaljuk örömmel és elkötelezett-
séggel, hogy kultúránkban valóban az
igazság, az igazságosság, a szabadság
és a béke uralkodjék. Éljük át ezt a fele-
lõsségünket azáltal, hogy testvéri egyet-
értésben hallgatunk Isten igéjére, meg-
törjük az eucharisztikus kenyeret, és áll-

hatatosan kitartunk az imádságban
(ApCsel 2,42).

(XVI. Benedek pápa 2010. május 31-
én mondott beszéde)

Szûz Mária, te, aki tudtál másokra hall-
gatni, nyisd ki fülünket. Taníts meg bennün-
ket Fiad Jézus szavainak meghallgatására;
add, hogy figyelmes füllel reagáljunk a ben-
nünket körülvevõ valóságra, és hallgassunk
minden velünk találkozó emberre, különö-
sen a szegényekre, szükséget szenvedõkre
és nehézségekkel küszködõkre. Mária, te
határozott döntéseket tudtál hozni. Világo-
sítsd meg szívünket és lelkünket, hogy habo-
zás nélkül engedelmeskedjünk Fiad, Jézus
szavának; adj nekünk bátorságot, hogy
merjünk határozottan dönteni, és ne csak
sodródjunk a világgal. Mária, te a tettek
embere voltál, mozdítsd meg kezünket és lá-
bunkat, hogy sietve közeledjünk másokhoz,
vigyük el hozzájuk Fiad, Jézus szeretetét, és
vigyük a világnak az Evangélium világos-
ságát, úgy, ahogyan te tetted. Ámen.

(Ferenc pápa 2013. május 31-én mon-
dott imája)

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)

I I . J Á N O S P Á L K Ö Z B E N J Á R T É R T E

A Costa Ricából származó Florybeth
Mora Diaz négy gyermek édesanyja negy-
venhét éves korában agyvérzést kapott,
huszonnégy óra alatt életveszélyes állapot-
ba került. „Istenben kerestem támaszt, és
II. János Pál pápa közbenjárásáért imád-
koztam. Mivel állapotomat kilátástalannak
ítélték, elhagytam a kórházat.”

II. János Pál pápa boldoggáavatásának
élõ tévéközvetítését nézve különös dolog
történt. „Egyszer csak hangot hallottam
bensõmben, mely azt parancsolta, álljak
fel. És azt is éreztem, hogy erõm is van
hozzá. Az Úr megerõsítette lelkemet, el-
töltött békéjével és a gyógyulás bizonyos-
ságát adta nekem.”

Másnap reggel visszavitték az asszonyt a
kórházba. Errõl így számol be: „Elõször azt
gondolták az orvosok, valaki más diagnózi-

sát vélték az enyémnek. Mikor mégis be-
igazolódott, hogy a felvételek rólam készül-
tek, az orvosok teljes tanácstalansággal rea-
gáltak, tudták, hogy csoda történt.”

„Azt gondolom, azért történt velem a
csoda, hogy tekintetünket az égre irá-
nyítsuk, és elfogadjuk, Isten van, és nél-
küle nincsen élet. Hit és remény nélkül
nem lenne lehetséges egyetlen csoda
sem. Hinnünk kell abban, amit most nem
látunk, de melynek létezésérõl szívünk
és lelkünk meg van gyõzõdve.”

Florybeth asszony gyógyulásának
történetét Accanto a Giovanni Paolo II.
Gli amici e collaboratori raccontano (II.
János Pál mellett. Barátok és munkatár-
sak mesélnek) címmel az Ares kiadó ál-
tal megjelentetett kötet tartalmazza.

Magyar Kurír
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Floridai levél

Z Ü M M Ö G Õ K

A világhírû párizsi operaházban
pompás elõadásnak tapsol a nemzetkö-
zi közönség, mialatt odafönt – nem a te-
tõtérben, hanem a tetõszerkezetben –
másfajta „muzsika” tölti meg a teret,
bár itt is a „zümmögõk kórusa” domi-
nál. A lábakra tapadó, sárgán virító kis
kosarakban, ingajáratban hozzák haza
a közeli parkok kincseit a fáradhatatlan
„zümmögõk”, a Szajna parti metropo-
lisban éppen ezen a helyen otthonra ta-
lált méhek. De ne gondoljuk, hogy ez a
„megoldás” ritkaság volna. Más kupo-
lák, hatalmas tetõszerkezetek csakúgy
otthont nyújtanak nekik, mint a nagy,
híres hotelek és áruházak padlásai. De
ez utóbbi helyszíneken még más segít-
ségre is találnak, hiszen számos lapos
tetõre az üzletházak (jól számító) veze-
tõsége kaptárakat állít föl, s így a mé-
hek már a „készbe” érkeznek. Igaz, ez a
figyelmesség nem egészen ingyenes. A
gondoskodás – a téli etetés és a kaptá-
rak rendben tartása – fejében rendsze-
resen elveszik tõlük munkájuk eredmé-
nyét. Kipergetik a mézet, és díszes ki-
szerelésben – saját címkéjükkel mint a
cég valódi specialitását – jó pénzért
árusítják.

Mindezeket olvasva még azt gondol-
hatnánk, hogy ha a városi méheknek
ilyen jó dolguk van, mennyivel biztatóbb
a helyzetük a vidékieknek, az erdõk, a
kert- és mezõgazdaság birodalmában.
(És hála szorgos repdesésüknek, nem
marad el a növények beporzása, és ezál-
tal a mi alapélelmiszereinket sem fenye-
geti veszély. Legalábbis így gondolnánk
mi, laikusok. Csakhogy valójában éppen
egy ilyen helyzetbe mesterkedjük bele
magunkat…)

Jane Goodall, a csimpánzoktól a nö-
vények tanulmányozásához átpártolt
nagy hírû természettudós az év legna-
gyobb részében járja a világot. Földünk
és egyúttal a bolygó lakóinak egészsége
érdekében tárgyal – és ha kell, harcol –
a kizárólag a haszon után futó világcé-
gektõl a velük szemben „elnézõ” kormá-
nyokig szinte mindenkivel. Érthetõ te-
hát, hogy Jane komolyan foglalkozik a
méhek veszélyeztetett helyzetével is.
Harsány ébresztõ lehetne az a megálla-
pítása, mely szerint a génmanipulált ku-
koricát beporzó méhcsaládok hirtelen,
tömeges összeroppanása részben éppen
a természet rendjébe való beavatkozá-
sunk számlájára írandó. Az olyan helye-
ken, ahol vegyi anyagokkal „védik” a
termést, vagy szélsõséges az idõjárás,
mert a klímaváltozás hatott károsan a
növényzetre, a méhek kevés, gyakran
semmi táplálékot sem találnak… Mind-
ezek következménye lehet(ne), hogy a
méhekkel együtt – amint az egyik nép-
szerû, az egészséges táplálkozást propa-
gáló heti újság riasztó címében áll – mi
is éhen halunk…

Szerencsére, még nem tartunk itt.
Malcolm Sanford egyetemi tanár köny-
vében olvashatjuk, hogy az õserdõktõl a
kaptárakig vagy húszezer variánsa él a
méhek családjának. És a vészes hírek
hallatán, és egészséges önfenntartási
ösztöntõl vezérelve egyre több apró mé-
hészet alakul, még a városok körüli
„szabad” területeken is. És sok helyütt
követik Jane Goodall ajánlását: a városi
parkok virágait is a méhek igényei sze-
rint válogatják össze. Van, aki egy csa-
láddal kezdte, aztán ráérzett az ízére, s
ma egész oldalas, színes hirdetésben kí-
nálja a „tiszta, egészséges környezet-
ben” dolgozó méhcsaládjainak termé-
sét. És ami döntõ: nincsen egyedül! Töb-
bek között tisztviselõk, iparosok, orvo-
sok, egész nap az irodában görnyedõk
kedvelt mellékfoglalkozásává vált a mé-
hészkedés.

Bitskey Ella, Sarasota

Önzõ, egyéni okból. A Petõfi Irodalmi
Múzeum – miután 1992 óta tonnaszám
ajándékoztam nekik nyugati magyar doku-
mentumokat (újságokat, nyomtatványokat,
mintegy háromszáz levelet, ötszáz hangfel-
vételt…) – elhatározta, hogy egyrészt be-
mutat engem (geológus, író, költõ, festõ-
mûvész…), másrészt az általam tizenöt
éven át (1977–1992) szervezett Lugánói
Tanulmányi Napokat. Mindez március 6-
án, a Károlyi Palota dísztermében történt.

A bevezetõben Csorba Csilla igazga-
tónõ megköszönte a több mint húsz éven
át hozzájuk juttatott (s ma is folyamato-
san küldött) adományaimat, a „társadal-
mi munkát”, és további erõt, egészséget,
minden szépet, jót kívánt. Utána Varga
Katalin, az irattár vezetõje ismertette
szakszerûen a részleteket, majd én szere-
peltem egy szabadon elmondott szöveg-
gel. Fõ szempontom az volt, hogy egyszer
én beszéljek önmagamról, méghozzá nem
egy-egy tevékenységem kiemelésével, ha-
nem mint egységes egészrõl, a különbözõ
munkáim közötti összefüggések és köl-
csönhatások fényében. Milyen volt a
gyermekkorom, ifjúságom, vagyis ho-
gyan és miért lettem az, aki ma vagyok.

A Svájci Magyar Irodalmi és Képzõ-
mûvészeti Körrel (SMIKK) és a Lugánói
Tanulmányi Napokkal való foglalkozást
teljes egészében kedves, tudós barátom-
ra, az Írországból érkezett Kabdebó Ta-
másra bíztam, aki vette magának a fá-
radságot, hogy ebbõl az alkalomból Bu-
dapestre zarándokoljon és felelevenítse a
„régi szép idõk” légkörét és hangulatát.

Nagyon sokan voltak. Olyanok is,
akiknek a megjelenésére nem is számí-
tottam. A nevek felsorolását félve kísér-
lem meg, mert akaratlanul kifelejtek egyet-
kettõt, noha senkit sem akarok megbán-
tani. Röviden említem Cserháti Ferenc
püspök atyát; Borbándi Gyula írót, a
Szabad Európa Rádió szerkesztõjét;
Láng Józsefet, az Argumentum Kiadó
igazgatóját; az egri Lisztóczky László
tanár elõadónkat; Szíj Enikõ nyelvész
professzort; Jánosi Antal filmrendezõt
és munkatársát, Buckó Gyurit. A geoló-
gusok részérõl Dudich Endre mondott
megható köszöntõ beszédet. Póka Teréz,
Papp Péter is jelen volt. A közeli roko-
nokat, barátokat nem is említem.

Rengeteg ajándékot kaptam: virágot,
édességet, dedikált könyvet… Alig tud-
tam hazavinni.

Sorsszerû egybeesés volt az argentínai
Magyar Hírlap fõszerkesztõjének, Hay-
nalné Kesserû Zsuzsának a részvétele,
aki a „Magyar nõk a nagyvilágban” cí-
mû kongresszusra érkezett Budapestre.
Mint mondta, ez az összejövetel nagy él-
ményt jelentett számára, mivel az ötven
országból érkezett asszonyok egyértel-
mûen vallották magukénak a keresztény
értékrendet, a liberális eszmevilág ag-
resszív támadásainak a kivédését.

Nem szabad megfeledkeznem a Ma-
gyar Irószövetség tiszteletünkre rendezett
házi fogadásáról sem, melyen Szentmár-
toni János elnökkel és jeles írókkal, többek
közt Kalász Mártonnal, Szakolczay Lajos-
sal volt alkalmunk beszélgetni.

Erre az idõre esett több, fontos évfor-
duló, köztük a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja, amelyet ezúttal méltó-
képpen, az igazságnak megfelelõen és a
nemzeti érzelmek szellemében ünnepel-
tek meg. Bizony, sok részlet máig felde-
rítetlen és magyarázatra szorul.

Saáry Éva
*

Cserháti Ferenc püspök, az Életünk
fõszerkesztõje szívbõl gratulált Saáry
Éva munkásságához a külföldi magya-
rok szolgálatában, és megköszönte la-
punknak küldött érdekes írásait, ame-
lyekkel már évtizedek óta megörven-
dezteti az Életünk hûséges Olvasóit.

Szõnyi Zsuzsa, a Vati-
káni Rádió volt munkatársa
március 16-án, a betegek
szentségével ellátva, visz-
szaköltözött az égi hazába.

Az „aventinusi tün-
dér”, Szõnyi István festõ-
mûvész lánya, Budapes-
ten született 1924. októ-
ber 2-án. Hatéves koráig
Zebegényben élt. 1944.
március 19-én házasságot
kötött diákkori szerelmé-
vel, a pesti piaristáknál
végzett Triznya Mátyás
festõmûvésszel. 1949 feb-
ruárjában férjével átjutott
a magyar határon. Graz-
ból Velencébe, majd Fi-
renzébe menekültek to-
vább. 1949. július 25-én
érkeztek Rómába. A vá-
ros befogadta õket, cseré-
be a házaspár – Triznya
Mátyás halála (1991) óta
pedig Szõnyi Zsuzsa
egyedül – ötven éven ke-
resztül látta vendégül la-
kásában a világ minden
részérõl átutazó magyar
mûvészeket és tudósokat,
mûködtetve a Triznya-
kocsma néven ismertté vált
irodalmi szalont.

1950 és 1965 között az
Olasz Rádió magyar nyel-

vû adásának szer-
kesztõje volt, 1956-
ban magyar hetila-
pot szerkesztett és
olasz nyelvet taní-
tott a menekülttá-
borban a magyar
menekülteknek.
1965-tól 1969-ig az
olasz miniszterel-
nökség külföldi saj-
tóosztályának szer-
kesztõje és fordítója.
Bartóky Zsuzsa néven a
Szabad Európa Rádió al-
kalmi tudósítója, 1989-
tõl a Vatikáni Rádió mun-
katársa volt.

1984-ben a Szõnyi csa-
lád tagjainak második vi-
lágháború alatti humanitá-
rius tevékenységéért a je-
ruzsálemi Jad Vasemben
fát ültethetett a Világ Iga-
zainak fasorában.

Addigi élettörténetét a
Roma summus amor (Cs.
Szabó Lászlóval való le-
velezése), a Vándor és
idegen (Márai-levelek és
emlékek), a Triznya- kocs-
ma, és a Római terasz cí-
mû könyveiben írta le.

1999-ben az olasz ál-
lamelnök a Köztársasági
Érdemrend parancsnoki

fokozatának aranykereszt-
jét adományozta Szõnyi
Zsuzsának az olasz–ma-
gyar kultúrkapcsolatok
ápolásáért, majd 2013-
ban irodalmi munkásságá-
ért megkapta a Magyar Ér-
demrend középkeresztje pol-
gári tagozata kitüntetést.

2007 májusában haza-
hozta Rómából édesapja
összes festményét, és a
képekkel együtt õ is visz-
szatért szülõvárosába.

*
Szõnyi Zsuzsát márci-

us 28-án temették el Ze-
begényben. Lelki üdvéért
Rómában is tartottak gyász-
misét, melyet március 26-
án mutattak be a San
Girolamo della Caritá-
templomban.

(Magyar Kurír)

M I É R T J Á R T A M
B U D A P E S T E N ?

A történészek körében
régóta vitatott kérdés,
hogy kit ábrázol az élet-
nagyságú lovas szobor a
bambergi dómban. A kö-
zépkori szobrászat egyik
remekmûvének tartott al-
kotás eredete ugyanis is-
meretlen, csupán annyit
lehet róla tudni, hogy rö-
viddel a dóm 1237-ben
történt újjáépítése elõtt
készült, és évszázadok óta
– egy gótikus kõbaldachin
alatt – a templom nyugati
kórusának pillérét díszíti.
A közelmúltban az egyik
tekintélyes német napilap,
a Frankfurter Allgemeine
Zeitung fényképekkel il-
lusztrált hosszú cikket szen-
telt a rejtélynek, rámutatva
arra, hogy az ábrázolt alak-
kal kapcsolatos valamennyi
feltevést tudományosan cá-
folni is, ugyanakkor bi-
zonygatni is lehet.

A leginkább elterjed-
tebb állítás az, hogy Szent
István magyar király
szobra díszíti a bambergi
székesegyházat. Ezt egy
1729-bõl származó doku-
mentum is alátámasztja,
amely azzal érvel, hogy a
dómot a XIII. század ele-
jén az andechs-meráni
családból származó Ek-
bert püspök építtette újjá,
és õ közvetlen rokoni kap-
csolatban állt II. András
magyar királlyal, így ké-
zenfekvõ volt, hogy az el-
sõ magyar szent lovas
szobra kerüljön a temp-
lomba.

Az idõk folyamán
azonban számos ellenvé-
lemény is napvilágot lá-
tott. Sok mûtörténész

mindig is megmosolyogta
ezek egyikét, azt a felte-
vést, hogy a lovon ülõ
alak Jézus Krisztus volna,
merthogy a Megváltó
alakja hiányzik a székes-
egyház ótestamentumi
prófétákat, valamint apos-
tolokat ábrázoló szobrai
közül. Ezt már csak azért
is lehetett cáfolni, mert Jé-
zust a mûvészettörténe-
lem legfeljebb szamáron
ábrázolt formában ismeri.

Némileg jobban meg-
alapozottnak tûnt az az el-
képzelés, hogy a Nyugat

felé tekintõ lovas Nagy
Konstantin római császár
szobra, mégpedig az el-
lenfelével, Maxentiusszal
vívott döntõ csata elõtt.
Akkor, amikor – kortársa,
cezareai Özséb elbeszélé-
se szerint – estefelé a le-
nyugvó nap útját szemlél-
te, tehát Nyugat felé te-
kintett, az égen a kereszt
jele tûnt fel, amelyrõl az
„e jelben gyõzni fogsz”
feliratot olvasta le. Miu-
tán évszázadokkal késõbb
kiderült, hogy hamisít-
vány Nagy Konstantin

bullája, amelyben örö-
kös fenségjogot biztosí-
tott I. Szilveszter pápá-
nak és az õt követõ
összes egyházfõknek az
egykori Nyugatrómai Bi-
rodalom területén, semmi
sem indokolta, hogy a
bambergi székesegyház-
ban életnagyságú szobra
legyen a római császárnak.

Ehelyett terjedt el az a
feltevés, hogy a remekül
kidolgozott lovon a ma-
gyarok elsõ királya,
Szent István ül. Ezt ké-
sõbb azzal is alá lehetett
támasztani, hogy az alak
fején korona látható, ami
egyértelmûen világi ural-
kodóra utal, márpedig
egy templomban semmi
helye sincs királyoknak,
császároknak – hacsak a
koronás fõt nem avatták
idõvel szentté. Mint
ahogy ez I. Istvánnal is
történt, mert a Katolikus
Egyház fõleg az õ érde-
mének tekinti a Kár-
pát-medencében letele-
pedett magyarok keresz-
tény hitre térítését. A
szobor fejét díszítõ koro-
nából egyesek Szent
Henrikre, az elsõ magyar
király sógorára követ-
keztettek, ennek azon-
ban ellentmond, hogy az
õ esetében idõvel kiala-
kult egy szabványos áb-
rázolásmód, amely az
egykori uralkodót már
barázdás arcú, szakállas,
korosodó férfinak mutat-
ta be, mint ezt a bam-
bergi dóm Ádám-kapu-
ján elhelyezett szobra is
bizonyítja.

Vincze András

B Ú C S Ú S Z Õ N Y I Z S U Z S Á T Ó L

A B A M B E R G I L O V A S

Férjével 1949-ben, Rómában
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Kettõs ünnepet tartottak ápri-
lis 9-én a pilisvörösvári Szent
Erzsébet Otthonban. A fenntar-
tó Betegápoló Irgalmas Rend
alapítója, Istenes Szent János
tiszteletére a közösség magyar-
országi vezetõje, Kozma Imre
atya szentmisét mutatott be a
ház kápolnájában az otthon la-
kóinak és munkatársainak rész-
vételével. Ezt követõen megál-
dotta a Szent Erzsébet Otthont
alapító Manhertz Erzsébet SJC
testvér (1918– 2010) tiszteletére
berendezett emlékszobát.

Ennek az otthonnak a gondolata Ár-
pád-házi Szent Erzsébet bûvöletében,
Pilisvörösvár szülötte, Manhertz Erzsé-
bet testvér lelkében született meg –
mondta homíliájában Kozma Imre atya.

A szentmisét követõen az újonnan ki-
alakított Manhertz Erzsébet-emlékszo-
bában az intézmény vezetõje, Sas D.
Gyula beszédében felidézte az alapító
testvér emléke ápolásának legfontosabb
állomásait: a nõvér halálának elsõ évfor-
dulóján, 2011-ben teret neveztek el róla
szülõvárosában, Pilisvörösváron. Egy
évvel késõbb, A hit ereje címmel megje-
lent életrajzi kötetének magyar nyelvû
kiadása, amely a korábbi, kanadai kötet
bõvített változata. A Szent Erzsébet Ott-
hon tavaly ünnepelte fennállásának hu-
szadik évfordulóját: 1993 novemberé-
ben a testvér jelenlétében adták át a há-
zat. Erre az ünnepségre Kanadából ellá-
togatott Erzsébet testvér utódja, Szûcs
Mária – emlékezett vissza Sas D. Gyula
–, s a vele folytatott beszélgetések során

mindketten úgy érzetük, hogy valami
még kellene, ami a nõvér életét, munká-
ját közelebb hozza e ház lakóihoz. Ekkor
született meg az emlékszoba gondolata.

Itt minden egyes tárgy a testvérhez
kötõdik. Megtekinthetõ rendi ruhája, ci-
põje, rózsafüzére. Ez a gyönyörû Má-
ria-kép, a feszület, az Úti Boldogasz-
szony-kép mind-mind egykor a szobájá-
nak falán lógtak a kanadai Hamiltonban.
A kitüntetések és az oklevelek pedig azt
tanúsítják, hogy nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem a világ sok helyén elismer-
ték és elismerik az õ munkáját. Ebben az
emlékszobában szeretnék emberközelbe
hozni mûvét és személyét, s ezt a célt
szolgálja majd az idén õsszel megjelenõ
újabb könyv is, amelyben a testvér gon-
dolatait, elmélkedéseit és a környezeté-
ben egykor élõk visszaemlékezéseit fog-
juk közreadni. Ezt követõen Kozma Im-
re atya megáldotta a Manhertz Erzsé-
bet-emlékszobát.

Szöveg és kép:
Czoborczy Bence

M A N H E R T Z E R Z S É B E T
E M L É K E Z E T E P I L I S V Ö R Ö S V Á R O N

Ez évben a Szent István-díj tulajdono-
sa a százkét éves Tamás Aladárné Szûcs
Ilona lett, míg a Szent István-emlékér-
met a kilencvenkét éves Burián László
még mindig szolgálatot teljesítõ espe-
res-plébánosnak ítélte a
kuratórium. Az Eszter-
gomi Vármúzeum Ko-
ronatermében került sor
a díjkiosztó ünnepség-
re, melyen Burián atya
betegsége miatt nem
vehetett részt. Beer
Miklós váci püspök
méltatását az ünnepelt
szavainak idézésével
kezdte. „Nem kell sem-
mi különöset tenni, csak
szeretetben kell élni.”

Burián Lászlót 1946-
ban szentelték pappá. Fiatal papként sze-
mélyesen neki szóló utasításként tekin-
tette Mindszenty hercegprímás üzenetét,
mely arra szólította fel papjait: maradja-
tok a tieitek között! A II. világháború
után a kitelepített magyar híveivel Cseh-
országba ment, vállalva a számûzetést.
Amikor visszatért, szintén megpróbálta-
tások sorozata várta, mely börtönnel és a
papi szolgálattól való eltiltással járt.

Az érdemérmet Burián atya helyett
Ïurèo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye
helynöke vette át. Megtisztelték õt je-
lenlétükkel paptársai, közéleti és poli-
tikai személyiségek Magyarországról

és a Felvidékrõl egy-
aránt.

A magyar állampol-
gárság felvétele miatt
szlovák állampolgársá-
gától megfosztott Ta-
más Aladárné, Ilonka
néni, a százkét éves volt
rimaszombati tanítónõ
életútját Kövér László,
a magyar Országgyûlés
elnöke méltatta.

A Szent István díjat
2001-ben alapította Bi-
hari Antal, az esztergo-

mi Körzeti Televízió (KTV) vezetõje.
Azok kaphatják meg, akik az összma-
gyarság érdekében kiemelkedõ jelentõ-
ségû tevékenységet végeztek. Az em-
lékérmet, az Esztergomi Körzeti Tele-
vízió díját olyan környékbeli személyek
kaphatják, akik a helyi közösségek ér-
dekében kiemelkedõ tevékenységet vé-
geznek.

(Pázmaneum Társaulás)

S Z E N T I S T V Á N - E M L É K É R E M
B U R I Á N L Á S Z L Ó N A K

Itt minden tárgy a tesvérhez kötõdik
Rómában március 14-én délután tartot-

tak megemlékezést a Gianicolón. Balla Já-
nos nagykövet mondta az ünnepi beszédet,
majd megkoszorúzták Türr István tábornok
mellszobrát, amelyet 1999-ben Orbán Vik-
tor miniszterelnök avatott fel. Este a Római
Magyar Akadémián két szom-
bathelyi és egy veszprémi kó-
rus részvételével rendeztek
koncertet.

A milánói magyar kö-
zösség március 15-én,
szombaton délelõtt a Bibli-
oteca Ambrosiana díszud-
varán lévõ Petõfi Sán-
dor-szobornál tartotta meg-
emlékezését Manno István
fõkonzul szervezésében. A
költõ bronzszobra Ferenci
Béni alkotása, melyet 1973-
ban helyeztek el a díszud-
varban. A nemzeti ünnep
alkalmából az ünnepi beszédet Ékes Ilo-
na parlamenti képviselõ, a Nemzeti
Összetartás Bizottság tagja mondta,
majd Borsányi Katinka szavalt Petõ-
fi-verseket. Az ünnepség végén állami

kitüntetések átadására is sor került. Ezt
követõen a könyvtár mellett lévõ San
Sepolcro-templomban mutatott be szent-
misét Németh László olaszországi ma-
gyar fõlelkész.

A Padovában és a környékén élõ ma-
gyar közösség március 16-án,
vasárnap délben a Szent Ist-
ván magyar király tisztelté-
re szentelt templom oldal-
kápolnájában tartott szent-
misét a nemzeti ünnep al-
kalmából, amelyet a fõlel-
kész mondott. A szertartás
elején köszöntötték az új
plébánost, aki elsõ alkalom-
mal találkozott a magyar
közösséggel, amely 1990
óta tartja liturgiáit ebben a
templomban. A szentmisét
közös ebéd követte, ame-
lyen a fõkonzul mondott

köszöntõt. Nemcsak a tartományban élõ
magyarok vettek részt ezen az ünnepsé-
gen, hanem eljöttek olyan olasz családok
is, akik évtizedek óta szoros kapcsolatot
ápolnak Magyarországgal. �

H O G Y A N L E T T E M K E R E S Z T É N Y ?
Glancz Ibolya nõvér emlékére

Ibolya nõvér még a II. világháború
elõtt ki került Angliába, és itt ismerte meg
a Notre Dame de Sion rendet, és pár év
múlva a rend tagja lett. Goldi húgát
Auschwitzba deportálták, és onnan töb-
bé nem tért vissza. A szülei Izraelben ta-
láltak menedéket. 2013. december 5-én
Isten magához szólította Ibolya nõvért.
Kilencvenöt éves volt.

Életének sorsfordító eseményérõl szó-
ló vallomásával emlékezünk rá.

*
Születtem 1918. július 14-én Buda-

pesten, egy modern, vallásos zsidó csa-
ládban. Három lány és három fiútestvé-
rem volt. Mindig megtartattuk a szomba-
tot, az igen szép zsidó ünnepeket. A
szombat megünneplése igazi istentiszte-
let volt: imával kezdõdött és végzõdött,
és a fogások között zsoltárokat énekel-
tünk. Apámnak jó tenor hangja volt, az
ünnepeken kántor volt a zsinagógában.

Tizenöt éves koromban egyik nõvé-
rem megkért, hogy kísérjem el egy zár-
dába, ahol a nõvérek szépen hímeztek. Õ
már férjhez menni készült, és a monog-
ramját a stafirungjára akarta hímezni.
Sem õ, sem én még soha nem jártunk
zárdában. Amíg õ elmagyarázta a nõvér-
nek, hogy mit szeretne készíttetni, én a
folyosón várakoztam. Egy fiatal, mo-
solygós nõvér jött arra, és megkérdezte,
miért vagyok ott. Beszélgetni kezdtünk.
Én csak annyit tudtam az apácákról, amit
egy régi regényben olvastam, hogy az
életük nagyon szigorú, sokat imádkoz-
nak, böjtölnek, mások bûneiért vezekel-
nek. Nem értettem, hogy lehet egy nõvér
olyan jókedvû! Meg is kérdeztem tõle,
hogy lehet olyan vidám, mivel az élete
szigorú? A válasz meglepett: „Ha ismer-
néd Jézust, te is boldog lennél!” Én nem
voltam egyáltalán boldogtalan, és azt vá-
laszoltam neki: Jézus, amint tudom két-
ezer évvel ezelõtt halt meg, hogyan lehet
õt megismerni? Õ azt felelte: „Olvasni
kellene az életérõl. Mit tanított, mit
tett… Ha õszinte érdeklõdéssel olvasod
mindezt, akkor megismerheted!” Egyre
kíváncsibb lettem, és érdeklõdtem: hol
lehet errõl olvasni. Õ felajánlotta a saját
könyvét, én meg magammal vittem a kis
evangéliumos könyvecskét. Közben
eszembe jutott: nekem tilos ezt olvasni.
De kíváncsi voltam, hogy Jézus igazán
beszél-e hozzám? Este titokban elolvas-
tam, nem is tudtam letenni, annyira érde-

kelt. Amikor befejeztem, nem hallottam
õt beszélni, de megértettem, hogy Õ a
Messiás, akinek az eljöveteléért naponta
imádkoztunk.

Másnap éreztem, hogy valakinek el kell
mondanom a nagy felfedezésemet. Úgy
gondoltam, édesanyám lenne a legmegér-
tõbb. Reggel elmondtam neki: felfedez-
tem, hogy a Messiás eljött. Hogyhogy mi
nem tudtunk róla? Anyám meglepõdve
kérdezte: „Honnan veszed ezt?” Megmond-
tam – és ennek szerencsétlen következmé-
nye lett. Anyám nagyon rosszul érezte ma-
gát, le kellett feküdnie, késõbben orvost
kellett hívni hozzá. Azt hiszem, szívroha-
mot kapott. Én is megijedtem, nem akar-
tam, hogy valami baja essék. Elhatároz-
tam, hogy többé egy szót sem fogok emlí-
teni Jézusról. Szerencsére, anyám pár nap
múlva jobban lett, és idõvel azt gondolták,
hogy mindezt csak elképzeltem.

Mikor közeledett a tizennyolcadik
születésnapom, elmentem a nõvérhez.
Arra kértem, készítsen elõ, mert én Jézus
követõje akarok lenni. Titokban mentem
hozzá, amikor csak tudtam. Ez közel egy
évig tartott. Amikor õ úgy vélte, hogy fel
vagyok készülve, megkérte a plébánost,
hogy kereszteljen meg! Az atya nem
akarta, mivel én lennék az egyetlen kato-
likus a családban, és idõvel nem fogom
gyakorolni a hitemet. Pár héttel késõbb,
Antónia nõvér elmondta, hogy a püspök
fog hozzájuk jönni látogatóba, és akkor
beszélni fog vele, de én is legyek jelen. A
püspök úgy találta, hogy a hitem õszinte,
és õ fogja megmondani az atyának, hogy
kereszteljen meg! A húgom, Goldi, két
évvel fiatalabb nálam, tudtam, benne
megbízhatok, nem árulná el a titkomat.

A keresztelésem 1939, július 2-ra volt
tervezve. Ez egy vasárnap reggel volt. Azt
mondtuk anyánknak, hogy fürdeni me-
gyünk a Dunára. Õ készített nekünk enni-
valót, és vittük magunkkal a fürdõruhánkat
is. A szentmise elõtt volt a keresztelésem,
a szentmisén már az elsõáldozásomra is
sor került, ami igazán boldoggá tett.”

*
Ibolya nõvér, amikor csak tudott, eljött

a magyar szentmisékre a londoni Szent
István Házba. Mosolyt, derût, szeretetet
árasztott magából. Törékeny fizikuma
erõs keresztény lelkületet sugárzott. A kí-
váncsisága indította el õt Krisztus felé.
Most már ismeri a teljes igazságot!

János atya Londonból

Türr szobra Rómában
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O L A S Z O R S Z Á G B A N

Burián László

Sokadik alkalommal indítanak kezdõ számítógépes tanfolyamot a Gyulafe-
hérvári Caritas szervezésében idõsek számára. A lehetõségrõl a szervezet hon-
lapja adott hírt. A marosvásárhelyi tanfolyam résztvevõi elsajátítják azokat az
alapismereteket, amelyek segítségével kapcsolatot teremthetnek távol élõ roko-
naikkal, gyerekeikkel, unokáikkal vagy éppen új barátokra tehetnek szert. Ha-
talmas felfedezés számukra, mikor megtapasztalhatják, hogy szinte másodper-
cek alatt cseveghetnek szeretteikkel, anélkül hogy ez bármilyen anyagi kiadás-
sal járna. Mindemellett elkalandozhatnak a régi slágerek világába a
videómegosztók segítségével, új érdekes információkat gyûjthetnek be a kere-
sõoldalakról, valamint régi ismerõsökkel is felújíthatják a kapcsolatukat a kü-
lönbözõ társasági oldalakon. �

K A T T I N T S R Á , N A G Y I !
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A világ legjobb vezetõje

Ferenc pápa került az amerikai Fortune
világgazdasági magazin ranglistájának
élére „a világ legjobb vezetõje” kategó-
riában – tudósít a Zenit katolikus hír-
ügynökség. Azok kerülhettek fel erre a
listára, akik „lendületet adnak követõik-
nek és jobbá teszik a világot”. A „Fe-
renc-hatás” egyik fontos jeleként említi
a lap egy márciusi felmérés meglepõ
eredményét, amely szerint a katolikus
hívõk nyolcada Ferenc pápa hatására
adományoz többet az utóbbi idõben a
szegényeknek. Az elsõ tíz helyezett kö-
zött van Bill Clinton volt amerikai el-
nök, Bono, a U2 ír rockegyüttes énekese
és a dalai láma is.

Bohóc, zsonglõr – és püspök

Stefan Oster szalézi szerzetes papot
április 4-én nevezte ki Ferenc pápa a né-
metországi Passau püspökének. A sok-
oldalú Oster atya 1965-ben született
Ambergben – fiatalabb, szokatlanabb,
és sok mindenben eltér a megszokott
egyházi méltóságoktól. „Hagyjatok sok
helyet a fantáziának hitetekben” –
mondja a negyvennyolc éves fõpásztor
egy korábbi videofelvételen, amely be-
járta az internetet, és amelyen bohócru-
hában, zsonglõrmutatványokkal kíséri
mondanivalóját. Stefan Oster 1984 és
1986 között gyakorló újságíróként és
rádiós szerkesztõként dolgozott több
lapnak és rádióállomásnak. 1995-ben
lépett be a szalézi rendbe, 2001-ben
szentelték pappá. Hangsúlyozta, hogy a
példaképe mindenekelõtt Bosco Szent
János, aki gyakran mondogatta: „Légy
vidám, tedd a jót, és a verebeket hagyd
csiripelni.”

Cseh pap Templeton-díja

Tomas Halík prágai katolikus pap,
Václav Havel korábbi elnök volt tanács-
adója kapta meg március 13-án a „vallá-
si Nobel-díjnak” is nevezett Templeton-
díjat, mellyel a szovjet megszállás alat-
ti, vallásszabadságért folytatott küzdel-
mét jutalmazták. Az 1948-ban született
Halík szociológiából, filozófiából és
pszichológiából szerzett diplomát, majd
titokban teológiát tanult. Évekig pszi-
choterapeutaként dolgozott kábítószer-
függõ betegek mellett. 1978-ban titok-
ban szentelték pappá. Ezt követõen
Tomásek bíborossal együtt „két évtize-
det szánt egy egyetemi oktatókból, teo-
lógusokból, filozófusokból és diákok-
ból álló hálózat kiépítésére, melynek
célja a vágyott demokratikus állam in-
tellektuális és spirituális értékeinek
megõrzése volt” – áll a Templeton Ala-
pítvány közleményében. A díj elsõ ki-
tüntetettje 1973-ban Teréz anya volt.

Ima az elvándorlókért

Az ír fõpásztorok arra buzdították a
híveket az ország védõszentje, Szent
Patrik március 17-i nemzeti ünnepén,
hogy imádkozzanak az elvándorlókért,
akik országukban és külföldön élnek. A
püspökök emlékeztettek arra, hogy e
mostani gazdasági válság is sok embert
és családot taszított a munkanélküliség-
be, és kényszerít elvándorlásra Írország-
ból és Írországba egyaránt. A fõpász-
torok arra kérték a híveket, imádkozza-
nak az elvándorlókért, és azért is, hogy
befogadják a zöld szigetre menekülõket
és migránsokat.

Felfüggesztett tudósító

A The Tablet címû brit katolikus he-
tilap felfüggesztette munkájából Robert
Mickens vatikáni tudósítót, mert rágal-
mazó kifejezésekkel illette XVI. Bene-
dek nyugalmazott pápát. A vatikáni saj-
tóközpontban tekintélyes újságíró saját
Facebook-oldalán sértõ megjegyzések-

kel illette Joseph Ratzingert, vagyis
XVI. Benedek nyugalmazott pápát, és
minél elõbbi temetését is kívánta.
Ugyanezen az oldalon negatív meg-
jegyzések olvashatók II. János Pálról is,
akit e hónap utolsó vasárnapján avatnak
szentté.

Üzenet a politikusoknak

Négyszázkilencvenhárom olasz par-
lamenti képviselõ vett részt azon a
szentmisén, amelyet Ferenc pápa mu-
tatott be március 26-án. Laura Boldri-
ni, az olasz parlament képviselõházá-
nak elnöke a szentmisét követõen így
foglalta össze a pápa szavainak hatá-
sát: „Fontos üzenete van: ne peregje-
nek le rólunk az embereknek, a nehéz
helyzetben élõknek a szükségletei.”
Angelino Alfano olasz belügyminisz-
ter szerint a pápa szavait le kell fordíta-
ni a politika nyelvezetére. „Szent sza-
vakat mondott, amelyek alapvetõ pa-
rancsokat idéznek fel: kötelesek va-
gyunk arra, hogy meghallgassunk má-
sokat és nyitott legyen a szívünk, ez
minden más dolog elõfeltétele. A poli-
tika akkor jó, ha nem a politikát irányí-
tók egyéni szükségleteit helyezi elõtér-
be, hanem a szenvedõ emberek, a nép
kollektív szükségleteit, vagyis a közjó-
ért cselekszik.”

A kiskorúak védelmében

Ferenc pápa létrehozta a Kiskorúak
Védelmének Pápai Bizottságát, amely-
nek tervét már decemberben bejelen-
tette. A világ több országát képviselõ
testület nyolc tagja között van bíboros,
több pap, valamint világi férfi és nõ,
mindegyikük olyan magasan képzett
személy, akik széles körben ismertek
ezen a területen végzett tevékenysé-
gükrõl. P. Federico Lombardi szent-
széki szóvivõ a hírrel kapcsolatban
hangsúlyozta: Ferenc pápa intézkedé-
sével nyomatékosítja, hogy az Egyház
prioritásai közé tartozik a kiskorúak
védelme. A bizottság sokoldalú meg-
közelítéssel igyekszik ezt elérni: ezek
közé tartozik a gyermekekkel való
visszaélés megelõzésére való nevelés,
a büntetõjogi eljárás elindítása a kisko-
rúak elleni sértések esetén, polgári és
kánonjogi kötelességek és felelõssé-
gek tisztázása.

Lelki mentõautó

A Kirche in Not katolikus segélyszer-
vezet a nagyböjti idõszakban gyóntató
autót indított útnak Németországban,
hogy felhívja a figyelmet a bûnbocsánat
szentségére. Az autó az ország nagyobb
városainak fõterén áll meg, hogy gyónni
hívjon a nagyböjtben. A kezdeményezõk
nyilatkozata szerint a váratlanul megjele-
nõ autó spontán módon hívja az embere-
ket, akik közül sokan életük válságos szi-
tuációiban fogadják el ezt a lehetõséget:
az autó nem egyszer komoly krízisben,
amolyan lelki rohammentõként segített
az embereknek.

Halálra ítélt keresztény

Káromlásért ítéltek halálra Pakisz-
tánban egy keresztény fiatalembert
március 27-én. Sawan Masih hamis
váddal került bíróság elé: állítólag egy
évvel korábban egy muzulmán barátjá-
val beszélgetve káromolta Mohamed
prófétát. A Pakisztáni Emberjogi Bi-
zottság riadót fújt a vallási türelmetlen-
ség újabb fellángolása ellen. Felhívták a
figyelmet továbbá arra is, hogy Sawant
egy olyan eset miatt ítélték halálra,
amely egy idõben történt egy másik,
sokkal súlyosabb esettel. Lahore Joseph
Colony nevû keresztény negyedében
éppen a káromlás vádjának elterjedése
után követtek el tömegmészárlást. A
gyilkosokat azóta sem ítélték el. �

T Ö B B A M U S Z L I M I S K O L Á S …

A bécsi általános iskolákban és az
újonnan létrehozott szakközépiskolák-
ban a muszlim vallású tanulók létszáma
meghaladja a katolikusokét.

Az általános iskolák felsõ tagozatán
10 734 tanuló az iszlám felekezethez tar-
tozik, míg 8632 diák római katolikus
vallású. Õket 4259 szerb ortodox követi,
és 3219 tanuló vallja, hogy nem tartozik
semmilyen felekezethez.

A többi iskolatípus részben más ké-
pet mutat. Így például a bécsi nyolcosz-
tályos rendszerben mûködõ gimnáziu-

mokban tanuló muszlimok 5395 fõvel
jelentõsen alulreprezentáltak. 18 345 fõ-
vel itt a katolikusok képezik a legna-
gyobb csoportot, õket 10 340 fõvel a fe-
lekezet nélküliek, 1943 fõvel az evan-
gélikusok, 1726 fõvel pedig a szerb or-
todoxok követik.

Az általános iskolák alsó tagozataiban
23 807 katolikus, 17 913 muszlim és 11
119 felekezet nélküli diák tanul. Õket
6083 szerb ortodox, 2727 „egyéb”, 2322
evangélikus tanuló követi.

(Kathpress)

M A G Y A R P R O S T I T U Á L T T A L
T A L Á L K O Z O T T F E R E N C P Á P A

Sándor Tivadar arad-gáji plébános március 16-án bejelentette, hogy Aradon
premiernek számító rendezvényt szerveznek: maratoni felolvasással kívánnak
hozzájárulni a templom védõszentje, Boldog Gizella szenttéavatásához.

Faltin Erzsébet nyolcszáztíz oldalas,
A királyné címû, Boldog Gizella életét
feldolgozó kötetét negyedóránkénti vál-
tással olvassák majd május 9-én péntek-
tõl a vasárnapi templombúcsú kezdetéig.
Ezzel is fel kívánják hívni a katolikus vi-
lág közvéleményének a figyelmét szent
életû királynénk különleges szerepére.
Eddig ugyanis szerveztek családok évét,
hit évét, a magyar családoknak viszont
példaképe volt Szent István és fia, Szent
Imre, valamint a hitves és anya, Boldog
Gizella is – közülük csak Gizellát nem
avatták szentté.

A templom oltárképe is a szent csalá-
dok találkozását ábrázolja, hiszen Bol-
dog Gizella ajánlja fel a templomot a
Boldogságos Szûzanyának, miközben a
kicsiny Imre herceg fogja az édesanyjá-
nak a ruháját, Szent István viszont a ma-
gyar zászló rúdjára támaszkodik. Az ol-
tárképet Munkácsy Mihály tanítómeste-

re, Szamossy Elek készítette, akinek
Aradon festõmûhelye volt, amit áthelye-
zett Bécsbe. Aradon kezdte el, majd
Bécsben fejezte be a képet 1857-ben. A
két szent család találkozása aktuális le-
het a mai magyar családok számára is. A
templomban õrzik Gizella egyik erek-
lyéjét is.

Amint Sándor Tivadar elmondta, az
övékéhez hasonló, maratoni felolvasást
eddig csak Gyulafehérváron szerveztek,
ahol a teológusok hasonló módon olvas-
ták fel a Szentírást. Az arad-gáji felolva-
sás ötlete a nõszervezet tagjaitól szárma-
zik. A tervek szerint a felolvasást a szer-
zõ, Faltin Erzsébet mezõhegyesi polgár-
mester fogja elkezdeni május 9-én. Az
alkalomra szeretettel várnak jelentkezõ-
ket bárhonnan, akiket a negyvennyolc
órás felolvasásra elõzetes egyeztetés
alapján osztanak majd be.

(Nyugati Jelen)

Ferenc pápa a prostitúció rabságá-
ból kiszabadított négy nõvel, köztük
egy magyarral is találkozott csütörtö-
kön a Vatikánban az emberkereskede-
lemrõl rendezett nemzetközi konfe-
rencián.

A világ húsz állama rendõrségeinek
képviselõi tanácskoztak két napon át a
Vatikánban a Ferenc pápa által „modern
rabszolgaságnak” nevezett emberkeres-
kedelemrõl.

A vatikáni találkozót Vincent Gerard
Nichols, Westminster érseke, az angliai
és walesi püspöki konferencia elnöke
rendezte, aki egyben az emberkereske-
delem felszámolásával foglalkozó nem-
zetközi szövetség elnöke is. A résztve-
võk között volt Sir Bernard Hogan-Ho-

we, a Scotland Yard fõparancsnoka,
Alessandro Pansa olasz országos rendõr-
parancsnok, valamint John Olorunfemi
Onaiyekan, a nigériai Abuja érseke és
számos egyházi intézmény és szervezet,
amely az emberkereskedelem áldozatai-
val foglalkozik.

Ferenc pápa a csütörtökön véget ért
konferencia résztvevõivel találkozva azt
hangoztatta, az egész világot sújtó em-
berkereskedelem „az emberiség elleni
bûncselekmény”.

Az egyházfõ külön találkozott négy
olyan nõvel, aki a prostitúció-maffia háló-
jába került, majd innen nagy nehézségek
árán kiszabadult. Ferenc pápa egy argen-
tin, egy chilei, egy cseh és egy – Boglárka
nevû – magyar nõvel beszélgetett. �

Az Egyház kárára elkövetett törvény-
telenségek sorozatára hívta fel a figyel-
met április 9-én tartott sajtótájékoztató-
ján a Temesvári Egyházmegye.

A római Katolikus Egyház által vissza-
igényelt temesvári Aurora utca 6. szám alatt
található 2890 négyzetméteres területen a
telekkönyvi kivonat meghamisításával
megszerzett építési engedély alapján gõz-
erõvel folyik az építkezés, azzal a nyilván-
való szándékkal, hogy kész tények elé állít-
sák a telek jogos tulajdonosát. A törvényte-
lenségek felett a temesvári polgármesteri
hivatal illetékesei is szemet hunynak.

Martin Roos megyéspüspök arra hívta
fel a figyelmet, hogy az Egyház csak
rendkívüli esetekben fordul a nyilvános-
sághoz visszaszolgáltatási ügyek miatt,
ez esetben azonban törvénytelenségek
kirívó sorozata történt.

Nikola Laus püspöki irodaigazgató
részletesen ismertette az 1949-ben, a 176-
os kormányrendelettel államosított Aurora
utcai telek helyzetét, amely a Marienheim-
kolostor telkének része volt. 1989 után a
terület törvénytelenül került mai birtokosai
tulajdonába, akik – annak ellenére, hogy a
területet az Egyház idõközben visszaigé-
nyelte – elzálogosította a kérdéses terüle-
tet. Az adóhatóság 2013 szeptemberében
elárverezte a telket, amelyen építkezés
kezdõdött. A kérdéses telket három oldal-
ról az Egyház tulajdonában levõ telkek ve-
szik körül, amelyek szintén a Marien-
heim-kolostorhoz tartoztak annak idején,
és amelyeket vissza is kapott az Egyház. A
temesvári püspökség templom építését
fontolgatta a kérdéses területen, mert a vá-
ros északi kerületeiben élõ katolikus hí-
võknek nincs templomuk. �

T Ö R V É N Y T E L E N É P Í T K E Z É S

B O L D O G G I Z E L L A
S Z E N T T É A V A T Á S Á É R T – A R A D O N
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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 min-
den szombaton este 7-kor St. Augustin Roman
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

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 koopera-

tor, cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plank-
stadt, havonta magyar szentmisét tart Mann-
heimben.

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 Ca-
saletto, 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 �

Nemesbükön (Hévíz, Kehida gyógy-
fürdõk között) családi ház (240 m2 3
szinten szolár és cserépkályhával, 110
000 m2 beépíthetõ telekkel) kedvezmé-
nyes áron eladó. Érdeklõdni: czupy.eva
@gmail.com

Hazalátogatóknak Budapesten az
Operaház közelében lakás kiadó. Tel.:
0049-(0)2223/3588, e-mail: apharmat@
gmail.com

Gosztolai hegyen (Lenti, szlovén ha-
tár), modernizált hegyi pince kedvezõ
áron eladó. T.: 0043-676/37 12 646.

H I R D E T É S E K

A Z É L E T K Ö N Y V É B Õ L

† P. Hegyi János SJ
(1920–2014)

Hegyi János 1920. április 14-én szüle-
tett Gyõrben. 1930–38 között a gyõri ben-
cés gimnáziumba járt, ott is érettségizett.
1938-ban belépett a Jézus Társaságába, és
a noviciátus meg retorika után Kassán vé-
gezte a filozófiát 1941–44 között. Ezt kö-
vetõen magiszter volt a pécsi Pius Kollé-
giumban. Teológiára Rómába küldték,
ahol a Gregorián Egyetemen végezte ta-
nulmányait 1946–50 között. A római
Szent Ignác-templomban szentelte õt
pappá 1949. július 9-én Luigi Traglia se-
gédpüspök. St. Blasienben lett prefektus,
1952-ben Wepionban (Namur közelében)
végezte el a harmadik probációt. 1953-tól
Löwenben doktori tézisén dolgozott, köz-
ben vezette a Mindszenty Diákotthont,
miután P. Benkõ Dél-Amerikába távo-
zott. 1955-ben szerezte meg a doktori fo-
kozatot filozófiából.

P. Hegyi München-Pullachban elõbb
filozófiatanár, aztán vicerektor, majd rö-
videsen rektor lett a Berchmanskolleg-
ban, ahol tíz éven át tanított. 1965-ben
Rómába küldték spirituálisnak a Col-
legium Germanicum-Hungaricumba. 1967-

ben P. Héjja provinciális Münchenbe
küldte, ahol elõbb 1968–77 között az eu-
rópai magyar jezsuiták superiorja, majd
1977–86 között a nyugaton élõ magyar
jezsuiták provinciálisa volt.

Közben 1969–88 között a München-
Freisingi Fõegyházmegye Schloss Fürs-
tenried-i lelkigyakorlatos házának volt
igazgatója. 1969-tõl számos lelkigya-
korlatot tartott Európa-szerte, fõleg né-
met nyelvterületen. 2003-tól a müncheni
Angolkisasszonyok házi lelkésze volt. –
2012-ban bevonult a jezsuita betegott-
honba, Unterhachingba. Életének ki-
lencvennegyedik, szerzetességének het-
venhatodik, papságának hatvanötödik
évében, 2014. március 20-án halt meg.

P. Hegyi több mint ötven éven át tevé-
kenyen kivette részét a nyugati magya-
rok lelki gondozásából is. Magyar lelki-
gyakorlatokat és lelki napokat tartott,
számos magyarnak gyóntatója és lelki-
atyja volt. Szívesen vállalt lelkipásztori
helyettesítést. Németül megjelent köny-
ve: Die Bedeutung des Seins bei den
klassischen Kommentatoren des heiligen
Thomas von Aquin: Capreolus, Silvester
von Ferrara, Cajetan – 1959.

Miklósházy Attila SJ püspök

B Á L I N T L A J O S É R S E K R E
E M L É K E Z T E K C S Í K S Z E R E D Á N

Halálának negyedik évfordulóján egy-
kori iskolatársai kezdeményezésére állítot-
tak emléktáblát április 4-én a csíkszeredai
Márton Áron Gimnázium kápolnatermé-
ben Bálint Lajosnak, a Gyulafehérvári
Egyházmegye elsõ megyés érsekének.

Bálint Lajos 1940–1948 között volt a
Márton Áron Gimnázium diákja, ezeket
az éveket egykori osztálytársa idézte fel.

A plakettet Tamás József püspök ál-
dotta meg, aki ismertette az iskola egyko-
ri tanulójának életpályáját. Bálint Lajos
1929. július 6-án született Csíkdelnén.
1957-ben szentelte pappá Márton Áron
püspök. 1962-ig között segédlelkészként
szolgált Sepsiszentgyörgyön, majd 1968-
ig Futásfalván, a következõ tíz évben
Csíkszentdomokoson plébánosként telje-
sített szolgálatot. 1978–1981 között
Székelyudvarhelyen mûködött.

„Többet látták munkásruhában, mint
reverendában” – tartja róla az emlékezet.
1990. április 29-én vette át az egyházme-
gye vezetését, a beiktatása a csíksomlyói
kegytemplomban történt. 1991 nyarán a
Szentatya õt nevezte ki Gyulafehérvár elsõ
megyés érsekének, ám megromlott egész-
ségügyi állapota miatt 1993 végén lemon-
dásra kényszerült. 2010 húsvét vasárnap-
ján hunyt el Székelyudvarhelyen.

(székelyhon.ro)
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