
vallási téren . Részt vesz minden közös imán, de a szentségekhez nem [árul
hat. Kisérletével rneq akarja mutatni , milyen értelmetlen a szakadás a két
egyház között. Az Aftenposten 1973 októberében részletes beszámolót hozott
erról az érdekes kísérletról.

Szentiványi Dezsó, Oslo

NAGY JANOS PLI:BÁNOS LEVELE PAPTÁRSÁHOZ xsr NAPPAL HALÁLA ELOTT

I:nrám a csütörtök éjszakai virrasztás igen jó hatással van fiz ikailag is. A héten
komoly betegségen mentem keresztül. Hétfőn hajnalban 1/2 4·kor majdnem rneqful
ladtam . Kedden éjszaka hasonlóan rosszul voltam. A providentia divina az egyik jó
katolikus főorvost inspi rálja, hogy jó gyógyszerekkel lásson el. Ezekkel átsegít a jó
lsten kríziseken.

A csütörtök éjszakától féltem . Egyáltalán f ölébredek-e? 10 ó 40 p-kor sikerült f öl
kelnI. Rosszul éreztem magamat. De a azokott módon megkezdtem az Úr Jézus vl
gasztalását. Aki vállalta értünk a vérrel verejtékes éjszakát. Imádom Vele a Szenthá
romságot - hálálkodom - dicsőítem - engesztelern - tiszta istenszeretetemet föl .
indítom - mindent Reá bízok. A paptestvérekért könyörgök , - most főképpen .. .
/ itt egy kilépett kurzustársuk nevét említi /: lehet, hogy a fuldoklásl fájdalmat is
őérte kaptam. Szentséges Atyánkkal. Püspök Atyánkkal, vezeklő papjainkkal egye·
sülve , Feszületemmel áldást adok éjfélkor.

Lefekszem . Rákapcsolják az Erőmü reszelését. Zúg a táj . Betegen rábfzom rnaqa
mat Jézussal a Szentháromságra, megkezdem a fájdalmas rózsafüzért, egyszer elal
szom. 4 h 10 p-kor zörög az órám. Megyek át a Legszentebb elé, hangosan imád
kozom a Domine Jesu Redemptor noster-t . . .

A papi karakterben megpecsételést kaptunk Krisztussal az örök papi szövetséq
ben. A szokott módon kezdem a keresztutat Szentséges Atyánkkal, Püspökeinkkel ,
vezeklő papjainkkai . .. Hála Megváltónknak . . . Valóban lsten Fia vagy .Krlsz-
tus embersége a Logoszban nyerte nem járulékos, de álIagi fölszentelését a pap-
ságra választott ember a papszentelésben jut Krisztussal , a Pappal t itokzatos egyesü-
lésre és hasonulás ra ' Hála Konszekráclónkért - coelestia dona multiplicet . . .
Deus Pater omnipotens Igen, ezzel a kéréssel borultunk arcra a Mindenszentek
védnökségével . . . Leborulunk a Megfeszített előtt, hogya mi consummatumunk
Vele egyesülve sikerüljön.

Atváltozottan mutatom be Jézussal Áldozatunkat. Meggyógyultam? Nagy rnért ék
benl Fő, hogy tudok dolgozni!

lsten .mlnden vigasztalás Istene' (Sz. Pál) . Imádkozunk, hogy minden paptestvér
Nála keressen vigasztalást.

Mindennap sokszor találkozunk imáinkban mi élők, de elköltözött Paptestvére inkkel
is állandó kapcsolatunk van. Várom válaszodl Sokat írjál.

Testvéri szeretettel ölel

Visonta , 1974.11.15 .

LEVI:L A BRAZIL OSERDOBOL

János

Otödlk éve élek az őserdőben . Itt elfogadtunk egy óriási missz iós plébániát és ala
pltottunk egy szemináriumot, tekintettel arra, hogy 25 éves hatalmas saopaulói glmná·
zlumunk nem ad hivatást.

I. A szeminárium készen van. Már csak a kápolna hiányzik . A jó lsten mindig a
végére marad, de ha ő is úgy akarja, akkor a közeljövőben ezt ls elkezdjük . I:s ez
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lesz a szeminári um koronája. Hajóformája lesz. (Terve, mint az egész szemlnárlumé ,
házilag készült .) Neve: hit , remény, szeretet kápolnája. A hajó orrában a hit szimbo
luma, a kereszt fog világítani, az egyik oldalo n a már Santosban megvett tengeri
hajóhorgony, a másik oldalon pedig a szív fog díszelegni. A kápolna a szemináriumi
célon kívül l itu rgikus és ökumenikus központ lesz. Belső elrendezése pontosan eleget
fog tenni a legújabb liturgikus követelményeknek: a) Bevezető rész: körmenet - a
sekrestye a hajó farában lesz. b) Az Igehirdetés liturgiája : első lépcsőfok - ambó,
pulpitus. c) Az áldozat liturgiája: második lépcsőfok - oltár. d) Aldozás: harmadik
lépcsőfok - tabernákulum - a hajó orrában, a hajó kormánykerekébe lesz beépítve.
- A kápolnát a kolostor épiti, a szeminárium tulajdona lesz, de felajánljuk más ke
resztény felekezeteknek ls haszn álatra . Ilyen értelemben ez lesz Brazílla első öku
menikus temploma. - Ha már az ökumenizmusnál tartunk, megemlítem, hogya 11
felekezetű Nova Santa Rosában semmi eröt nem sajnálok a felekezeti béke érdeké
ben. Eddig már sok mindent elértem. Főleg a gimn ázium révén teljesen megszelíd itet·
tem a másfelekezetű ifjúságot. Rajtuk keresztül most már a fe l nő tt baptisták sem
látnak a katolikus papban ördögöt. Egy evangélikus vezető ember azt mondta rólam:
mióta ez a pap jött, azóta itt béke van. Az utolsó gimnáziumi évzárön öt másvallású
lelkésszel tartottam ökumenikus istentiszteletet. A környék luteránus lelkészeivel
ökumenikus gyűlést tartottunk, a bapt ista lelkészek pedig a következő vakációra
elkérték a szeminári umot lelkigyakorl atra.

Szemináriumunk ebben az évben már teljes létszá mmal működött . Volt 62 sze
mlnarls tánk. IOvvégén néhányat eltanácsol tunk, néhány önként távozott. A végzett tíz
negyed ikesből négyet engedtünk a saopaulót fe lső gimnáziumba. A szeminári umnak
nagy a becsülete. A paranai újságo k hosszasan méltatták. Mi nden látogatónak meg
mutat ják, legyen az bármilyen vallású. Elsőrendű feladata mell ett különösen a pasz
toráció ban Jelent nagy segédeszközt a környék papságának és a püspöknek. Hend
szeresen tart juk a különbözö jegyesoktatási, katekista stb . kurzusokat. Ezenkívül t öbb
ször szociális és kulturális összejövetelek szlnhelye volt , sőt az első santarosal gaz
dasági kiálIftás alkalmával nálunk voltak a fogadások.

II. Plébánia. Erősen hiszem, hogya lelkiélet nem csökkent, hanem emelkedett. (EI·
gondolkodtató, hogy a . technológlal atelzrnussal" párhuzamosan terjed az okkultiz
mus. Egy statisztika szerint a világ legelterjedtebb folyóirata a nemzetközi okkult tata
spiritiszta . Planeta" . Nemrégiben jártam egy vallásilag teljesen közömbös ember h á
zában, és a könyvespolcán láttam a Planeta összes számait . . Doktor úr olvassa a
Planétát?" - kérdeztem . Meghökkenve válaszolt : . Igen." ) Egy kis statisztika: 1972:
keresztelés 554, házasságkötés 55, áldozás 32 IDO, áttérés 5. 1973: keresztelés 613,
házasság 78, áldozás 39300, áttérés 10. A templomlátogatók száma sem kevesebb.
Itt nem szabad megfeledkeznem kedves nővéreink önfeláldozó munkájáról. Ezt gyer·
mekkorom óta Ismerem, és ezért harcoltam annyit és harcolok ma ls nővéreké rt .

Hála lsten a négy év alatt három filiába sikerült szereznem. (A püspök kérdezte:
hogyan csinálja maga ezt?) Bámulatos munkát végeznek , de ugyanakkor mindig több
munkát adnak nekünk ls . Az őserdőmaradékok eldugott, megközelíthetetlen sarkaiban
újabb és üjabb kis közösségeket fedeznek fel, ahova aztán misét kémek : látogatják
a betegeket, és utána hívják a papot hozzá; felfedezik a vadházasokat, amit utána
rendezni kell stb. Munkájuk megfi zethetetlen. Hihetetlen, hogy a mal .rnode rn" fia tal
nővérek hogyan tudnak a fiatalság nyelvé n beszéln i. Legények mennek lelkesedéssel
utánuk. (Ezt ne .eur öoat" értelemben tessék venni!) Plébániánkon Ismételten rendez
tünk Ifjúsági összejöveteleket, amelyeken több mint 500 fiú és leány sereglett össze
a környékböl. Milyen öröm ilyenkor beszélni, milyen ihlete t ad ezer szem ragyogásaI
(Mert én csak beszélek, a szervezés a nővérek munkája .. . J

Anyagi fejlődés : Sok gonddal és Izzadással felhúztuk a novasantarosal templom
falait. Pill anatnyil ag az építkezés pénz hiányában áll. Bízom a jó Istenben, hogy a
közeljövőben folytathat juk, és Santa Rosa ünnepén (aug.30) elmondhatom benne az
e ls ő misét. A közelmúlt ban befejeztük a trespassosi templomot. amely el ső t éqla-
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templomunk. Nov.23-án egy ór iás i orkán földig rombo lta Santa Ritának. legnagyobb.
de legszegényebb közösségemnek templomát. Most pajtában rnls ézem, de már el
kezdtük az építés t . és a buzgalom akkora . hogy bízom benne. hamarosan méltó temp
lomun k lesz. Osszesen 11 tem plomunk ill. kápoln ánk van a környéken . s ezenkivül
még öt helyen tanteremben misézünk.

M int gimnáziumi és fe lsőkereskedelm i iskolai igazgató . nem hagyhatom ki beszá
mo/óm ból Santa Rosa kulturáli s fejlődését scm. GImnáziumunk a világ egyik leggyen
gébb. de a környék egyik legjobb iskolája . A kultúra terén itt még tényleg őserde i ál
lapotok vannak. De a helyzet javul. Ot évvel ezel őtt az egész vidéken alig volt ok
leveles tanító . (Néhány elemit végzett inte lligensebb parasztasszonyok tanították a
gyerek eket.) A gimnáziumban az egész százkil ométeres körny éket beleszámitva egye
dü/ voltam szakképzett tanár. Ma Nova Santa Rosa elemi is kolájában már csak okI.
tan ít önök tan ítanak, és gimnáziumunkban az okI. tanárok száma négyre emelkedett
(35 % ) . •Gvorsta lpal ö" tanárképzésről van szó (i ntenziv vakációi kurzusok. 4 X 3 h ő 

nap). de ez is nagyon sokat segít . Csak fé l ő , hogy az alacsony fize tés miatt elveszít
jük öket : itt 1.20 S órabért kaptunk 197J.ban, az állam 2.s0-et fi zetett, a Colégio Santo
Américo pedig kb. ötö t. Egy jellemzö eset : mi nthogy helyettes igazgatónk is megsze
rezte az oklevelet , elhatároztam, hogy lemondok javá ra az igazgatóságról. Az volt a
válasza : sajnos nem váll alhat ja. mert a he/ybeli kis kútpurnpa-qy ár eladója lesz, s
így a jövő csak este óhajt tanítani. Eddig d él e l őtt . délután és este tanított : tehát
mint utazó több et keres. mint egy tanár, aki egész nap tan it! Egy másik eset: a
santafél vezető tanító elment magasabb fizetéssel omn i buszsofőrne k . Csak jobbmódú
parasztlányok és asszonyok maradnak meg: ezeknek az állá s mell ékkeresetet jelent.
ami az itteni patriarkál is családi rend mell ett lényeges. mert itt az asszonynak min
den f illért, háztartási célokra is . kérn ie kell férjétöl. De ez külön fejezet népem tör
ténetében ... Iskol ánk fegyelme közmondásos kezd lenni a vidéken. s ezért a szülök
szívesen hozzák Ide gyerekeiket.

IV. Végül még valamit ál talában Santa Rosáról és vidéké rő l. A mezőgazdasági

fe jl ődés ór iásI. Négy évvel ezelött a v idék nagyobb része még őserdő volt. Vidékün
ket ma talán leqjobban az 50 év e l őtti Nagyalfölddel lehetne összehasonlí tani: tanya
rendszer, tanyai iskolákkal, kis tanyaközpontok, járhatatlan utak, modern .betyárok
kal", stb . De rohamosan kertgazdasággá alakul át. Csak gondoljunk a mai gazdasági
gépesltésre. kooperat ivizmusra. az álla mi kölcsönrendszerre, és elsősorban arra. hogy
itt évenként kétszer aratnak. Vidékünket mint BrazIl ia j övendő éléskamráját emlege
t ik . Itt épül , tő l ü nk 50 km-nyire. a vil ág legnagyobb vízi villanyerőmüve: Itaipu.
3000 km' területet öntene el vízzel . három óriási gátt al (Asszuánnál nagyobb). Ezer
szónak is egy a vége: Nyugat-Parana Brazilia jövöje : mezőgazda s ág il ag (búza. szöla
bab. disznó) . iparilag és val lás il ag. Vidékü nk fogj a tápláln i a sok mill ió brazllt b úzá
jával, az Ipart vill anyerejével , és misszionáriusokat adni a poshadt brazil keresztény 
ség újj áélesztésére. Egyházmegyénkben nyolc szeminári um van; püspökünk minden
gyülésen azzal dicsekszik, hogy ez az egyetlen brazil egyházmegye. amelyben nincsen
paphiány.

Egyészség ileg nem panaszkodhatom . Jól vagyok . csak néha. egy-egy vasárnap
este , az ötöd ik rníse. a hatodik prédikáció és a tizen ötödik keresztelő, eset leg még
egy házasság és egy gumicsere után. szívem kiss é rendet lenül kali mpál. De ez sem
mi , még bírom a atrap át. Hogy csak egyet emlí tsek. a vakációban egyedül utaztam
kocs immal Sao Paul óha. és az 1100 km-es utat (95 km földút) egy nap alatt tettem
meg. Reggel hatkor indultam és négyszeri rneq ál l ással , amiko r hol én. hol k ócstm.
hol mindketten tankoltunk. pont éjfé lkor ért em be. Az omri tbuszok. váltott sof örökkel .
ugyanannyi i dő alatt tesz ik meg ezt az utat . A különbség az, hogy az omnibuszsofő

rök Itt ált alában 16-20 éves fiatal emberek. én pedig a köze ljövőben betöltöm a hat
vanadik életévemet. Egyszer voltam három napig kórházban egy .rneqrn érqesedett"
arany érrel. és egész életemben kb. egy hónapot töltöttem betegség címén ágyban.
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Ennek ellenére egyr e többet gondo lok a halálra. Úgy érzem. hogy kerülget . Ha egy.
szer váratla nul azt a hlrt kapod, hogy a Szever in is felfordult - a hirtelen halál papi
halál - , akkor ne csodálkozz rajta. ne lamentál/ál , hanem imádkozz értem

Kögl Szever in OSB
Nova Santa Rosa
85900 Toledo - Parana - Brasil

LEVELESLÁDÁNKBÖL

. a remény ellenére is rem énykedve .. . (Róm 4.18)

Papi szolgálat, papi hivatás:

Megváltottságunk jelei - minden ell enkezö tendenc iával szemben is - érvénye
sülnek, mutatkoznak, hatnak _ . . Emberek érdek nélkül is tudnak tenni jót . Milyen
jó . hogy megváltottságunk tudata bennünk papokban is fel -fel ébred és testvér i együtt·
múködésre indit : hiszen mindnyájunknak egy az Atyja. egy a F ópap-Te s tv ér (Jézus) .
és . mlndnyájunkat egy Lélek itatott át" . I:s ez a Lélek csak-csak egyengeti t itok
zatosan sok széthúzó mozzanat közepette is. hogy . egyek legyün k·. mint Jézus és az
Atya egy . hogy ebból végre megtu dja a vil ág. hogy öt az Aty a küldte . ..

Rem élem. a JÓ lsten a munkát ls imának veszi. Mondom ls neki néha szentmi sék
után: Uram. mondom a szentmisét. pedig még jobb volna aludni. mert fáradt vagyok ,
de a hivek jönnek, és Te kéred, hogy jöjjek misézni nekik . - Mostanában azt s zerét
ném a hivek lelkében elmélyít eni, hogy minden héten legalább 15 percre jöjjön össze
a család. és olvasson együtt. magyarul, Szent írást. lelki könyve t . Ha csak mind en
tizedik fogadja el a Jótanácsot. már eredményt értünk el.

Elég szép munkaköröm van. Hét filia és a városban a segédl elkészség. A filiák
ellátásában egyi k legnagyobb problém át a távo lságok leküzdése okozza, rossz aut ó
buszjárat. Motorkerékpárral szoktam menni, de téli és tavaszi idöben hasznavehetet
len . Nyáron inkább tudjuk gondozni a híveket. Csak akkor ők elfoglaltabbak. Sokszor
az lsten kegyelme. ha nem megyünk is . tartja a hitet bennük .

Hogy másokban is akad rosszakarat és téve dések . ez a tény nem szülhet bennem
senkiről sem elmarasztaló Itéletet. Igy akarja az Úr Jézus: Ne íté l jetek. Ebben az
akaratában benne van az a pazar nagylelkúség. hogy az embernek önmagára való
tekintetből nem érdemes mérlegelni , ha egyszer a jóról van szó. ilyenkor az a fon
tos , hogy önmagamba n felszabadítsam a jót. Ostobaság lenne megbénltanom egy·egy
ítélettel. Süssön az én napom ls, akánnilyen felhők is áll nak az út/ába. - Ha már
arról van sz ó, hogy egy·egy kis vílág beborult előttem. - akkor is a remé ny szolgája
vagyok , nem is a remé nyé. hanem az Úr Jézus szolgája .

Talán a papi utánpótlás ls erősebb lesz , ha elég nagy mélység tárul az ifjúság
elé ; ha megérzik az ügy nagyság át , szívesen állnak szolgálatába.

(Két megnyilatkozás egy papi kilépésrö l :) Ez ellen nincs védőoltás. egyetlen pre
ventív eszköz a nagyon szeré ny imádkozás a hüség kegyelméért. Az ember sajnos az
a teremtmény, akiben sok minden ellentétes dolog lakhat egy fedél alatt . Nagyon
sajnál om öl . de amit eddig tett . nem veszített é rté k é b ő l . Ha szeretjük és lrnád
kozunk érte . akkor lesz visszatérés .

Úgy gondolom. egy papnak kell ett . hogy lelk i , tapaszt alat i élménye i legyenek
Istenröl. Ezek nem mosódhatnak el , ezek megújulnak a lélek mélyén. akarva, nem
akarva. Igérem, hogy a jó lsten kegyelm e segitségéve l buzgóbban fogok imádkozni
és áldozatot hozni az elveszettekért és a húségesekért.

Munka és család :

Túl a fest és-mázolás . oromern • végre eljött a kar ácsony . amit lega lább olyan
izgalommal vártunk mi szül ök, mlnt népes csal ádunk. Aztán mind ig naívan remény-
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