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XIV. rendes szinódus a Vatikánban

Gyermekkoromban
Bezzeg az indiai Teszívesen sétáltam az ülréz anya nem csinált talõi temetõben. A monobut a halálból. Nyíltan,
ri járás egyik legszebb,
jól olvashatóan kiírta a
leggondozottabb temebetegek nagy termére, a
tõjének a hírében állt.
ház bejáratára: A halFõleg a vaskerítés fölött
doklók, halálra készübiggyeszkedõ, kovácsolt
lõk otthona. Senki sem
vasból készült felírás
ment rettegve oda. Sõt,
tetszett: „Feltámadunk”.
Teréz anya szinte minNem mintha értettem volden ápoltja mosolyogva
na, de valahogy szépnek
halt meg.
találtam.
Emlékszem, egyszer
Aztán kikerültem a
Japánban járt Teréz
misszióba, a messze Nem csinált tabut a halálból anya. Érsekünk megJapánba. Az egyik csahívta, nem jönne-e el a
ládnál szombatonként bibliaórára gyûl- havi papi összejövetelre. Szívesen eljött,
tünk össze. Egymáshoz szokott hívõk és beszélt is. Az imádságról. Ebben az
csoportja volt. Volt ott egy szép, fehér egyszerû beszédben említette: nemrég
házi kutya. Lily-nek (Liliom) hívták. fölszedtek Kalkutta utcáin valakit. ElõAz fogadott bennünket az ajtóban, el- ször azt se tudták, ember-e vagy állat.
sõ lábát nyújtva üdvözlésképpen. A Olyan állapotban találták. Lemosták,
Biblia olvasása alatt szépen össze- megetették, ellátták a legszükségesebb
gömbölyödött a szoba közepén. Csend- orvosságokkal. De látni való volt, nem él
ben aludt. De mikor a záró imába kezd- már sokáig. Meg is halt nemsokára.
tünk, nagyot ásítva feltápászkodott, és „Még sose láttam olyan mosolyt emberi
indult egyenesen a kijárathoz. Tudta, arcon, mint az övén, mikor meghalt” –
hogy végeztünk. Egy szép napon hiá- vallotta be Teréz anya. Pedig õ már
ba kerestük. Megdöglött, közölték ve- ugyancsak elég haldoklót látott életében.
lünk a szomorú hírt. A háziasszony
Igen, Indiában, a szegények földjén
könnyezve mondta: már nem akarok mosolyogva halnak meg az élet páriái a
kutyát tartani. Annyira kedves volt ne- nõvérek szeretõ gondoskodásában, míg
ki Lily... Bezzeg a halottakat hamar a túlcivilizált, fényûzõ Nyugaton kételfelejtik az emberek (kevés kivétel- ségbeesés, szomorúság, félelem, cinilel): rögtön házasodnak, mással állnak kus nemtörõdömség, kötelezõ tabu a
össze. Talán csak egy élettelen kõ, halál kísérõjelenségei. Vagy tudomáholt jelkép tanúskodik egy rég elfelej- nyos „eltereléssel”, eutanáziával kísértett emberrõl, akire talán nem is aka- lik kikerülni a „Mysterium mortis”-t, a
runk vagy nem merünk gondolni iga- Halál nagy Titkát. Önkéntes önbecsazán. Mert nem hiszünk a feltámadás- pás, értelmetlen, esztelen „hõsiesség”.
ban, az örök életben...
(Sartre, Malreaux)
£

Ferenc pápa október 4-én a Szent
Péter-bazilikában szentmisével nyi totta meg a XIV. rendes püspöki szi nódust. A fõpásztorok október 25-ig
tartó gyûlésének témája: „A család hi vatása és missziója az Egyházban és a
mai világban”. A Szentatya homíliájá ból közlünk részletet az alábbiakban.
„Amit tehát Isten egybekötött, azt az
ember ne válassza szét” (Mk 10,9). Ez
buzdítás a hívõknek arra, hogy gyõzzék
le az individualizmus és legalizmus min den formáját, amelyek szûkkeblû önzést
és attól való félelmet lepleznek, hogy el fogadják a házasság és az emberi szexu alitás igazi jelentését Isten tervében. (...)
Isten számára a házasság nem egy ka maszos, rózsaszín vágyálom, hanem
olyan álom, amely nélkül az õ teremtmé nye magányra van ítélve! Az attól való
félelem ugyanis, hogy elfogadjuk ezt a
tervet, megbénítja az emberi szívet.
Paradox módon a mai embert is
vonzza és elbûvöli minden hiteles szere tet, minden szilárd szeretet, minden ter mékeny szeretet, minden hûséges és tar tós szeretet. Látjuk, hogy a mai ember
ideig tartó szeretetfajták után kullog, mi közben az igazi szeretetrõl álmodik; testi
gyönyörök után fut, de közben a teljes
odaadásra vágyik.
Ugyanis „manapság, amikor a határtalan szabadság ígéreteit mind kiélveztük,
új értelmet kezdünk tulajdonítani a »világ
szomorúságának«. A tiltott élvezetek vonzereje a tiltás megszûntével nyomban elveszett. Egyre szélsõségesebbé és felfokozottabbá kellett és kell ma is válniuk, de
véges voltuk miatt mégis elvész a zamatuk, mert az ember a végtelent élvezi”
(Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve. A
hit, a remény és a szeretet gyakorlása,
Vigilia, Budapest, 2005, 52.).
Ebben a társadalom és a házasság
szempontjából meglehetõsen nehéz hely zetben az Egyháznak az a feladata, hogy
küldetését hûségben, igazságban és sze retetben élje meg.
Ez olyan Egyház, amely tanítja és vé delmezi az alapvetõ értékeket annak elfe lejtése nélkül, hogy „a szombat van az
emberért és nem az ember a szombatért”
Mk 2,27), és hogy Jézus azt is mondta:
„Nem az egészségeseknek kell az orvos,
hanem a betegeknek. Nem az igazakat
jöttem hívni, hanem a bûnösöket” (Mk
2,17). Ez olyan Egyház, amely az igazi, a
magányból kihúzni képes szeretetre ne vel, és nem feledkezik meg arról, hogy
küldetése arra szólítja, hogy a sérült em beriség jó szamaritánusa legyen.
Az Egyháznak keresnie kell az embert,
be kell fogadnia és kísérnie kell, mert egy
zárt kapus Egyház elárulja önmagát és
küldetését, s ahelyett, hogy híd lenne, akadállyá válik. (...)
Ezzel a lelkülettel kérjük az Urat,
hogy kísérjen minket a szinódus folya mán, és vezesse az Egyházat a Boldogsá gos Szûz Máriának és Szent Józsefnek, az
õ tisztaságos férjének közbenjárására.
Vatikáni Rádió

Írta: Béky Gellért SJ

Szent András apostol
Ünnepe: november 30.
Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik
elõször követték Jézust. Kezdetben Keresztelõ János tanítványai közé tartozott,
de amikor meggyõzõdött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá
csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a
testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35–42).
A Márk-evangélium szerint Jézus maga hívta meg Simonnal és Zebedeus fiaival, Jakabbal és Jánossal együtt a Galileai-tó partján (1,16–20; vö. Mt 4,18–22).
András jelen van, amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak az utolsó idõkrõl beszél Jézus az Olajfák hegyén (Mk 13,3),
és Fülöppel õ viszi a pogányokat Jézushoz az utolsó napokban (Jn 13,22).
Az újszövetségi apokrif iratok, különösen az András Cselekedetei sok részletet közölnek az apostol életébõl, de
ezek történeti hitelessége nagyon kérdéses. Az apostolok szétválása után András
Kisázsia tartományban a Fekete-tengertõl délre fekvõ vidéken, Thrákiában és
Görögországban hirdette az Evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak
az az adata hogy 60-ban az achaiai Petra
városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem
átlósan ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát.
Ereklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban õrizték, 1208-ban erõszakkal
vitték át Amalfiba. II. Piusz pápasága
idején, 1462-ben a fejet Rómába vitték.
1964-ben, a keleti és nyugati Egyház kiengesztelõdésének jeleként a pápa átadta
a konstantinápolyi pátriárkának, és Petrába, vértanúsága helyére került vissza.
Ünnepét a naptárak november 30-ra teszik. Rómában a 6. század óta ünneplik.
András életérõl – aki az elsõk között
követte Krisztus hívó szavát: „Jöjjetek
utánam, én emberhalásszá teszlek titeket!” – az evangéliumokból keveset tudunk meg. Annál többet mond el az András Cselekedetei címû apokrif könyv. Elbeszéli, hogy milyen viszontagságok közepette vitte Krisztus örömhírét András
apostol Örményország napégette pusztaságain, Kurdisztán szakadékos hegyein
át a Fekete-tenger partjáig. Feltûnik a
szkíták földjén is, és hirdeti az Evangéliumot a nomád pásztorok sátraiban.
(Szentek élete)

HETVENÉVES A MÜNCHENI MAGYAR
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Október 4-én ünnepelte 70. születésnapját a Müncheni Magyar Katolikus
Egyházközség a münchen-haidhauseni Szent Erzsébet-templomban. A szentmisét Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, a közösség egykori vezetõje mutatta be.
Cserháti Ferencet, a Magyar Katoli- káért felelõs tárca nélküli miniszterének
kus Püspöki Konferencia külföldi ma- üdvözlõlevelét. Tordai-Lejkó Gábor müngyarok lelkipásztori ellátásával megbí- cheni magyar fõkonzul megemlékezett
zott tagját, Magyarország Müncheni az aradi vértanúkról, majd kulturális
Fõkonzulátusának megjelent tagjait és a programmal folytatódott a születésnapi
híveket Merka János plébános köszön- ünneplés.
tötte. „Feri atya”, ahogy Münchenben
Funke Attila
nevezik a püspököt, aki
több mint húsz évig vezetõje és tagja volt a müncheni egyházközségnek,
rövid történelmi áttekintést tartott arról, hogyan
is szervezkedtek a II. világháború alatt a nyugatra
menekült papok, hogyan
kezdõdött meg Münchenben a magyar lelkigondozás.
A szentmise után Kovács Ferenc konzul felolvasta Semjén Zsolt Magyarország nemzetpoliti- A müncheni közösség egykori és mai vezetõje
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ÉLETÜNK

HITÜNK KÉRDÉSEI
A 20. század tudománya
A 19. század természettudománya merev materializmus volt. Felfogása szerint az anyag öröktõl fogva mereven és változatlanul létezik. A tudományban
mindent meghatározott az ok és okozat. Itt nem volt helye Istennek, és még a
szabad akaratnak sem. Hogy a vallásnak még veszélyét is elkerüljék, csak a ta pasztalat által talált tényeket fogadták el. Minden elméletet kiiktattak a fizikából és a kémiából. Ez viszont akadályozta, hogy a tudomány meg nem oldott
problémáit továbbfejlesszék. Így rájöttek, hogy elméletekre, tehát filozófiára is
szükség van.
Az ember alapvetõen mindig arra tö- század a csoportmunka százada lett. A
rekedett, hogy megismerje az õt körülve- gyártásban megjelent a futószalag, a kuvõ világot. Hitt abban, hogy ezt meg is tatásban nem egyesek, hanem ezrek vettudja tenni. Ez a hit a természettudo- tek részt. Százezrek dolgoztak azon,
mányok közös alapja. A klasszikus fizi- hogy létrehozzák az elsõ atombombát.
A 20. századi tudományban az elsõ
ka nagy tudósai, Newton és társai azt hitték, hogy már közel vannak az egész vi- nagy elméleti alkotás Einstein relativilág megértéséhez. Egyetértettek abban, táselmélete. Einstein nagy vitát váltott
hogy a világot logikus fizikai törvények ki, annyira forradalmiak voltak nézetei.
irányítják. Ha ezeket mind megismerjük, Boldog-boldogtalan állást foglalt melletvelük teljesen le tudjuk írni a világ visel- te vagy ellene. Sokan szemita áltudokedését, megfejtjük a természet minden mányt véltek felfedezni benne. Einstein
titkát. Ha ismerem a világ minden ré- maga az elméletét számtani egyenletnek
szecskéjének állapotát, a törvények se- tartotta. De mások hamar felfedezték figítségével kiszámíthatom azok állapotát lozófiai horderejét is.
a távoli jövõre is. Hiszen a természet törA Száz szerzõ Einstein ellen címû
vényei teljes mértékben meghatároznak könyv megjelenése után egy újságíró
minden következõ eseményt vagy álla- megkérdezte Einsteint, mi a véleménye a
potot. Ez annyit jelent, hogy a világ kez- mûrõl. Einstein válasza rövid volt: „Ha
detén, az õsrobbanás pillanatában az nem lett volna igazam, egy szerzõ is elég
utolsó kvarkig minden részecske meg- lett volna!” Ennek ellenére Einstein nem
kapta feladatát és fejlõdését, és azóta az a relativitáselméletéért kapott Nobel-díegész világot ezek a szilárd törvények jat, hanem a kvantumelméletben kidolgozott tételéért.
irányítják.
A másik vitára alkalmas elmélet a 20.
A tudományos determinizmus elve
erõs ellenállást szült, mivel ez kizárja Is- században a kvantumelmélet volt. Ennek
ten szabadságát, hogy beavatkozzék a már egyáltalán nem voltak ellenfelei,
világ dolgaiba. Ennek ellenére az elv a azon egyszerû oknál fogva, mert senki
20. század elejéig a tudomány általános sem értette azokat.
A két múlt századi elmélet lényege,
alapelvének számított. Ez azt jelentette,
hogy elveszítettük a szabad akarat lehe- hogy az ember világa 1 mm-tõl kb. 200
tõségét. Isten teremtõ munkájának elis- kilométerig terjed. Afelett már nem érmerését a determinisztikus világkép vényes többek között az euklideszi geomegszûnése, és a kvantumfizika megje- metria, amit az iskolában tanultunk. Ott
már a magyar Bólyai által kidolgozott
lenése hozta vissza.
A klasszikus fizika egészen a 19. szá- mértan érvényes. Ennek a mértannak
zad második feléig kielégítette a gyakor- nagy a haszna az ûrhajózásban és a csillati igényeket. A mûszaki mérnöki gya- lagászatban is. Einstein 1905-ben kezdte
korlat ma is a klasszikus fizikára épül, elmélete kidolgozását, de csak sok évtiamelynek segítségével megbízhatóan le- zed múlva találtak bizonyítékokat igazáhet autókat, hajókat, repülõgépeket, ra- ra. Einstein elmélete szerint a legnakétákat, ûrhajókat, gyártani. Csak az gyobb elérhetõ sebességet nem motorke1800-as évek végén merült fel néhány rékpárral lehet elérni, hanem a fénnyel.
probléma, amelyeket megoldani a Pár hónapja közölték az újságok, hogy a
klasszikus fizikával nem lehetett. Felme- svájci CERN, az Európai Nukleáris Kurült néhány gyakorlati probléma is.
tatási Szervezet, a részecskefizikai kutaA 15-16. század a felfedezések kora tások európai szervezete, elemi részecsvolt, de a 20. századra a nagy felfedezõk kéket, neutrínókat küldött 732 km-es pá– Galilei, Newton – kora már lejárt. A lyán az olasz Operában lévõ felvevõké-

szülékhez. Megállapították, hogy a sebesség jóval meghaladta az Einstein által
megengedett sebességet. Ennek eredményeképpen rengeteg tudós cikket közöltek e témával kapcsolatban. Míg aztán
pár hónap múlva jelentették, hogy csak
egy csavar lazult meg az egyik mérõmûszerben. Sziklaszilárd maradt a relativitás elmélete.
A kvantumfizika nem a nagy távolságokkal foglalkozik, hanem az egy tized
milliméternél kisebb részekkel, egészen
az atomokig. Itt már érvénytelenek 19.
században használt fizikai törvények.
Így a fizika alapjai is recsegni kezdtek.
Megdõlt a materializmus fõ tanítása is,
hogy az anyag örök. Ehhez a csillagászat
is hozzájárult, mikor felfedezték, hogy a
csillagrendszerek távolodnak tõlünk. Sebességükbõl ki lehet számítani, hogy
úgy 12-13 milliárd évvel ezelõtt egy
pontból indultak ki. A tudósok a világ teremtését elnevezték õsrobbanásnak.
Amit mi az elsõ hittanórától kezdve
már tudtunk, hogy a világ teremtve lett,
és a világmindenség nem örök, azt a tudomány évtizedes munkában nagy erõfeszítéssel és költséggel tudta csak felfedezni. A csillagászat ma már megdönthetetlenül állítja, hogy a világ úgy 10-15
milliárd éves. Egy ateista gondolkodó,
Anthony Flew ezen tényállás után írta:
„Azzal a hitvallással kezdem, hogy én
mint meggyõzõdéses ateista az õsrobbanás megismerése után nagyon bizonytalan lettem. Úgy látszik a modern csillagászok bebizonyították, amit még a nagy
filozófus, Aquinói Szent Tamás bebizonyíthatatlannak tartott, hogy a világnak
kezdete van.”
A 20. század elején a relativitáselmélet felborította fizikai világképünket.
Pontosabban tökéletesítette és szilárdabb alapokra helyezte a klasszikus fizikát. Kiküszöbölte hiányosságait. A
kvantumfizikában is felborulni látszik a
szigorú okság érvényessége. A kvantumfizika átalakította a technikát. Gyakorlati jelentõségét mutatja, hogy a részecskefizikai kísérletekre már eddig is
dollármilliárdokat költöttek. Ma is több
ezer tudós dolgozik, és a felfedezésekért
több tucat Nobel-díjat osztottak ki. A
kvantumfizika a lehetõségek fizikája.
Tele van arra utaló kérdésekkel, hogy
valójában hogyan is érzékeljük a világot.
A modern materializmus tanítása mind
valószínûtlenebb a modern világképben.
A kvantummechanika nem ad egyszerû
és kényelmes válaszokat, mert a világ
nagyon rejtélyes hely.
Gaál Jenõ SVD

AZ IRGALMASSÁG MISSZIONÁRIUSA
Ferenc pápa amerikai apostoli útja
Ferenc pápa szeptember 19-én kezdte meg 10. nemzetközi útját, amely egy ben pápasága leghosszabb apostoli látogatása volt. Az elsõ napokban a karibi
szigetország, Kuba vendége volt a Szentatya, majd továbbutazott az Egyesült
Államokba, ahol szeptember 28-ig tartózkodott.
*
A Szentatya szeptember 19-én érke zett meg Havanna „José Martí” Nemzet Személyesen fogadta Barack Obama
közi Repülõterére. A pápa a világon élõ amerikai elnök a Washingtonhoz közeli
összes kubaihoz intézett köszöntõ beszé - Andrews légibázison szeptember 22-én
dében emlékeztetett rá, hogy 2015-ben délután az egyesült államokbeli látogatásáünnepli a Kubai Köztársaság és a Szent - ra érkezett Ferenc pápát. Az elnök szeptemszék a diplomáciai kapcsolataik fennál - ber 23-án a washingtoni Fehér Ház elõtt fogadta a pápát. Üdvözlõbeszédében Barack
lásának 80. évfordulóját.
A pápa szeptember 20-án szentmi - Obama hangsúlyozta, hogy az Egyesült Álsét mutatott be a Forradalom téren Ha - lamok kiáll a pápa mellett a vallásszabadvannában. A szentmisén részt vett Ra - ság és a vallásközi párbeszéd fenntartásául Castro, kubai elnök és Cristina ban. Támogatásáról biztosította a Szentatya
Kirchner argentin államfõ, aki az al - felhívását, amelyben az egyházfõ összefokalomra érkezett Kubába. A szentmi - gást sürgetett a klímaváltozás által legjobse végén Ferenc pápa egy csoport ku - ban fenyegetett közösségek védelme érdebai kisgyermeket elsõáldozásban ré - kében. Mint mondta, a szegényekrõl és a
szesített. Ferenc pápa ezzel is hangsú - Földrõl való gondoskodásról szóló üzenetelyozta, hogy a hit átadását a gyermek - ivel Ferenc pápa „felráz bennünket az önelégültségbõl”. Obama köszönetet mondott
korban kell kezdeni.
Ferenc pápa a havannai Forradalom a pápának az amerikai–kubai újrakezdéstéren bemutatott szentmisét követõen, ben játszott szerepéért.
Ferenc pápa amerikai egyesült állaszeptember 20-án felkereste otthonában
mokbeli látogatása második napján,
Fidel Castrót.

szeptember 23-án a washingtoni Szent
Máté apostol-székesegyházban találkozott az Egyesült Államok püspökeivel.
Az Amerikai Egyesült Államok lakosságának 23 százaléka katolikus, számuk 71
millió 800 ezer, élükön 457 püspökkel,
akik 196 egyházmegyét kormányoznak.
Szeptember 24-én történelmi eseményre került sor: Ferenc pápa a katolikus egyházfõk közül elsõként mondott
beszédet a washingtoni Capitoliumban
az Egyesült Államok Kongresszusának
képviselõi elõtt.
Szeptember 25-én, New Yorkban vallásközi találkozón vett részt a 2001.
szeptember 11-i terrortámadás emlékhelyén, a Ground Zerónál.
Ferenc pápa szeptember 25-én reggel
kereste fel az ENSZ New York-i székházát, ahol a szervezet fõtitkára, Ban Ki
Mun fogadta. A Szentatya beszédet intézett az ENSZ személyzetéhez, majd magához a közgyûléshez szólt.
A pápa szeptember 26-át a Család Világtalálkozónak szentelte, errõl szóló
írásunk a 4. oldalon olvasható.
(Vatikáni Rádió)
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IMASZÁNDÉKOK
Novemberre
Egyetemes szándék: Párbeszéd. Hogy
meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és párbeszédre mindenkivel,
azokkal is, akiknek a meggyõzõdése
eltér a miénktõl.
„Az öröm és a remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, fõként a
szegényekben és a szorongást szenvedõkben él, Krisztus tanítványinak is öröme és reménye, gyásza és szorongása, és
nincs olyan igazán emberi dolog, amely
visszhangra nem találna szívükben.” A
II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetû konstitúciójának ezek a kezdõ szavai képezik a mindenkivel folytatandó
keresztény párbeszéd alapját. Ha az
Evangéliumot hirdetni akarjuk az embereknek, mindenekelõtt ismerni kell õket.
Ismernünk kell helyzetüket, bajaikat,
problémáikat, beszédmódjukat, nyelvezetüket stb. Hinnünk kell, hogy Isten mindenütt jelen van, és hogy a Szentlélek
minden egyes ember szívében mûködik.
Tudnunk kell, hogy senki sem birtokolhatja a teljes igazságot, mert az igazság
végtelen.
Ezért mindig késznek kell lennünk arra, hogy másoktól tanuljunk. Így tudunk
majd, az Evangélium és az Egyház szociális tanítása alapján, szilárd meggyõzõdéssel hozzájárulni ahhoz, hogy növekedjék a világban a szeretet, a kölcsönös
megértés és a béke.
Ferenc pápa a Latin-Amerikai Püspökök Konferenciájának vezetõihez intézett
beszédében a párbeszédkeresés példájaként idézte a Bibliából Dávid és Saul történetét. Saul irigykedett Dávidra és meg
akarta ölni. Magát emésztette gonosz,
irigy és gyilkos gondolatokkal. Mikor aztán katonáival Dávid üldözésére indult,
az történt, hogy egy éjszaka Saul és katonái mélyen aludtak, Dávid pedig, csak
egy társa kíséretében, odalopakodott az
alvó Saul sátrába. Megölhette volna a
királyt, de csak a király dárdáját és korsóját vette el a feje mellõl, és visszasietett
a szomszéd hegyre, saját csapatának táborába. Onnan átkiáltva kezdeményezett
párbeszédet Saullal: „Miért üldözi uram
a szolgáját? Mit követtem el, vagy mi gonoszság van a kezemben? Nos hát kérlek,
uram király, hallgasd meg szolgád szavát. Izrael királya kivonult, hogy úgy üldözzön egy bolhát, mint ahogy a fogolymadarat szokták hajszolni a hegyekben.” Erre Saul, látván, hogy Dávid
megkímélte életét, pedig megölhette volna, magába szállt, és így szólt: „Vétkeztem, térj vissza, fiam, Dávid, nem bántalak többé, mivel életem ma becses volt
szemedben. Nyilvánvaló, hogy esztelenül
cselekedtem, s igen sok mindent nem tudtam.” (v.ö.1Sám 26,1-25)
Dávid és Saul párbeszéde tehát ekkor
nagyon eredményes volt. Persze, nem
minden párbeszéd sikerül ilyen jól. Maga Ferenc pápa mondja, hogy párbeszédet folytatni nehéz, nagyon nehéz. Fel is
sorolja a pápa, hogy milyennek kell lennie annak az embernek, aki párbeszédre
készül. Elõször is legyen alázatos. Ne legyen úgy eltelve a maga „igazával,”
hogy mások érveit még hallani sem akarja. Másodszor legyen szelíd. Ne gõgösen
dobálózzék dörgedelmes szavakkal, ne
használjon sértõ kifejezéseket, hanem
szelíden csörgedezzék beszéde, mint a
tiszta patak vízének csobogása. Harmadszor, tegye magáévá Pál apostol
szavát és viselkedését: „Mindenkinek
mindene lettem, hogy egyeseket megmentsek.” (1Kor 9,22) Tekintsen tehát
minden emberre úgy, mint az Isten képmására alkotott, páratlan értékû teremtményre.
Így lesz képes arra, hogy az emberek
között ne falakat, hanem hidakat építsen.
(Folytatás a 4. oldalon)
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KETTÕS MAGYAR ÉVFORDULÓ ÉS
TEMPLOMBÚCSÚ DETROITBAN

RÁKÓCZI-MEGEMLÉKEZÉS
FRANCIAORSZÁGBAN

A detroiti magyar közösség Szent Kereszt-plébániája alapításának 110. és
Szent Kereszt-temploma felszentelésének 90. évfordulójáról emlékeztek meg
szeptember 13-án a Michigan állambeli nagyvárosban.
A hálaadó szentmisét Kiss-Rigó László tember 20-án Michael Gallagher detroiti
szeged-csanádi püspök mutatta be, aki- püspök szentelte fel.
A búcsú alkalmával Kiss-Rigó László
vel együtt koncelebrált két helyi ferences, Kiss G. Barnabás detroiti plébános, püspök homíliájában a kereszt tiszteletéa Külföldi Katolikus Magyar Lelkipász- nek kialakulásáról, a kereszt teológiájáról
tori Szolgálat észak-amerikai delegátu- és az isteni szeretet gyõzelmérõl beszélt.
A baptista és református közösségek
sa és Ligeti Angelus, valamint két kapucinus szerzetes, Albert Sándor és Philip lelkipásztorai és hívei is gratuláltak a Szent
Kereszt-plébánia híveinek e kerek évforNaessens.
A detroiti Szent Kereszt Egyházköz- dulók kapcsán, valamint állami vezetõk
séget 1905 májusában alapították, miu- üdvözletét olvasták fel a közel négyszáz
tán hosszas kérelmezésre John Foley, a résztvevõnek, akik testvéri és baráti légnagyváros akkori püspöke hozzájárult körben ünnepeltek, tekintettek vissza a
ehhez. Az egyházközség elsõ plébánosa múltra, és bizakodva tervezték a jövõt.
Klenner Hubert lett, aki Kolozsvárott
A távolabbi Clevelandból (Ohio) és
született, és 1903-ban szentelték pappá. Flintbõl (Michigan) is érkeztek hívek a
Õ legfõbb feladatának tartotta, hogy az kettõs évfordulóra, illetve a szomszédos
új egyházközség részére templomot, is- kanadai városból, Windsorból, a Páduai
Szent Antal magyar plébániáról is. A
kolát és plébániaépületet építtessen.
Detroit és környéke magyar közössé- detroiti búcsú elõestéjén, szeptember 12ge ma is büszke második templomára, én Kiss-Rigó László püspök Windsoramelynek építése Kovács Lajos plébá- ban is együtt ünnepelt szentmise kereténos nevéhez fûzõdik. A közösség e ben az ottani közösséggel.
Kiss G. Barnabás OFM
templomát Kohner Henrik temesvári
detroiti plébános
születésû építész tervezte, s 1925. szep-

Ha a legtöbb magyart megkérdeznénk, melyik város töltött be fontos szerepet
II. Rákóczi Ferenc életében valószínûleg sokan egybõl rávágnák: Rodostó. Azt
azonban kevesen tudják, miért épp egy francia kisvárost választott szívének
végsõ nyughelyéül az erdélyi fejedelem.
II. Rákóczi Ferenc törökországi számûzetése elõtt több helyen is megfordult.
Ezen a listán szerepel a Párizstól 23 km- re
fekvõ Yerres városának neve is. A Napkirály halála után az egykori fejedelem helyzete egyre kínosabbá vált a francia udvar
számára, így Rákóczi a francia fõváros közelében fekvõ Grosbois városába (a mai
Yerres) vonult, ahol 1715 és 1717 között a
kamalduli kolostorban élt. Itt kezdte el írni
egyik legnevezetesebb vallásos munkáját,
a Confessio peccatorist is.
Két évig tartó Yerres-i tartózkodásának
a török szultán meghívása vetett véget,
azonban kötõdése a francia kisvároshoz és Megemlékezés a Rákóczi téren
remete-népéhez haláláig fennmaradt.
A fejedelem végakaratának megfele- konzul asszony – továbbá képviseltette
lõen az itt található kolostorban helyez- magát a Párizsi Magyar Intézet, az 1956ték szívét örök nyugalomra. Sajnos az os forradalmárokat tömörítõ Franciaoraranyszelencének a történelem viharai- szági Magyar Szabadságharcosok Szöban nyoma veszett, Yerres lakói azonban vetsége, a Magyar Katolikus Misszió,
nem feledkeztek meg hazánk egyik leg- Dauphiné-i Francia-Magyar Baráti Tárkiemelkedõbb alakjáról.
saság, továbbá az oroszlányi Rákóczi
Elõször 1937-ben adományozott a Szövetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén
magyar állam az egykori fejedelemnek Megyei Közgyûlés küldöttei.
tiszteletet állító emlékoszlopot a kisváAz esemény fontos szerepet tölt be a
rosnak, melyet 1978-ban helyeztek el a franciaországi diaszpóra életében, és a
Rákóczi után elnevezett téren. Ezután magyar-francia kapcsolatok kölcsönös
2010 szeptemberében avatták fel a Borsi tiszteletérõl tesz tanúbizonyságot. A
Antal szobrászmûvész által tervezett megemlékezés a tavalyi évekhez hasonbronzból készült Rákóczi-mellszobrot.
lóan a Saint Honest templomban szentMint minden évben, idén is össze- misével kezdõdött, majd az egybegyûlgyûltek a helyi magyarok és franciák tek a Rákóczi térre vonultak, hogy ott a
szeptember második vasárnapján, hogy zászlófelvonás és ünnepi beszédek után
II. Rákóczi Ferencre emlékezzenek halá- megkoszorúzzák a mellszobrot.
lának 280. évfordulója alkalmából.
A nagyszabású megemlékezés keretein
Az ünneplõ közönség a helyi francia belül Illés Gábor és Riczu Dalma, az idei év
önkormányzat és a franciaországi ma- Kõrösi Csoma Sándor Program franciaorgyarok mellett Magyarországról érkezõ szági ösztöndíjasai is felléptek. Elsõként kodelegációval egészült ki. A koszorúzá- rabeli zenei összeállítást adtak elõ, majd
son tiszteletét tette Magyarország Párizsi vajdaszentiványi táncokkal színesítették a
Nagykövetsége – többek között Károlyi megemlékezés utáni fogadás programját.
György nagykövet úr és Lengyel Zita
Riczu Dalma

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
LONDONBAN
Minden év szeptember elsõ vasárnapja
a Szent István királyunknak van dedikálva.
Az idei évben is összejöttek Angliában és
legfõképpen Londonban élõ és dolgozó
magyarok Jézus Krisztus oltára köré ünnepelni, táplálkozni Szent István király intelmeibõl és példájából a brentfordi Szent János apostol-templomban. Kajtár Edvárd
atya, a budapesti Központi Papnevelõ Intézet spirituálisa és a Liturgikus Intézet vezetõje közvetítésével meríthettünk Szent
István király tanításából. Prédikációjában
rávilágított arra, hogy milyen fontos a külföldön élõ magyarság számára az összetar-

tozás, a keresztény és a magyar identitás
ápolása és továbbadása a fiatalabb generációknak, úgy ahogy tette mindezt Szent
István király is. A szentmise után megáldotta a magyarok kenyerét és átadta az idei
Szent István-díjakat Korpos Attilának és
Schwarcz Teréziának, akik az elmúlt évek
során önzetlenül szolgálták a londoni magyar közösséget.
A szentmise után megemlékeztünk
Tüttö György atyáról, a volt londoni magyar fõlelkészrõl, aki szeptember 26-án
ünnepelte a 90. születésnapját.
Csicsó János fõlelkész

EGYKOR Õ IS ELINDULT SZÉP HAZÁJÁBÓL
Vencser László Bécsben adott hálát 44 papi évéért
Vencser Lászlót, a Gyulafehérvári Hittudományi Fõiskola volt tanárát és vi - nek és részt vennie a jövendõ papság felcerektorát, az ausztriai idegen nyelvû pasztoráció országos igazgatóját 1971. készítésében. „Ezt 24 ausztriai év követszeptember 12-én szentelte pappá szülõfalujában, Ditróban, a katedrális nagy- te” – folytatta az áttekintést az ünnepelt,
ságú és szépségû Jézus Szíve-templomban a nagy erdélyi püspök, Márton Áron. aki 44 papi évét így összegezte: sok
Pappá szentelésének 44. évfordulója napján, 2015. szeptember 12-én este Ven- szépség, de sok nehézség is volt benne,
cser László ünnepi szentmisén mondott hálát papi éveiért a bécsi Pázmáneum ám az ember a nehézségeket elfelejti és a
kápolnájában. Az ünnepeltet a bécsi székhelyû Kaláka-Club és a szentmisén je - szépért ad hálát.
lenlévõk nevében e sorok írója, a Petõfi Sándor Program egyik bécsi ösztöndíja– Ma azért könyörgök, hogy sikerüljön
sa köszöntötte.
továbbra is a papi jelmondatom szerinti
„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb le- felhangzó, a magyar szentekhez könyör- elhatározásomban megmaradnom, sikegyen a föld” – hangzott fel a szentmise gõ, Isten hazánkért térdelünk elõdbe cí- rüljön továbbra is szolgálnom – tekintett a
elején a példázatosan programadó, gyö- mû fohász is. Szimbolikusan az összetar- jövõbe Vencser László. – Ugyanakkor
nyörû Mécs László-költemény, s nem ok tozásunkat fejezte ki a szentmise liturgi- azért is könyörgök, hogy papjaink valónélkül: Vencser Lászlót is a nagyfokú ájában szerepet vállaló – olvasmányt, ban szolgáló papok legyenek, s ne helyezszociális érzékenység, a mindenkor segí- szentleckét, hívek könyörgését tolmá- zék a szolgálat elé az uralkodást. Mindteni akarás – s még ha ezek nagy szavak, csoló – személyek területi érteakkor is – a világ jobbításán való örökös lemben változatos származása, a
fáradozás jellemzi. Tapasztalhatják, újra Himnuszaink – a magyar himés újra meggyõzõdhetnek arról az „itt- nusz, a székely himnusz és a Bolhon” és „otthon” élõk, mindazok, akik dogasszony anyánk – közös elismerik õt, hogy nem véletlenül válasz- éneklése után pedig mélyen megtotta papi jelmondatául Jézus e szavait: indító volt, hogy a hívek még ek„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki kor sem hagyták el a kápolnát, haszolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon nem elkezdték énekelni a Nagymásokat.” A csíksomlyói Jakab Antal asszonyunk, hazánk reménye MáTanulmányi Ház, a gyergyószentmiklósi ria-éneket…
Szent Erzsébet Öregotthon és a ditrói
Visszagondolni és 44 év távlaIdõsek Klubjának alapítója rendre rózsát tából hálát adni a papszentelésért
olt, ha vadócot lát – szeptember 12-én óriási ajándék – szögezte le VenÜnnep a Pázmáneum kápolnájában
bemutatott hálaadó szentmiséjére talán cser László. A visszatekintésben
ezért is érkezett egy csokor fehér rózsá- 44 papi évének elsõ négy, Rómában töl- annyian szolgálunk, ezt teszi mindenki,
val a gyergyószentmiklósiként Bécsben tött esztendejét keménynek nevezte, hi- aki nevel, épít, dolgozik, és ezt teszik
élõ ifjú hölgy-testvérpár, Orbán-Kósa szen idegen nyelven licenciátust, majd azok is, akik a nemzet, az Egyház szolgáJúlia és húga, Kósa Mária. Jelkép volt az doktorátust szerezni, mint mondta, „nem latában tevékenykednek. Ebben a szolgáa virágcsokor, mint ahogyan jelképes volt egyszerû”. Az azután Gyulafehérvá- latban kapaszkodjunk Istenbe. Bízzunk
volt a szülõföld emlékeibõl kiemelt Hoz- ron töltött 16 év alatt pedig tanártársaival abban, hogy Õ megsegít minket, és megzád fohászkodunk, áldott Védasszonyunk együtt a diktatúra szorításában kellett segíti népünk vezetõit is, hogy a jelenlegi
kezdetû Mária-ének és a felajánlás elõtt helytállnia, hirdetnie Istent az emberek- kaotikus helyzetben továbbra is helyt tud-

janak állni – utalt a menekültkérdés
okozta helyzetre a szónok.
Szavait azzal zárta, hogy nagy öröm
számára itt lenni ma a Pázmáneum kápolnájában, együtt lenni szeretett honfitársaival és közösen imádkozni velük.
A bécsi székhelyû Kaláka-Club és a
jelenlévõk nevében e sorok írója útravalóul Prohászka Ottokár Kõ az úton címû
versét is átadta az ünnepeltnek: „Gondolod, kerül életed útjába / Egyetlen gátló
kõ is hiába? / Lehet otromba, lehet kicsike, / Hidd el, ahol van, ott kell lennie. //
De nem azért, hogy visszatartson téged, /
S lohassza kedved, merészséged. / Jóságos kéz utadba azért tette, / Hogy te
megállj mellette. // Nézd meg a követ, aztán kezdj el / Beszélgetni róla
Isteneddel. / Õt kérdezd meg, milyen üzenetet / Küld azzal az akadállyal neked. // S ha lelked Istennel
találkozott, / Utadban minden kõ áldást hozott.”
A szentmisét követõ, az igen jó
hangulat miatt hosszabbacskára
nyúlt kötetlen beszélgetés során a
jelenlévõ három zenész, Kósa Mária, az International Music Academy (INTMA) alapítója és zenei
igazgatója, Orbán-Kósa Júlia fuvolista – mindketten a The Brunette Quartet tagjai – és Vígh Eszter operaénekes
ajkáról egyszer csak felcsendült az Elindultam szép hazámból…
A hölgyek pár perccel azelõtt tudták
meg, hogy ez Vencser László kedvenc
népdala.
Varga Gabriella
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„KÜLDETÉSÜNK A SZERETET”

Gyerekeknek

APA ÉS FIA
Minden kisfiúnak az édesapja az elsõ
igazi példaképe. Emlékszem, kisgyerekként én is nagyon büszke voltam apukámra: gyakran elmentem hozzá a munkahelyére, folyton a közelében akartam
lenni, és örültem, hogy láthatom munka
közben. Egy áruházban dolgozott. Elbûvölve néztem, ahogy segít a vásárlóknak
eligazodni a termékek között, és „kihúztam magam”, amikor a beosztottjainak
kiadta a feladatokat.
Ahogy nõ az ember, kisfiúból nagyfiú
lesz, ez a feltétlen rajongás kicsit átalakul.
Velem is így történt: megmaradt a tisztelet és a szeretet, de egyfajta rivalizálás
kezdett kialakulni (elsõsorban persze az
én irányomból) édesapámmal szemben.
Azt gondoltam, hogy én mindent jobban
tudok, jobban csinálok, mint õ, és ez nemegyszer konfliktushoz is vezetett.
Ma már, felnõtt fejjel persze már csak
nevetünk a kamaszkori történeteken, és
hálával gondolok rá, hogy – édesanyám-

mal együtt – felnevelt és olyan sok mindenre megtanított.
Talán ehhez hasonló gondolatok járhattak ezer évvel ezelõtt a fiatalon elhunyt Szent Imre herceg fejében is.
Édesapja, a nemzete jövõjéért annyira
aggódó Szent István király gondosan fölkészítette fiát jövendõ uralkodói feladataira. István szenvedélyesen szerette fiát,
nevét nap nap után belefoglalta imádságos megemlékezésébe. Hogy Istvánnak
és Imrének voltak-e vitái, arról nem szólnak a krónikák, de biztosak lehetünk
benne, hogy, amint én eladó, úgy Imre –
édesapjához hasonlóan – király szeretett
volna lenni. Sajnos korai halála miatt ez
nem valósulhatott meg.
Egyházunk ebben a hónapban, november 5-én ünnepli Szent Imrét, 13-án
pedig valamennyi magyar szentet és boldogot. Szent Imre herceg rád is vigyáz,
hiszen õ az ifjúság védõszentje.
Kovács Péter

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (13.)
Létezik-e ökumenizmus a bahá’íak
számára? Elsõ pillanatra úgy tûnhet,
hogy az ökumenizmust, illetve a vallá sok közötti egységet szorgalmazzák.
Ténylegesen azonban egyedül a vallásu kat tartják igaznak, és elvárják a tagjaik tól, hogy mindenki hozzájuk csatlakoz zék. Számukra a kinyilatkoztatás foko zatosan halad elõre. Azt tanítják, hogy
mindegyik próféta független, és csak ko ra embereinek hirdette Isten szavát. Az
új próféta megjelenésével az elõzõ taní tása érvényét veszti. A muszlimok fõleg
azért vetik meg és üldözik õket, mivel
saját prófétáikat nagyobbaknak tartják
Mohamednél. A kapcsolatuk a más val lásúakhoz általában súrlódásmentes,
nem agresszívak, de meg vannak gyõ zõdve arról, hogy a többi vallásnak már
lejárt az ideje, mindenképpen õk alkot ják a következõ kor vezetõ vallását. Jé zusról azt tanítják, hogy csak ember, bár
Istent rendkívüli fokon tükrözõ ember
volt, aki kora számára jelentõs tanítást
hirdetett, amely azonban ma már elévült
és ezért nincs szükség például a kereszt ségre. A test feltámadását nem fogadják
el, csak azt, hogy a lélek él a halál után is,
sõt tökéletesedhet, mondják, mivel ami
létezik, az állandó mozgásban van. A
mennyország számukra csak egy szim bolikus kifejezése annak az állapotnak,
amelybe a jók lelke kerül a halál után.
Nincs eredi bûn, de ha valaki testében
bûnös életet él, akkor rosszá válik, és aki
ilyen állapotban hal meg, annak a lelke
folytatja az utat az egyre nagyobb rossz,
vagyis a pokol felé. Mivel a test ilyen

fontos erõtér a földön a lélek számára,
azt gondozni kell.
A bahá’íak számára fontos az emberiség egysége és ezért a következõ célokat
tûzték ki maguk elé:
Megszabadulni mindenféle vallási,
társadalmi és faji elõítélettõl, és felismerni, hogy az igaz vallás összhangban
áll az ésszel és a tudománnyal; szabadon keresni az igazságot, azonos lehetõséget biztosítani a férfiak és a nõk számára, megvalósítani az egyetemes oktatást, egységes nyelvet és írásmódot bevezetni, megsemmisíteni a túlzott gazdagságot, valamint a nyomort, és megalakítani a Világszövetséget, felállítani
a Világkormányt.
Keresztény szemmel tiszteletet érdemel a bahá’íak õszinte, hõsies hitvallása.
Mintegy 150 éves történelmük során
ugyanis több ezren fizettek életükkel hitükért. A kereszténységgel szembeni
magatartásuk azonban nem egyértelmû.
Ügyesen és néha ravaszul használják a
modern tömegtájékoztatási eszközöket.
Úgy mutatják be a vallásukat, mintha a
nagy világvallásokban található próféciák beteljesedése lenne. A szabadság érzését keltik az érdeklõdõkben és ezért általában a fiatalok között toboroznak új
tagokat. Kihasználják elégedetlenségüket,szebb jövõt és világot ígérnek nekik.
„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
Aki ezt az utat járja, azt a szekták vagy elkerülik, vagy õ kerüli el a szektákat.
János atya Londonból

IMASZÁNDÉKOK

jedjen az õszinte, szeretõ, tiszteletteljes
párbeszéd kultúrája. Ezzel mozdíthatjuk
elõ hatékonyan a békét.
Ferenc pápának a Latin-Amerikai
püspöki konferencia vezetõihez 2013 július 28-án intézett beszéde nyomán

(Folytatás a 2. oldalról)

Ezért oly fontos a vitatkozás helyett a
párbeszéd kultúrájának elsajátítása. A
vitatkozás által épített falak az idõ telté vel félelmetesen megszilárdulnak. Nagy
erõfeszítés, sõt, belsõ megtérés kell ah hoz, hogy merjük a falakat lebontani, és
a kövekbõl hidakat építeni.
A párbeszéd lelkülete nemcsak a nem zetek viszonyában és a nagy politikában
szükséges, hanem még a mindennapi há zaséletben is. Ferenc pápa õszintén elis meri, hogy a házastársak közötti viták
természetesek, elkerülhetetlenek. Azon nal hozzáteszi azonban, a Szentírást kö vetve (Ef 4,26), hogy föltétlenül békülje nek ki a házastársak egymástól, mielõtt
aludni térnek.
Imádkozzunk tehát, hogy ebben a ve szekedõs világban, amelyben élünk, ter -

Evangelizációs szándék: Pásztorok.
Hogy az Egyház pásztorai a rájuk bízottak iránti mély szeretettel kísérjék
nyájukat és élesszék benne a reményt.
A püspökökért és papokért imádkozunk ebben a hónapban. Ferenc pápa
szerint a jó püspöknek és a jó papnak
szeretni, védelmezni és õrizni kell híveit. A jó juhpásztor mutat ebben példát.
A pásztornak a nyája elõtt kell járnia,
hogy mutassa a nyáj haladásának irányát; ugyanakkor a nyáj közepén kell
haladnia, hogy a nyájat szemen tartva
biztosítsa a nyáj egységét; de ugyanakkor a nyáj mögött is kell járnia, hogy
serkentse és segítse az elmaradozókat.

Nagyváradi egyházmegyés családok a világtalálkozón
Az Amerikai Egyesült Államokbeli Philadelphiában zajlott szeptember
21– 27. között a Családok VIII. Világtalálkozója „Küldetésünk a szeretet”
mottóval, amelyen Böcskei László püspök vezetésével a Nagyváradi Egyházmegyébõl három család vett részt: Erdei József és Anna, Micaci
Cristian és Bianca, valamint a nyolc hónapos Márk Patrick babájuk Nagyváradról, illetve Krisztik Csongor és Kornélia Margittáról. A zarándok
családokat Kovács F. Zsolt irodaigazgató és Vakon Zsolt titkár kísérte el,
Böcskei László megyéspüspök pedig a Romániai Katolikus Püspöki Kar hivatalos képviselõjeként volt jelen.
A találkozónak három
fontos mozzanata volt: a
szeptember 22–25. között
zajló családkongresszus,
amely elõadásokból, beszélgetésekbõl, és tematikus mûhelyekbõl állt; a
szeptember 26-án megtartott családfesztivál, amely
koncerteket és egyéb kulturális programokat foglalt
magába; valamint a szeptember 27-i szentmise Ferenc pápával.
A kongresszus minden
reggel szentmisével kezdõ- Böcskei László püspök vezette a csoportot
dött, majd délelõtt elõadásokkal folytatódott, délután pedig pár- badság-szobrot. Megható látvány volt
beszédes mûhelymunka következett. az Ellis szigeten található „bevándorRobert Sarah bíboros, a Cor Unum Pá- lási hivatal”, mely a XX. század elejépai Tanács elnöke „A család fénye egy ig még hajóúton érkezõ európai besötét világban” címmel tartott elõ- vándorlókat fogadta, akik a jobb jövõ
adást. Helen Alvaré, a virginiai George reményében érkeztek az új világba.
A világtalálkozó csúcspontja kétMason egyetem professzora „Alkotjuk
a jövõt: a keresztény szeretet termé- ségtelenül a szeptember 27-i pápai
kenysége” címû elõadásában azt fejte- szentmise, amelyre egész Philadelgette, hogy a teremtõ Isten a férfira és a phia lázasan készült, melyen becslénõre bízta az élet továbbadásának a sek szerint egymillió zarándok érkeküldetését. Juan Francisco de la Guar- zett a világ minden tájáról. A város utdia Brin és Gabriela de la Guardia „Is- cáit elárasztották a vidám hangulatú
ten ajándéka: az emberi szexualitás ér- dél-amerikai, észak-amerikai, afrikai,
telme” címmel teológiai és természet- ázsiai emberek, akik énekeltek, zásztudományos érvekkel mutatták be, ho- lókat lobogtattak, és azt a keresztény
gyan kell helyesen egy önátadó életet örömet élték meg, amelyre Ferenc páélni. Sean Patrick O’Malley OFM, bos- pa szólítja fel a mai embert. A zarántoni bíboros és Richard Warren kali- doksereg elõtt tartott szentbeszédében
forniai lelkipásztor „Az élet evangéli- Ferenc pápa az evangéliumból kiinumának az örömérõl” beszéltek. Luis dulva buzdította a családokat a szereAntonio Tagle, manilai bíboros fõleg tet gyakorlására, nemcsak a családon
közvetlen elõadásmódjával nyerte el a belül, hanem azon kívül is, hogy ez a
közönség tetszését, amit vastapssal fe- szeretet kiáradjon az emberiség nagy
családjára. Lépten-nyomon tapasztaljezett ki.
A szombati családos fesztiválra már a ható volt Ferenc pápa népszerûsége az
Szentatya is megérkezett, miután elõzõ- Egyesült Államokban nem csak a híleg Kubába, Washingtonba, illetve New võk, de a nem hívõk, sõt a más vallásúYorkba látogatott. Szentmisét mutatott ak körében is.
Hétfõn a Passaicban szolgáló nagybe a philadelphiai Szent Péter és Pál-széváradi
származású Vas László atyát
kesegyházban, majd egy spontán beszélátogatták
meg a zarándokok, ahol az
det intézett a családokhoz.
ottani
magyar
közösség intézményeiA nagyváradiak szombaton idõt
vel
ismerkedtek
meg. A Szent Istvánszakítottak egy rövid New York-i látemplomban
magyar
nyelvû szentmitogatásra is, ahol a város nevezetessését
mutatott
be
Böcskei
László püspök
geit látogatták meg: a Szent PatrikArthur
Joseph
Serratelli
pattersoni
székesegyházban a családokért imádpüspök
jelenlétében
és
hívek
részvétekoztak; a Ground Zeronál a 2011.
lével.
szeptember 11-i terrortámadás áldoA nagyváradi családok
zataira emlékeztek; megcsodálták SzaA juhnyáj pásztorának e feladat végzéséhez két-három bojtárra van szüksége,
a lelkipásztornak viszont nemegyszer
egymagában kell betöltenie mind a három feladatot.
Nem lesz jó püspök abból az emberbõl, aki egyházi karrierre vágyakozva
akar püspök lenni. Ferenc pápa idézi II.
János Pál pápának az új püspökök személyének kiválasztásával megbízott
római kongregációhoz intézett beszédét: „Volentes nolumus.” Vagyis: nem
akarunk olyanokat püspöknek kinevezni, akik maguk szeretnének püspökké lenni. „Veletek vagyok keresztény, számotokra vagyok püspök. Az
elõbbi az én nagy örömöm. Az utóbbi
pedig súlyos felelõsségem” – mondta
Szent Ágoston.
Mind a püspököknél, mind a papoknál nagyon fontos, hogy a híveik tevékenységét bevonják az Egyház életébe.
Az Egyházmegyei és plébániai pasz-

torális tanácsok adnak erre jó alkalmat.
Ferenc pápa elismeri, hogy ezeknek a
„tanácsoknak” az eredményes mûködtetése terén nagy lemaradást kellene
behoznia az Egyháznak. Az egyházmegye és a plébánia híveit nem egy vállalat alattvalóinak kell tekinteni, hanem
Isten szent népének, akiket a Szentlélek irányít.
Ferenc pápa kiemeli azt is, hogy úgy
kell vezetnie a lelkipásztoroknak az Egyházat, hogy az Isten népével megtapasztaltassák Isten irgalmasságát, és felébresszék bennük a reménységet. Az üdvrend, amelyben élünk, az irgalmasság világrendje. A remény pedig, amely soha
sem csal meg, az Isten hûségén alapuló
remény. Napjainkban félelmek háborgatnak minket, és a remény nagy hiánycikk. Ezt az evangéliumi reménységet
kell ébresztenie, ébren tartania és erõsítenie az Egyház pásztorainak.
Ferenc pápa beszédei nyomán
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Floridai levél

KENYÉR
Az asztalomon fekszik egy kétkilós
„kenyér”, helyesebben a Bread címû,
több mint kétszázötven oldalas munka.
Nem akármilyen „sütés”, a ma divatos
kiajánlások terméke. A lincolnwoodi
Publication International kiadását Kí nában, Sanghajban nyomták.
A bread/kenyér, és legalább har minc variánsa, továbbá a rokon pékés házi sütemények, valamint a külön bözõ lisztekbõl készült „ételek” ét vágygerjesztõ fényképeit és receptjeit
kínáló könyv a rizsevõk hazájában, Kí nában készült. De hogy hogyan került
az amerikai lincolnwoodi kiadó mun kája a sanghaji „pékekhez”, azt már
nem kötik az orromra.
A Bread csinos, félkemény kötésé nek borítólapján három megkezdett
cipó, egy szezámmagos zsemle és –
hogy tudjam, mindez honnan való –
két búzakalász fényképe. A hátsó ol dal szövege helyesen indul: „Van va lami egészen különös a házi kenyér ben. A frissen sült íze és aromája el lenállhatatlan.”
A százhuszonöt receptet tartalmazó
könyvben a „reggelikenyértõl” a piz zán, parmezánsajtos rudacson, pacsnin,
zsemlén és rokonain kívül a sikér-, a
gluténmentes recepteket is megadják. Az
összeállítók gondosságára utal az utolsó
oldal, amelyen a mértékegységek táblá zata szerepel. Például: egy teáskanál
egyenlõ 15 milliliterrel; egy uncia meg felel 30 grammnak; 250 Fahrenheit pe dig 120 Celsius-foknak. És végül, ha az
elmondottakból hiányoznék valakinek
akár a legkisebb utalás is az Úr imádsá gára, a mindennapi kenyerünkre, ne
csodálkozzék. A „politikai korrektség”
korát éljük…
Bitskey Ella, Sarasota

SVÁJC
ÉS MOLDOVA
Kevéssé ismert tény, ám mégis létezõ
probléma, hogy vannak Európában papok, akiknek havi illetményük nem fedezi megélhetésüket. Svájci papok úgy
döntöttek, jövedelmüket megosztják
azokkal a paptestvéreikkel, akik a legszegényebbek szolgálatát választották.
Ez a helyzet állt elõ a moldovai
Chiºinãui Egyházmegyében is, ahova
egyre kevesebb adomány és támogatás
érkezik, miközben a lakosság egyre szegényebb, ezért az egyházmegye nem tudja a papjai megélhetését fedezni KeletEurópának ezen a nehéz sorsú vidékén.
Moldovában 28 pap látja el a feladatait plébániáján és karitatív programok
lebonyolításában egyaránt, minden
szempontból rendkívül nehéz körülmények között.
„Az teljesen rendben van, hogy a papnak a hívek felajánlásaiból kell megélnie. Ám amikor a híveknek nincs mit
felajánlania, a helyzet drámaivá válik” –
fogalmazott Cesare Lodeserto olasz
pap, aki tizenöt éve teljesít Moldovában
szolgálatot.
Ebbõl indult ki a Sankt Gallen-i lelkipásztori látogatás gondolata. A svájci
Sankt Gallen ad otthont a CCEE (Európai
Püspöki Konferenciák Tanácsa) központjának, melyhez a kis moldovai egyházmegye is tartozik. Megértve a Chiºinãui Egyházmegye gondjait, a papok közötti szolidaritás nevében tanácskozott
szeptember 3-án a Sankt Gallen-i püspöki hivatalban Cesare Lodeserto és Josef
Rosenast, a svájci egyházmegye vikárius
generálisa. Javaslatuk a következõ: a
Sankt Gallen-i Egyházmegye minden
papja ossza meg illetményét minden hónapban chiºinãui paptársaival.
(MK)

TETTESEK VAGY ÁLDOZATOK?
Ungváry Krisztián történész korábban megjelent könyvei közül már
többet is ismertettem lapunkban. A budapesti
Jaffa Kiadó gondozásában megjelent legutóbbi
kötetének már a címe is
kérdésfeltevés: Tettesek
vagy áldozatok? Noha a
részben már tanulmányok
formájában is megjelent
írások komolyan segítik
az olvasót eligazodni a
múlt század történelmének feltáratlan és sötét
fejezeteiben, végsõ válasz megadására Ungváry Krisztinán, nem vállalkozik, mert – mint több
vele folytatott pódiumbeszélgetésben is hangsúlyozta –, lehetetlen fekete-fehéren látni a szörnyû
huszadik századot, amely
totalitárius rendszereket,
népirtásokat és utópisztikus ideológiákat szült.
Az olvasó elõtt, nem
egyszer szinte izgalmas
kémregény formájában
elevenedik meg, miként
próbálta a magyar hírszerzõ szolgálat megkörnyékezni a nyugati emigráció igen fontos katonai
szervezetét, a Magyar
Harcosok Bajtársi Szövetségét, és milyen eszközöket alkalmazott például a Nagy-Britannia elleni aknamunkára. Ebben
a játszmában a késõbb kiváló történésszé vált Martin Gilbert volt a fõszereplõ. A szerzõt azonban
nemcsak a titkosszolgálati módszerek érdeklik,
hanem az is, hogy a ráállí-

tott magyar ügynökök
miként kezelték Martin
Gilbert, és mindezt hogyan élte meg.
Mivel Ungváry Krisztián érdeklõdési körébe a
hadtörténet is beletartozik, a Tettesek vagy áldozatok? címû könyvét családi vonatkozású írással
nyitja meg, és elmeséli
dédapja, Monspart István, tartalékos huszár-fõhadnagy alighanem legjelesebb háborús tettét,
amellyel 1944 õszén Alpár térségében sikerre vitte a magyar királyi hon-

A kötet borítója
védség rohamát az elõretörõ szovjet erõkkel
szemben. De nem csak a
magyar hadtörténet foglalkoztatja a szerzõt, hanem a német is, mert éppen a náci birodalom vezet katonatisztjei pályafutásának alakulása kínál
remek példákat Ungváry
Krisztián álláspontjának
alátámasztására, nevezetesen arra, hogy valaki
egy személyben lehet pozitív és negatív történelmi
szereplõ. Hitler egyik tá-

bornokát
mélységesen
felháborította a német katonaság kegyetlenkedése
az elfoglalt területeken.
Ez ellen nyíltan fel is
emelte a szavát, amiért
hamarosan félreállították,
mégis a végsõkig kitartott
a Hitlerre tett hûségesküje mellett.
A zsidó kárpótlási
ügyekkel kapcsolatban a
szerzõ lesújtó véleményt
mond a Kádár-rendszerrõl. 1957-ben ugyanis a
budapesti kormány rájött
arra, hogy kárpótlás címén óriási összegekre lehet szert tenni NyugatNémetországban, ezért
hivatalnokok nyomására
számos hamis állításra
alapozott magyar kérelmet nyújtottak be Bonnban. A német hatóságoktól keményvalutában érkezõ összegeknek csak
egy töredéke jutott el az
áldozatokhoz.
Ungváry Krisztián könyvének erkölcsi üzenete
ezúttal is az, hogy a múltat pontosan, részrehajlás nélkül fel kell tárni,
hogy megérthessük és
okulhassunk belõle. Tanulsága még, hogy csak
a mesében vannak kizárólagosan jók és roszszak, mert – mint a Tettesek vagy áldozatok?
fejezetei is bizonyítják
–, a múlt században is
gyakori eset volt, hogy
ugyan azon személy egy
bizonyos helyzetben tettes, a másikban pedig áldozat volt.
Vincze András

KÉT VÉLEMÉNY – UGYANARRÓL
*
Drámaian hasonlít a gyökeret vernünk, hely „A szenvedésünk az eujelen Európája az ószö- ben maradnunk. Mégis
vetségi választott nép 430 több mint jó száz év óta rópai és nyugati kereszéves egyiptomi tartózko- közülünk is egyre többen ténység sorsának az elõdásának idejére. Eleinte hazát cserélnek egy bol - szele” – nyilatkozta au befogadták õket, kelletek. dogabb élet reményében. gusztusban az olasz CorIdõvel túlságosan elsza- Ne felejtsük, hogy ne - riere della Serának Amel
porodtak, késõbb egyre künk, keresztényeknek a Shamon Nona, moszuli
jobban féltek tõlük, majd befogadó országunk sem káld katolikus érsek, akirabszolgasorsra jutottak s végállomás. Mint földi nek iraki közösségét verte szét az Iszlám
végül kiutasították
Állam. „Próbáljaõket, de azt is megnak megérteni enbánták.
gem. Az önök liberáA kellemetlen ide
lis és demokratikus
genektõl jó volna
elvei egy fabatkát
szabadulni, de akkor
sem érnek itt. Meg
sok derék embertõl
kell érteniük a közelis meg kellene vál-keleti realitást, mert
nunk. Iskoláink nagy
egyre több muszrésze bezárhatna,
limot engednek be
egészségügyi ellá
országaikba. Önök is
tottságunk kárt szen veszélyben vannak.
vedne, az építõ és
egyéb iparágak össze- Az elüldözött káld katolikus érsek Erõs és bátor lépésekre van szükség,
omolnának.
Politikusaink, mint an- zarándokútját járó Egy- még ha azok ellentmondanak idején a fáraó, nem ház tagjainak, a mi ha- nak az elveiknek, akkor is.
tudják, melyik lábukra zánk a mennyben van. Azt hiszik, hogy minden
álljanak. A népek harcá- Ahhoz, hogy oda is eljus- ember egyenlõ. De ez nem
nak zajló tengerén senki sunk, nem feledkezhe- igaz: az iszlám nem vallja
sem szeretne a tengerbe tünk meg Jézus szaváról: ezt. Az önök értékeik nem
«Gyertek, Atyám áldot- a muszlimok értékei. Ha
fulladni.
tai, vegyétek birtokba a ezt nem értik meg elég haMi magyarok is ide
világ kezdete óta nektek mar, önök annak az ellengenként, egy népvándor
készített országot… ide- ségnek lesznek az áldozalás következtében érkez
tünk Európába, de Isten gen voltam és befogadta- tai, akit önök engedtek be
az otthonukba” – nyilat kegyelmébõl, Szent Ist- tok… » (Mt. 25,34-36).
Molnár
Ottó,
Graz
kozta az érsek.
ván király révén sikerült

A HALÁL
KÜSZÖBÉN
Márai Sándor: Napló, 1984–1989
Az utolsó naplójegyzeteket már nem a
szerzõ, hanem a szerkesztõ válogatta
(ha válogatta?), és rendezte sajtó alá. Az
1984-tõl 1989-ig terjedõ idõszak gondolatait tartalmazzák.
Megrendítõ, személyes hangvételû
vallomások. Márai – talán elõször életében –, bizalmas viszonyba kerül olvasójával, „négyszemközt” mondja el neki a
halál küszöbén érzett megrendülését, félelmeit és kétségeit.
A régi naplók elegáns, hûvös hangja
fölmelegedik, ellágyul. Nincs többé szó
a világ dolgairól (politikáról, utazásokról), de még olvasmányokról is alig.
Igaz, változatlanul éjszakázik (évtizedek beidegzõdése), de nem érdeklik az
irodalmi élet eseményei, a „bestsellerek”. Visszatér ahhoz a néhány könyvhöz, ami egész pályafutásán végigkísérte, s ami most is vigaszt és menedéket jelent neki: Arany János, Krúdy
Gyula, Marcus Aurelius (franciául), A
portugál apáca levelei (Rilke-fordítás).
Nem akar többé semmit „fölfedezni”,
„bebizonyítani”; még az írástól is undorodik: hiú, értelmetlen magamutogatásnak tartja.
Mirõl esik hát szó a pusztán rendszeretetbõl, megszokásból és önmaga számára papírra vetett, szûkszavú közlésekben? – A halálról.
Elmeséli felesége, Lola, hosszú
szenvedését; azokat a keserves hónapokat, amidõn a háztartás és a betegápolás teendõit jóformán egyedül kellett végeznie (takarítónõre csak hetente egyszer futotta), majd a visszhangtalan kórházi látogatásokat. Fogtafogta az öntudatlan asszony kezét, nézte az arcát, és még mindig „szépnek”
találta. A távozás – 62 évi házasság
után! – fölfoghatatlan volt a számára.
Lola hónapokon keresztül „beszélt”
hozzá álmában a „hote line”-n (a
„forró vonalon”), míg lassan-lassan
végleg eltávolodott, csöndbe veszett
a hangja.
A csapások azonban nem értek véget. Egymás után kapta a gyászjelentéseket. Elment húga, Kató, majd két
öccse, Gábor és a filmrendezõ (Radványi) Géza. A legfájdalmasabban
azonban nevelt fiának, a 46 éves Babócsay Jánosnak váratlan szívinfarktusa érintette. Nem maradt többé
senkije.
Azon túl már csak a „jó halál” foglalkoztatta. Nem akart szánalmas, magatehetetlen roncsként az orvosok karmai
közé kerülni. Nem akarta elveszíteni öntudatát és emberi méltóságát. Vásárolt
hát magának egy pisztolyt, és még lõgyakorlatokra is járt, hogy biztos legyen
a dolgában.
1989. január 15-én (remegõ írással,
amit fakszimilében közölnek) írta naplójába az utolsó mondatot:
„Várom a behívót, nem sürgetem, de
nem is halogatom. Itt az ideje.”
A tények azonban a „sürgetést” bizonyítják. Az utolsó pillanatig higgadtan, józanul gondolkodott és tervezett. Még a rendõrséget is fölhívta
telefonon, mielõtt elsütötte volna a
pisztolyt.
*
Az olvasó akaratlanul eltûnõdik a
halál dátumán. Pont a fordulatot jelentõ 1989-es esztendõben mondott
búcsút az életnek, mintha érezte volna, hogy a kommunizmus bukását és
az oroszok kivonulását nem fogja
igazi föllélegzés követni. (Vajon, hogyan vélekedett volna a hazájában
kialakuló „vadkapitalista” rendszerrõl, az irigység és gyûlölet tobzódásáról?)
† Saáry Éva
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STÁJERORSZÁGI MAGYAROK ÉS LELKÉSZEIK
Bemutatkozik a grazi magyar katolikus közösség
A kalandozások kora óta napjainkig a legkülönbözõbb megfontolásból jön - mos lazarista atya tapasztalata és elõrenek-mennek magyarok Stájerországba, ami megegyezik Graz-Seckau Egyház- látása nélkül. Hozzá fûzõdõ viszonyát
megye területével. Csoportosan, hivatalosan, mint zarándokok a XIV. század Molnár atya így jellemezte: „sokat köóta keresik fel Mariazellt, ahol a mai napig a bazilika kincstárában õrzik a Nagy szönhetek neki, nála jártam inasiskoláLajos királyunk által adományozott kegyképet. Amennyiben voltak Grácban ba”. A franciákat nem kioktatták, haélõ katolikus magyarok, azok bizonyára az 1570-ben alapított Jezsuita Egyetem nem a legkülönfélébb fórumokon kivámagyar tanárai között találhattak maguknak lelki vezetõt. Grácban tanult és ta- ló kapcsolatokat építettek ki velük. A
nított Pázmány Péter, és a kassai vértanúk közül ketten itt készültek fel küldeté- Missziónak és a magyar névnek egyhásükre. Ez vonatkozhatott a mariatrosti pálos kolostorra is, amíg II. József, kala- zi, valamint világi vonalon jó hírnevet
pos király fel nem oszlatta, de a többi szerzetesrend személyi állományában is szereztek. Mindketten számos elismemindig voltak és vannak magyar szerzetesek.
résben részesültek. 1999-ben Molnár
A II. Világháború után a külföldiek vasárnaponként fûtött templom, jól fel- atyát II. János Pál pápai prelátusi címlelkipásztori ellátásának eleinte spon - szerelt tágas közösségi terem és ingye- mel tüntette ki.
tán, majd félig meddig intézményesí - nes parkolóhely várja õket. Minden vaHolló István atya a kelet-magyarortett megszervezése a szükségszerûség - sárnap van magyar nyelvû szentmise, szági Mátészalkán született 1982-ben
bõl adódott és bontakozott ki. Késõbb amelyet a kinevezett atyák felváltva görögkatolikus családban. Egy német–
1956 után lépésrõl-lépésre a Vatikán mutatnak be.
történelem szakos középiskolai tanár
Molnár Ottó pápai prelátus
biztatására és jóváhagyásával világ Molnár atya 1950-ben született a húga van. Papi hivatása kibontakozásászerte, így a gráci egyházmegyében is, Vas megyei Magyarnádalján. Egy öt- ban a mátészalkai görög és római katoliEgyháztól talán kicsit távolálló embeintézményesedett. A sok-sok derék pap gyermekes, 56-os menekült család kus papok játszottak döntõ szerepet.
rekkel is.”
közül feltétlenül meg kell említenünk – egyetlen fiúgyermekeként került Auszt- Családja több-kevesebb megértéssel elEzután Trofaiachba helyezték kápa gráci magyarok kollektív emlékeze - riába. Magyarságszeretetét otthonában fogadta döntését, de bizonyos távolságlánnak. Mellette két másik plébániát
tében mai napig élõ – Nyers János, szüleitõl, a németországi Burg Kastl ból szemlélik ma is a katolikus egyházat
kellett ellátnia. Akkori plébánosa
szalézi atyát, aki 1960–1995 között Magyar Gimnáziumban és a nyugaton és mûködését.
Grazban is dolgozott a püspök úr melvolt a stájerországi magyarok lelkésze. akkoriban jól mûködõ magyar cserkészSzemináriumi évei alatt különös halett a pasztorális intézet vezetõjeként,
Szegény, félárva gyermekbõl lett Don mozgalomban kapta. Tanulmányait Grác- tással volt rá a váci elõkészítõ év, ameígy Holló atyának káplánként sok leheBosco Szent János fia, majd a szerze - ban és Fribourgban végezte, majd törté- lyen együtt vettek részt a római és a götõsége adódott arra, hogy szabadon
tesrendek magyarországi feloszlatása nelem és hittanszakos tanárként egy rögkatolikus papnövendékek. „Azt hihozzon döntéseket. A három egyházután gyári munkás. Mint menekült osztrák szakközépiskolában tanított szem mindenkit gazdagított ez az idõközség irányításában hozzászokott a
1956-ban került Ausztriá szak – emlékezik vissza
vezetõi funkciókhoz. Stájerországban
ba. Mindenben sorsközös Holló atya –, mely egymegismerte és megszerette az Alpok
séget vállalt idegenbe sza más megismerésével és a
szépségét. „A több órás hegymászás
kadt magyar honfitársai mindkét rítus szertartásaután a hegycsúcsokon végzett szentmival, és ha kellett, egyházi
in való részvétellel vált
sék kimondhatatlan érzéssel töltik el az
fórumokon is bátran kiállt
gyümölcsözõvé.”
embert – meséli, Trofaiach mellett a
mellettük.
Egon Kapellari graz-secReiting-Gößeckre a hívekkel terméA polgárosodással ma kaui megyéspüspök szentelte
szetesen gyalog mentünk fel a 2214 m
gyar vonalon is elindult az
pappá 2009-ben. Az elsõ álmagas hegycsúcsra az ott felállított keegyházi struktúrák mellett
lomáshelye Knittelfeld és
resztnél misét végezni.”
és azoktól független civil,
környéke lett, amely ko2013-ban nevezték ki Deutschkulturális, politikai és egyéb
moly próbatételt jelentett.
landsberg járási székhely plébánosálaikus szervezetek alapítása.
Iparvidéken káplánként nem
nak, és ezzel együtt további négy teleKözülük a legjelentõsebb az
egyszerû a lelkészi szolgápülés lelkipásztori ellátására. A fen1880-as évek óta mûködõ
lat. Szembe kellett néznie az
tebb felsoroltak mellett játszik a vároGráci Magyar Egyesület, az
ottani munkanélküliséggel
si zenekarban, tagja az osztrák Vörös1947-ben alapított (azóta
és annak a családokra kiható
kereszt intervenciós csoportjának, a
megszûnt) Christiana Hun - Élõ közösséget alkotnak a stájerországi magyar katolikusok
következményeivel. Ezek
helyi tûzoltóság kurátora. Ezen kívül,
garica és az 56-os szellemû
mellett az Egyháztól távol
mint magyar lelkész a stájer egyházMagyar Egyetemisták és Öregdiákok Deutschlandsbergben. Jung Tamás püs- élõ, illetve azzal kritikusan szembenálló
megye területén õ is végez kétnyelvû
Klubja. 1972- tõl 1992-ig magyar cser - pök atya szentelte pappá 1986 õszén emberekkel és a velük való kapcsolatfelMariazellben a Nagybecskereki Egy- vétel nehézségeivel. Szeretettel emléke- keresztelõket és esküvõket. Papi jelkészcsapat is mûködött Grácban.
mondata: „Az ember kieszeli útját szíA legkülönfélébb rendezvények kö - házmegyére, a nyugati szórványban élõ zik elsõ, nagyon megértõ és vendégszevében, de az Úr az, aki lépéseit irányítzül az 1983 óta megrendezésre kerülõ, magyarok lelki gondozására. Molnár retõ plébánosára, Rudolf Rappelre, akija.” (Péld 16,9) Ennek igazsága – saját
négynapos Graz-Mariazell „Vadon-Mind- atya volt az elsõ, aki a keresztény politi- tõl sokat tanult. Pár évvel volt idõsebb
bevallása szerint – eddigi életében
szenty” gyalogos zarándoklat emelkedik kai emigráció soraiból kikerülve szol- nála, de megmutatta, hogyan lehet békétöbbszörösen beigazolódott, és a mai
ki, amelyhez egyre többen csatlakoznak gálatukra jelentkezett. Pappá szentelése sen reagálni igazságtalan kritikákra,
alkalmából a következõ jelmondatot vá- hogy sosem szabad éreztetni a felsõbb- napig utat mutat.
Magyarországról.
Sahov Marianna
Hosszú évtizedek óta igen fontos lasztotta: „Isten kegyelmébõl vagyok, rendûséget és visszaélni a hatalommal.
szerepet töltött be a magyar nyelvû aki vagyok” (1 Kor 15,10). FelszenteléA sportot és zenét kedvelõ Holló atya
könyvkiadás, de napjainkban már csak se Mindszenty bíboros sírjának közvet- így mesél kezdeti tapasztalatairól: „AmiMúlt havi lapszámunkban a Müna Gráci Magyar Újság jelenik meg ne - len közelében a nyugati magyarság se- kor legelõször a városi zenekar próbájára
cheni Magyar Katolikus Missziót mugyedévenként 500 példányban. Itt nem regszemléje volt. Szolgálatának elsõ ál- elmentem a klarinétommal, illetve amitattuk be. Sajnálatos módon a cikk vészabad megfeledkezni a 80. életévét lomáshelye a Párizsi Magyar Katolikus kor elsõ alkalommal bejelentkeztem az
gérõl lemaradt az írás szerzõje: Cserrég maga mögött hagyó Ugri Mihály - Misszió lett. Káplánként, majd plébáno- edzõterembe, elég szkeptikus hangon
háti Ferenc, a külföldi magyarok lel ról. 56-os menekültként érkezett Ausz - si és fõlelkészi kinevezéssel összesen kérdezték meg mindkét alkalommal: Ön
kipásztori ellátásával megbízott püstriába. Korát meghazudtolva több mint 60 23 évet töltött Franciaországban. Hála tényleg pap? Hát persze! Miért ne? – vápök, a müncheni misszió korábbi veéve lelkesen szolgál minden magyar neki a párizsi magyar plébánia megme- laszoltam. Így mindkét helyen sikerült jó
zetõje. A hibáért elnézést kérünk!
ügyet, és egyaránt törõdik úgy a régen, nekült a rendszerváltással járó polarizá- ismeretségeket és barátokat szerezni, az
mint az újonnan érkezõkkel. A ma - ciótól. Ez aligha sikerülhetett volna fegyar nyelvû szentmisét kezdetektõl lettese és közvetlen elõdje, Ruzsik VilA PÁZMÁNEUM IS CSATLAKOZOTT
lelkén viseli. Ha éppen nem volt meg bízott magyar pap Grácban, õ biztosan
AZ IMANAPHOZ
szerzett.
2009 õszétõl Egon Kapellari, grazA Szentatya által tavaly meghirdetett ga alá tartozó bécsi Collegium Pazma seckaui megyéspüspök „osztrák plébá imanaphoz hasonlóan Erdõ Péter bíbo- nianum is csatlakozott.
nosokat” nevezett ki Stájerország ma ros Veres András püspökkel, a Magyar
„Aggódunk üldözött hittestvéreinkért,
gyar lelkészeinek, Molnár Ottó és Holló
Katolikus Püspöki Konferencia újonnan akik állandó életveszélyben élik meg hitüIstván atyát.
megválasztott elnökével egyetértésben ket, és ebben a helyzetben akarnak KriszMolnár atyát 2009-ben Német Lász szeptember 14-re, Szent Kereszt felma- tusról tanúságot tenni” – fogalmazott szepló, nagybecskereki püspök hozzájáru gasztalásának ünnepére országos imana- tember 14-én este a Pázmáneum kápolnálásával nevezték ki Graz-Kalvarien pot hirdetett az üldözött keresztényekért jában bemutatott szentmisén Varga János
berg plébánosának és Cserháti Ferenc
és azokért, akik hazájukból elvándorolni rektor. Idézte azt az Irakban szolgáló, elkérésére magyar lelkésznek. Az oszt kényszerülnek. Kérték a híveket, hogy hurcolt és megkínzott plébánost, aki ma is
rák hívek Molnár atya érkezésével nem
ezen a napon minden szentmisében kö- tart attól, hogy meg fogják ölni, mégsem
csak új plébánosukat, hanem vele a ma zösen imádkozzák el az iraki keresztény önmagát, hanem népét, az ott élõ kereszgyarokat is örömmel és szeretettel fo testvértõl kapott imádságot, s mellette tény közösséget félti, megvallva hitét: „Ha
gadták. Így 2010-ben a gráci magyar
egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Az az egész Közel-Keletet el is pusztítják, a
katolikus közösség elõször jutott iga imanaphoz a magyar katolikus egyház mi utolsó szavunk akkor is az lesz, hogy
zán kényelmes otthonhoz. A városköz önálló alapítványa, egyházjogilag az Krisztus megváltott minket.”
ponttól néhány percre fekvõ plébánián Holló István atya
esztergomi-budapesti érsek fennhatósá(V. G.)
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Megtalálható még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Ft. 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.
Bõvebb információ a Facebookon, a Katolikus
szentmisék Londonban cím alatt.
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, Liverpool, 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 és P.
Szomszéd Tamás SJ, Wiener Ungarische Kath.
Gemeinde, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien, tel.:
0043-1/526 49 72; fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ
helyek: Bécs, vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely, Domplatz 1
(Szent Katalin-kápolna), minden hónap utolsó vasárnapján 16.30-kor; E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.
katolikus.at; Baden, minden hónap második vasárnapján 16.30-kor, Leesdorfer Haupt Str. 74., 2500-Baden.
Pázmáneum: Ft. 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: Ft. Pál László. 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 Ft. Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvan.hollo@graz-seckau.
at; szentmise minden vasárnap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.
Innsbruck: Ft. Dr. Nagy-György Attila, e-mail:
mackopapbacsi@yahoo.de Szentmise minden hó nap 2. vasárnapján a Magyar Házban, Richard
Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck. Érdeklõdni:
Wachsmuth Tünde, sopronyi_tunde87@yahoo.com
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: minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján; Wels: 2. és 4. vasárnap.
Klagenfurt: Ft. 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 14.00-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: havas@piar.hu. Honlap:
www.magyarhaz.be. 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 fõlel kész, mise minden 1. szombaton 16 órakor: Or solyiták 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.
További szentmisék Franciaországban:
Grenoble: kéthavonta a hó harmadik szombatján
16-kor (12, av. Paul Vaillant Couturier, 38130 Echirolles – Don Bosco-templom) (szeptembertõl számítva)
Nancy: kéthavonta a hó negyedik szombatján
16-kor (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-lesNancy – Szent Teréz-templom oratóriumában)
(októbertõl számítva)
Nizza: január, május és szeptember hó utolsó
szombatján 14.30-kor (25, Bd. Comte de Falicon,
06100 Nice, Szent János evangélista templom)
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LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján
15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursynów, 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, Kempten, Neuburg a. D.. Érdeklõdni:
Ft. Varga Péter, Ungarische Kath. Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, tel.: 0049-821/21
93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93 24, E-mail:
augsburgi-misszio @web.de; www. augsburgimisszio.de
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye:
Magyar Katolikus Misszió kápolnája, Nürnberg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden vasárnap délután 5 óra, a hónap második vasárnapján
11 óra. Minden hónap utolsó vasárnapján a szentmise után agapé, kávézás a helyszínen a hívek adományaiból. A szentmiséket celebrálja: Neu Antal.
Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:
Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. 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 Rinkenpfuhl 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-Paderborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Bielefeld, Hagen, Marl, Menden, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück. Érdeklõdni: Ft. Simon Péter, Münster Magyar Katolikus Misszió, Middelfeld 24, D-48157 Münster, tel.:
0049-251/9 32 57 288, e-mail: ungarische-mission
@bistum-muenster.de, honlap: migrans.hu
Passaui Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Kovács János, 84375 Kirchdorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Missio Passau (Ungarische Mission Passau e.v.),
Breslauer Str. 2., 94036 Passau. Tel.: (0151) 5181
7785 (Andreas G. Lehr világi elnök). Honlap:
www.magyar.missio.passau.de, e-mail: info@
magyar-missio-passau.de
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. 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, valamint Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse
17, 89073 Ulm, tel.: 0049-151/15 92 52 03, e-mail:
mtibor1960@gmail.com Misézõ helyek: Stuttgart,
Ulm, Balingen- Frommern, 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: Mons. Dr. Németh László fõlelkész, a
római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel.: 0039/06 6574 2834, 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, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden
hó elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium
(Via Copernico 9, kivéve január, július, augusztus, szeptember).
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CSÍKSOMLYÓ-EST BÉCSBEN
A csíksomlyói Szûz Mária-szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából a kegytemplom és kolostor által meghirdetett, 2014. szeptember 14-tõl
2015. szeptember 15-ig tartó jubileumi Mária-év ünnepségsorozatához az Ausztriában élõ magyarok is csatlakoztak.
A bécsi székhelyû Kaláka-Club és a Varga János, az intézet rektora kiemelte:
Collegium Pázmáneum közös szervezé- azért ünnepeljük és tiszteljük Máriát kisében szeptember 8-án, Kisboldogasz- emelten, mert õ az Üdvözítõ édesanyja.
szony napján, a Szûzanya születésének Mária kicsisége, egyszerûsége, okossáemléknapján tartott Csíksomlyó-esten a ga-bölcsessége, teljes odaadása, alázata
Pázmáneum kápolnájában az intézet rek- és engedelmessége, az életre szóló igentora, Ft. Varga János Szûz Mária, Ma- je tette õt azzá, akit ma benne tisztelünk.
gyarok Nagyasszonya, Magyarország Európában a jelenlegi helyzetben száfõpatrónája tiszteletére ünnepi szentmi- munkra is csak egyfajta elõremenekülés
sét mutatott be, majd a program a zsúfo- létezik, az, hogy a Jóisten szándéka és
lásig telt díszteremben lélekemelõ kultu- szeretete felé akarjunk haladni, azt akarrális mûsorral folytatódott.
juk a szívünkbe fogadni, és amennyire
Mintegy százan jöttek el Ausztria kü- lehetséges, meg is valósítani.
lönbözõ pontjairól, hogy köszöntsék a
A szentmisét követõ ünnepi mûsorSzûzanyát és ötszáz éves csíksomlyói ban e sorok írója – a Petõfi Sándor Progkegyszobrát. Velünk együtt ünnepelt ram egyik bécsi ösztöndíjasa – Ötszáz
Hajas Gábor bécsi magyar követ, vala- éves a csíksomlyói Segítõ Szûzanya
mint a Budapestrõl érkezõ díszvendé- kegyszobra címû elõadásában áttekintetgek: Ékes Ilona képviselõ asszony, Csibi te a székelyföldi kegyhely történetét, a
Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója pünkösdszombati búcsújárás hagyomáés Bakó Annamária, a Litea Könyvesház nyának eredetét, valamint összefoglalta
és Teázó vezetõje is. Szentbeszédében a kegyszoborral kapcsolatos ismereteinket. Budai Ilona Magyar Örökség-díjas
népdalénekes Mária-énekek és Máriaimák gyönyörû csokrával, sõt még egy
HIRDETÉSEK
csíki csodalegenda-mesével is megör61 éves debreceni, csinos, természet- vendeztette a közönséget.
kedvelõ nõ, korban hozzá illõ férfi ismeMegosztotta a jelenlévõkkel a csíkretségét keresi. Együtt szép az élet! somlyói kegyhelyhez fûzõdõ emlékeit a
baby10enator@gmail.com.
gyergyóditrói születésû Vencser László,
az ausztriai idegen nyelvû pasztoráció
Budapestre költözni kívánók figye - országos igazgatója is. Mint mondta,
lem! Kertvárosi – XXIII. kerület, Mil- végtelenül hálás máriás lelkületû szüleilennium – 690 m2 -es telken, 127 m2-es nek azért, hogy mutattak neki valakit: a
családi ház, 3 szoba, hall, elõszoba, für- csíksomlyói Szûzanyát, akihez állandódõ, külön WC, beépített konyha + kam- an imádkozhat, és akinél, ha hozzá hazara, 2 terasz, „borospince” + 51 m2 -es ga- megy, valóban otthon érezheti magát.
rázs aknával, eladó. Az ingatlan mellett
Az ünnep végén Wurst Erzsébet, a Kaközvetlenül egy összközmûvesített 404 láka-Club elnöke tájékoztatta a jelenlévõm 2-es építési telek szinten eladó. Képes ket a Petõfi Sándor Program alapvetõ célinformációt kérésre küldünk. E-mail: jairól és az õ, mentori minõségében ehhez
rikakoller@gmail.com, Tel.:0036-20/500– kapcsolódó terveirõl.
6808 vagy 0049(0)1747803782.
Varga Gabriella
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!

Magyar szentmisék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.
Firenze: Mons. Dr. Kovács Gergely, Pontificio Consiglio della Cultura, V-00120 Città 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.
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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Budapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:
KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.
Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036) 1/328 01 97
Fax: (0036) 1/328 01 98
E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
www.keresztenyelet.hu
*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János
Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:
Ramsay Gyõzõ, Vincze András
*
Redaktion und Herausgeber:
UNGARISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München
Verantwortlicher Herausgeber: Merka János
Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19
E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de
*
Abonnement für ein Jahr: 20 EUR
11 Exemplare
nach Übersee mit Luftpost USD 60
*
ELÕFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,
oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
1 példány ára: 2 EUR
Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR
Tengerentúlra US$ 60
BANKSZÁMLÁNK:
Szent Maximilian Kiadó
OTP Banka Slovensko, Komárno
IBAN SK81 5200 0000 0000 0886 7696
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
*
Erscheint 11 mal im Jahr.
Satz: ÉLETÜNK
*
Druck:
Micropress Kft.
H–3516 Miskolc, Ács u. 12.
*
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.
A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Magyarok Nagyasszonya
Október 8-án, Magyarok Nagyaszszonya ünnepén Erdõ Péter bíboros vezetésével szentmisét mutattak be a Szent
Péter-bazilika altemplomában található
Magyarok Nagyasszonya-kápolnában, a
kápolna felszentelésének 35. évfordulóján. Az ünnepi szentmisén Veres András
szombathelyi megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke;
Német László nagybecskereki megyéspüspök, továbbá Somorjai Ádám OSB, a
szentszéki államtitkárság munkatársa;
Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsa
irodavezetõje; Németh László, a Szent
István Ház igazgatója, olaszországi magyar fõlelkész; Tóth Tamás, a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora; illetve
az intézet növendékei és az Örök Városban szolgáló magyar papok koncelebráltak. A búcsúünnepen részt vettek Kocsis Fülöp metropolita, a Rómában szolgálatot teljesítõ magyar
diplomácia képviselõi, a helyi magyar közösség, és az erdélyi csíkszépvízi kórus zarándokai is.

pedig átadta a Szent Erzsébet Rózsája-díjat tizenkét hitoktatónak, a
MAKAB vezetõinek, Udvardy Györgynek, valamint posztumusz Tóth Domonkos és Rudolf BaláM püspököknek.
Búcsú Beregszászban
A beregszászi (Kárpátalja) római katolikus Szent Kereszt felmagasztalásatemplom búcsúünnepét szeptember 12én ülték. Molnár János plébános Snell
Györgyöt, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye segédpüspökét hívta meg a
búcsúmise fõcelebránsaként. Az ünnepi
alkalmon Majnek Antal munkácsi megyéspüspök is részt vett. A szentmise után
a hívek és a meghívott vendégek megtekinthették a Szivárvány tánccsoport fellépését a templomudvaron, valamint ünnepi
agapén folytathatták az ünneplést.

Európai püspökök a Szentföldön
Fouad Twal jeruzsálemi latin
pátriárka meghívására mûködése
során elsõ ízben tartotta a 45 európai ország püspöki konferenciáinak
elnökeit tömörítõ CCEE éves plenáris ülését a Szentföldön, szeptember 11. és 16. között. „Jézus
családban akart felnõni, a munka, a szeretet, az imádság légkörében. Gyermekkora mutatja, mi a fontos az ember számára” – mondta Erdõ Péter bíboros, a
CCEE elnöke a közösség elõtt. Reuvén
Rivlin, Izrael elnöke szeptember 16-án
Jeruzsálemben fogadta a CCEE tagjait.
Reuvén Rivlin elnök egységes válaszra
buzdította a püspököket a terrorizmus
minden formájával szemben és azok legyõzéséért, továbbá ígéretet tett arra,
hogy a jövõben is dolgozik a vallásszabadság megõrzéséért országában.
Új megyéspüspök
Ferenc pápa szeptember 21-én Palánki Ferencet, az Egri Fõegyházmegye eddigi segédpüspökét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki. Ünnepélyes beiktatásáig
az egyházmegyét Bosák Nándor püspök
mint apostoli kormányzó vezeti. Palánki
Ferenc megyéspüspöki beiktatása november 14-én, délelõtt fél 11-tõl lesz a
debreceni Szent Anna-székesegyházban,
másnap ugyanebben az idõben Nyíregyházán, a társszékesegyházban tart ünnepi
szentmisét az egyházmegye új vezetõje.
Magyar Hitoktatási Központ
Az 1990-ben alapított Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központ (ma: Magyar
Kateketikai Albizottság – MAKAB) negyedszázados évfordulóját ünnepelték
Pozsonyban szeptember 19-én. Az ünnepségen mintegy nyolcvan aktív és volt
hitoktató ünnepelt együtt Orosch János
nagyszombati érsekkel és Udvardy György
pécsi megyéspüspökkel. A jubileum keretében Udvardy püspök elõadásokat
tartott az Egyház hitoktatói feladatáról és
a hitoktatók személyérõl, Orosch János

Gyógyír a magányra!
Az alcsútdobozi Hársfalevél Nyugdíjasház és Otthonápolási Szolgálat várja
mindazok jelentkezését, akik egészségben
vagy betegségben, szeretetteljes gondoskodásra vágynak idõs napjaikra. Intézményünk szolgáltatásait havi térítési díj ellenében, vagy egyszeri belépés megfizetése
mellett vehetik igénybe. Elérhetõségeink:
www.harsfalevel.hu
Telefon: 00 36-30/561–8838
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RÓMÁBAN TALÁLKOZTAK
A VILÁGI MUNKATÁRSAK
Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió szeptember 26-án és 27-én harmadik alkalommal rendezte meg Rómában az Olaszországban élõ magyar közösségek világi munkatársainak országos találkozóját.
A Bolognából, Firenzébõl, Loretóból, Milánóból, Padovából, Palermóból és Parmából érkezett magyar
munkatársak évek óta segítségére
vannak Németh László fõlelkésznek
a szentmisék és az azt követõ magyar találkozók szervezésében. Idei
összejövetelük is jó alkalom volt a
tapasztalatcserére, küldetésük tudatosítására, a szellemi és lelki feltöltõdésre. A résztvevõk szeptember
26-án felkeresték a Szent Callixtuskatakombát, majd meglátogatták
Castel Gandolfóban a pápai kerte(Fotó: Bókay/MK)
ket. Délután Szentmártoni Mihály Világiak találkozója
jezsuita szerzetes tartott elõadást a
Szent István Házban a lelki vezetésrõl, Szentmártoni Mihály volt. A szentmisét
mások lelki segítésérõl. A programon részt követõen a résztvevõknek Paczolay Péterrel, Magyarország új római nagykövett Komlóssy Gyöngyi római konzul is.
A találkozó a szeptember 27-i római vetével való rövid személyes találkozásmagyar szentmisén való részvétellel zá- ra is lehetõségük nyílt.
Németh László
rult, amelyen a fõcelebráns szintén

ZARÁNDOKLAT A CELLI MÁRIÁHOZ

(Fotó: Munkácsi Egyházmegye)
Véget ért a Mária-év
Ünnepélyes szentmise zárta a csíksomlyói Szûzanya-kegyszobor megalkotásának 500. évfordulója alkalmából
meghirdetett Mária-évet vasárnap Csíksomlyón. Az ünnepi búcsús szentmise
fõcelebránsa Jakubinyi György gyulafehérvári érsek volt. A csíksomlyói kegytemplom, pápai kisbazilika legdrágább
kincse az Oltáriszentség után a Szûzanya
kegyszobra. A fél évezredes múltú, reneszánsz stílusú kegyszobor hársfából készült, alkotója ismeretlen. 2,27 méteres
magasságával a világon ismert kegyszobrok közül a legnagyobb.
Délvidék ünnepe
Szent Kereszt Felmagasztalásának
ünnepén a hagyományoknak megfelelõen idén is imára hívott a Nagybecskereki
Egyházmegye legrégebbi zarándokhelyének, a verseci kis hegyi kápolnának a
harangja. A zarándokok évtizedek óta
minden év szeptember 14-én lelkiekben
Versecen töltekeznek. Az ünnepi szentmisén, amelynek fõcelebránsa Német
László SVD püspök volt, részt vett a
szomszédos Temesvári Egyházmegye
fõpásztora, Martin Roos is.
£

Veres András szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke vezetésével tartottak magyar zarándoknapot az ausztriai
kegyhelyen, Mariazellben szeptember
19-én. Az eseményre több száz zarándok
érkezett Magyarország minden részérõl.
A mariazelli magyar zarándoklatot
harmadszor rendezték meg Veres András
megyéspüspök lelki vezetésével és a
Misszió Tours szervezésében. 2013-ban
élesztették fel a nagycsoportos zarándoklatot, annak a 650. évfordulóján, hogy
1363-ban I. (Nagy) Lajos jelentõsen megnagyobbíttatta a mariazelli kegytemplomot. A magyar király ezzel adott hálát
Szûz Máriának azért, hogy gyõzelemre
segítette a török elleni harcban.
A zarándoklat nem sokkal dél után a
keresztút megjárásával vette kezdetét a
mariazelli hegyoldalban található kálvárián. Ezt követte a közös ünnepi szentmise Közép-Európa egyik legjelentõsebb
kegytemplomában. A zarándokok együtt
vonultak be a mariazelli Szûzanya lábaihoz, a templomban Karl Schauer bencés
apát köszöntötte õket.
Az ünnepi magyar zarándokmisén
Molnár Ottó grazi magyar lelkész és
több pap koncelebrált.
A hit vezette a mi lépteinket ide Mariazellbe – mondta Veres András –, ahol
számtalan elõdünk meghallgatást kapott.
Ekkora útra azok vállalkoznak, akiknek
van mit kérniük. A fõpásztor azt kérte a

zarándokoktól, hogy miután felsorolták
egyéni kéréseiket, imádkozzanak Egyházunkért, nemzetünkért és Európáért is. A
celli Szûzanyát sok néven nevezik:
Ausztria nagyasszonya, a szláv népek
anyja, Magyarok Nagyasszonya – emlékeztetett a püspöki konferencia elnöke. –
Mindebben megvalósul Mária gyermekeinek nagy testvérisége, ami rávilágít arra,
hogy az evangéliumi értékrend köthet
össze igazán minket, európaiakat. Ahogy
a hívõ politikus, Konrad Adenauer is
mondta: „Európa vagy keresztény lesz,
vagy nem lesz.” A keresztény szeretet, a
megbocsátás, a segíteni akarás épít, míg a
hatalmaskodás, a pénz, a szabadosság
rombol. Dosztojevszkij mutatott rá helyesen, hogy Európa megtagadta Krisztust,
és ezen okból ma haldoklik. Ahhoz, hogy
Európa jó úton lehessen, ma is a Szûzanya közbenjárását kell kérnünk.
A zarándokok vezetõi a szentmisét
követõen megkoszorúzták Mindszenty
József bíboros egykori sírját a kegytemplom Szent László-kápolnájában.
A magyar zarándoknap záróakkordja
a kegytemplomból induló esti gyertyás
körmenet volt, amelyen három nyelven –
németül, horvátul és magyarul – imádkoztak a Közép-Európa számos pontjáról érkezett zarándokok. A körmeneten
újabban érkezett magyar zarándokok is
részt vettek Lambert Zoltán városmajori
plébános vezetésével.
(MK)

A magyar prímások temetkezési helyén, Mindszenty bíboros sírja közelében egy-,
illetve kétszemélyes urnahelyek válthatók 20, 50, illetve
90 évre már 700 EUR-tól.
Egyházi személyek részére szülõkkel együtt temetkezés
esetén háromszemélyes fülkében kedvezményes
lehetõség!

Érdeklõdni: ebazilika@gmail.com
vagy a 00 36-20/828–0626
elérhetõségeken

www.bazilika-esztergom.hu

