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ERÕSÍTSÉTEK MEG
A SZÍVETEKET!

K E R E S Z T E N Õ, KERESZTEN MI

Ferenc pápa nagyböjti üzenete
Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetét
január 27-én tették közzé, „Erõsítsétek meg a szíveteket!” (Jak 5,8) cím mel. A február 18-án, hamvazószerdával induló nagyböjti idõszakra Ferenc
pápa a „világméretû közömbösséggel”
szemben három különbözõ szinten három témát ajánl megfontolásra: az
Egyház, a plébániai közösség és az
egyéni hívõ ember feladatai összefüggésében.
„A nagyböjt a megújulás ideje az
Egyház számára egy olyan környezetben, melyet a világméretû önzés és közömbösség jellemez. Ezzel a nehézséggel a keresztényeknek is szembe kell
nézniük”. Ferenc pápa a nagyböjti üzenetét éppen ezért a „közömbösség
globalizációja” témának szenteli. Az
Egyház olyan, mint egy kéz, mely megnyitja és nyitva tartja az ajtót az Ige és a
szentségek szolgálata révén, miközben a
világ arra hajlik, hogy becsukja azt és bezárkózzon önmagába. Éppen ezért az
Egyház, mint „kéz”, soha ne lepõdjön
meg azon, ha elvetik, ha eltapossák és
megsebzik. Az Egyháznak szüksége van
megújulásra, hogy ne váljon közömbössé, és hogy ne zárkózzon önmagába. Ehhez Ferenc pápa három utat ajánlott.
Ha a test egyik tagja szenved, a többi
vele együtt szenved – az Egyház
Isten szeretete töri meg a halásos önmagunkba zárkózást, ami a közömbösség maga, és az Egyház ezt a szeretetet a
tanítása és a tanúságtétele révén közvetíti. Tanúskodni azonban csak arról tud,
amirõl már tapasztalatot szerzett, amiként erre utal a nagycsütörtöki lábmosás:
a másik lábának a megmosása az Úr példája nyomán. Ezt azonban csak akkor
tudjuk megtenni, ha elõbb engedjük,
hogy az Úr megmossa a lábunkat. Nagyböjt az az alkalmas idõ, amikor hagyjuk
és megengedjük, hogy Úr szolgáljon ki
bennünket, az Ige, a szentségek és fõként
az Eucharisztia révén, ebben ugyanis azzá leszünk, amit befogadunk, Krisztus
testévé. Az Egyház a szentek közössége,
mert a szentek részesülnek benne, és
mert szent dolgokkal, Istennek Krisztusban feltárt szeretetével áll kapcsolatban.
Hol a te testvéred? – A plébániák és a
közösségek
Az egyetemes Egyház élete a plébániák és a közösségek világában ölt testet. Ehhez az Egyháznak két irányban is
tovább kell lépnie. Az elsõ helyen a földi Egyház az imádságban egyesül az égi
Egyházzal. A mennyei Egyház azonban
nem diadalmas és nem fordít hátat a
szenvedésnek, hanem a szentek – Krisztus szenvedése, halála és feltámadás által – már a közömbösség felett aratott
gyõzelmet szemlélik, és annak örömében részesülnek. Ferenc pápa idézte
Lisieux-i Kis Szent Terézt, aki szerint
„a keresztre feszített szeretet öröme addig nem lesz teljes, amíg a földön egy
lélek is szenved”. Nekünk is részünk
van a szentek boldogságában és nekik
is részük van a mi szenvedéseinkben.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Gyümölcsoltó
Boldogasszony
Ünnepe: március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony a megtestesülés, Isten Fiának Mária szûzi méhében történt fogantatásának ünnepe.
Kilenc hónappal Jézus születése elõtti
nap, melyen Gábor fõangyal megvitte
Názáretbe Máriának a megtestesülés
örömhírét (angyali üdvözlet). 692-ben
említik elõször, amikor a trullai zsinat
(III. Konstantinápolyi Zsinat) helyesnek
ítélte nagyböjtben történõ ünneplését.
Eszerint már hosszú ideje ünnepelhették.
A történeti gondolkodás Jézus születésétõl visszaszámlálva határozta meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének
dátumát: így lett ünnepe január 6-tól
(epifánia) számolva április 7-e (az örményeknél máig megmaradt), december
25-tõl számolva március 25. Rómában,
ahol a Santa Maria Maggiore-bazilikában körmenettel ünnepelték, a keletrõl
származott I. Sergius pápa honosította
meg Annuntiatio Domini névvel. A keleti liturgiák (mint az ambrozián is) az ünnepet az Úr ünnepei között tartották számon, a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgiai
reform ehhez tért vissza.
A Müncheni kódex naptárában Máriának hirdetete napja, a Lányi-kódexben
Testfogadó Boldogasszony, az Érdykódexben Asszonyunk Szûz Máriának
szeplételen foganatja, a lõcsei kalendáriumban Boldogasszony fogadása, de
már a Winkler-kódex naptárában és a
Debreczeni-kódexben Gyümölcsoltó Boldogasszony, a moldvai csángó Gajcsánában Gyimõcsótó. Legrégibb liturgiai
emlékeink is számon tartják, jellegzetes
elnevezéseit magyar fejleménynek kell
tekintenünk. Az ünnepi szentmise liturgiájához Padányi Bíró Márton följegyzése szerint hozzátartozott a leborulás
szép régi magyar hagyománya: „Karácsony napján és a Szûz Mária napjain,
fõképpen pedig Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis az Ige testesülése és fogantatása napján, a misemondó pap az
isteni szolgálatban lévõ több társaival
együtt az oltár eleibe mégyen. Ott a legelsõ, legalsó grádicson éppen a földig
leborul, így imádja a megtestesült Igét
és az isteni kegyességnek ebben kinyilatkoztatott titkát ilyen alázatossággal
tiszteli”.
Az ünnep ihlette az Üdvözlégy és az
Úrangyala imádságokat.
(Magyar Katolikus Lexikon)

Nagypéntek, Jézus halálának a napja. ölelni a keresztet, és nem szabad leszállSzenvedését nézve könnyen azonosulunk ni róla akkor sem, ha lehetõség lenne rá.
vele: Õ a kereszten, s én is a kereszten...
Meg kell érteni, hogy a házastárstól, a
A keresztfát és rajta Jézust már gyerektõl, a szülõtõl nem lehet menekülmesszirõl lehetett látni. Minket személy ni. Isten akarata, hogy szeresd, neveld,
szerint lát a világ, de a keresztünk rej- ápold. Ez a kereszted! És a kereszten jól
tett, sokszor titkolt. Van,
kell viselkedni. Ahoaki beszél róla, van, aki
gyan az Úr Jézus is nyurejtegeti. Csak egyvalagodt volt. Megdöbbenve
mi azonos, hogy fáj. Nanézték, hogy mennyire
gyon kényelmetlen, senmás, mint a két lator. Neki nem érzi magát jól
kem úgy kell a kereszten
rajta, különben nem is
lennem, mint Jézusnak,
lenne kereszt...
nem úgy, mint a latrokMi nyújt vigaszt a kenak. Akkor nagyon értéreszten? Jézusnak az
kes lesz az élet.
adott erõt, hogy most az
Jézus tudta, hogy köAtya akaratát teszi. A hezeledik a délután három
lyén van. Ha bárhol máóra, akkor meghal, vésutt lenne, legyen az a
gigvitte a szeretet diadaTábor hegye is, rossz helát, jön a megdicsõülés.
lyen lenne. Ezért nem
Ez nagy erõt adhatott nevolt szabad leszállnia a
ki: minden perc segíti a
keresztrõl, hiába biztatták
végsõ gyõzelmet.
rá. Ha leszáll, nem tet- A keresztre feszített Krisztus
Az óra ketyegése, a naszett volna az Atyának.
pok,
hónapok, évek múlá(Rubens, 1610–11)
Nekünk is ez az egyesa nemcsak azt mondja,
düli vigaszunk. Meg kell kérdezni ma- hogy öregszünk, hanem azt is, hogy közegunktól:
lebb van a szenvedés vége. A keresztény
Ott vagyok-e, azt teszem-e, ami ked- többet remél: a szeretetben megõrzött élet
ves az Istennek? Ha a lelkiismereten ke- gyõzelmes megérkezését az Atyához.
resztül jön a válasz: igen!, akkor át kell
Erdõdy Imre

E U R Ó P A „T Ú L A D A G O L T G Y Ó G Y S Z E R E ”
Márfi Gyula érsek sajtószabadságról, bevándorlásról
Hihetetlen visszhangja lett Márfi Gyula veszprémi érsek januári levelének,
melyet a Veszprém megyei napilap, a Napló tett közzé, s mely a Keresztény Élet
január 25-i számában is olvasható volt. Ebben a fõpásztor a párizsi Charlie
Hebdo szatirikus hetilap elleni terrortámadásról, és a „sajtószabadság nevében” indult, milliókat megmozgató tüntetéshullámról fejtette ki véleményét.
– Határozottan képviselt kijelenté- többi mind hús-vér emberek voltak,
sem – Én nem vagyok Charlie! – nyo- semmi több”. Mindezzel azt akarta kife mán sokan kerestek telefonon, mások jezni, hogy nyugodtan lehet és szabad
e-mailben fejezték ki véleményüket – velük gúnyolódni. De vajon mit szólt
számolt be az érsek. Az észrevételek volna hozzá, ha õt, vagy hozzátartozóit
többsége köszönetet és egyetértést feje- szatírként, utcanõként vagy bármilyen
zett ki. Többen, nem katolikusok is, sõt fajtalankodás elkövetõiként ábrázolják
olyan emberek is, akik sosem szimpati- egy újságban? A Charlie Hebdo szer záltak Egyházunkkal, ezúttal elismerõ- kesztõi rendszeresen meggyalázták a
en reflektáltak levelemre. Természete- vallásokat, szexuális devianciával áb sen sokan voltak, akik támadták gondo- rázolták a Szentháromságot, meggya lataimat. Volt aki azt írta, hogy én „egy lázták Mohamedet, a Koránt és a zsidó szellemi magánzárka foglya” vagyok, ságot is.
de érdemi ellenérveket nem tudott meg– Megdöbbentõ volt olvasni egy tudó fogalmazni. Volt, aki nem értette meg, sításban, hogy a Charlie Hebdo elõdje
mi az, hogy „túladagolt szabadság”, 1969-ben jelent meg elõször Hara-Kiri
pedig eléggé szájbarágósan magyaráz- Hebdo (Heti Harakiri) néven, s címlaptam meg ennek veszélyeit, amikor azt a ján úgy aposztrofálta magát: „Gonosz és
túladagolt gyógyszerhez hasonlítottam. állatias újság”. A lapot azután 1970-ben
Én már 18 éve naponta hétszer veszek Charles de Gaulle francia elnök halálá be gyógyszert, ezek nélkül meghaltam nak kigúnyolása miatt betiltották, de mai
volna. De ha nem kellõ mennyiségben nevén újjáalakult – célkitûzései azonban
és alkalommal venném be, hanem túl- megmaradtak.
adagolva, az halált okozna. Egy másik
– Tény, hogy a francia törvények alaphozzászóló azt állította, hogy „nincs kis ján az említett gúnyrajzok nem büntetheszabadság vagy nagy szabadság”: vagy tõk, de ez – ki kell mondani – a törvényszabadságban élünk, vagy elnyomás- hozás szégyene! És ez az elfajzott szabadban. A dolog azonban nem ilyen egy- ságkultuszból fakad. Egy tiltakozó Volszerû. Ha minden szabadságkorlátozás taire mondását idézte levelében: „ha véazonos lenne a diktatúrával, akkor tisz- leményedet mélységesen meg is vetem,
teletben kellene tartanunk a tolvajok, a életemet adnám azért, hogy elmondgyilkosok vagy mondjuk a holokauszt- hasd”. Úgy tûnik, hogy õ a véleményszatagadók „szabadságát” is. Egy levélíró badságot összekeverte a gyalázkodással.
szerint „Mohamed, Buddha, Jézus és a
(Folytatás a 2. oldalon)
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HITÜNK KÉRDÉSEI
A hit terjedésének akadályai
Az igehirdetésnek rengeteg akadálya van. Már szent Pál is felsorolta: „Módfelett
sok verésben volt részem… Háromszor szenvedtem hajótörést. Veszélyben forogtam
folyóvizeken, veszélyben rablók miatt; veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között; veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban; veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam és gyötrõdtem, sokat virrasztottam,
éheztem és szomjaztam, sõt koplaltam, fagyoskodtam és nem volt mit fölvennem. Nem
tekintve az egyebeket, naponként a zaklatásokat, az összes egyház rám nehezedõ gond ját.” (2Kor 11,25–28)

Szent Pál nem említi a pénzt, mint az
igehirdetés akadályát. Hisz a pénz csak
akkor rossz, ha kevés van belõle. Különben sok jót is lehet vele tenni. 1955-ben
Hamburgban hajóra szálltam, 28 napig
tartott az utazás. Elöljáróim megfizették
az útjegyet, és adtak két márkát, hogy a
Szent Raffael házban egy éjszakát reggelivel együtt meg tudjak fizetni. Utána már
a hajó gondoskodott rólam és a gondviselés. Mindennap misét mondtam. A hajóút
800 márkába került, és négyheti perselyezéssel ennek fele megtérült.
Paraguayban kezdetben a nyelv jelentett nagy akadály az igehirdetésben. Misézni tudtam, mert ez latin volt. Vidékre
küldtek, ahol a szónoki igények kisebbek
voltak. Ha mise volt a vidéken, az atyát
ünnepélyes keretek között szokták köszönteni. Az elsõ helyen a köszöntõ beszéd így hangzott: Mennyire vártuk, hogy
annyi hónap után nálunk is legyen szentmise. Úgy reméltük, hogy Károly atya
tisztel meg minket gyújtó beszédével. És
most csak ezt a fiatal atyát küldték, aki
még semmit sem tud. De fogadjuk el,
mint Isten küldöttjét, megérdemeltük bûneink miatt. Nagy taps következett, és
kezdõdött a szentmise. Szentbeszéd nem
volt, helyette a hittankönyvbõl olvastam
fel egy fejezetet. A hónapok folyamán hittankönyvembõl mindig többször felnéztem, és a végén már nem is volt szükségem
a könyvre. Szónok még nem voltam, de
mondanivalómat ki tudtam fejezni.
A hithirdetés akadálya volt Paraguay ban a motorizálás is. Aszfaltozott utak
nem voltak. Elsõ éveimben lóháton kel lett mindenhova menni. Egy órai lelki pásztori munkához hozzátartozott az 5-6
órás utazás. A többi plébános helyzete
sem volt kedvezõbb.
Késõbb Európából kaptam motorbi ciklit, azután terepjárót. Ugyanígy fejlõ dött a többi plébánia is. Tíz évvel ké sõbb, mikor kiértékeltük, úgy láttuk,

hogy a motorizálás akadály az igehirdetésben. Régebben, mikor lovon poroszkáltunk, útközben sok embert megszólítottunk, elbeszélgettünk, vagy legalábbis
köszöntöttük. Mikor autóval közlekedtünk, akkor is találkoztunk az emberekkel, kezünkkel intettünk nekik és lábunkkal több gázt adtunk. Így elvesztettük a közvetlen kapcsolatot.
Az igehirdetés akadálya volt a bürokrácia is. Ritkán volt évem, hogy ne lett
volna legalább 700 keresztelésem. Az
egyik plébánián, ahol elõdöm betegsége
miatt nem tudta a vidéket bejárni, 2500
keresztelésem is volt az évben. Ezzel nem
volt baj, de míg az ember ötven gyerek
adatait felveszi, idegölõ munka. Itt Magyarországon azt mondanák, hogy miért
nem kértem meg valakit, aki segít. De ha
senki sincs, aki írni tud, és ha valaki megtanult írni, nem biztos hogy én megtanulom az írását elolvasni. Egyszer mentesültem e kötelesség alól, mert a Paranán
három hónapi utazás után csónakom felborult, és a kb. ezer keresztelési adat leúszott egészen az argentin fõvárosig.
A politika is akadály lehet a hit terjesztésében. A hatvanas években Paraguayban
nem voltak utak, nagyrészt a folyókon történt a személy- és áruszállítás. Elõdöm 28
évig évente háromszor beutazta ezt a területet csónakjával. Én már modernebb voltam, mûanyag csónakom 320 centiméter
hosszú volt és a motor 18 lóerõs. Csak
két-három évig tevékenykedtem a területen. Egy utazás 2-3 hónapig tartott. A benzint a fakitermelõ cégek adták. Nem lett
volna semmi baj, ha Kuba nem akarta volna saját forradalmát exportálni. De ezekben az években az õserdõk megteltek forradalmárokkal. Paraguayi emigránsokat
képeztek ki és látták el fegyverrel a szomszéd államokban. Paraguay úgy védekezett, hogy lezárta a határt a szomszéd országokkal. Két éven át nem lehetett kiutazni. Hadiállapotban voltunk. Mindennek el-
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valják. Az 1940-es évek elején hazánkban is sajnos sokan énekelték a zsidókról
szóló gúnydalokat, a kommunista rezsim
alatt pedig a hõs szovjet hadsereget, a
felszabadulást éltetõ mozgalmi énekeket, mert megtévesztették õket. Jézus keresztje körül is önfeledten kiáltotta a
többség a „feszítsd meg”-et, mert nem
tudták, mit cselekszenek.
– A párizsi vérengzéssel kapcsolatban
elõtérbe került a bevándorlás kérdése.
Egyes európai államok úgy vélik, az üldözötteket be kell fogadni, de a gazdasági
bevándorlókat nem. Az Egyház hirdeti:
keresztényként nem szabad megkülönböztetést tenni a felebaráti szeretet jegyében.
– Magam azt szeretném, ha olyan
embereket fogadnánk be elsõsorban,
akiket üldöznek, legfõképpen a KözelKeleten földönfutóvá lett és életveszélybe került keresztényeket. De hallottam, hogy az Európai Unió szigorúan
tiltja a megkülönböztetést, és Magyarországtól is azt várja el, hogy mozlimokat fogadjon be. Szeretném hangoztatni, hogy a keresztény ember minden
embert felebarátjának tekint és a bajban
lévõkön segítenünk kell, függetlenül
azok fajtájától, bõrszínétõl vagy vallásától. Mivel azonban a legnagyobb veszélyben most az üldözött keresztények
vannak, azt tartanám ideálisnak, ha elsõsorban õket fogadnánk be.
Toldi Éva

(Folytatás az 1. oldalról)

Ha én róla vagy hozzátartozóiról azt állítanám, hogy tolvajok, csalók vagy fajtalankodók, ez a véleményem becsületsértésnek minõsülne, amellyel büntetést
vonnék magamra. Ugyancsak büntetéssel járna az is, ha nagy nyilvánosság
elõtt azt hangoztatnám, hogy a holokauszt csak mítosz vagy legenda. Nem
hiszem, hogy az illetõ Voltaire nyomán
meghalna azért, hogy e véleményemet
elmondhassam.
– Az „Én is Charlie vagyok!” feliratú
látványos tiltakozások nyomán kialakult
egy hamis kép: aki nem vállalja a
Charlie-ságot, az a sajtódiktatúrával és a
terroristákkal ért egyet. De hogy hõsként
lehetne emlegetni az áldozatul esett újságírókat, arra többen felkapták a fejüket…
– Én nem vagyok hõs, de azért a meggyõzõdésemet mindig igyekszem vállalni. A Charlie Hebdo meggyilkolt alkalmazottai még kevésbé tekinthetõk hõsnek, mert ami miatt õk meghaltak, nagyon-nagyon messze van attól, amit véleménynyilvánításnak nevezhetünk. A
tüntetésekkel kapcsolatban több reflektálásban magam is olvastam, hogy „sok
millióan vonultak az utcákra, sok millióan vélték a történteket a sajtószabadság
elleni támadásnak”. Az igazság azonban
sohasem attól függ, hogy mennyien sza-
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lenére, elláttam magamat hivatalos papírokkal, és nem adtam fel a vidék lelkipásztori ellátását. A Parana folyó szélessége ott
1-3 kilométer között változott. Igyekeztem
mindig paraguayi vizeken maradni. Egyszer viszont eltörött a motor, amit csak
argentin oldalon lehetett megjavítani.
Megkértem egy argentin hajót, hogy vontasson be a legközelebbi kikötõbe. Ott
meg az argentin katonaság vett „pártfogásba”. Letartóztatásom azzal fejezõdött
be, hogy megegyeztek a paraguayi katonasággal, hogy délben jöjjenek ki a folyó
közepére és ott kiszolgáltatnak engem Paraguaynak. Meg is történt. A paraguayi
oldalon megünnepeltük a katonákkal szabadulásomat, és következõ nap folytattam utamat. Mikor barát és ellenfél ismerte már csónakomat, mindig kevesebb lett
az utánam küldött golyók száma.
Isten országa terjesztésében azonban a
„jó emberek” jelentik a legnagyobb akadályt. Õk gondoskodnak arról, hogy mi
történjen, õk írják a legtöbb könyvet, ajkukat csak jó szó hagyja el. Jámbor gyakorlataikkal õk szabályozzák a hagyományok megõrzését. Õk adják tovább a következõ nemzedéknek a hitet. Élik vallásukat és annak szokásait.
Ezen igyekezetben régebben jobb
helyzetük volt. Besegíthettek az inkvizíciónak, toborozhattak a keresztes háborúkra, asszisztálhattak a boszorkányégetésnél is. A mai kor kissé megnyirbálta
szárnyukat, de ennek ellenére manapság
is bõ terület áll rendelkezésükre. Azt viszont nem tagadhatjuk, hogy õk adták a legtöbb vértanút az Egyháznak. Mégis nekik
van a legtöbb haragosuk. Ugyan mindenkivel békében akarnak élni. Mivel
szilárd nézeteik vannak, nem mindenki
fogadja el véleményüket. Õk pedig hûek
maradnak saját magukhoz.
Hányszor láttam, Paraguayban (idehaza is), hogy valaki meg akarta változtatni életét. De a jó keresztények kiutálják õt a templomból.
Úgy vélem, hogy a hit hirdetésének
eredményessége nagy részben attól függ,
hogy ellenfeleink észrevegyék, hogy
nem minden keresztény tartozik a „jó
emberek” közé, és mégis hiteles. Vannak, akik csak vámosok, mégis szívbõl
tudják mondani: „Isten, irgalmazz nekem, bûnösnek!” (Lk 18,13) Aszerint
fognak körülöttünk krisztusi lelkek születni, amennyiben élõ tanúságot teszünk
a hiteles kereszténységrõl.
Gaál Jenõ SVD

ERÕSÍTSÉTEK MEG...
(Folytatás az 1. oldalról)

A helyi közösségeknek arra kell törekedni, hogy túllépjenek a saját határaikon és
kapcsolatba kerüljenek az õket körülvevõ társadalommal, benne fõként a szegényekkel. Ez a küldetés Jézus türelmes tanúságtétele, mely az Atyához emeli az
egész világot és benne minden embert.
Erõsítsétek meg a szíveteket – Az
egyes hívõ ember
A pápa nagyböjti üzenetében az embert a
maga egyedüli voltában is szemléli, mely
éppúgy ki van téve a közömbösség kísértésének. A mennyei és a földi Egyház imádságában való közös részvétel lehetõségeként
említi a pápa a „24 óra az Úrért” kezdeményezést, melyben minden katolikus közösség – plébániai és egyházmegyei szinten –
vehet részt március 13-án és 14-én. Ezt a
közös imádságot segítik a karitász konkrét
tettei – a közeliek és a távoliak felé egyaránt
– az Egyház szeretetszolgálatán keresztül.
Végül a pápa azt ajánlja, hogy úgy tekintsünk a másik ember szenvedésére, mint egy
felhívásra, mely a megtérésre szólít fel bennünket. Ferenc pápa azt kéri tõlünk, hogy
az elõttünk álló nagyböjtöt úgy éljük át,
mint a szív átformálásának a folyamatát.
Üzenetét a pápa a Jézus szíve litánia szép
könyörgésével zárta: Alakítsd, Urunk a mi
szívünket, a te szent szíved szerint!
(Vatikáni Rádió)

IMASZÁNDÉKOK
Márciusra
Egyetemes: Hogy akik tudományos
kutatásban vesznek részt, a teljes emberi személy javát szolgálják.
Az emberiség történelmében még soha
sem élt és kutatott egyszerre annyi tudós a
világon, mint éppen napjainkban. Sokfelé
a világon léteznek tudományos kutatóintézetek, és mérhetetlen pénzösszegeket
fordítanak ezek fenntartására és fejlesztésére. A tudományos kutatáshoz ugyanis
gyakran igen költséges eszközök szükségesek. Persze, a tudományos kutatásoknak meg is van a látványos eredménye.
Meg kell azonban állapítani, hogy ezek az
eredmények nem mindig szolgálják a teljes emberi személy javát. Kirívó eset az
egyre hatásosabb új fegyverek elõállítását célzó kutatás. Már odáig jutottunk,
hogy kutató tudósoknak és technikusoknak sikerült olyan bombákat elõállítani,
melyek képesek lennének az egész emberiség kiirtására.
Másrészt aztán vannak olyan tudományos kutatások is, melyeknek eredménye segíti az embereket. Gondoljunk
csak az orvostudomány fejlõdésére,
melynek hatására a világ legtöbb országában jelentõsen meghosszabbodott az
emberek átlagos élettartama. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki már
régen nem élne, ha az újkorban nem fejlõdött volna nagyot az orvostudomány.
Gyerekkoromban ugyanis súlyos diftériába, torokgyíkba estem, és biztosan
meghaltam volna tízéves koromban, ha
az ellenoltásokat belém nem adták volna az orvosok.
Persze nemcsak az orvostudomány
kutatásai segítik az embereket, hanem
sok más kutatás és technikai fejlõdés
is. Annyira hozzászoktunk már a kulturált környezethez, amelyben élünk,
hogy nem is csodálkozunk már azon,
hogy házak és fûtõberendezések védenek bennünket az idõjárás viszontagságai ellen, hogy gyors és biztonságos
közlekedési eszközökkel juthatunk el
útjaink céljához, hogy elektronikus készülékekkel érintkezhetünk pillanatok
alatt mesze távol levõ szeretteinkkel, és
még folytathatnánk a felsorolást, szinte a végtelenségig.
Azon azonban érdemes elgondolkodni, hogy a különbözõ kutatási területeket összehasonlítva, melyek azok, amelyek inkább és jobban szolgálják az
egész emberi személy javát. Különösen
a pályaválasztás elõtt álló fiataloknak
kell azon gondolkodni, hogy ha van rá
tehetségük, milyen kutatásterületbe vessék bele energiáikat. Egyszer élünk itt a
földön, és ezért fontos, hogy ezt az egy
életünket olyan tevékenységre használjuk fel, mellyel jót tehetünk embertársainknak. Például a rafinált szórakozásokat nyújtó eszközök tökéletesítése helyett inkább az egyszerû emberek mindennapi életét könnyebbé és szebbé tevõ
kutatásokra és technikák fejlesztésére
fordítsuk erõinket.
Egy híres ókori hittudósnak, Origenésznek a szavait érdemes megfontolni.
Az õ idejében a mûvészien megfogalmazott plátói írásokhoz szokott görög értelmiségiek hajlamosak voltak kritizálni a
Biblia könyveinek egyszerû, prózai stílusát. Origenész így felelt e kritikákra:
„Hasonlítsunk össze két szakácsmestert.
Az egyik a kényes ízlésû gazdagok ínyét
csiklandozó, drága és komplikált ételeket tudott fõzni, a másik viszont a szegény munkásembereknek ízlõ és munkájukhoz erõt adó egyszerû, de jóízû étkeket tudott készíteni. E két szakács közül,
melyiket tartanánk jobb embernek és
igazi emberbarátnak? Ugye azt, aki a
szegények mindennapi életét erõsíti és
teszi kellemessé!”
(Folytatás a 4. oldalon)
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SZENTTÉAVATÁS SRÍ LANKÁN, SZENTMISE HÉTMILLIÓ HÍVÕVEL MANILÁBAN
Ferenc pápa második ázsiai apostoli útja
Rendkívüli érdeklõdés kísérte Ferenc pápa Srí Lanka-i és Fülöp-szigeteki apostoli lá togatását. A pápa január 12-én hétfõn indult el Srí Lankára, a „fényességes szigetre”,
ahonnan január 15-én csütörtökön utazott tovább a Fülöp-szigetekre, az ázsiai térség
egyetlen katolikus többségû országába.

Ferenc pápa kétnapos Srí Lanka-i látogatásának mérlegérõl a kíséretében utazó
Federico Lombardi szentszéki sajtószóvivõ nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.
A szentszéki sajtószóvivõ elmondta: a
Szentatya nagyon elégedett Srí Lanka-i
utazásával, amit Isten kegyelmének él
meg. Hálás a Gondviselésnek, amiért
erõt ad neki olyasmihez is, amelyet az õ
korában már nem képesek az emberek
véghezvinni: azért, hogy ilyen pozitív
formában találkozhat annyi emberrel,
annyi néppel, mely megnyitja szívét a remény elõtt.
Amint az gyakran elõfordul, most is
voltak protokollon kívüli események.
Többek közt a pápa találkozója a volt elnökkel és testvérével, az elõzõ kormány
egyik miniszterével. Mivel még õ hívta
meg a pápát Srí Lankára, üdvözölni kívánta a Szentatyát. Egy rövid udvariassági látogatásról volt tehát szó, amely azonban a
béke és a tisztelet légkörében zajlott, mutatva az ország demokratikus érettségét,
pozitív jelzésként a lakosság felé.
A pápa a repülõtéren találkozott egy
buddhista elöljáróval, aki meghívta õt, a
Szentatya pedig élt a lehetõséggel, és
szerda este elment a buddhista központba. Nagyon bensõségesen fogadták a pápát az imahelyen. Megmutatták neki a
sztúpát, amelyben ereklyéket õriznek
Buddha szobra elõtt, és amelyet egyébként csupán egyszer egy évben nyitnak
meg. Ez is a rendkívüli tisztelet és barátság jele volt a pápa iránt. Közben fiatal
szerzetesek imákat kántáltak a legnagyobb természetességgel. Ez a fajta találkozó jól mutatja azt a családias hozzáállást, amellyel Ferenc pápa ápolja a személyes kapcsolatokat, akár más vallású
emberekkel is – magyarázta Lombardi.
Mivel csúszás miatt az eredeti program
szerinti találkozó elmaradt a helyi püspökökkel, Ferenc pápa megragadta az alkalmat, hogy szerdán este fölkeresse õket.
Ezzel akarta kifejezni barátságát, rokon-

Pénteken negyed 12-kor kezdõdött a
pápai szentmise a manilai Szeplõtelen
Fogantatás-székesegyházban, melyen
részt vettek a püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnõk és az Istennek szentelt
élet egyéb intézményeinek képviselõi,
összesen mintegy kétezer fõ.
Krisztus követségében akkor járunk –
magyarázta a pápa – ha az embereket a
vele való személyes találkozásra invitáljuk. Ez legyen az ötszáz éves evangelizálásotokra való megemlékezésetek középpontja! – fogalmazott a Szentatya.
Ferenc pápa Fülöp-szigeteki láto gatása második napján, január 16-án
pénteken délután találkozott a csalá dokkal a Fülöp-szigeteki fõváros sportcsarnokában.

szenvét irántuk. Rövid, de szívélyes hangú beszélgetés alakult ki tehát Péter utóda
és a Srí Lanka-i fõpásztorok között.
Lelkipásztori szempontból a szenttéavatási szentmise volt a Srí Lanka-i látogatás csúcspontja. Nagyon jól elõ volt
készítve a szentmise, imavirrasztással
és szentgyónással készültek a hívek a
szertartásra, melynek keretében az elsõ Srí Lanka-i szenttel, a misszionárius Vaz Szent Józseffel gazdagodott a
világegyház.
A kétnapos Srí Lanka-i látogatás legfontosabb beszédét a madhui Máriakegyhelyen mondta el a pápa. A
kiengesztelõdésrõl szólt, megemlítve a bocsánatkérést és a megbocsátást. Ez a keresztény üzenet
szíve, amely a gyökereinél gyógyítja a rosszat, a konfliktusokat,
a bûnt, a megosztottságot – magyarázta Federico Lombardi.
Összességében rendkívül eredményes volt ez a Srí Lanka-i látogatás, felülmúlta az elõzetes várakozásokat. Mindehhez hozzájárul
az is, hogy a választások békésen
zajlottak, a változások pedig új
lehetõségeket nyitnak a kiengeszLátogatás a madhui Mária-kegyhelyen
telõdés elõtt, amirõl a pápa beA pápa abból az evangéliumi részszélt. Az Egyház is nagyon élõ, képes arra, hogy a pápai út örökségét és üzenetét bõl (Mt 2,13–15, 19–23) indult ki tanítovábbvigye, az egész Srí Lanka-i társa- tásában, amelyben Szent József éppen
dalom javára – mondta a Vatikáni Rádió- lepihent, alszik és álmában az angyal
feltárja neki Isten akaratát. A jelenetnak Federico Lombardi.
hez három gondolatot kapcsolt: pihen***
A Szentatya január 15-én érkezett az jünk az Úrban, Jézussal és Máriával ébország fõvárosába, Manilába. A kor- redjünk fel, és váljunk prófétai hanggá.
mány állami ünnepet hirdetett a pápai lá- Ahhoz, hogy meghalljuk Isten hívását,
togatás idejére. Miután udvariassági lá- az Úrban kell pihennünk. Az ima is ez.
togatást tett a Fülöp-szigeteki elnöknél, Az evangéliumi jelenet másik aspektuBenigno Aquinónál, Ferenc pápa a ma- sa, hogy Jézussal és Máriával ébrednilai elnöki palotában találkozott a poli- jünk fel. A családban fel kell kelnünk
tikai vezetõkkel és a diplomáciai testület és cselekednünk kell. A hit nem von ki
tagjaival. Beszédében arra szólította a bennünket a világból. Isten ma is szól
politikai vezetõket, hogy járjanak elöl a hozzánk, hogy ismerjük fel a családjatisztességben és a felelõsségvállalásban. inkat fenyegetõ veszélyeket, és védel-

mezzük azt minden ártalomtól – figyel meztetett a pápa.
Fülöp-szigeteki apostoli látogatásá nak másodnapján a Yolanda tájfuntól
2003-ban leginkább sújtott várost, Tac lobant kereste fel Ferenc pápa, ahol fél millió hívõ jelenlétében mutatott be
szentmisét.
Tanuljatok meg sírni, szeretni, adni
és kapni, és hagyjátok, hogy Isten meg lepjen benneteket! – hangsúlyozta Fe renc pápa január 18-án, délelõtt a ma nilai Szent Tamás Pápai Egyetem
sportpályáján, amely otthont adott a
Szentatya és a Fülöp-szigeteki fiatalok
találkozójának.
A program elején tanúságtételek
hangzottak el egy kislány és két fiú ré szérõl. Az alig 14 éves lány, Jun
azokról a tapasztalatairól mesélt,
amelyeket utcagyerekként élt
meg. A kislány nehezen tudta befejezni kérdéseit, mert könnyekre
fakadt. A pápa felállt, odament
hozzá és megölelte.
A fiatalokhoz intézett rögtönzött beszéde végén a Szentatya
elnézést kért, hogy nem olvasta
fel azt, amit elõre elkészített számukra, de – mint mondta – „a ti
valóságotok elõrébb való az én
gondolataimnál.”
Rekordszámú katolikus hívõ
elõtt, nem szûnõ esõben mutatott
be szentmisét a Fülöp-szigetek fõvárosá nak központi parkjában a Szentatya ja nuár 18-án, vasárnap, ázsiai látogatásá nak utolsó napján.
Federico Lombardi szentszéki szó vívõ a szentmise után, utalva Benigno
Aquino elnök kabinetirodájának köz leményére, kijelentette: „Biztos, hogy
ilyen nagy létszámban soha nem vet tek részt pápai eseményen. Hivatalos
becslések szerint hétmillió hívõ vett
részt a vasárnap délutáni manilai
szentmisén”.
Ferenc pápa második ázsiai apostoli
útja végén, január 19-én délelõtt indult
vissza Rómába.
Vatikáni Rádió

ISTEN ÉLÕ VÍZZEL AJÁNDÉKOZ
MEG MINKET

VAN ÉRTELME AZ ANYANYELVI
OKTATÁSNAK!

Imahét a keresztények egységéért

A magyar kultúra napja a Felvidéken

Ha mi, keresztények Krisztus személyében összetalálkozunk, akkor lehetünk
igazán hatékony jellé az egész világ elõtt – mondta Erdõ Péter bíboros, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az ökumenikus imahét országos megnyi tó istentiszteletén, január 18-án, a budapesti Szent István-bazilikában.
Erdõ Péter az istentiszteleten felolva- dékoz meg minket, amire vár Európa és
sott szamáriai asszony történetérõl (Jn 4, az egész világ” – hangsúlyozta Stein1–12) szólva elmondta: A történetben fo- bach József.
Az Apostoli Hitvallást bevezetõ monkozatosan bontakozik ki, hogy Jézus
nemcsak próféta, hiszen ez hangzik el dataiban Pataky Albert pünkösdi egyelõször: „próféta vagy, látom”, hanem õ a házelnök arra kérte a jelenlévõket, hogy
Messiás, nem csak egyetlen nép szabadí- csendes imádságban emlékezzenek az
tója, hanem az egész világ Üdvözítõje, üldözést szenvedõ keresztényekre.
A liturgiai szolgálatban részt vett
mindenkié, aki bizalommal fordul hozzá.
A keresztények egységéért imádkoz - Gáncs Péter, a Magyarországi Evangéliva jussunk el Krisztus titkának felisme - kus Egyház elnök-püspöke, a MEÖT alréséhez. Igazítsuk életünket egyénileg és elnöke. Szintén jelen voltak a MEÖT
közösségileg is az õ akarata szerint. Kér - tagegyházainak vezetõi.
A rendezvényen megjelent Czibere
jük és fogadjuk be azt az üdvösséget,
amelyet õ hoz a világnak – hangsúlyozta Károly, az Emberi Erõforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi
Erdõ Péter bíboros.
Steinbach József református püspök, felzárkózásért felelõs államtitkára, Mia Magyarországi Egyházak Ökumenikus kola István, a Külgazdasági és KülügymiTanácsa (MEÖT) elnöke igehirdetés - nisztérium biztonságpolitikai és nemzetében hangsúlyozta: a Krisztus-hívõk kö - közi együttmûködésért felelõs államtitkázös küldetése tanúskodni az Evangéli - ra, és Hegyi László, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egyházi kapcsolaumról, az Örömhírrõl.
tokért felelõs helyettes államtitkára.
A 42. zsoltárról elmélkedve elmond
Az idei ökumenikus imahét bibliai
ta: a zsoltárost jellemzõ vágyódás ránk
is igaz, vágyódunk Jézus után, aki meg - mottója János evangéliumából szármaváltott minket. De a szentírási rész tük - zik: „Jézus így szólt hozzá: »Adj inröt tart elénk, hiszen ma is sokfélekép - nom!«” (Jn 4,7).
Kuzmányi István/Magyar Kurír
pen szomjazunk. „Isten élõ vízzel aján -

A dunaszerdahelyi Vermes-villa zsúfolásig megtelt nagytermében január
22-én a vendégek között köszöntötték Soltész Miklóst, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkárát és Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely polgármesterét is.
A felvidéki magyarság kultúrája is a gyobb képviselõit nem egyszer kisebb temagyar kultúra része volt és marad – lepülések adták és adhatják a jövõben is.
hangsúlyozta Karaffa Attila, a Pázmane- „Ez bizonyítéka annak, hogy a felvidéki
um társulás elnöke, aki fontosnak nevez- magyarságnak nemcsak múltja és jelene
te a kultúra megtartó erejét, valamint az van, de jövõje is lesz” – tette hozzá. Meganyanyelven történõ oktatást. Karaffa jegyezte: ugyanakkor az is a világ aktuáAttila úgy véli, „amikor a hatóságok a lis történéseinek egyik üzenete, hogy az
nyelvi, nemzetiségi jogainkat folyama- együtt élõ, sokszor azonos hittel élõ nemtosan csorbítják, és társadalmunkban fel- zeteknek inkább azokat a dolgokat kell
üti fejét a közöny meg a beletörõdés, ak- meglátniuk, amelyek egybekötik õket,
kor szükséges hangoztatni: igenis van ér- nem pedig a vélt vagy valós sérelmekre
telme a magyar kultúra ápolásának, igen- összpontosítani.
is van értelme nemzeti identitásunk megA mûsor hagyományosan Kölcsey
õrzésének, igenis van értelme az anya- Ferenc Himnusz címû költeményének az
nyelvi oktatásnak”.
elõadásával kezdõdött – amelyet idén a
A magyar kultúra napja a magyar nem- dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapzet testrészeinek közös ünnepe, olyan ün- iskola egyik diákja szavalta el. Majd a
nep, amely nem zárja ki más kultúrák helyi Benedek Elek Óvodába járó gyernagyságát sem – jelentette ki Soltész mekek népi játékokat mutattak be. Tóth
Miklós. Ünnepi beszédében a csallóközi László József Attila-díjas költõ-író „És
város egyik híres szülöttét, Bihari János szólt Hermi…, avagy Sorok egy képzelt
cigányprímást példaként említve kiemel- példabeszédbõl” címû mûvét adta elõ. A
te, hogy Dunaszerdahely jó példája a ma- helyi 10. számú Szent György Cserkészgyar kultúra sokszínûségének. A város hí- csapat irodalmi összeállítással mutatkores szülötteit sorolva hangoztatta: a ki- zott be. Végül a résztvevõk az Arizóna
sebb-nagyobb felvidéki települések egész zenekar énekesnõjével, Majával közösora és a nemzet onnan származó nagyjai sen elénekelték a Himnuszt.
a példái annak, hogy a nemzet legna(Pázmaneum Társulás)
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Gyerekeknek

NEM FOGYÓKÚRA!
Van kedvenc ételed? Szereted a finom
falatokat? Amikor én annyi idõs voltam,
mint talán most te, nagyon vékony kisfiú
voltam, alig-alig voltam hajlandó bármit is
enni. Pedig édesanyám igazán finom ételeket készített, de az étvágyam csak nem
akart megjönni. Így aztán az évnek ebben
az idõszakában, nagyböjt idején, számomra egyáltalán nem okozott gondot „lemondani” az ételrõl. Ráadásul mivel nagyon
vékony kisfiú voltam, néhány osztálytársam rendszeresen csúfolt emiatt...
Aztán ahogy teltek-múltak az évek,
szép lassan azon kaptam magam, hogy
egyre nagyobb adag finomság kerül a tányéromba. Én is és szüleim is nagyon
örültem a változásnak, és az iskolás társaim szemében is „megnõttem”.
Csakhogy felnõtt fejjel átestem a ló túloldalára: keveset mozogtam és sokat ettem,
s emiatt rendesen elhíztam. Ekkor már valóban lemondást jelentett a nagyböjt…
De még mielõtt azt gondolnád, hogy
étkezési tanácsadássá alakult át az Életünk gyerekrovata, elárulom, miért osztottam meg ezt a történetet. Manapság

sokat hallani innen-onnan arról, hogy
milyen fontos a diéta, a léböjt, a fogyókúra. Valóban, bizonyára jó hatással van
mindez az egészségünkre, ám egy fontos
dologról nem szabad elfeledkezni: ilyenkor nagyböjt idején mi, keresztények,
nem fogyókúrát tartunk (még ha veszítünk is a testsúlyunkból valamennyit). A
nagyböjt lényege az önmegtartóztatás.
Szorosabb értelemben az evés és ivás
iránti ösztönünk megfékezése, tágabb
értelemben pedig mindenféle erkölcsi
meggondolásból fakadó önmegtagadás.
Tehát nagyböjtben nemcsak azzal tehetsz
jót, ha kevesebb csokit majszolsz, hanem
azzal is, ha lemondasz olyan szokásaidról, amik feleslegesek: hanyagolod a számítógépes játékokat, nem nézel tévét. Ha
pedig nehezedre esik segíteni az otthoni
munkákban, most kerekedj felül a lustaságodon, és segíts a szüleidnek!
Én magam is így teszek. Kevesebbet
eszem, de nem – elsõsorban – azért,
hogy lefogyjak. Hanem azért, hogy a testi igények helyett a lelkemet erõsítsem.
Kovács Péter

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (7.)

2015. március

CSALÁDMOZGALMAK
TALÁLKOZÓJA RÓMÁBAN
Rómában tartották január 22–24. között a nagycsaládosok nemzetközi mozgalmainak találkozóját a Család Pápai Tanácsa szervezésében.
A család hivatása és küldetése az Egy- zisban a püspöki konferenciák szintjén
házban és a kortárs világban címmel dolgozunk. Az egyes munkacsoportok
rendezett tanácskozáson harminc ország már tanulmányozzák a különféle témákat.
nyolcvan családmozgalmának képvise- Egy, a Szentatya által létrehozott bizottlõi elemezték a szinódusi elõkészítõ bi- ság pedig a házasság érvénytelenítésének
zottsággal a Lineamentát (a szinódust ügyében tevékenykedik.”
bevezetõ dokumentum) a következõ naA bíboros kiemelte, hogy figyelembe
gyobb témákkal: 1. Odafigyelés: A csa- kell venni azon hívek helyzetét, akik jóllád összefüggése és kihívásai, 2. Krisz- lehet rendezetlen házasságban élnek,
tusra tekintés – a család Evangéliuma, 3. mégis a lehetõ legteljesebben szeretnéSzembesülés a helyzettel.
nek részt venni az Egyház életében. Nem
Magyarországról Márki László vett kell tehát kivonni magunkat a feladat
részt a konferencián mint az Európai alól, hogy keressük és jelezzük a szinóNagycsaládosok Szövetsége elnöke.
dusi atyák által elemzett érzékeny témák
A konferencia elsõ napján Lorenzo lehetséges megoldásait. Ehhez pedig báBaldisseri bíboros, szinódusi fõtitkár a tor lelkipásztori döntések kellenek.
szinódusi elõkészületi munkákról elA nagycsaládos mozgalmakkal Paglia
mondta: „Az Instrumentum laboris, a érsek tartja a kapcsolatot. A lelkipásztori
munkadokumentum május közepére el- megújulásra ösztönzés igénye a mai
készül, júniusban nyilvánosan is közzé- idõkben fõként ezektõl a családmozgaltesszük. Kérésünkre a kiküldött kérdésso- maktól érkezik – magyarázta. A Ferenc
rozat válaszainak beadási határidejét ki- pápa által kijelölt stílus egy rendkívüli
tolták április 15-re. Az egyes munkacso- szinódusi dimenziót tár fel. Olyan keportok a múlt októberi szinódus három gyelem ez, mint amikor a tanítványok az
legjelentõsebb témájával foglalkoznak. Úr nevében gyûltek egybe. Olyan szinóMi most a szinódusközi idõszakot éljük, dus elõkészítésén fáradozunk, mely a
melyet az egész folyamat legfontosabb mozgalmaink jövõjét érinti.
(Vatikáni Rádió)
szakaszának tartunk. Ebben a második fá-

A mormonok vallják, hogy az Ó- és
Újszövetségben Isten szól hozzánk, de
fontosabb nekik az „Amerikában kapott
kinyilatkoztatás”. Ezért nagyobb a súlya
a Mormon könyvnek, valamint az ifj.
Joseph Smithnek és az õt követõ „prófé táknak” adott kinyilatkoztatásoknak. Ez zel magyarázható, hogy a mormonoknál
keresztény fogalmaink új és eltérõ értel mezést kapnak.
Ezekbõl a „kinyilatkoztatásokból” ki jegecesedett egy „legfelsõbb kozmikus
elv”: a folytonos fejlõdés törvénye. Ez
irányítana mindent, még Isten is ennek
lenne alávetve. Isten valamikor szintén
halandó volt, aki a „kozmikus törvény
tanulmányozása” által jutott el az isten ségig. „Isten nem öröktõl fogva Isten –
hirdette ifj. Joseph Smith már 1844. ápri lis 7-én tartott beszédében – hanem egy
felemeltetett ember (...), külsõleg is em bernek néz ki”, és egy bolygón lakik. In nét kiindulva jutott el L. Snow, a mor monok ötödik elnöke, prófétája (1814–
1901) a kifejezéshez: „As man is, God
once was; as God is, man once may
become”. (Amilyen ma az ember, olyan
volt egykor Isten; amilyen ma az Isten,
olyanná válhat egykor az ember.)
A mormonok beszélnek ugyan az
Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekrõl, de
nem a háromságos egy Istent értik rajta.
Szerintük Jézus Krisztus „egy mennyei

atyától nemzett Atya”, akitõl minden
emberi lélek születik – földi léte elõtt.
Másutt pedig arra a kérdésre, hogy az Isten Fia maga az Örökkévaló Atya? azt
feleli Amulek, a Mormon könyvben idézett egyik próféta: „Igen, õ az egy igazi
Örökkévaló Atya, aki atyja a mennynek
és a földnek. Õ a kezdett és a vég, õ tehát
az elsõ és az utolsó. És eljön a világra,
hogy népét megváltsa, és magára vállalja
mindazok bûnét, akik hisznek az õ nevében. És akkor mindenkit Krisztus ítélõszéke elé állítanak – aki maga a Fiú, az
Atyaisten és a Szentlélek.”
A mormonok szerint Ádám bûne
szükségszerû volt, mert ha „Ádám nem
vétkezett volna, akkor nem bukott volna
el, nem lettek volna gyermekeik: ártatlanok maradtak volna, és semmi jót sem
tettek volna, mivel a bûnt nem ismerték
volna. Ádám a bûnnel olyan tett, mint az
Isten, és megismerte a jót és a rosszat: az
Úr Isten attól való félelmében, hogy az
ember majd kinyújtja kezét az élet fájának gyümölcse felé, vesz és eszik abból,
és örökké él, kerubokat és egy lángpallóst helyezett oda, nehogy vegyen a gyümölcsbõl. Ezzel kapcsolatban joggal
kérdezhetjük: maga Isten is vétkezhetett
tehát? Erre a kérdésre nem látunk feleletet a mormon írásokban.
(Folytatjuk)
János atya Londonból

A Don Bosco Szaléziak és a Don Bosco Nõvérek iskoláiban, Spanyolországban,
Don Bosco születése bicentenáriumának kezdetekor tarka léggömböket engedtek fel
az égre, elindítva ezzel a bicentenáriumi ünnepi események sorozatát az országban.
Az eseményt január 14-én délre
tervezték, néhány nappal a karácsonyt
követõ iskolakezdés után, Don Bosco
hónapjában. Több mint százezer léggömb színezte meg az eget Spanyolország felett, voltak olyanok is, melyek üdvözlõ üzenetet is tartalmaztak.
Minden szalézi iskolában felolvasták a kiáltványt, amelyben az állt:
„Azt akarjuk, hogy magasra repüljön
az üzenetünk, és azt akarjuk, hogy
sok ezer más fiatal is csatlakozzon
hozzánk, hogy együtt megünnepel- „Magasra repüljön az üzenetünk!”
jük Don Bosco 200. születésnapját.”
A léggömbök az égen azt a három heEnnek eredményeként január 14-én
az ég tele lett színes léggömbökkel: a lyet képviselték, ahol Don Bosco mûkökezdeményezésben részt vettek a szalézi dött: a játszóteret, az iskolát és a temploiskolák Vigóban, Pamplonában, Madrid- mot. Ezek ma is nélkülözhetetlen helyei
ban, Las Palmasban, Valenciában, Ovie- annak, hogy a szaléziak elérjék céljukat:
dóban, Méridában és sok más helyen, „jó keresztényeket és becsületes államahol a szaléziak és a Segítõ Szûz Mária polgárokat” neveljenek. Most, 200 évvel
Leányai jelen vannak. „A léggömbökkel késõbb, több ezer fiatal, pedagógus, a
fejezzük ki azt, hogy a mi kívánságunk a Szalézi Család tagjai, az Egyház és az
béke, a testvériség, az igazságosság és a egész társadalom ünneplik Bosco Szent
remény az egész világon. Don Bosco ar- Jánost. Mindenki meg van hívva, hogy
ra tanított minket, hogy az álmok azért csatlakozzon az ünnepléshez!
(Szaleziak.hu)
vannak, hogy megvalósítsuk õket.”

IMASZÁNDÉKOK

lomban a vezetõ szerep. Az idõk teltével
azonban ez megváltozott, és szinte mindenütt a világon a férfiak vették át az
uralmat. A családban a férfi volt a „családfõ”, a politikában a férfiak domináltak, a tudományokban és a mûvészetekben is a férfiaké volt a vezetõ szerep.
Az újkorban azonban újra változás mutatkozott, és jelenleg ott tartunk, hogy elméletileg a legtöbb társadalomban el van
ismerve a férfiak és nõk egyenjogúsága.
Ezt haladásnak tekinthetjük, de problémákat is okoz. Az egyenjogúságot ugyanis a
gender-elmélet hívei egyformaságként értelmezik, pedig a férfit és a nõt Isten nem
egyformának teremtette. Ezért ha a nõ férfiként akar viselkedni, az ugyanúgy torz
helyzetet teremt, mintha a férfi nõként
akarna viselkedni. Mindegyik nemnek
megvan a maga sajátos értéke, és az egyik
kiegészíti a másikat, a másik pedig az egyiket. Ezeknek az értékes tulajdonságoknak
gyakorlása hozza létre a harmóniát, a családban is, a társadalomban is, sõt még az
Egyházban is. Kissé hasonlít ez a harmó-

niateremtõ szerep a komplementer színek
szerepéhez: a piros nem értékesebb, mint a
zöld, és a zöld nem értékesebb, mint a piros, de különböznek egymástól, és csak
együttesen képesek létrehozni, az õket
összekötõ fehér csíkkal együtt, a mi drága
nemzeti lobogónkat.
Az Egyházban is nagyon fontos, hogy
a nõket ne tekintsük elhanyagolható
elemnek, hanem adjunk nekik módot,
hogy kifejlesszék és gyakorolhassák sajátos nõi értékeiket, és ezzel járuljanak hozzá az Egyház életének teljes harmóniájához. Magam tapasztaltam például, hogy
bizottsági tárgyaláson, ahol többségben
férfiak voltak jelen, milyen jót tettek a nõi
résztvevõk felszólalásai, akiknek intuitív
meglátásai, békítõ indítványai, humoros
megjegyzései egészen új irányt adtak a
tárgyalásoknak és jó hangulatot teremtettek a részvevõk között.
Az Egyházban még hozzá vagyunk szokva az évszázadokon keresztül mûködött patriarchális rendszerhez. Ezért kell imádkoznunk, hogy a férfiak adjanak helyet az Egy-

(Folytatás a 2. oldalról)

A tudósok kutatásainál, persze, sokkal több forog kockán, mint ételek készítése. Ezért kell különösen nekik olyan kutatásokra fordítani életüket, melyek igazán a teljes emberi személy, sõt a teljes
emberiség javát szolgálják.
Imádkozzunk, hogy ne a korlátlan
pénzszerzés, hanem az emberek szolgálatának vágya vezesse a tudósokat fontos
munkájukban.
Evangelizációs: Hogy a nõk egyedülálló hozzájárulása az Egyház életéhez egyre elismertebb legyen.
Az emberiség történelmében a két
nem, vagyis a férfi és a nõ társadalmi
helyzete és megbecsülése a korok során
sokat változott. Az etnológusok azt
mondják, hogy a történelem elõtti korban sokfelé matriarchátus uralkodott,
vagyis a nõké, az anyáké volt a társada-

SZÁZEZER LÉGGÖMB DON BOSCÓNAK

házban a nõk számára, hogy kifejthessék,
nemcsak emberi jogaikat, hanem sajátos,
egyedülálló nõi képességeiket is.
Ez nagyon sokat segíthet az Egyháznak. Az Egyház pedig készen kell, hogy
álljon ennek hozzájárulásnak az elfogadására. A nõk ugyanis nem egyszer több
jót tudnak tenni, mint a férfiak. Hadd említsünk egy példát. Nekünk, magyaroknak
nagyszerû férfiszentjeink vannak. Mikor
azonban a liturgia megújítása során felújították a mindenszentek litániáját, és
hozzáadták az imában eddig nem említett
szentek neveit, a magyar szentek közül
csak egyvalakinek a nevét illesztették be
újonnan a litániába. Az az egy név pedig
egy anyai szívvel szeretõ nõnek a neve
volt: Árpád-házi Szent Erzsébet. Ennek
jóvoltából került bele a latin litánia szövegébe, mint egyetlen országnév, édes hazánk neve: Hungaria. A litánia latin szövege ugyanis így szól: „Sancta Elisabeth
Hungariae, ora pro nobis”, „Magyarországi Szent Erzsébet, imádkozz érettünk.”
Nemeshegyi Péter SJ
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Floridai levél

SEGÍTÕK
Beszámolómban nem szerepelnek
sem a Máltai Szeretetszolgálat, sem a
Vöröskereszt, vagy más szervezetek
munkatársai. Jennifer Holland majd’
kétszáz oldalas, Rendkívüli hõsök címû könyvével más világba kerülünk,
mégpedig az állatok közé. Amint a borítólapon olvasom: Jennifer, többek
között a New York Times és a National
Geographic munkatársa, harminchét,
bátorságról és szívrõl tanúskodó, inspiráló történetet részletez, melyek közül két különleges esetet ragadtam ki,
mint a kisbabát „õrzõ” elefántét és a
gazdája gyomorrákját „megállapító”
birkáét.
Emma Turner Londonban született
és nõtt föl. Nagyobb különbséget nehéz
elképzelni, mint mikor férjével egy
dél-angliai birkafarmra költözött.
Lassan azért hozzászokott az új életformához, sõt végül megkedvelte a szabad életet. Örült, hogy a kertjüket minden fûnyíró gépnél nagyobb rendben
tartják a milliméter pontossággal
„dolgozó” birkák. Megbarátkozott velük. Csak azt találta különösnek, hogy
a nagy tömegbõl mindig kivált egy kos,
és követte õt, amerre csak ment. Egy
napon azonban nagyon megijedt,
ugyanis az egyébként békés állat, minden külön ok nélkül, nekirohant, és a
fejével belebokszolt a gyomrába. Mégpedig olyan erõvel, hogy ott másnapra
egy csúnya, nagy, sötét és fájdalmas
folt keletkezett. És mivel sem a folt,
sem a fájdalom nem akart elmúlni,
Emma elment az orvosához. Hogy rövid legyek: az orvosi vizsgálatok az
ütés helyén egy alattomban fejlõdõ rákos daganatot mutattak ki…
Indiában, a vadon közelében lakott
egy mama a pöttöm csemetéjével. A
mama egy napon kiment dolgozni a kis
kertjébe, de, hogy a gyerek szem elõtt
legyen, egy teknõszerû alkalmatosságban a ház elé tette. Elképzelhetjük a riadalmat, mikor felnézve egy hatalmas
elefántot látott közvetlenül a bébi mellett. Az állat nyugodtan állt, mintha
csak õrizné a kicsit! A mama, összeszedve a bátorságát, óvatosan közeledett. De most rémült meg aztán igazán,
mikor látta, hogy a pici közelében egy
laposra taposott mérges kígyó teste
nyúlik el a földön…
A patkányok nem tartoznak a kedvenceink közé. De, hogy éppen a katonaságnál remekül teljesítik nehéz „szolgálatukat”, arra Jennifer hívja fel a figyelmet. Az idomított állatok ugyanis – rendkívül érzékeny szaglóérzéküknek köszönhetõen – felkutatják és jelzik a földbe rejtett aknák helyét.
Jennifer könyvében azonban nemcsak a bennünket, rajtunk segítõ állatok szerepelnek, de példákkal igazolja,
hogy vészhelyzetekben hogyan mentik
meg egymást. A gazda és kutyája békésen sétált az öböl mellett, amelyben jókedvûen hancúroztak a delfinek. Az
addig nyugodt állat megirigyelhette
õket, mert hirtelen beleugrott a vízbe,
hogy a következõ pillanatban már kétségbeesve kapálóddzék és igyekezzék
kikerülni az – örvénybõl! De minél
jobban csapkodott, annál jobban belekeveredett. A reménytelen harcban
már erõsen fogytán volt az ereje, mikor a delfinek köré sereglettek, s körülötte egy eleven, nagy „mentõövet” képezve, a fejükkel bökdösve, kitessékelték a partra.
*
A rövid szemelvények után, összegzésként, hadd idézzem Albert Einstein
gondolatát: „Mélyedj bele alaposan a
természetbe, és mindent jobban meg
fogsz érteni...”
Bitskey Ella, Sarasota

BÁRÓ ELVTÁRS
Jaap Scholten holland
író több mint egy évtizede
Budapesten él fõnemesi
családban született, magyar származású feleségével. Így szinte belülrõl ismeri annak az osztályellenséggé kikiáltott rétegnek a kommunista rendszer idején elszenvedett
kálváriáját, amelyrõl „Báró elvtárs” címû legújabb
könyve szól. Mint ahogy
a csepp vízben is benne
lehet a tenger, Jaap Scholten is mintát választott,
amelyen keresztül bemutatja a Vasfüggönytõl keletre fekvõ térség arisztokratáinak üldöztetését.
Könyve eredetileg angolul jelent meg és komoly
sikert aratott, alighanem
azért, mert a nyugati olvasók számára még ma is kicsit rejtélyes világ Erdély.
Scholten ugyanis már elsõ
útja során beleszeretett az
erdélyi tájba, ahová késõbb feleségével többször
is visszatért. Az írót azonban nemcsak a környezet
szépsége igézte meg, hanem felkelt érdeklõdése a
még ott élõ egykori fõnemesek sorsa iránt is.
Könyve – mai kifejezéssel – oral history, amely
három részre tagolható: az
arisztokrácia 1949 elõtti
életére, majd a kommunista diktatúra idején
megélt szenvedésekre, végül pedig a Ceauºescu
bukását követõ idõszak
reményteljes éveire. A leírt történetek sokaságát a
megannyi személyes élménybõl fakadó megjegyzései teszik igazán érde-

kessé, sõt izgalmassá. Ismételten felteszi a kérdést, hogy miként lehetne
megmenteni a múlt értékeit, mert a történelmi
családok társadalomból
történt kiûzetésével beláthatatlan veszteség érte Erdélyt, de az egész magyarságot is. Az általuk képviselt értékeket – istenhit,
család- és hazaszeretet,
ragaszkodás a nemzeti hagyományokhoz – igye-

keztek csaknem fél évszázadon át elpusztítani azok,
akik egyfajta új világot
felrajzolva végképp el
akarták törölni a múltat.
Mint a holland szerzõ
könyvébõl kitûnik, a könyörtelen üldözések, megalázások inkább tovább
nemesítették azt a réteget,
amelyet tûzzel-vassal irtani próbáltak. Amikor a román belügyi szervek felajánlották Észak-Erdély
egykori kormánybiztosának, Bethlen Bélának,
hogy megkímélik a további meghurcolástól, ha
végleg távozik, inkább
vállalta az újabb megaláz-

tatásokat, de nem hagyta
el szülõföldjét. Jaap
Scholten alighanem azért
választotta az erdélyi
magyar arisztokráciát
könyve alanyául, mert az
ott élõ történelmi családokra már Magyarország feldarabolása után
is megpróbáltatások vártak, és ezeket emelt fõvel, a szó legmélyebb értelmében nemes példamutatással élték meg.
Szívet melengetõ a könyv
utolsó része, amelyben
az olvasót beavatja az
arisztokrácia fiatal nemzedékének jövõt alakító
terveibe és reményeibe.
A „Báró elvtárs” címû
kötet jelentõsége abban
rejlik, hogy holland és
nem magyar szerzõ
munkája. Jaap Scholten
egy interjúban elmondta,
hogy egy újságcikk adta
az utolsó lökést könyve
megírásához. Ez arról
szólt, hogy egy francia
szerzetes miként kutatta
fel Ukrajnában az egykori zsidó falvak kultúrájának maradékát. A
holland író számára döntõ fontosságú volt, hogy
a francia pap is kívülállóként igyekezett menteni a múltat. Alighanem
ez a tény is szerepet játszott abban, hogy Jaap
Scholten könyvét – megjelenése után – a Hollandiában igen tekintélyes
Geschiedenis Díjjal tüntették ki.
(Jaap Scholten: Báró
elvtárs – Corvina Kiadó,
Budapest 2014.)
Vincze András

ÜZENETEK A MÁRAMAROSI
VÉGEKRÕL
A kommunizmus kezdeti idõszakában a „sötét
Máramarost” az elmaradottság, a nyomor szinonimájaként emlegették.
Hogy mitõl lehet híres
egy város, egy tájegység,
ahhoz fel kell lapoznunk
a história dokumentumait, máris módosulhat a róla alkotott kép. Az érdeklõdõ így szerezhet tudomást arról, hogy Máramaros megye – sóbányáinak, hatalmas erdõségeinek köszönhetõen – a monarchia legerõsebb gazdaságával bíró régiói közé tartozott. Máramarossziget 1352-tõl a koronavárosok sorába került; hatalmas kiterjedésû erdõi
messze földön híres vadászterületekként lettek
ismeretesek. Iskolaalapításai a messzi századokba
nyúlnak vissza. A katolikus oktatás kezdeteirõl
1346-ból vannak adatok,
a reformátusoké a XVI.
század közepe után jött
létre – belõlük sarjadt ki a
felekezeti középoktatás:
gimnázium és tanítóképzõ. A megyeszékhely

szellemi rangját emelte az
1836-ban létrehozott jogakadémia.
Máramaros ugyanakkor a magyar nyelvterület
– s ezzel egy idõben a történelmi magyar egyházak
– keleti határa. A trianoni
döntés következtében bekövetkezett országcsonkítás a történelmi Máramaros megyét is kettészakította. Az azóta eltelt kilencven év súlyos következményekkel járt a magyarságra, különösképpen az anyanyelvi oktatásra nézve. Az exodus, a
vegyes házasságok és a
román nyelvû oktatás következményeként megtapasztalható asszimiláció
az önfelszámolás veszélyének sötét fellegét terítette a régió fölé.
E súlyos folyamat néhány esztendejét, évtizedét idézõ, a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület által kiadott Üzenetek a máramarosi végekrõl címû kötet. Az „üzeneteket” megfogalmazó
Kádár József piarista
szerzetes levelei „egye-

dülálló betekintést nyújtanak az 1845 utáni évek
máramarosi életébe”.
A dokumentum értékû
kötet három szinten – Levelek és beszámolók (1945–
1965), Önéletrajzi írások
(1984–1992), valamint a
Koltai András által írott s
a Függelékben közölt Kádár József rövid életrajza
(1911–1993) – vetíti elénk
a korabeli eseményeket.
A kötet lapjairól a piarista rend és a Szatmári
Egyházmegye
kiváló
szervezõ, építõ, a küzdel met mindig bátran és önfeláldozóan
felvállaló,
soha meg nem alkuvó,
helytálló szerzetese és
lelkipásztora tekint vissza
ránk az idõbõl, nyújt erõt
a mai – más dimenziókban folyó, de ugyanolyan
áldozatkészséget kívánó
– küzdelmekhez. Megérdemli, hogy számon tartsuk, emlékezzünk rá!
(Koltai András – Orosz
Krisztofer Levente: Üzenetek a máramarosi végekrõl, Budapest–Máramarossziget 2014)
Máriás József

ESZMÉNY ÉS
PÉLDAKÉP
A szerény, sovány köteteknek az a szokásuk, hogy elbújnak a vastag könyvek
között, s csupán olyankor merészkednek
elõ, midõn valami más után kutatunk.
Így jártam gróf Klebelsberg Kunóné,
Botka Sarolta emlékirataival is.
A visszaemlékezést a legendás miniszter özvegye, a második világháború után, immár idõs korában, okányi
kitelepítettségében, javaitól megfosztva, szinte önmaga vigasztalására vetette papírra.
Az író lelkének derûs nyugalma, a
választékos stílus megrendítõ s elgondolkoztató olvasmánnyá teszi ezt a kis
könyvet.
Lehet, hogy a feleség megszépíti a 33
esztendõs együttlét idején történeteket,
de „a tények makacs dolgok”. Még az
1967-es Magyar Életrajzi Lexikon sem
mer eltekinteni a bámulatra méltó adatok fölsorolásától, ha végül oda is
biggyeszti a kötelezõ ideológiai magyarázatot, miszerint „mindez (K.) nacionalista kultúrpolitikájának soviniszta
célját, a szomszédos népekkel szemben
elérendõ kultúrfölény megteremtését
szolgálta.”
Hát igen. A Trianonban megnyomorított Magyarországnak ez volt az egyetlen feltámadási lehetõsége!
„Nincs fegyverünk, kevés a kenyerünk – mondta –, de annál jobban akarnunk kell a mûveltséget, mert az kellõ
idõben meg tudja szerezni nekünk a
fegyvert is, meg a kenyeret is.”
Cselekedeteinek vezérelve volt a
meggyõzõdés, hogy „a kultusztárca
az adott viszonyok között honvédelmi
tárca.”
Dénes Tiborral azonban meg kell
kérdeznünk azt is, „az ember milyen
volt?”
Csak néhány kiragadott részletet tudunk idézni:
„Folyton olvasott, gyûjtött. Tér képpel, ceruzával a kezében felkuta tott minden érdeklõdését felkeltõ ada tot, számot. Aláhúzta a fontos dolgo kat. Minden témakörnek megvolt a
maga színû ceruzája…”
„Ha azt lehet mondani valakire, hogy
élõ hite van, akkor ez õrá áll. De élõ volt
a hazaszeretete is. Mindent szeretett,
ami magyar.”
„Bántotta, hogy idegen hangzású nevét szemére vetették. Hirtelen replikájával nagy derültséget keltett egyszer a
parlamentben, mikor egy Budavári nevû
képviselõtársa az õ magyarságát vonta
kétségbe. Kunó megkérdezte: kinek van
több köze a magyarsághoz, annak-e,
akinek õse Budavár visszavételénél tanúsított hõsiességéért kapta a koronát,
vagy annak, aki a Budavári nevet egy
koronáért vette?”
„Nem tartozott semmiféle politikai
csoportosuláshoz. Gömbösék éreztették
is vele, hogy az 1919/20-ban Szegeden
alakuló társaságnak sem volt a tagja.”
S végül, amire manapság különösen
föl kell hívni a figyelmet:
„Kényes volt a becsületére. Egyetlen
porszemet sem tûrt meg rajta. Építkezéseink számadásait pontosan vezette. Ha
valaki meggyanúsítaná, nyugodtan beletekinthet az iratokba.”
Sorolhatnám a végtelenségig! Olyan
ember volt, akit a magyarságnak holtában
is nagyon meg kellene becsülnie!
*
Szerencséje volt, hogy olyan asszony
állt mellette, aki mindenben támogatta,
segítette, s abban is, hogy „idõben”
(1932-ben) halt meg. Nem kellett látnia életmûve megsemmisülését, átélnie szeretett magyar népe háborús katasztrófáját és az azt követõ, anyagi,
erkölcsi romlást.
† Saáry Éva
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MÁRTON ÁRON ÉS JAKAB ANTAL
ÖSSZETARTOZNAK

„SZERETEM NÉPEMET –
SZERETETTEL SZOLGÁLOM”

Mindkét erdélyi püspök élete tanúságtétel

Beszélgetés Szungyi Lászlóval, a délvidéki Temerin plébánosával

Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök emlékezete – Gedenken an die
Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen címmel a Balassi Intézet és az Új Ember Kiadó gondozásában a közelmúltban látott napvilágot az a
kiadvány, amely a korábban Bécsben azonos címmel tartott konferencia elõadá sait gyûjti egybe, jelentõs tanulmányokkal kiegészítve és fényképekkel gazda gon illusztrálva. A kötet megjelenése azért is kiemelkedõ jelentõségû, mert elsõ
olyan kiadvány, amely egyidejûleg állítja a figyelem középpontjába a két erdélyi
fõpásztort, tekintve pedig, hogy az õ mûködésük kitölti a teljes romániai kom munista diktatúra idõszakát, az áttekintés a kivívott szabadság huszonötödik
évének is méltó köszöntése.
Arról, hogy miért tartotta
fontosnak a két erdélyi püspö köt egyszerre az ausztriai ma gyarok, majd pedig a német
anyanyelvûek figyelmének is
homlokterébe állítani, Sza bó Csaba történésszel, a Ba lassi Intézet – Collegium Hun garicum Bécs tudományos igazgatóhelyettesével, a Bécsi Ma gyar Történeti Intézet igazga tójával beszélgettünk.
– Mi ösztönözte arra, hogy
a Bécsben, illetve Ausztriá ban élõ magyarok számára Szabó Csaba történész
Márton Áron és Jakab Antal
erdélyi fõpásztorokról konferenciát
– Nem véletlen, hogy a nyelv mellett a
szervezzen?
tudományos ismeretterjesztést is szóba
– Az ausztriai magyarok többsége hoztam. Ezt a mûfajt nagyon fontosnak
erõs nemzeti és vallási identitással ren - tartom! Szakemberek adjanak elõ kordelkezik. Egyesületeikben és közössé - szerû tudományos ismereteket, közértgeikben ápolják az anyanemzethez és hetõen. Ezzel sokkal több embert el lehet
az Egyházukhoz tartozás érzését. Õk érni, mint egy tudományos szakkönyvmaguk is gyakran szerveznek kulturá - vel, ugyanakkor mindkettõ nélkülözhelis, hitéleti programokat, és aktívan tetlen közlési forma.
részt vesznek a nagykövetség és a
A Márton Áronról és Jakab Antalról
Collegium Hungaricum rendezvényein szóló kiadvány esetében azért választotis. A bécsi katolikus magyarok között tam a tudományos ismeretterjesztést,
sok a fiatal is, intenzív a cserkészmoz - mert sok embernek, magyaroknak és négalom. Elsõsorban tehát az Ausztriá - meteknek akarom közvetíteni a két erdéban élõ magyarokra gondoltam, mint lyi püspök példáját. Meg akarom ismercélközönség, amikor a konferenciát tetni a legújabb kutatási eredményeket.
megszerveztem. Úgy gondoltam, nagy Engem is meglepett néhány újdonság,
általánosságban talán ismerik õk is a amit a kollégák a konferencián elõadtak.
két erdélyi püspök életét és tevékeny - Például elsõ alkalommal ismerhetjük
ségét, de néhány éve számos új forrás meg részletesen Márton Áron katonai
nyílt meg a román levéltárakban. Meg - pályafutását az elsõ világháború éveikerestem erdélyi barátaimat és a ma - ben; de jószerével az elsõ összefoglaló
gyarországi kollégákat az ötlettel, elemzés olvasható Moszkva görög katohogy mutassák be a legújabb kutatási likusokat illetõ álláspontjáról; nagyon
eredményeket, helyezzék el a két püs - fontosak a Márton Áron perével és a püspök életét az egyetemes katolikus mar - pökök megfigyelésével kapcsolatos írátirológiába.
sok is; egy aktuális helyzetképet kapunk
– Az imént vázolt példafelmutatás a kötetben Márton Áron boldoggá avatászándéka indította arra is, hogy ezeket az sának helyzetérõl és így tovább.
elõadásokat sokkal szélesebb közönség A tudományos ismeretterjesztés melgel, mi több a német ajkú olvasókkal is lett nagyon fontosnak tartottam a vizualitást is. Kértem a szerzõk segítségét is,
megismertesse?
– Ez a munkámból fakadó elkötele - de sokakat megkerestem, hogy lehetõleg
zettség. A Bécsi Magyar Történeti In - minél több képet tudjunk közreadni a kitézet vezetõjeként hamar szembesül - adványban. Ez a szándék is sikeresen teltem azzal, hogy Ausztriában, de nyu - jesült: magánszemélyeken túl különösen
godtan mondhatom, hogy német nyelv - a csíkszentdomokosi Márton Áron Múterületen komoly érdeklõdés mutatko - zeum és a Jakab Antal Keresztény Kör
zik a magyar tudományos eredmények adott sok felvételt.
iránt – ugyanakkor alig férnek hozzá
– Miért éppen Márton Áron és Jaezekhez. Nagyon kevesen, nagyon ke - kab Antal püspököket társította egyveset publikálunk – társadalomtudo - más mellé?
mány területen legalábbis – mi, magya – Kettejük élete és különösen mûkörok idegen nyelven, noha rendkívül désük kitölti a teljes romániai kommufontos volna, hogy magyar kutatások, nista diktatúra idõszakát. Márton Áron
magyar eredmények idegen nyelveken (1896–1980) papként 1924-tõl, majd
(jelesül németül) is elérhetõvé válja - püspökként 1938-tól egészen haláláig,
nak. Éppen ezért a Bécsi Magyar Tör - 1980-ig, Jakab Antal (1909–1993) peténeti Intézet kiadványai kizárólag né - dig papként 1934-tõl, püspökként 1980
met nyelvûek. Természetesen néha, tu - és 1990 között szolgálta a magyar katodományos ismeretterjesztõ szándék - likusokat Erdélyben, de lényegében
kal, mint az erdélyi püspökökrõl szóló egész Romániában. Így amikor róluk
kiadvány esetében, a széles magyar – beszélünk, írunk, voltaképpen a romáaz anyaországi és az erdélyi – közösség niai kommunizmusról is beszélünk.
is megszólítható, ebben az esetben a Márton Áron és Jakab Antal küzdelkétnyelvû kiadvány az indokolt megje - mei, áldozatai, kísértései – egész élelenési forma.
tük tanúságtétel. Összetartoznak, mert
– A könyv több, mint egy konferencia ketten együtt jórészt megjelenítik az
utódkiadványa, hiszen kibõvített tarta - egész romániai magyar kisebbséget az
lommal, gazdag fényképanyaggal jelent elmúlt században.
meg. Milyen elveket tartott szem elõtt a
V. G.
szerkesztéskor?
(Fotó: Gulyás László)

Szungyi László 1950. március 26-án született Verbászon, vallását gyakorló
katolikus családban. A templomban tapasztaltak már kicsiny gyermekként
annyira megragadták, hogy otthon is misézést játszott, amelybõl a prédikáció
sem maradt ki. Ötéves korától kezdett el ministrálni, a papi hivatás iránti vonzalom pedig egyre erõsödött benne.
A helyi általános iskola elvégzése lott régi plébániatemplom kétszázadik
után már tudta, hogy „az élete értelmét a évfordulójára kezdett el készülni az
papi szolgálatban látja” és a szabadkai egyházközség. „Itt is teljes felújítás
Paulinum Püspökségi Klasszikus Gim- várt ránk – meséli László atya –, a vilnáziumba kérte felvételét, ott érettségi- lanyhálózatot, a tetõt, a csatornát, a
zett 1968-ban. Egyetemi tanulmányait villámhárítót hoztuk rendbe. Korsze elõbb a zágrábi Teológián folytatta, rûsítettük a kálváriát, a plébánián és a
majd sorkatonai szolgálata után, 1971- Telepen mintegy félszáz fenyõfát ültet ben útja az Örök Városba vezette: a tünk…”
Collegium Germanicum et Hungaricum
Ami pedig a hívek lelkesedését illeti,
növendékeként a Gregorianán folytatta arról beszéljen a következõ példa: „Amifilozófiai és teológiai tanulmányait, me- kor pár évvel ezelõtt több mint három lyek során a spirituális teológiára sza- száz bérmálkozó volt nálunk, a püspök úr
kosodott és szaklicenciátust szerzett. azt mondta, hogy ennyit nem bérmált
Diakónussá l976-ban szentelték Rómá- Szabadkán kívül sehol, pedig Szabadkán
ban, majd pappá saját kérésére ugyan- kilenc plébánia van, és még más vidékek azon év július 4-én szülõvárosában, Ver- rõl érkezõk is bérmálkoznak ott.
bászon szentelte Zvekanoviæ Mátyás Temerinben pedig egy plébániáról került
szabadkai megyéspüspök.
ki ennyi…”
– Rómából hazatérve, 1978-tól segédA kiszolgáltatott szentségek és az el lelkészként Szabadkán a Szent György- végzett szertartások mennyisége szerint
és a Szent Rókus-plébániákon teljesítet- mérve Szungyi atya négy-öt papnak
tem szolgálatot négy évig. Közben püs- megfelelõ szolgálatot lát el, de ez nem
pököm kinevezett a Paulinum német látszik rajta: fáradhatatlan és mindig mo nyelvtanárává. A tanítást akkor is foly- solyog, azon kívül örökké tele van újabb
tattam, amikor 1981-ben önálló plébáni- és újabb ötletekkel, amelyeket rendre
át kaptam Királyhalmeg is valósít. Biblia mán – egészen a temeórákat, házassági elõ rini szolgálatom megkészítõ tanfolyamokat
kezdéséig.
tart, ifjúsági csoportoImmár több mint
kat szervez. Elsõk kö harminc éve annak,
zött indította újra 1992hogy Szungyi László
ben a cserkészetet,
átvette a temerini pléDélvidéken elsõként
bánia irányítását: 1984
hozta létre 1994-ben a
óta fejti ki ott széles
Szent Mónika imád körû lelkipásztori tevékozó édesanyák kö kenységét. Ezzel párzösségét és a férfiak
huzamosan hosszú éveSzent József körét, to ken keresztül a Szavábbá az õ nevéhez fû badkai Egyházmegye
zõdik a Gaudeamus
Teológiai Katekétikai
Gyermekénekkar és a
Intézetében lelkiségi
Juventus Ifjúsági Kó teológiát és valláspszirus megalapítása. Szinchológiát tanított, tritén õ indította el a kör ennális és szinódusi Harminc éve Temerinben
nyéken egyedülálló,
vizsgáztató volt, a Liévente három alka turgikus Bizottság, a Katekétikai Bizott- lommal megjelenõ, Temerini Harangszó
ság, a Szerbia és Montenegró Püspöki címû plébániai lapot, amely ebben az évKonferencia Papság Bizottság és a Papi ben a huszonhatodik évfolyamába lé Szenátus tagjaként, továbbá 2000-tõl az pett. László atya médiában kifejtett te újvidéki egyházkerület espereseként is vékenysége ugyancsak jelentõs: 1992
tevékenykedett; 2013 óta pedig a Bácsi óta a Temerini Rádió római katolikus
Fõesperesi Kerület fõesperese.
félóráját szerkeszti (2004-tõl 2012-ig az
Szungyi László atya az elmúlt három Újvidéki Rádió római katolikus vallási
évtized során igen megbecsült vezetõje mûsorát is szerkesztette) és az újvidéki
lett a temerini egyházközségnek. Foly- Hitélet katolikus folyóirat állandó munton azt keresi, miként teheti szebbé, job- katársa. Az Egyházmegyei Médiata bá hívei életét.
nácsnak is tagja. Egyházközségében el – Ideérkezésemkor felújítottuk a sek- ért eredményeirõl a Góbor Bélával és
restyét, a hittantermet és a téli kápolnát. Ökrész Károllyal közösen szerkesztett,
A telepi közösségi házat, ahol akkoriban Az idõk emlékezetére – A temerini római
a szentmiséket tartottuk, szintén rendbe katolikus plébánia története 1332–2006
hoztuk. Késõbb beláttam, hogy 240 em- címû könyvben is sok szó esik. László
ber részére az imaház túl kicsi, ezért atyát 2006-ban a Szent György Lovag vagy bõvíteni kell, vagy templomot építe- rend is soraiba választotta.
ni a helyére. Nem akármibe kezdtünk be– A temerini ember katolikus és ma le, de végül sikerült…
gyar. Ez az öntudat nagyon erõs, és azt
Igen, sikerült: Szungyi atya el - hiszem, hogy ennek a helyes mederben
szántsága és a temeriniek példás ösz - tartásában, õrzésében és vezetésében a
szefogása eredményeképpen 2000. jú - plébánosnak nagy szerepe kell hogy le lius 20-án, Szent Illés próféta napján, gyen – vallja Szungyi László, aki éppen
a temeriniek fogadalmi ünnepén Pén - e szerepnek megfelelõ kimagasló telje zes János szabadkai megyéspüspök sítményéért vette át 2009-ben a rangos
felszentelte a Lourdes-i Boldogasz - Aracs Díjat. Akkor megfogalmazott ér szonyról elnevezett új vikáriatemplo - tékrendje változatlan: „Temerin, katoli mot. Talán az odáig elvezetõ út öröm - kusság, magyarság – egyben nyitottság
teli tapasztalatai is ihlették Szungyi a más keresztény egyházak, más vallá atya Barátság és boldogság címû elsõ sok és más nemzetiségek felé, ugyanak saját kötetét, amely ugyanabban az év - kor elvárom a megbecsülést a sajátom
ben látott napvilágot.
iránt is. Szeretem népemet, szeretettel
Az új templom felszentelését köve - szolgálom.”
tõen a Szent Rozália tiszteletére aján Varga Gabriella

2015. március

MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian
R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB London, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Misézõ helyek: London, South Croydon, 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: Ashby De La Zouch, Birmingham, Bolton, Derby, Leeds, Leicester, Liver pool, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield,
St. Helens, Wolverhampton. Manchesterben min den szombaton este 8-kor St. Augustin Roman
Catholic Church (Az egyetem mellett).
AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész, Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, tel.: 0043-1/526 49 72; fax:
0043-1/ 526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hónap
utolsó vasárnapján 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.katolikus.at; Baden, minden hónap második vasárnapján
16.30-kor, Leesdorfer Hang Str. 74., 2500-Baden.
Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elõesti 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 10.00-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 9.00-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, otto.molnar@laposte.net; és Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvanhollo33@yahoo.
de; szentmise minden vasárnap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.
Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck.
Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.
Klagenfurt: Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; 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 de l’Arbre
Bénit 123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188,
mobil: 0032-487/614 063, e-mail: ihavas@piar.hu.
Misézõ helyek: Leuven, Hága/NL, Luxembourg.
Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.
FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@ orange.fr; www.
magyarmisszio.info
Dél-Franciaország: Ft. Cibian Miklós fõlelkész,
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. Misézõ helyek: Grenoble, Nizza.
Lotharingia: Misézõ hely: Nancy.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján
15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursy nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Metróval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.
NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:
Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni: 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: augsburgi-misszio@web.de; www.
augsburgimisszio.de
Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:
Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139

ÉLETÜNK

Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy Kölnben:
tel./fax: 0049-221/33 778 517.
Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,
cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.
Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Katholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, tel.: 0049-40/25 077 83.
Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,
Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen: Érdeklõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpful 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-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 Katholische 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:
Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Tel.: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre, Ungarische Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katolikusok.de. Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, BalingenFrommern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen,
Schwäbisch-Gmünd, Weingarten.
Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.
Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.
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. Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e
Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 –
00186 Roma és a Szent Péter-bazilika Magyarok
Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden 8.00kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Copernico 9,
kivéve január, július, augusztus, szeptember).
Magyar misék helye: Bologna, Catania, Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: Mons. Kovács Gergely, Pontificio
Consiglio della Cultura, V-00120 Cittá del Vaticano, 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, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Fribourg: Érdeklõdni: Petrovay Zsolt, e-mail:
zs.petrovay@bluemail.ch
Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.
Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. EugèneGrasset 12, Lausanne.
Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch
Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer- templomban, Feierabendstr. 68.
St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspökének irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@katolikus.hu
£
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AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL
† Béky Gellért SJ (1924–2015)
Január 26-án, életének 91. évében elhunyt Béky Gellért jezsuita szerzetes.
Temetése a pesti Jézus Szíve-templomban volt február 11-én.
Üllõn született 1924. június 5-én. Budapesti gimnáziumi tanulmányai idején
a jezsuita vezetésû Mária Kongregáció
aktív tagja lett.
Érettségi után –1943. augusztus 14-én
– belépett a jezsuita rendbe. A rendek
erõszakos feloszlatása idején külföldre
szökött: 1948 és 1951 között a rendi képzés keretében egyévnyi magisztériumot
töltött St. Blaisenben nevelõként és két
évet Münchenben az ifjúsági Mária
Kongregációban. A teológiát Hollandiában,
Maastrichtban végezte (1951–55), késõbb
filozófiából szerzett doktorátust Innsbruckban (1966–68). 1954. augusztus
23-án Lemmers püspök szentelte pappá
Maastrichtban.
Kérésére 1957-ben Japánba küldték
missziós szolgálatra elöljárói, ahol 1966ig Hirosimában, a juniorátusban és noviciátusban mûködött. Itt nyelveket tanított (latint, görögöt), illetve a Notre
Dame Egyetemen szentírástudományt
és filozófiát. Közben 1960-ban letette
ünnepélyes fogadalmait. 1968 és 1991
között Kobéban, 1985 és 1995 között
pedig Oszakában tanított az egyetemen
teológiát, lelkiségtörténetet, nyugati
kultúrát, vezette az egyetemi könyvtárat, illetve dékánként szolgált. 1991 és
1997 között a lelkigyakorlatos házat vezette Hirosimában.
1997-ben a magyar provinciális kérésére hazatért Magyarországra. Elõször
Szegeden, majd 1998 és 2006 között
Hódmezõvásárhelyen volt lelkész. Ezen
idõ alatt több cikket is írt és könyvet
publikált magyarul. 2006 óta Tahiban a
Jézus Szíve Népleányok lelkigyakorlatos házának lelkészeként mûködött idõs
kora ellenére.

HIRDETÉSEK
Balatonfüreden eladó 9 családos,
téglaépítésû társasházban, szép, rendezett környezetben, háromszobás, teljes
összkomfortos lakás, tíz perc sétára a
parttól. T.: 0049-(0)170 935 44 62 v.
0036-70 230 37 53.
Magyar családnál gondozást, betegápolást, házimunkát vállal bentlakással 50
éves magyar nõ, 5 éves gyakorlattal, referenciával. Tel.: 0036-20 494 40 29, E-mail:
darinka065@gmail.com

www.egyhazikonyvklub.hu
A katolikus, református, evangélikus
kiadók gazdag választéka.
Számos könyvre, DVD-re, CD-re
kedvezmény!
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!

† Feigl Rudolf SJ (1921–2015)
Feigl Rudolf 1921. november 23-án
született Szigetújfalun. Belépett a jezsui ta rendbe és 1944. szeptember 6-án
kezdte el a noviciátusát a budapesti Man rézában mint segítõtestvér. Bár szeretett
volna pap lenni, de az akkori körülmé nyek ezt nem tették lehetõvé. Fájlalta, de
engedelmesen elfogadta. A háború bor zalmai után a kommunista rendszer meg szüntette a szerzetesrendeket, s ezért az
elöljárók a fiatal magyar jezsuiták nagy
részét külföldre küldték.
1949-ben elhagyta Magyarországot
és az észak-olaszországi Chieri-be ke rült, hogy segítse az ott tanuló fiatal je zsuitákat. 1951-ben a belgiumi Eegen hovenbe költöztek át. 1954. november
18-án elöljárói Kanadába küldték. A
hamiltoni Szent István-templomnál dol gozott négy évig. 1958-ban áthelyezték a
courtlandi Szent László-templomba,
ahol 15 éven át volt miniszter, szakács és
mindenes. Emellett részt vett a családok
látogatásában.
1973-ban áthelyezték a torontói Szent
Erzsébet Plébániára. Itt miniszter volt a
házban és pasztorális kisegítõ. P. Király,
a plébános biztatására elkezdett a minist ránsokkal foglalkozni és létrehozta a Mi nistráns Klubot, majd négy évvel késõbb
az Ifjúsági Klubot. Minden évben tartot tak lelki napot, nyaranta pedig minist ránstábort. 1986-ban fél évre megláto gatta a Távol-Kelet magyar misszionári usait. A kedvelt „brother” 2004-ig volt a
Szent Erzsébet Plébánián, amikor pro vinciálisa hazarendelte õt, hogy a szege di noviciátusban segítsen a ház körüli
dolgok ellátásában. 2007-ben azonban
visszatért Kanadába, a hamiltoni Szent
Erzsébet Otthon lakója lett.
2015. január 8-án halt meg a hamiltoni
Szent János Kórházban. Temetése a courtlandi magyar jezsuita temetõben volt.
Miklósházy Attila SJ püspök
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ELISMERÉS A HELYTÁLLÁSÉRT
Kozma Imre atya kitüntetése

Angela Merkel a Vatikánban
A német kancellár február 21-én látogatást tesz (lapzártánk után) a Vatikánban Ferenc pápánál. Federico Lombardi
szentszéki szóvivõ egy január 6-án tartott sajtókonferencián erõsítette meg a
hírt, újságírói kérdésre válaszolva. A vatikáni találkozó során többek között érintik majd az ukrán válság és a menekülteket sújtó humanitárius katasztrófa égetõ
kérdéseit. Ferenc pápa és a német kancellár elsõ találkozására kevéssel a konklávé után került sor 2013 májusában a
Vatikánban. Az akkori eszmecsere egyik
fõ témája az európai gazdasági válság és
annak súlyos következményei voltak.
Európai Polgári Díj

Kerényi atya kitüntetése (Fotó: MTI)
Európai Polgári Díjat kapott Kerényi
Lajos piarista szerzetes. A díjazott január 23-án vehette át a kitüntetést Hölvényi
György európai parlamenti képviselõtõl
a budai Szent Margit Gimnáziumban.
Hölvényi György laudációjában hangsúlyozta: Kerényi Lajos a reményt közvetítette a kommunista diktatúra évtizedeiben. A nagymarosi és egerszalóki ifjúsági találkozókon sok ezer fiatalnak adott
reményt, célt és közösséget egy olyan
idõben, amikor ez kockázatos és tilos
volt. A 2008-ban alapított Európai Polgári Díjjal olyan kivételes teljesítményt
nyújtó személyeket díjaz az Európai Parlament, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti
szorosabb integráció elõmozdításához.

tény Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferenciára ukrajnai és külföldi
egyetemek és fõiskolák magyar diákjainak jelentkezését várják. Céljuk a keresztény szellemiségû tudományosság
elmélyítése, a különbözõ szakterületek
keresztény vonatkozásának a megtalálása, a történelmi egyházak örökségének
és értékrendjének a tudományos kutatásokban való megjelenítése, a keresztény
értékrendet valló magyar diákok találkozási lehetõségének a megteremtése.
Hamburg új érseke
Ferenc pápa kinevezte Stefan Heße
prelátust, a Kölni Fõegyházmegye általános helynökét Hamburg új érsekévé.
Stefan Heße 1966-ban született Kölnben. 1993-ban szentelték pappá. Az elsõ
években káplánként tevékenykedett,
közben dogmatikából doktorált. 2003tól a kölni érseki kúrián a lelkipásztori és
a személyzeti osztály igazgatója volt, illetve lelkipásztori szolgálatot végzett
különbözõ kölni plébániákon. 2011-ben
a kölni káptalan kanonokává nevezték
ki, egy évvel késõbb általános helynökké. 2014 márciusától szeptemberig egyházmegyei adminisztrátor volt a kölni
széküresedés idején.
A püspök a Caritasnál
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén fekvõ Tasnádszántón, Tasnádon és Margittán tett látogatást január 28-án Böcskei László megyéspüspök. Felkereste az Egyházmegyei Caritas Catolica létesítményeit, beszélgetett a gondozottakkal, a dolgozókkal. Böcskei László fontosnak tartotta az
idõsekkel való személyes találkozást,
ezért szobáikban felkereste õket, és
egyenként mindegyiküket meghallgatta,
bátorító szavakat mondott nekik, szentképpel ajándékozta meg õket.

Torino díszpolgára
Az észak-olaszországi Torino városának egyöntetû határozata alapján díszpolgári címet adományoznak Ferenc pápának. A döntést egyhangúlag megszavazta a városi tanács, tekintettel Bergoglio pápa piemonti gyökereire. Mint ismeretes, a Bergoglio család a Piemont régióbeli Portacomaróból származik, és ezt a
köteléket a Szentatya mindig büszkén
vállalta. A díszpolgári cím adományozása megelõzi a pápa torinói látogatását,
amelyre idén júniusban kerül sor a torinói lepel közszemlére tétele, valamint
Bosco Szent János születésének kétszázadik évfordulója alkalmából.
Magyar ünnep Isztambulban
Elõször mutattak be magyar nyelvû
szentmisét Isztambulban január 18-án,
Árpád-házi Szent Margit ünnepén. A
szentmisét Anton Bulai plébános, minorita szerzetes mutatta be a Páduai Szent
Antal-templom kápolnájában. Anton
atya moldvai csángó származású, a konstantinápolyi egyházmegye területén végez lelkipásztori szolgálatot. Árpád-házi
Szent Margit közbenjárását kérték hazánkért, valamint imádkoztak a békéért
és a keresztények egységéért. A szentmisén megemlékeztek Szent László király
lányáról, Piroskáról is, aki Eiréné néven
bizánci császárné lett.
Diákköri Konferencia Kárpátalján
A beregszászi Görögkör – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
Görögkatolikus Lelkészsége – 2015.
február 26-ra meghirdette a II. Keresz-

Fontos a személyes találkozás
(Fotó: Nagyváradi Egyházmegye)
Új zarándokközpont
A spanyolországi Santiago de Compostelában a zarándokokat fogadó, számukra a találkozás lehetõségét biztosító
központot létesítenek. A beruházás a
Szent Jakab-út fejlesztését szolgálja.
Santiago de Compostela belvárosában
egy évek óta üresen álló idõsotthon épületében alakítanak ki zarándokokat fogadó központot. A Szent Jakab-út végpontján eddig nem volt olyan létesítmény, ahol a zarándokok az út fáradalmai után közösségben, fogadtatást élvezve örülni tudtak volna a megérkezésnek. Az új központban a különbözõ
nemzetek termeket kapnak rendezvényeik lebonyolítására.
Mayer Mihály elismerése
A 2014. évi Lenau-díj kitüntetettje
Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye
nyugállományba vonult püspöke. Mayer
Mihály a magyarországi németségért
végzett munkásságáért vehette át a kitüntetést január 23-án. A Lenau-díjat
1990-ben alapították azzal a céllal, hogy
olyan személyek vagy közösségek munkáját ismerjék el, akik kiemelkedõ tevékenységükkel jelentõs módon járultak
hozzá a magyarországi németség anyanyelvének, anyagi és szellemi örökségének, tradícióinak megõrzéséhez.
£

Az 1989-es páneurópai piknik szervezõi és a Magyarországra menekült keletnémet családok, polgárok segítõi kaptak elismerést a XXI. Század Intézettõl és a
Terror Háza Múzeumtól február 2-án Budapesten. A Petõfi-emléklap a helytállásért elnevezésû kitüntetést Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke is megkapta.
A Petõfi-emléklap a helytállásért el- zonyságot tettek bátorságukról, szolidarinevezésû elismerés odaítélésével het- tásukról és a felebaráti szeretetükrõl, és
vennél több ember, köztük politikusok ezzel példát mutattak az egész világnak.
és ismeretlen segítõk tevékenységét, bá- Arra hívta fel a figyelmet, hogy az akkori
torságát kívánták elismerni, olyanokét, segítségnyújtás csak a mai szemmel száakik – a méltatás szerint – a kommunista mít természetesnek, ám akkor még Madiktatúra ideológiai szorítása ellenére is gyarország megszállt állam volt, államemberséget mutattak.
párttal, titkosrendõrséggel, és a segítõk
Balog Zoltán azt hangoztatta: a sza- tevékenysége egyáltalán nem volt vebadság mindig a belülrõl szabad embe- szélytelen és kockázatmentes.
rekbõl indul el. Szerinte a szabadság ereA fõigazgató-történész köszönetet
je képes azokat is inspirálni, akik ma mondott a segítõknek, és arról is beszélt,
azért felelõsek, hogy meg is maradjon a õk nagyobb kockázatot vállaltak, mint a
szabadság. Azt is mondta, a szabadság hajdani állampárt vezetõ politikusai. Azt
nem magától értetõdõ, annak mindig ára mondta, az 1989-es piknik olyan mozgá van, hiába gondolják azt ma sokan, hogy soknak nyitott utat, amelyek eredménye ingyen van. A miniszter az elismerés át- ként Közép- és Kelet-Európa államai
vétele után felidézte saját 25 évvel ko- visszaszerezték nemzeti függetlenségü rábbi, néhány napig tartó szerepét a csil- ket, és a két Németország egyesülésével
lebérci menekülttáborban, ahol pasztorá- végül Európa is egyesülni tudott. Úgy
ciós szolgálatot végzett.
vélte, mindez nem történhetett volna
Schmidt Mária, a házigazda intézmény meg Magyarország és a menekült kelet fõigazgatója méltatásában arról beszélt, németeket segítõk nélkül.
hogy a magyarok 1989 nyarán tanúbi(Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

VILÁG IGAZA CÍMRE JELÖLTÉK
WYSZYÑSKI BÍBOROST
A Jad Vasem Intézethez érkezett tanúvallomások eddig kevéssé ismert oldaláról mutatják be a XX. századi lengyel katolikus egyház meghatározó alakját,
az 1981-ben elhunyt Stefan Wyszyñski bíborost.
Stefan Wyszyñski bíboros fiatal pap- beszámolt arról, hogyan gondoskodott a
ként számos zsidó megmentését segítet- késõbbi érsek egy kétgyerekes zsidó csate. A Jad Vasem Intézet rendelkezésére ládról. A család Karvovskáék padlásán
állnak szemtanúk beszámolói, miszerint rejtõzött. Wyszyñski minden éjjel áta prímás bátor és határozott szerepet vál- ment hozzájuk, hogy segítsen.
Esther Grinberg szemtanú beszámolólalt a II. világháború idején a zsidó lakosja szintén eddig ismeretlen adatokkal
ság megmentése érdekében.
Stefan Wyszyñski 1941–1942-ben Mi- szolgál Wyszyñski bátor fellépésérõl.
cha³ Kozal püspök utasítására rejtõzött el Esther 1918-ban született, elveszítette
a Lublini vajdaságban a nácik elõl: ¯u- szüleit és testvéreit. Saját túlélését sok
³ówban, a ferences nõvérek fenntartásá- ember segítségének köszönheti, köztük
ban mûködõ, vakokat segítõ központban Stefan Wyszyñskinek, aki ¯u³ówban
tevékenykedett. A lelkipásztori szolgála- mindent megtett, hogy bátorítsa a menetot nem adta fel: a vakok mellett a környe- külteket, üldözötteket.
zõ települések lakóival is foglalkozott, ti1953-ban Stefan Wyszyñski Lengyelország prímása lett. A ¯u³ówban töltött
tokban gyerekeket tanított, együttmûkö
dött a lengyel Honi Hadsereggel, és káp- idõszakról soha nem feledkezett meg,
ezek az élmények határozták meg a kelánként szolgált tábori kórházban.
Jadviga Karvovska, akinek szülei is a resztény-zsidó párbeszédben betöltött
£
vakokat segítõ központban dolgoztak, aktív szerepét.

A TÛZHELYTÕL AZ EGÉSZ VILÁGBA
Elkezdõdik Chiara Lubich boldoggáavatásának folyamata

A Fokoláre mozgalom alapítója boldoggáavatási eljárásának elsõ szakaszát Raffaello Martinelli, Frascati püspöke nyitja meg a Rómához közeli város székesegyházában március 27-én. A helyszínválasztás oka, hogy az egyházmegyében található a mozgalom nemzetközi központja – közli a Zenit
hírügynökség.
A Fokoláre mozgalom jelenlegi elnöke, 1943-ban alapította a Fokoláre mozgalMaria Voce levelében nagy örömmel kö- mat, és 2008-ban bekövetkezett haláláig
zölte a hírt a mozgalom tagelsõ elnöke volt. Lubich
jaival, azt kívánva nekik,
a ferences harmadrendbe
éljék meg az egység lelkibelépve vette fel a Chiara
ségét, és legyenek élõ tanúnevet. Társaival a világságtevõi annak a közös
háborús bombázások alatt
szentségi életnek, amelyre
óvóhelyeken rendszereChiara Lubich egész életésen olvasták a Bibliát, és
ben törekedett, és amelyet
segítségére siettek azokszemélyesen meg is élt.
nak, akik elvesztették
A boldoggáavatást 2013.
otthonukat a háborús
december 7-én, a Fokolápusztításban. Chiara és
re mozgalom alapításátársai kibéreltek egy lanak hetvenedik évfordukást, melyet „fokolárnak”
lója alkalmából Maria
(’tûzhely’) neveztek. InVoce hivatalosan kérvénen indult útjára a ma már
nyezte Frascati püspökénél. Raffaello az egész világot behálózó katolikus lelkiMartinelli püspök az azóta eltelt idõ- ségi mozgalom, amelynek a szentség köszakban megtette az eljárás megindításá- zös megélésén és a szociális érzékenyséhoz szükséges kánonjogi lépéseket.
gen kívül nagyon fontos alappillére a párAz 1920-ban Trentóban született Chi- beszéd, kiemelten is az ökumenizmus és a
ara Lubich (eredeti nevén Silvia Lubich) más vallásokkal folytatott dialógus. £

