
· .. Franciákkal , németekkel . osztrákokkal vegyesen ülünk egy kis el ő

készületi csoportban egy szántóföldön. Először szót kellett értenünk. Igen
fáradságos és időrabló volt - de az idő Taizében nem játsz ik szerepet.

Utána elmond tuk egymásnak , honnan és miért jöttünk Talzébe,
Egy francia egyetemista lány, matematikus, ezt rnondta: Orömet szerez

nekem az itt talá lt közösséq. az esti együttülés és a tökéletes szabadság.
De ezért még nem kell ett volna Taizébe jönnöm, mindezt otthon is ugyanúgy
megtalálom. Azért jöttem, hogy többet tal áljak , mélyebbet éljek át: a beszél
getésb en, az elmé lkedésben , a csendb en.

· .. Háromszor napjában a harangok közös imára hívnak a taizé i test
vérekkel. A testv érek priorjukkal, Roger Schutzc el képezik ennek a közös
imának, a szerzetesi kórusim ának a magvát. Ak i eljön rá. azonnal úgy érzi,
hogy maga is beleta rtozik. A templ om csendje ragályos , az ének és az ima
ugyanúgy. Egyszerúen nem lehet mást csin álni , mint csatlakozni , csatlakozni
a testvérekhe z és ahhoz az ezer , kétezer vagy ötezer fiatalhoz, aki nem
akarja elmul asztan i a közös keresésnek ezt az alkalmát a hív ő közösség fok o
zott abb átélésére.

IOs a hivatalos imaidókön kívül?
Még ha éjfélkor lépünk is be a templomba, sohasem üres. Sok fiatal vágya

kozik az éjszaka csendjére, amikor ráérnek szabadon foglalkozni önmagukkal.
· . . Már sok töm egrendezvényen részt vettem. Ily enkor el őre tolakodtam

az étkezésnél. hogy ne a maradékot kapjam. A többiek ugyanúgy.
Taizében nem tolakodtam. Más sem. Sót még ha egy órahosszat is kellett

várni az étel kiosztásánál, még mindig nem rn é rqel őd ött senki. Hol ennek ,
hol annak támadt egy jó ötlete, fecseg tünk, énekel tünk - az egész légkör
vidámságra ingerelt, soha nem zsémbeskedésre .

Mi lesz a f iatalok zsinatából? Senki sem tud ja. De Roger Schutz báto r t
tott: merjük megkockáztat ni , lsten Lelke nem fog cserben hagyni.

A zsinat minden világrészben megnyíli k, hogya fiatalság mindenütt ké
szen állhasson az elindulásra. Indulásra a [övö fe lé, amelyet ó maga form ál
jobbá.

Medd ig fog tartan i a zsinat , az új kor elójátéka? Két évig? Négyig? Tízig?
Vagy nem ls lesz vége?

Magyar E. - Leitner R.

EGY SZENTEVI LELKIGYAKORLAT JEGYZETEIBÖL

. M i hittünk a szeretetben" 1Jn 4,16

l sten Szolgája :

Ki kell imádkozni, ki kell könyörögn i, hogy bele ne fáradjak. hogy meg
ne keményedje m, hogy abba ne hagyjam:

az örökös készséget, a mosol yogva váll alást és a csendes félreállás ma
gatartását. Az els ő kett őt . ha munkáról van sz ö, ha meg kell tenn i valam it -
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az utóbbit. mikor a dicséreteket osztják . sikert könyv elik el. Mert én ls em
ber vagyok, látok, és nekem is vannak emberi igénye im - de én lsten és
Krisztus szolgája vagyok és az embereké .. . és O igy szolgáltatta Fiát. O
így szolgált nekünk , és lényeg ében csak az sz ám lt , hogy tehettünk-e valamit.
szolgálhattunk-e nekik.

Es ha belül is olyan halkan felel a Felfoghatatlan lsten - és mikor az
Erős nem ad több erót: abba nem hagyni, imában. szolgálatban kitartani, to
vább iparkodn i . szégyenkezni és vezekeln i . . . IOs ismételgetni : . Legyen meg
a Te akaratod " , és hinn i, hinn i .a Szeretet végső győzel mében · . bennem is.
általam is i

Taníts tudatában lenni, hogy min denhova Jézust kell vinnem, békét. der ű t,

örömet - és nem magamat , nem politika i bölc sesség et . nem sportszakértel
rnet, nem mindentudó okos cseveq öt, hanem Tégedet: hogy induljon és moz
duljon a jobb. a szebb . a kr isztus ibb és emberibb bennük. IOs mikor elé rt a
kegyelem bennem vagy általam is valamit, akkor Magn if icat. akkor Te Deum!

Teremjetek gyümölcsöt .
nem szép sz öval, még csak nem is lázas aktlvlt ással. hanem kegyelmi

suqárz ással és élettel. Ha a virág fénnyel és meleggel teleitta magát. ha el
telt ízzel. illattal és szlnne l, észreveszik . megkívánják, örülnek neki - és
szebb lett tőle a világ.•Megs zentelte lsten szent nev ét ": hirdette létével.
szépségével, illatával Azt. aki miatt ilyen .

Maradjatok szeretetemben :
úgy ls. hogy féltve órzöm, ami t már elért a kegyelem, amit bel áttarn.

ami t feltettem : hiszen ismerem, hogy milyen gyönge vagyok és milyen t öré
kenyez a cserépedény. és hogy hányszor kaptam újra meg újra irga lmat; és
új ra kezdhettem, de meddig , ó meddig még Uram? ha újra könnyelmúen ját 
szani kezdek a Szeretettel?

- úgy is. hogy hagyom. úgy szeressen. ahogy akar - adjon , vegyen el
bárm it, amint Neki tetszik ,

hogy hinn i akarok a szeretetnek akkor is. ha már engem annyi ra szeret.
hogy Fiához akar egészen hasomlóvá tenni. Nos cred idimus Caritati . ..

Az Atya szeret titeket .
mert ti szerettetek engem . és hi tte tek bennem. Az a nagy kérdés. és

ta lán itt a magyarázata, miért nem látszik meg jobban az Atya szeretete és
gondvi selése életünkben : nem hiszünk igazán Abban , aki t ó küldött . akiben
kedve telt. Elméletileg igen , de életstílusát elfogadva? MI is megyünk a j6
zanok okossága alapján. mert úgy látjuk. nekik van igazuk . erre a vil ágra az
ó strlusuk kell. Ez a nagy buktatója és nagy botránya az életszentségi töre k
véseknek, a komoly Krisztus-követésnek.

Ebbe a hitetlen világba. ebbe a reménytel en világba és ebbe az önző

Lsokak szívében kihúl a szereret" l . gyúJölettól izzó vil ágba vilá gító ern-
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berek , kellenek, bátorító lelkek, megértő testvérek kellenek, és égó emberek,
akik soha nem mondják : elég volt. sok volt. és miért mindig én?

.Barcsak a mi Urunk Jézus megjelennék nekünk"!
Bárcsak a Lélek egészen lángra gyújtana bennünket!
Bárcsak egyetlen feladatunknak tartanánk, hogy szeretettel és szolgálat

tal hazavezessük, megbékítsük, boldogítsuk az Atya eltévedt gyermekeit,
körüljárva és jót téve . . . Akarom, köszönörn, vállalom. Amen .

E. H.

LEVELEK A MISSZIÓBÓl

1938·ban mentem Kínába; ott voltam 1954-lg. Most már 20 éve Itt dolgozom a Fü
löp-szigeteken a kínai anyanyelvüek között, de angolul. Cebuban az iskolában müköd
tem 13 évig , keresztülmentem minden adminisztrációs munkán. 1973 májusa óta Itt
vagyok manilai isko lánkban. Ez az iskola tanítja a kínai nyelvet . A gyerekek nagy
többsége kínaiul beszél otthon. Legtöbb meg van keresztelve. De a család soknak
nem adja meg a kato likus atmoszférát. Most . kápl én" vagyok az elemi Iskolában,
1500 f iú között , Mlsézem az egésznek, vagy egy·egy osztálynak, és homíl iát tartok,
gyóntatok stb . I:n vagyok az egyedüli pap kif ejezetten az elemi számára. A VI.-VII.
osztálynak (170 f iú) én vagyok a .counselor" -ja (t anácsadója) is . Jönnek - hivo
gatom őket - beszélgetésre. Nagyon szép munka. A hittant világi h i toktatónők ad
ják. Nincs tankönyv , hanem különbözö témakörök, és ezt különféle tevékenységekkel
hozzák közel a gyerekekhez: f ilm, drámai megjelenítés, játék , li turgikus celebrálás,
ahol a téma kidomborod ik pl. az énekekben, a homíli ában, a hívek könyörg ésében
stb. Minél több aktív közremüködés a cél. Adventben volt gyüj tés a szocl ál ts akcióra.
A gyerekek az evangél ium után ajánlott ák fel adományaikat . Volt se gítőa kci ój uk sze
gényekkel, szelle mi leg gyönge gyerekekkel. Karácsonykor persze nagy betl ehemet
állítottunk. Igyekszünk élményt adni agyerekekn ek.

Az Iskolának nagy hirneve van. A gyerekeket e lőkészítik az egyetemre. A kínaiak
nagyon jók matematikában és természettudományokban. Missziós iskola abból a
szempontból, hogy keresztény életet ígyekszik adni , amit otthon nem kapnak.

A módszer a tanításban most egyéni. Nagy fontosságot tu lajdonítanak a gyerek ek
munkájának, kezdeményezésének. A tanító irány ítj a, segíti őket. Aránylag nagy a
szem élyzet . Óvodától fö l a középiskoláig 2400 növendék van, s ehhez 150 tanító , ill.
tanár. A terül et lehet úgy 8 hektárnyí, ezen többek k öz őrt nagyszerü könyvtár, labo
ratóriumok, futball- és kosár labdapálya , uszoda. Probléma az, hogy gyereke ink gazdag
családok gyermekeI. A tandíj ui. magas, ez az egyedüli for rás a tanítók fizetésére .
De van kb. 80 t andíjmentes is.

Vasárnaponként kiseg ítő munkákat végzünk. Sokszor 2-3 misét is mondunk. Van
több aggiornamentokurzus. I:n májusban vettem részt egy Ilyen egyhónapos kurzuson .
Voltun k 110·en papok, 20 rendből és 18 nemzetből. Előadások , megbeszélések, cso
portd inamika vol t a progr amon. Az egész Krisz tus -központ úan alakítva.

Kaufmann Ferenc
Xavier School
P.O.Box 657, Manila

+
Sok szeretett el üdvözlöm az egész Szerkesztőséget innen a messze Pakisztánból,

ahol már 36 éve vagyok. Márc ius 19-én volt 40 éve , hogy bel éptern a . Medical So
clety " -be, 26 évig dolgoztam megszakítás nélkül , ami annyi t jelentett , hogy sem
Európában, sem Amer ikában nem jártam. A patikus melle tt voltam segédpati kus, és
naponta IDO-ISO beteget láttunk el. Azután az el ső kórházat atadtuk pakisztáni veze-
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