berek , kellenek, bátorító lelkek, megé rtő 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 felad atunknak tartanánk, hogy szeretettel és szolgálattal 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 Fülöp-szigeteken a kínai anyanyelvüek között, de angolul. Cebuban az isk olában m üködtem 13 évig , keresztülmentem minden admi nisztrációs munkán. 1973 májusa óta Itt
vagyok manil ai isko lánkban. Ez az isk ola t anítja a kínai nyelv et . A gyerekek nagy
többsége kínaiul beszél otthon. Legtöbb meg van keresztelv e. De a család soknak
nem adja meg a kato likus atmoszfé rát. Mo st . kápl én" vagyok az elemi Iskolában,
1500 fiú 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" -j a (t anácsadója ) is . Jönnek - hivogatom őket - beszél getésre. Nagyon szép munka. A hittant vil ági h i tokta tón ők adják. Nincs tankönyv , hanem különbözö t émakörök, és ezt különfé le t evékenységekkel
hozzák közel a gyerekekhez: film, drámai megjelenítés , játék , li t urgik us celebrálás,
ahol a téma kidomborod ik pl. az énekekben, a homíli ában, a hívek könyörg ésében
st b. Minél több aktí v közremüködés a cél. Adventben volt gyüj tés a szocl ál ts akci óra.
A gyerekek az evangél ium után ajánlott ák fel adományaik at . Volt se gítő a kci ój u k szegényekkel, szelle mi leg gyönge gyerekekkel. Karácsonykor persze nagy betl ehemet
állítottunk. Igyekszünk élményt adni agyerekekn ek.
Az Iskolának nagy hirneve van. A gyereke ket e lő ké s zít ik az egyete mre. A kínaiak
nagyon jók matemati kában és természettudományokban. M issziós iskola abból a
szempontbó l, hogy keresztény életet ígyekszik adni , amit ottho n nem kapnak.
A módszer a tanításban most egyéni. Nagy fontosságot tu lajdonítanak a gyerek ek
munkájának, kezdeményezésének . A tanító irány ítj a, segíti őket . Ar ánylag nagy a
szem élyzet . Óvodától fö l a középiskoláig 2400 növendék van, s ehhez 150 tanító , ill.
tanár. A terül et lehet úgy 8 hektárny í, ezen t öbbek k öz őrt nagyszerü könyvtár, laborató ri umok, futball- és kosár labdapálya , uszoda. Probl éma az, hogy gyereke ink gazdag
családok gyermekeI. A tandíj ui. magas, ez az egyedüli for rás a tanítók fizetésére .
De van kb. 80 t andíjm ent es is.
Vasárnaponként kis e g ítő munkákat végzünk. Sokszor 2-3 mis ét is mondunk. Van
több aggiornamentokurzus. I:n májusb an vettem részt egy Ily en egyhónapos kurzuson .
Voltun k 110·en papok, 20 rendből és 18 n emz etb ő l. Elő adások , megbeszélés ek, csoportd inamika vol t a progr amon. Az egész Krisz tus -központ úan alakítva.
Kaufmann Ferenc
Xavie r School
P.O.Box 657, Manila

+
Sok szeretett el üdvözlöm az egész S zerkesztős ég et innen a messze Pakisztánból,
ahol már 36 éve vagyok. Márc ius 19-én volt 40 éve , hogy bel éptern a . Medi cal Soclety " -be, 26 évig dolgoztam megszakítás nélk ül , ami annyi t jelentett , hogy sem
Európában, sem Amer ikában nem járt am. A patikus melle tt voltam segédpati kus, és
naponta IDO-ISO beteget láttunk el. Azután az el s ő kórházat atadtuk pakisztáni veze-
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tésbe, és most mi 5 nővérrel Itt dolgozunk Mirpurkhasban, a Kis Szent Teréz kórházban. (Pakisztánban összesen 11 nővérünk van .) Igen jó meleg hely, 115·120 ° F·re
fölmegy a hőmérő, de inkább ebben az életben legyen melegem. és a másvilágon az
Egben kapjak air condltioned (hőmérsékletszabályozóval ellátott) helyet. Itt nincsen
air condition. csak az operációs teremben . Nagyon szeretem a hindi népet, igen vig
és humoros nép. A szegénység bizony itt is nagy. de van elég sok jómódú ember is.
Kis klinikánkat 80-100 ember látogatja naponta, és igen sz ép kis pati kám van, sok
minden jó gyógyszerrel - de egy kis tokaji vagy barackpálinka jó lenne a raktárba!
Látja kedves jó Atya. Ilyen misszionárius nóvér vagyok én. Még ha 40 éve ls hagytam el a szép mecsekalji kis Pécs városkárnat. a jó magyar italok és ételek sokszor
járnak az ember eszében - de Időnk nincsen honvágyra . mert sok a munkánk hála
Isteni Voltam Amerikában 3 hónapig , és bizony sokszor eszembe jutottak ott az én
szegény betegeim Itt Mlrpurkhasban . Igen örültem, hogy újra visszajöhettem hozzájuk.
Igen szeret em a magyar Ielklolvasm ányokat, és ha van egy Mécs László. vagy
Sík Sándor verseskötete valakinek. igen hálás lennék. Gyerekruhák ls jól jönnének,
de csak apránként lehet küldeni, mert máskülönben igen magas vámot kell fizetnI.
De a legnagyobb sz űks éqünk van az imára. hogy ne veszitsük el az Igazi krisztusi
szellemet. hogy mindenkivel mindenütt jót tegyünk : ez az egyetlen prédikáció. amit
mi végzünk. Kis Terézke sokat segít, és így igen boldog vagyok . hogy itt dolgozhalok
az ó kis kórházában. Nagyon hálás vagyok a sz ép magyar elmélkedési könyvért.
amiben mindig olyan kltün ő cikkek vannak: mikor a hőség 115·118 fok, csak magyarul tudok gondolkodni és ImádkoznI.
Márla Bernadette
St.Theresa's Hospital Pharmacy
Mirpurkhas
Sind-Pakistan

+
Itt vagyok Indiában 46. éve. jelenleg Pakisztánban. a mohamedánok szent földjén.
szerit. Istan
föld) . Itt ls. mint más országokban. sok
amint ők mondják (Pak
a változás. A mozlim kormány Intézkedései következtében sokan kivándorolnak .
Missziós munkánk igen megnehezült. Egy vigasztalásunk van, hogy többször mihozz ánk hozzák a nem kell kis lelkeket (sic!). és így a b ölcs öd éb ől egy kis lélek sem
megy el útlevél nélkül az örök hazába. Akik pedig életben maradnak és teljesen
árvák , azokat iparkodunk egy jó katolikus családhoz adni örökbe. Azt mondhatjuk,
hogy itt vagyunk ezen háládatlan népek között jó példát adni. és a szeretetet gyakorolnI. De igen nehezen értik meg, rnert már az iskolásokat harcias szellemben
tanítják. Ha nem az Úr Jézus szeretetéért és a katolikus Egyházért dolqozn ánk, nem
volna érdemes itt lenni még egy félóráig sem. De ez a remény éltet, hogy az Úr
Jézus tud. lát mindent, és O fog megjutalmazni minden cselekedetért.
Mária Györgylke f.m.m .
St. Catherine Convent
Ravalpindi, Paklstan

=

=

+
Új beosztásom ranchi anyaházunkban van. de néha Jampanit is meglátogatom a
pénzügyek és a tervek végett. Ranchiban a jelöltekkel foglalkozom. Osszesen 34-en
vannak. Keralából, Mangalorból is néhányan, de legtöbben helyi, bennszülött törzsből
származók. A vallásos képzés mellett tanfolyamokat kapnak nemcsak a jezsuitáktól ,
de még hindu vallású tanároktól is . Ez mind előkészület az apostolkodásra.
A Kármelba vonult Odlle testvérünkkel néha találkozunk . Mióta ő náluk van, a
Kármel és az orsolyiták mintha egy családdá váltak volna . A 64 éves kármel ita újonc
sokszor elkíséri rendtársait, amikor orvosi kezelésre van szükségük . Akkor mindig
abba a kórházba jönnek, ahol ő volt a vezető, .rnatron". Ilyenkor mintha sohasem
lett volna máshol. Tervez, irányít, tanácsokat ad az utódjának, és a kármeliták jót
nevetnek rajta - de talán az Ddvözltő ls kedvesen Izlelheti a vendégséget a két
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lelk i csal ád k öz őrt . Nagy szlve van a Kárme lbe n a prior anyának . Tudja , hogy Odile
t estvérün knek szüksége van küls ö apostolkodásra is . Azé rt a Kárm elh ez közeli falvak bete geit ápolhat ja. his z azon a t erületen úgy sin cs más megold ás a nyomorultak
számára. Nincs ott sem ápol óház számukra. sem ápolön ö. A múlt hét en volt Ismét
nálunk Ranchiban. Mennyire cs odálkozott. amiko r megmut att am nek i a .Szol q álat " -ban
ról a írt cikket ! Megköszöni. hogy az ó csod álatos hivatásáról ismertetést adt ak a
magyar közönségnek . Ah ányszo r t alálko zom a kárm elItákk al . mindig mond ják. hogy
imádkoznak hazánkér t.
Orömm el jelzem , hogy itt tal áltam kedves levelével együtt a cs ekke t. Ez volt a
kedves meg lepetés. mik or vis szajött em Jampanibó l. Ez a szép kis öss zeg még annál
nagyobb ör ömö t is adott, mert szü ló hazánk hIvei ajándékozták. A ldja meg öket az Úr!
Egész Biharban és Gujar atb an komoly a zű rzava r. Igazi forr adalom tört kl az
élelmi szerhiány miatt. Nagy a korrupció. M indennek az ár a ol yan mér egdrága lett.
hogy a nép már nem bírja. Az áll ami él el miszerüzlet vezetói a fe kete piac on eladj ák
a kereskedóknek azt az élelmi szert. amit a népn ek ke llene kia dni . Ok pedig mindezt
hamis módon drágán adj ák. Ez a ml szép v ilágunk! A követ kezmé nye az, hogy a
gazdagok gazdagodnak. a szegé nyek meg még nyomorultabbak lesznek. Az igazság
csak papiron van.
Az Idén sem kímélte meg ezt a szeren csétlen or szágot a szárazság meg az áradás. Egyedül Biharban 10 mi lliót éri nte tt ek a term észet i csap ások. 30 OOO életet aratott a hi mlö. M ell ette a malária sem kímé li meg a lakosságot. Vi dék en szörnyü ese t eknek vagyun k a ta núl. A mi seg ítségü nk csak egy csepp a t engerb en . Hála lsten
ennek a csepp nek is megv an az értelme . Látja a szegény lakosság. ki t örődik velük .
Most az ápoló k. növére lnk csatlakoztak a hlm ló elleni harchoz. Külfö ldí orvosokkal
és az oltószerekke l Járj ák a fa lv akat . Minden kunyhó lakosát ellátják oltással. Nem
győzi k őket dícsérn i . Azt rno ndj ák, ahol egy kedve sn ő vé r van a csoportba n, ott olya n
szépen megy a munka.
Borzasztó 1975 mutat kozi k . Hajszo lom én is segély t. Érze rn. az Úr kívánja t ölem. hogy segítsünk. Kére k. aho l csak sejte k j ós z fv üe k et , hogy annyi t nyújtsanak .
ami n néhány száz éhes gyermeknek legalább egy tán yér rlzst vagy egy karé j keny eret
adhassunk , mert Kr isztu s éhezik bennük .
Szeptemberben itt Ranchiban t arto tták gyűl é sü k e t az északindiai püs pökök. A mi
érsekünk mindig optimista. me rt a nehézségeknek van szé p oldala is . . Szegényeknek hirdetik az Evanq éliurnot" (v ö. M t 11,5).
Amikor Kalkuttában jártam a múlt hónapban. értesültern. hogy van ott a fer enc es
misszionáriusoknál egy magya r kedves nőv ér . Vas megyéböl val ó. O már több mint
40 éve van itt Indi ában. Kedves vo lt a találko zásunk. Enny i év utá n e l ő szö r tal álkezta m hazaiakka l Indiában. O is nagyon örü lne annak a szép .Szolq álat" -nak, ami rnln dnyájunk lel két t ápl álja . Közelükben van Mother Teresa inté zete. Ranch iban is van
két házuk Teréz anyáéknak. Egy ik az elhagyott ki s gyermek ek otthona. a más ik a
le pr áso k é. Orül ök , hogy rég i diák lányain k közül oly an sokan vannak a rend jében .
Teréz anya nagyon meg van elégedv e vel ük .
Az év végé n 25 éve lesz. hO(JY Ind iába jöttem. ~n vagyo k adós Krisztu snak a sok
kegyelemé rt. tehát hálával kell ünn epelnem lelkemben ezt a napot. Az Úrtól csa k
egy ajándékot ké rek, hogy tovább is segí tse n és me llettem állj on a nyomorultak
ügyében. Csak őérte dol gozom. me rt csak akko r van érte lm e az egésznek.
Sr . Theresia (Pushpa nővér)
Purulla Road
Ranchi - Bih ar , Ind ia
(Mive l tu dnánk segít eni a kedv es növér jubil eumának rnegünnepl és ében? Szerk .)

+
Két évve l ezelótt Európában volta m egy kicsit pi henni és e rőt gYűjtenI. Vt sszaté rése m ut án gyorsan vé gi glátogattam a rá m bízo tt f alvakat, majd néhány hónap
múlva elkezdtem egy missziós állomás építé sét. M in dez eléggé igénybe vette minden
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időme t és e rőmet . Csaknem azt mond hatnám, hogy kifárasztott . Havonként általá ban
2000 km-t utazt am útta lan utakon , hogy fönntart sam a kapcs olatot a plébá niám területén élő keresztény ekk el és pogányokka l. no meg azért ls. hogy az épít kezéshez
anyagot szer ézzek . A ceme ntért ho l 40, hol 60. hol pedig csaknem 120 km-nyi t ávolságra ut aztam . Az építkez és hez megfele lő homok 14 km-nyí távolságra várakozott
rám. Mivel a Konsl fol yó nem vo lt hajl andó a kedve mért hel yet v áltoztatnl, hanem
mi ndig megtartotta a t iszt es 15 km-nyi távolságot, kénytelen vo ltam rends zeresen fölkeresni néhány üre s hordóval. hogy bizto sit sam az építkez éshez szü ks éqes vi zet.
Hála Istennek. meg a missziókért áldozatra kész keres zté nyeknek, az építkezés a
befejezéshez közeled ik. Ha a lel kipásztori munka . az építkezés, a sok utazás meg az
egyedüllét kimerített, új e rőt adott az imádság, de nagyon bátorítólag hatott rám az
ls , ha időközö nké nt Európából egy-egy level et vagy anyagi támogatást kaptam . Jól
esett újra és újra megtapasztalnom. hogy közel van az lsten . Jól esett meqtapa sztal nom azt ls. hogy az anyagi javakért t örtető emberek között szép számmal vannak
az lsten ügyéért és a lelkek üdvéé rt áldozatra kész, lel kes kere szté nyek.
A rám bízott ker esztén yek nevében is szer etném tolm ácsoi ni köszönet emet annak
a hazai ol tártestv érnek . aki szentmiséket ajá nlott föl az afri kai íns éget sz e n ve d ő k
javá ra.
Pállnkás István
Procure SVD
B.P.7463
Kinshasa I. IM .C. KimafuJ
Rép. du Zaire, Afrika
(Egy papt est vér írja : . Bár sok irá nyú elkö telezettségem van, légy szíves két lntenciót jegyezni részemről is az éhe zők javára. Ez igazán semmi , de néha c ~y csöpp
víz is sokat ér." Felhívjuk a figye lmet erre a .cs öpp víz-akció ra'!J

MARTON ARON POSPOK ARANYJUBILEUMA
Püspöki jelmondatát Szent Mártontól vette : . Non recuso laboreml " Címerében halmok fölött emel kedik a fenyő , Csík igénytelen, jelképes fája ;
ragyog a betlehemi csillag, amely a kinevezést hozta (1938.dec.24.l , s a
metszö pólyában a Krisztus-monogram mellett Csík c ímer éb ől ott a Nap és
a Hold .
Eletében a jel képes címer valósággá lett. Kopár körülmények között ls
ragaszkodott az életadó értékekhez. Vállalta a munk át olyankor is, amiko r
életében csupán a karácsonyi remény halvány csillag a világított.
Az egyházmegye piarista történésze, Biró Vencel 1940-ben kiadta Majláth
püspök életét. Előszót a könyvhöz Márton püspök úr írt . Többek között ezt
írta: . A hívek és papok lelke előtt ma is ő (Majláth) a püspök , s utódját
vele mérik. A hegy lábánál nőtt dombot a heggyel . . ." M i azóta láttuk
heggyé nőni adombot.
Megcsodáltuk emberi nagyságát. Kemény akarat. szilárd elvek, éleslátás ,
ragaszkodás a kimondott szó szentségéhez, megbecsülése a másik embernek ,
panasztalan hősiesség , megkapó deru azok a tulajdonságok , amelyek mint
embert is nem mindennapivá teszik.
Megtanultuk csodálni benne a papot. Eqyházh űs éqe, mély lélekről tanúskodó szentbeszédei , amelyek egyúttal nyelvi remeklések is (egyik írón k
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