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POSTVERSAND
MÜNCHEN

„ Á Z S I A I I F J Ú S Á G ,
É B R E D J ! ”

A pápa a földrész fiataljaihoz

Ferenc pápa dél-koreai látogatása
során belekapcsolódott a VI. Ázsiai
Katolikus Ifjúsági Találkozó esemé-
nyeibe is. Augusztus 17-én, vasárnap
délután õ mutatta be a találkozót lezá-
ró szentmisét és mondta a szentbeszé-
det. A pápa angolul mondott szavait
szakaszonként fordították koreai nyelv-
re. A szertartáson jelen lévõ fiatalok a
földrész 22 országát képviselték.

„A vértanúk dicsõsége ragyog rátok!” –
kezdte szentbeszédét a pápa, utalva az ifjú-
sági találkozó témájára. – „Ezek a szavak
mindnyájunknak vigaszt nyújtanak, és meg-
erõsítenek bennünket. Ázsia fiataljai: nagy
tanúságtétel, egy Krisztusba vetett értékes
hitvallás örökösei vagytok. A koreai vérta-
núk – és a számtalan vértanú egész Ázsiá-
ban – átadták testüket üldözõiknek; örökös
tanúságot tettek nekünk arról, hogy Krisz-
tus világossága eloszlatja a sötétséget.
Krisztus szeretete dicsõségesen gyõzedel-
meskedik. A halál felett aratott gyõzelmé-
nek bizonyosságában, amelynek mi is ré-
szesei vagyunk, szembe tudunk nézni a ke-
resztény tanítványok mai kihívásaival saját
környezetünkben, a mi korunkban.

Ezek a szavak, amelyekrõl most elmélked-
tünk, vigasztalást jelentenek. Ennek a napnak
a másik témája: »Ázsiai ifjúság, ébredj!« –
feladatot és felelõsséget jelent számotokra.”

Ferenc pápa elõször az „Ázsia” szó
jelentõségére mutatott rá. A fiatalok Ko-
reában gyûltek össze Ázsia minden ré-
szébõl. Az ázsiai földrész gazdag filozó-
fiai és vallási hagyományokban, azon-
ban továbbra is nagy határvidéket jelent
a krisztusi tanúságtétel számára.”
„Nem pusztán itt éltek, Ázsiában, hanem
ennek a nagy földrésznek a fiai és leá-
nyai vagytok, jogotok és feladatotok,
hogy teljes egészében részt vegyetek tár-
sadalmaitok életében. Ne féljetek elvinni
a hit bölcsességét a társadalmi élet min-
den területére! Mint fiatal ázsiaiak, lát-
játok és szeretitek belülrõl mindazt, ami
szép, nemes és igaz kultúrátokban és ha-
gyományaitokban. Ugyanakkor mint ke-
resztények, tudjátok azt is, hogy az evan-
gélium ereje megtisztíthatja, felemelheti
és tökéletesítheti ezt az örökséget.

A Szentlélek jelenléte révén, amelyet a
keresztségben kaptatok, és amelyet ben-
netek megpecsételt a bérmálás szentsége,
fõpásztoraitokkal egységben értékelheti-
tek a különbözõ ázsiai kultúrák számos
pozitív elemét. Továbbá képesek vagytok
arra, hogy megkülönböztessétek azt, ami
összeegyeztethetetlen katolikus hitetek-
kel, ami ellentétben áll a kegyelmi élettel,
amit belétek oltott a keresztség szentsége,
és tudjátok, hogy melyek a kortárs kultúra
azon aspektusai, amelyek bûnösek, kor-
ruptak és halálhoz vezetnek.

A nap másik tematikus szava a »fiatal-
ság«. Ennek az életszakasznak a jellem-
zõje az optimizmus, az energia, és a jó-
akarat. Hagyjátok, hogy Krisztus átala-
kítsa természetes optimizmusotokat ke-
resztény reménnyé, energiátokat erköl-
csi erénnyé, jóakaratotokat pedig hiteles
szeretetté, amely képes az áldozathozatalra.

S Z E N T I S T V Á N L E G É R T É K E S E B B Ö R Ö K S É G E
Az ünnep szónoka Nagyszombatból érkezett…

A B E F O G A D Á S A Z E G Y E T L E N
A L T E R N A T Í V A

Kozma Imre a 25 év elõtti „határáttörésrõl”

A keletnémet menekültek befogadásának huszonötödik évfordulóján, au-
gusztus 14-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) arra emlékezik, azt
ünnepli, hogy képesek voltak megtenni azt, ami minden embernek kötelessége:
segíteni a bajban lévõket, befogadni a menekülteket – mondta Kozma Imre, a
szeretetszolgálat alapító elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend vezetõje az MTI-
nek adott interjújában.

1989. augusztus 14-én a zug-

ligeti templom kertjében hoz-

ták létre az elsõ menekülttá-

bort azoknak a keletnémet me-

nekülteknek, akik nem voltak
hajlandók visszatérni az NDK-
ba, de nem mehettek tovább
Nyugatra. A menekültáradattal
tízezrek érkeztek, akiknek ellá-

tása három hónapon át tartott.
Kozma Imre kiemelte, hu-

szonöt évvel ezelõtt elindult
egy folyamat, amelyben
olyan új fogalmak keltek
életre, mint a jelenlét, a befogadás és a
kísérés. Ezek a szavak az 1989 elõtti
évtizedekben az emberek egymás kö-

zötti kapcsolataiban elhaltak, mert az
állam azt ígérte nekik, hogy gondosko-

dik róluk, és megoldja a problémáikat.
Ezzel a „régi világot” is el akarta feled-

ni, amelyben az emberek gondoskod-

tak egymásról. De – hangsúlyozta a
szeretetszolgálat elnöke – az új társa-

dalmi rendben ezekre a fogalmakra új-

ra szükségünk van.
„Ismernünk kell egymást, egymás prob-

lémáit, és ezekre válaszokat kell keresnünk.
Ez azt is jelenti, hogy helyet adunk az éle-

tünkben egymásnak, befogadjuk a másikat,
ha bajban van, melléállunk, és további útján
kísérjük. E nélkül nincs közösség, nincs
erõs társadalom” – mondta.

Hozzátette, amikor a keletnémetek befo-

gadására emlékeznek, akkor az MMSZ-
nek ezt a befogadó lelkületét hangsú-

lyozzák, amely az életünk alapját jelentõ
erkölcsi tõkét gyarapítja.

A szeretetszolgálat megalapításával kap-

csolatban Kozma Imre elmondta, már
1987-ben elkezdõdött egy „félig legális”
együttmûködés Nyugat-Németország és
Magyarország között. Bár, mint mondta,
a két ország politikai felfogása és társa-

dalmi berendezkedése távol állt egymás-

tól, a német lakosság mindig szimpatizált
a magyarokkal. A II. világháború után a
németek „a világ ítéletét vonták maguk-

ra”. Mivel Magyarországot a németek
csatlósaként tartották számon, Magyar-

ország a hûség, a kitartás áldozata lett.

T E R É Z A N Y A
A S Z E R E T E T R Õ L

Az emberek gyakran esztelenek, kö-
vetkezetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd õket!

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy ön-
zés és hátsó gondolat vezérli cselekede-
teidet, mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy, hamis barátokat és
igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt!

A jó, amit ma teszel, holnap már fele-
désbe megy, mégis tedd a jót!

A becsületesség s õszinteség sebezhe-
tõvé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!

Amit évek alatt felépítesz, lerom-
bolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segít-
ségedre, de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!

A legjobbat add a világnak, amid csak
van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a
legjobbat add a világnak, amid csak van!

Kalkuttai Boldog Teréz
(1910–1997)

Emléknapja: szeptember 5.

Szent István a legértékesebb örökséget, Jézus evangéliumát hagyta ránk –
mondta Orosch János nagyszombati érsek augusztus 20-án, államalapító Szent
István királyunk ünnepén a Szent István-bazilika elõtti téren bemutatott hagyo-
mányos ünnepi szentmisén.

Az ünnepi szentmise fõcelebránsa
Erdõ Péter bíboros volt, aki számos
püspöktársával együtt mutatta be a
szentmisét. Az esztergom-budapesti
érsek a szertartás elején hálát adott Is-

tennek azért, ami Szent István orszá-

gában huszonöt évvel ezelõtt történt.
„Sok kötöttség és tilalom, sok félelem
és megaláztatás után népünk
lehetõséget kapott a Gondvise-

léstõl, hogy szabadon kövesse a
legnemesebb emberi értékeket.
Nemcsak egyénileg, hanem a kö-

zösség életében is” – fogalmazott
a bíboros. Erdõ Péter számvetés-

re szólított fel, hogy éltünk-e a
jóra, a szépre, az igazra nyíló le-

hetõségeinkkel.
A fõpásztor szerint az I. világ-

háború kitörésének századik év-

fordulója ugyancsak hálaadásra,
bûnbánatra és az igaz út keresé-

sére szólítja szélesebb hazánkat,
Európát, valamint az egész em-

beriséget is. „Ha az önzés, a gyû-

lölet, a bosszú szelleme veszi át az ural-

mat az emberek fölött, akkor a gyilkos
erõszak pusztító áradatként boríthatja el
az egész földet. Hogy ez ne ismétlõdhes-

sen meg, ragaszkodnunk kell az igazság
és a szeretet értékéhez, kérnünk kell a
megbocsátás és az újrakezdés kegyel-

mét” – figyelmeztetett Erdõ Péter, aki a

köszöntõ szavak után megáldotta az új
kenyeret.

Szent István király ünnepe nemcsak
magyar ünnep, hanem egész keresztény
Katolikus Egyházunk ünnepe is – hang-
súlyozta szentbeszédében az ünnepi
szentmise szónoka, Orosch János nagy-
szombati érsek. A Hartvik-legenda sze-
rint Szent István Krisztust hordozta aj-
kán, szívén és cselekedeteiben, emellett
az volt a szándéka, hogy népe Krisztus-
ban hívõ nép legyen.

Amikor a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia 2006-ban
imaévet hirdetett a nemzet lelki
megújulásáért, sok külhoni egy-
házmegye is csatlakozott, így a
felvidéki magyarok is imádkoz-
tak a magyar nemzet lelki gyó-
gyulásáért. Hûek kívántunk lenni
Istenhez és hûek a nemzethez,
amelyhez tartozunk – mondta
Orosch János, hozzátéve: a hûség
útja vezet a boldogsághoz. A fel-
vidéki fõpásztor szerint igenis
megvalósítható Szent István pél-
dája, az Istenhez, Egyházhoz, ha-
zához és családhoz való hûség.

A volt német külügyminiszter 1994-ben Zugligetben

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

A bíboros megáldja az új kenyeret (MTI-Fotó) (Folytatás a 3. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K O K

Szeptemberre

Az Egyházban különbözõ formái vannak a bûnbánatnak. A szentmise liturgi-
ájában megvalljuk, hogy bûnös emberek vagyunk. Vannak bûnbánati imák,
amelyeket közösen vagy egyénileg végzünk. A gyónásnak pedig szentségi rangja
van, mert a bûnbánatot és a föloldozást a megbocsátó Isten kegyelmével kap-
csolja össze.

Mindennapi életünkhöz tartozik – és
így van, vagy legalábbis így volna ez jól
– hogy ha csak apró (esetleg csupán vélt)
sérelmet vagy kellemetlenséget okozunk
is valakinek, bocsánatot kérünk. És az
esetek többségében azt a választ kapjuk
erre, hogy „semmi baj”, „rendben, felejt-
sük el”. Drámai ellentéte ennek, amikor
az Isten iránti bizalom elveszítése az em-
bert a kétségbeesésbe taszítja. Ennek
bibliai példája Júdás, akinek nem az volt
a legnagyobb bûne, hogy Jézust elárulta,
hanem az, hogy nem bízott Isten irgal-
mában – és ezért az öngyilkosságot vá-
lasztotta.

A bûnbánat mélyen érinti emberi eg-
zisztenciánkat. A Biblia üzenetében
ezért kiemelt jelentõsége van Isten irgal-
mának – ezzel együtt persze az ember ré-
szérõl a kiengesztelésnek is. A különféle
vallásokban jelen lévõ áldozatbemutatás
õsidõktõl erre irányul. Jézus Krisztus ke-
resztáldozata teljesíti be mindezt. Ke-
resztelõ János szerint Õ az „Isten Bárá-
nya, aki elveszi a világ bûneit” (Jn 1,29).
A Szentírás visszatérõen utal a könyörü-
lõ Istenre és a bocsánatért hozzá forduló
emberre. A keleti ortodox és katolikus
egyházak liturgiájából emlékezetes az
„Uram irgalmazz!” refrénként való is-
métlése.

Mit jelent ez embervoltunk szemszö-
gébõl nézve? Beható figyelmet érdemel
ebben a vonatkozásban a nem vallásos,
nem hívõ ember megnyilatkozása, szem-
ben az isteni kegyelmet kérõkkel. Elõb-
bire jellemzõ a mondás: „Isten megbo-
csát, de én nem.” Az evangéliumban
azonban Jézus nyomatékosan értésére
adja az õt errõl kérdezõ tanítványainak,
hogy nem egyszer, de „hetvenszer hét-
szer” kell tudni megbocsátani. A jelké-
pes kifejezés arra utal, hogy mindig
késznek kell lennünk a megbocsátásra. –
Persze ennek is megvannak a feltételei,
mint a gyónásban.

A vallásilag nem motivált „természe-
tes ember” stílusára vall a mondás: „Ezt
soha nem bocsátom meg neked.” A
bosszúvágy szintén erõs lehet az embe-
rekben. Ugyanakkor vannak javíthatat-
lan, bûnükben makacsul kitartó embe-
rek, akiknek esetében az engedékeny
megbocsátás akár súlyosan kártékony
következményekkel is járhat – az ártatla-
nokra nézve. Különbözõ változatokban
elõfordult már, hogy a gyilkost például

húsz éves börtönbüntetésre ítélték, aztán
tíz év múlva „feltételesen” szabad lábra
helyezték, amit õ nem sokkal utána
újabb gyilkosságokkal „hálált meg”…

Vannak, akik az örök poklot nem tud-
ják összeegyeztetni Isten irgalmával. Va-
lójában persze a pokol mivoltát kellene
megfelelõen tisztázni – a kinyilatkoztatás
alapján. A „tûz” vagy a „külsõ sötétség”
emberi hasonlatok. A pokol lényege az
üdvözült létforma végérvényes elveszíté-
se. Ne feledjük el, hogy beszélünk földi
pokolról is, és van életfogytiglani börtön-
büntetés, sõt elõfordul, hogy az Egyesült
Államokban egy többszörös gyilkost
esetleg „kétszeresen életfogytiglani” bör-
tönbüntetésre ítélnek, ami persze irreális.
Hamis tehát a tétel: „Vedd ki a vallást az
ember életébõl, és megkapod a tiszta és
önmagában is jó emberi természetet.”

A pusztán emberi megbocsátás és az
Isten irgalmát kérõ, vallási jellegû bûn-
bocsánat több vonatkozásban különbö-
zik egymástól. Vannak rejtett bûnök,
amelyek pusztán emberileg nem szorul-
nának bocsánatra, mert a másik nem is
tud róluk. Elõfordul azonban, hogy a bû-
nös ilyen esetekben is elmondja, amit
például a házasságban a másik ellen vé-
tett. Még az is többször megtörtént, hogy
valaki önként jelentkezve vállalta a bör-
tönbüntetést, mert már „nem bírta to-
vább”. A lelkiismeret azonban a nem
vallásos emberekben is kifejti hatását,
ugyanakkor a kiégett lelkiismeret sem
kizárható. Emberi tapasztalat, hogy a lel-
kiismeretet terhelõ bûn kimondására
erõs késztetést érzünk. Vannak, akik a
bizalmasuknak „gyónják meg” még a
gyilkosságot is, amit elkövettek.

A keresztény életben a gyónás olyan
érték, amelyet csak a hittel élõ ember ta-
pasztalhat meg. A hittõl idegen világ ez-
zel szemben olyan „terápiákat” is hirdet,
amelyek magától a bûntudattól kívánják
megszabadítani az embert – holott ez
csakis a beteges bûntudat, a túlzott aggá-
lyosság esetében volna igazolható. Az
egyes ember bûntudata – mint önismere-
tének és a világ rendjének tudása szem-
pontjából nagyon is fontos a társadalom
normális élete szempontjából. Hiszen ko-
moly és igen veszedelmes eltévelyedés-
ként kell értékelnünk, hogy bizonyos
szubkultúrákban – bûnözõi csoportokban
– annak van tekintélye, aki már gyilkolt.
Akár valóban elkövette a tettet, akár csak

dicsekszik vele… Olyan is elõfordul,
hogy a gyilkos így védekezik: „Nem va-
gyok bûnös, csak rossz helyen voltam
rossz idõben”, ami a bûntudat súlyos de-
formálódására vall, filmek hatására.

Az Isten irgalmába vetett hit a létbizal-
mat erõsíti. Ellentéte a magára hagyott
ember, aki úgy véli: „A bûnöm magán-
ügy.” De senki sem oldozhatja föl önma-
gát. Jézus Krisztus üzenete, hogy a Szent-
lélek a „vigasztaló” (Jn 14,26). Az õszinte
bûnbánók vigasztalója is. Õ a megtérés
Lelke. Nemcsak a látványos megtéréseké
– amilyen Pálé vagy Ágostoné –, hanem
azé az állandó megtérésé is, amely az em-
beri élet egészét érinti, és amelynek ter-
mészetes alapja a lelkiismeret vagy a kö-
zösségi élethez való alkalmazkodás. Aki
azonban Istenhez megtér, annak az em-
berhez is meg kell térnie.

A Katolikus Egyház híveinek évente
legalább egyszer gyónniuk kell. Külö-
nös, hogy azok gyónnak legtöbbször,
akiket nem terhelnek súlyosabb bûnök.
Gondoljunk a lelki emberekre. A gyónás
tehát nemcsak a bûnök megbocsátására
hivatott, hanem önvizsgálat és lelki meg-
újulás is egyben. Van ugyan kivételes
esetekben egyetemes feloldozás is, de az
nem helyettesítheti azt a gyónást, amely-
ben az egyén vall belsõ életének és csele-
kedeteinek megítélésérõl a papnak, aki
õt meghallgatja, lelkileg segíti, és akit a
szigorú titoktartás kötelez. A gyónás
esetenként olyan részletes önfeltárás le-
het, amely a pszichoanalízishez hasonlít-
ható. Csak éppen díjtalan, és amint azt
tapasztalatok hitelesítik, olykor hatáso-
sabb is annál. Egy fiatalasszony de-
presszióba esett, és megpróbált mindent,
járt pszichológushoz, de végül egy
õszinte gyónás gyógyította meg. Ha va-
laki úgy gondolkodna, hogy miért nem
lehet a bûnöket hívõ emberekként egye-
nesen Istennek megvallani, akkor a vá-
lasz az, hogy ez is lehetséges. Csakhogy
korunk embere, ha valamilyen igénye-
sebb technikai eszközt vásárol – például
karórát –, fontosnak tekinti a megfelelõ
garanciát. Az õszinte bûnvallás garanci-
ája a Katolikus Egyházban ez: „Én téged
föloldozlak az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.” A lelki megkönnyebbülés és
megújulás élménye pedig a kegyelem
megtapasztalása a maga sajátos jellegé-
ben. Aki közvetlenül Istenhez kíván for-
dulni bûnbánatával, annak nem adatik
meg a feloldozás garanciája.

A bûnében megtévedt ember segít-
ségre szorul. A keresztény hit nagy aján-
déka, hogy Isten kegyelmével a legsú-
lyosabb bûnökbõl is van kiút, mert az
õszinte bûnbánó, aki kész jóvátenni bû-
neit – annak büntetõjogi következmé-
nyeit is vállalva –, bocsánatot nyer, és
megújíthatja igaz emberségét.

† Boda László

H I T Ü N K K É R D É S E I
Isten irgalma és a bûnbánat

Egyetemes szándék: Hogy az értel-
mi fogyatékosok megkapják azt a sze-
retetet és segítséget, amelyre a méltó-
ságteljes élethez szükségük van.

Az értelmi fogyatékosok száma a vilá-
gon sok milliót tesz ki. Õk minden ember
között a legkiszolgáltatottabbak. Maguk
erejébõl nem tudnak sem gondolkodni,
sem akarni, és ezért a leginkább rászo-
rulnak mások segítségére. Ha ezt a segít-
séget nem kapják meg, elpusztulnak. A
családok számára is nagy megpróbálta-
tás, ha értelmileg fogyatékos gyermekük
születik. Mélyen hívõ, buzgó szülõknek
kell lenniük, hogy egy ilyen gyermeket is
szeretettel elfogadjanak és felneveljenek.

Emlékszem, amikor még Japánban tar-
tózkodtam, meglátogatott egy ismerõs ke-
resztény házaspár, és a következõ történe-
tet mondta el nekem. Elsõ gyermekük
egészségesen született, de a második szüle-
tésekor gondterhelt arccal jött ki az orvos
a mûtõbõl. A folyosón izgatottan várakozó
édesapa már ebbõl sejtette, hogy valami
baj van. Az orvos pedig megszorította az
apa kezét, és odasúgta neki: „Baj nélkül
megszületett egy kisfiú. Az édesanya jól
van, de a gyerek Down-kóros. Felnevelik?
Vagy helyezzük-e el egy betegintézetben?
Beszélje meg feleségével a dolgot. A gye-
rek nem fog sokáig élni, mert a szíve is hi-
bás.” Ez bizony nagy sokk volt a szülõk
számára. Megbeszélték egymással a kér-
dést, és a következõ megegyezésre jutot-
tak: „Isten a mi kis családunkba küldte ezt
a fiúcskát, azért hogy mi mutassuk meg ne-
ki az Isten szeretetét. Mától legyen ez a mi
életfeladatunk!”

Úgy is tettek. Nagy gonddal és szere-
tettel nevelgették a szegény kisbabát, és
annyira vigyáztak rá, hogy az orvos jós-
lata ellenére, szépen növekedett egy tel-
jes évig. Meg is ünnepelték az elsõ szüle-
tésnapját finom tortával, amelynek köze-
pén egy pici gyertya égett. A születésnap
után a szülõk elhozták hozzám ezt a gye-
reküket, hogy megmutassák. Nagyon lát-
szott az arcán a Down-kór jellegzetes
formája, de amikor kezembe adták és rá-
mosolyogtam, kedvesen visszamosoly-
gott. Ez volt az egyik utolsó mosolya:
mert egy hétre rá értesítettek a szülõk,
hogy a kicsi meghalt.

A szülõk megsiratták, és azon kezdtek
el tanácskozni, hogy merjenek-e még egy
gyermeket vállalni. Már nem voltak fia-
talok, és ha a szülõk idõsebb korúak, na-
gyobb a veszély, hogy Down-kóros gye-
rekük születik. Õk azonban mégis arra
szánták el magukat, hogy Istenben
bízva még egy gyereknek adnak életet.

(Folytatás a 4. oldalon)

Boda László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
nyugalmazott erkölcsteológia professzora, az Életünk és a Keresztény Élet heti-
lap állandó szerzõje életének 85. évében elhunyt. A Hitünk kérdései rovatnak –
Frank Miklós atya halála után – éveken át Boda László atya volt a szerzõje.
Szakmailag, teológiailag igényes cikkeit sokrétû ismeretanyagával tette színe-
sebbé. Lelkiismeretességét, ügyszeretetét mutatja az is, hogy már súlyos betegen
megírta a következõ lapszámokba szánt cikkeit, egészen az év végéig. Az alábbi-
akban a katolikus egyetem honlapján megjelent visszaemlékezésbõl közlünk.

Boda László professzor pályafutása
során – korát megelõzve – hangsúlyozta
tudományterületén az interdiszcipliná-
ris megközelítés szükségességét. Sõt,
mondhatnánk azt is, hogy egyfajta „po-
lihisztorságra” törekedett. Gondoljunk
csak az intertestamentális zsidó történe-
lem „fehér foltjainak” kutatására, az Ae-
neis t elemzõ írásaira, az inkulturáció
vizsgálatára, vagy a Turini Lepellel fog-
lalkozó tanulmányaira, stb. Nála az eu-
rópaiság nem csupán hangzatos szólam
volt, hanem mélyen a személyiségébe
ivódott kultúra és vallásosság, amit ékes
magyarsággal elõadott óráin is érezni
lehetett.

Drégelypalánkon
született 1929-ben. Az
esztergomi kisszeminá-
rium elvégzése után teo-
lógiai tanulmányait a
Budapesti Római Hittu-
dományi Akadémián
végezte. 1953-ban szen-
telték pappá, doktori
disszertációját a Szent-
lékek ajándékairól írta
Intuíció és ihlet a termé-
szet és a kegyelem rend-
jében címmel. Kétéves
lelkipásztori szolgálat
után, 1955-tõl teológia

tanár az Esztergomi Hittudományi Fõis-
kolán. 1973-ban a Pázmány Péter Hittu-
dományi Akadémia professzorává ne-
vezték ki, ahol 2001-ig volt az erkölcste-
ológia tanszék vezetõje.

Hosszú tanári munkássága során sok,
és kiemelten fontos tudományos munkát
írt. Elsõ ismertebb könyve A keresztény

nagykorúság erkölcste-
ológiája címû alkotása
(1985) volt. Legjelentõ-
sebb mûve a négyköte-
tes egyetemi erkölcsteo-
lógiai tankönyvsorozat,
melyet az ország hittu-
dományi fõiskoláin kö-
telezõ tankönyvekként
használtak, és a hívek is
szívesen olvastak. Teo-
lógiai szempontból to-
vábbi jelentõs alkotásai
az Inkulturáció, Egyház,
Európa (1994), és a Ter-
mészetjog, erkölcs, hu-

mánum (2001). Az Egyház missziós kül-
detése szempontjából fontos küldetést
teljesített, amikor tavaly megírta a Hi-
tünk önvédelme címû munkáját (2013),
amelyben a korunkban felvetett kérdé-
sekre válaszol. Írásai külföldi lapokban
is megjelentek. Több nemzetközi tudo-
mányos szervezetnek, így például a So-
cietas Ethica testületnek tagja volt. Szé-
les mûveltségû emberként foglalkozott
képzõmûvészettel, és történelemmel.
Kiemelkedõ munkája elismeréseként
több hazai és külföldi kitüntetésben is ré-
szesült. Így például a szomszédos Auszt-
riában, a társadalomban végzett munká-
jáért Leopold Kunschak-díjjal tüntették
ki, Amerikában az Egyesült Államok
Biográfiai Intézete a kulturális alkotások
aranylemezének díját vehette át.

*
Boda László professzorról néhány hó-

napja többrészes portréfilmet készített a
Keresztény Élet Portál, amely megtekint-
hetõ a keresztenyelet.hu weboldalon. �
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„ I S T E N J Ö V Õ T N Y I T S Z Á M U N K R A ”
A nagyváradi székesegyház búcsúja

Nagyváradon Nagyboldogasszony nap-
ján tartották a székesegyház búcsúünnepét.

Aki Máriát keresi, Istent keresi, aki
Máriát szereti, Istent szereti – mondta
Böcskei László püspök, aki hangsúlyoz-
ta: Istennek terve van minden emberrel,
nem pusztán e világ korlátai közé szorít
minket a jelenben, hanem jövõt nyit szá-
munkra, az örökkévalóságba hív és vezet
bennünket. A Szûzanya olyan példakép
számunkra, aki megmutatja, miként tu-
dunk meghajolni jóságos Atyánk ezen
terve elõtt, mit feltételez az Isten akarata
szerinti élet, amely célt és célba jutást je-
lent. Másfelõl Nagyboldogasszony nap-
ja arra is emlékeztet, hogy Isten meghí-
vásának jegyében kell alakítanunk éle-
tünket, és hálát kell adnunk az Úrnak ki-
választottságunkért, megszólítottságun-

kért, hogy az életünk végén találkozhas-
sunk vele a mennyben.

A fõpásztor azt kérte az egybegyûl-
tektõl, hogy imádkozzanak a szenvedõ-
kért, az üldözöttekért, a háborúk áldoza-
taiért. Majd egy évfordulóra hívta fel a
hívõ közösség figyelmét: kétszáz évvel
ezelõtt született Lipovniczky István, aki
75. fõpásztorként 1868–1885 között ve-
zette az egyházmegyét. A hazaszereteté-
rõl is híres püspök életét Fodor József
püspöki helynök ismertette.

Az ünnepi szentmise szónoka, Balogh
Attila kõbányai plébános arról beszélt,
mennyire fontos, hogy az Egyház beszé-
lõ és élõ kövei legyünk, olyanok, akik
bátran szólnak hitrõl, reményrõl, vigasz-
ról, a Krisztus-követés örömérõl.

(Erdon.ro)

A B É K E É S A K I E N G E S Z T E L Õ D É S
K Ö V E T E K É N T …
Ferenc pápa Dél-Koreában

Augusztus 18-án véget ért a Szentatya koreai utazása, amelyet a béke és kien-
gesztelõdés üzenetével zárt le. Federico Lombardi szentszéki szóvivõ a Vatikáni
Rádiónak értékelte az ázsiai utat.

Ferenc pápa augusztus 17-
én, vasárnap az ázsiai püspö-
kökkel tartott találkozója al-
kalmával is hangsúlyozta, hogy
elõ kell mozdítani a párbeszé-
det és a találkozás kultúráját,
különös tekintettel az empátia
készségre. A szentszéki szóvi-
võ elmondta: a pápa mindig a
találkozás kultúrájáról beszél.
Az emberek akkor találkoz-
nak, amikor a szív, az elme,
vagyis a személy a maga tel-
jességében készen áll a másik befogadá-
sára, megértésére. Ilyenkor a találkozás-
ból kölcsönösen gazdagodnak, lelki, val-
lási értékekben gazdagabbá és jobbá vál-
nak, mint a találkozás elõtt. Erre az alap-
vetõ hozzáállásra van szükség az ázsiai
kontinensen, ahol a különbözõ kultúrák,
vallások és népek közötti párbeszéd ki-
emelten fontos – javasolta a pápa a konti-
nens püspökeinek. Ez a párbeszéd az em-
pátiát, az összhangra való készséget, az
egy hullámhosszra kerülést is jelenti,
amikor a személy saját teljességében kész
a másik befogadására, hogy ösztönösen
megértsék egymást. Ez nem pusztán in-
tellektuális, formális mûvelet, hanem
olyan valami, amelyben egész lényünk
részt vesz. Ezért találjuk meg gyakran a
pápa „szótárában” ezt a témát, amely a ta-
lálkozás kultúrájában valósul meg – mu-
tatott rá a szentszéki szóvivõ.

Az ázsiai ifjúsági találkozó miséjének
homíliája a rendezvény témája köré
összpontosult: „Ázsiai ifjúság, kelj fel!”.
Ezzel kapcsolatban Federico Lombardi
megállapította: a szentbeszéd azokat a
szavakat elemezte, amelyekrõl a találko-
zó szólt. A pápa lelkesedést akart önteni
a fiatalokba, akik gyakran nehéz helyzet-
ben élnek kisebbségként olyan közeg-
ben, ahol súlyos társadalmi és gazdasági
következményekkel jár vallási hovatar-
tozásuk. Tehát buzdítani kell õket, a mél-
tóság felfedezésére és megélésére he-
lyezve a hangsúlyt.

Nagyon szép példát állít a fiatalok elé
a vértanúk tanúságtétele, hiszen õk va-

lóban a keresztény élet hõsei. Önmagu-
kat adták a legkeményebb helyzetekben
is, amikor hitük és életük forgott koc-
kán, hogy megerõsítsék hitük pozitív
mivoltát. A koreai vértanúk a társadal-
mi egyenlõség és jótékonyság iránti el-
kötelezettség mártírjai is. Olyan társa-
dalomban éltek, amely elutasította a
gyengébbnek és alacsonyabb rendûnek
tartott személyek iránti figyelmet. A
Szentatya tehát a mindig szilárd hiten
alapuló bátorság, lelkesedés és öröm út-
ját jelölte ki a fiataloknak. Ez a hit pedig
a Krisztussal való találkozásból, Krisz-
tus megismerésébõl és a vele való barát-
ságból fakad.

2017-ben Indonéziában tartják a kö-
vetkezõ ázsiai ifjúsági találkozót. A pápa
indonéz fiatalokkal is találkozott, akik
nagyon szép kulturális mûsort adtak elõ,
amelyben bemutatták a félsziget kultúrá-
jának gazdagságát és sajátosságait. Öt
különbözõ kultúra táncait láttuk, ami ta-
núsítja, hogy az egymás befogadását,
megértését nehezítõ problémák jelen
vannak Indonéziában is. A koreai után a
nagyon eltérõ indonéz helyzet felé veze-
tõ újabb állomás jelzi, hogy az Egyház
milyen nagy utat jár be a különbözõ szi-
tuációk között. Továbbá azon kultúrák
és a helyzetek sokszínûségének csodáját
is mutatja, amellyel az Egyház találkozik
és szembesül, hogy az Evangélium által
segítse õket, hogy a legjobbat tudják
nyújtani önmagukból – zárta kommen-
tárját a szentszéki szóvivõ.

Magyar Kurír

Buzdítani kell a fiatalokat

Ezt az utat kell választanotok. Ez az út az,
amely leküzd mindent, ami fenyegeti a re-
ményt, az erényeket és a szeretetet élete-
tekben és kultúrátokban. Ezáltal fiatalsá-
gotok ajándék lesz Jézusnak és a világnak.

Mint fiatal keresztények, nem pusztán az
Egyház jövõjének vagytok egy része: szük-
séges és szeretett része vagytok az Egyház
jelenének is! Maradjatok egységben, hogy
építsetek egy szentebb, még misszionáriu-
sabb és alázatosabb egyházat, egy olyan
egyházat, amely szereti és imádja Istent,
szolgálja a szegényeket és a magányosokat,
a betegeket és a kirekesztetteket.

Keresztény életetekben számos kísér-
téssel találkoztok majd, mint a mai evan-
géliumban a tanítványok (Mt 15,21–18).
El akarták küldeni az idegent, a szüksé-
get szenvedõt, a szegényt és a vigaszra
szorulót. Ezek az emberek megismétlik
az evangéliumi asszony kiáltását:
»Uram, segíts rajtam!« A kánaáni
asszony kérése mindenkinek a kiáltása,
aki szeretetet, befogadást, Krisztussal
való barátságot keres. Ez a kiáltása
annyi embernek névtelen városainkban,
kiáltása sok kortársunknak, kiáltása
azoknak a vértanúknak, akik ma is üldöz-
tetést és halált szenvednek el Jézus neve
miatt: »Uram, segíts rajtam!« Ez a kiál-

tás gyakran a mi szívünkbõl is felszáll:
»Uram, segíts rajtam!« Válaszoljunk, de
ne úgy, mint azok, akik elküldik a hozzá-
juk fordulókat, mintha a szükséget szen-
vedõk szolgálata akadályozna bennün-
ket abban, hogy közel legyünk az Úrhoz.
Nem! Olyannak kell lennünk, mint Krisz-
tus, aki minden segélykérésre szeretettel,
irgalommal és együttérzéssel válaszol.

Végül ennek a találkozónak a harma-
dik témája: »Ébredjetek!« – arról a fele-
lõsségrõl szól, amelyet az Úr rátok bíz.
Kötelességetek, hogy éberen õrködjetek,
hogy ne engedjétek, hogy a nyomások, a
kísértések és bûneink vagy mások bûnei
ellankasszák érzékeinket az életszentség
szépsége, az Evangélium öröme iránt! A
mai zsoltár arra buzdít bennünket, hogy
szüntelenül örüljünk és énekeljünk. Aki
alszik, nem tud se énekelni, se táncolni, se
örülni. Kedves fiatalok, »Isten, a mi Is-
tenünk megáldott minket« (Zsolt 67,6),
tõle kaptunk »irgalmasságot« (vö. Róm
11,31). Irgalmassága révén üdvözültünk.

Kedves ázsiai fiatalok! Abban re-
ménykedem, hogy egységben Krisztussal
és az Egyházzal, ezen az úton fogtok jár-
ni, Mária Anyánk, add, hogy vágyako-
zunk Jézusra; anyai szereteteddel segíts
nekünk, hogy elvigyük õt másoknak,
hogy hûségesen szolgáljuk és tiszteljük
õt mindenkor és mindenütt, ebben az or-
szágban és egész Ázsiában”

Vatikáni Rádió

ÁZSIAI IFJÚSÁG...

(Folytatás az 1. oldalról)

Hiszen azok az országok, amelyek
szintén a németek szövetségesei voltak,
de még a háború alatt kiugrottak, jól jár-
tak. Kozma Imre úgy vélekedett, talán
emiatt ébredt fel a német lakosságban a
magyarokkal szembeni adósságtörlesz-
tés vágya, és ez elsõsorban a magyarok-
nak küldött adományok formájában va-
lósult meg – fejtette ki.

Hozzátette: fontos volt, hogy a németor-
szági máltaiak a kezdeményezés mögé áll-
tak. A szervezet hitelesítette a segélyakciót,
és egyben mozgósította is azokat, akik segí-
teni akartak. A kilencszáz éves máltai rend
erkölcsi hitele, tekintélye jelentette az em-
bereknek a garanciát, hogy adományaik el-
jutnak oda, ahol szükség van azokra.

Az MMSZ 1989-es megalapítása pe-
dig még erõsebben összekapcsolta a két

országot – hangsúlyozta Kozma Imre,
hozzátéve, így 1989 nyarán már kézen-
fekvõ volt a nyugatnémet képviselet szá-
mára, hogy az MMSZ-tõl kérjen segítsé-
get a keletnémet menekültek ellátásában.

Kozma Imre, aki 1977-tõl húsz éven
keresztül a volt zugligeti Szent Csa-
lád-templom plébánosa, kijelentette: az
az egyházközség volt az MMSZ „böl-
csõje”. Ott jött létre egy olyan újszerû
keresztény közösség, amelyben a közös-
séghez való tartozás egyben a karitatív
munkával való azonosulást is jelentette.
Úgy fogalmazott, ezek az emberek áttör-
ték saját határaikat, megszabadultak ön-
zésüktõl, és közösségi emberekké vál-
tak. Õk vállalták magukra a XII. kerület
legkiszolgáltatottabb embereinek gon-
dozását. Így 1989 nyarán, amikor sok
ezer embernek kellett segíteni, a közös-
ség tagjai már megfelelõ tapasztalattal
rendelkeztek – mondta az interjúban
Kozma Imre. �

A BEFOGADÁS...

(Folytatás az 1. oldalról)

Szent István ugyanakkor azt hagyta
örökségül intelmeiben, hogy az egynyel-
vû, egyszokású ország gyenge, esendõ.
Orosch János ezért is hangsúlyozta, hogy
Árpád-házi szentjeink és az õket követõ
magyar szentek milyen ragyogó példát
mutattak erre. Szent Erzsébettõl kezdve
sok szent magyar asszony: feleségek,
édesanyák és szerzetesnõk szereztek elis-
merést külföldön a magyaroknak. Ugyan-
akkor nem szabad elfeledkeznünk arról,
hogy mi, magyarok is milyen sokat kö-
szönhetünk azoknak
a szent asszonyok-
nak, például a bajor
Boldog Gizellának.

Az érsek ezt kö-
vetõen kitért arra,
hogy manapság
mennyire jellemzõ
az, hogy csak azt
vesszük figyelembe
a keresztény hitbõl,
ami tetszik nekünk.
A bûn állapotát el-
hagyjuk, de nehe-
zünkre esik arról le-
mondani, ami a bûn-
ben kellemes. Tekintetünket ugyanúgy
hátra, a bûnre fordítjuk, ahogy Lót felesé-
ge tette, vagy a választott néphez hasonló-
an visszavágyunk az egyiptomi húsos fa-
zekakhoz. Kierkegaard jegyezte le, hogy
az ír keresztények szándékosan nem me-
rítették be a keresztvízbe a gyermekek
jobb kezét, hogy az pogány maradhasson:
hogy forgathassa vele késõbb a kardot, és
más rosszat is tehessen vele. Szent István
jobbja azonban nem egy pogány testrész,
az Úr Jézus áldását osztogatta ez a kéz –
figyelmeztetett Orosch János.

A nagyszombati érsek számba vette,
milyen megtévesztõ nézetek fenyegetik
a keresztényeket manapság is, mint pél-
dául az újpogányság, az õsmagyar gon-
dolkodás, a hedonizmus, az okkultizmus
különbözõ válfajai vagy mondjuk az eu-
tanázia elfogadása. Szent Pál szavai hoz-
zánk is szólnak: ugyanazt valljuk mind-
nyájan, ne szakadjunk pártokra.

A kommunista rendszerben az Egyhá-
zat elnémították, bezárták – mondta
Orosch János, aki szerint ezzel a rendszer
kétszínû embereket nevelt. Sokan meg-
szokták ezt a fajta magatartást, és ma is
eszerint élnek, ezért lehetséges az, hogy
olyan kevés az összetartás, az emberséges

magatartás, a másik
melletti kiállás.

Szent István a leg-
értékesebb öröksé-
get, Jézus Evangéli-
umát hagyta ránk –
fogalmazott az ünne-
pi szónok. Elsõ kirá-
lyunk nemzetét má-
sokat tisztelõvé tette,
és a Boldogságos
Szûzanya oltalmába
ajánlotta. Ezért nem-
csak a múltunk di-
csõ, jövõnk is ígére-
tes – mondta a fõ-

pásztor, aki azt javasolta, hogy mi, ma-
gyarok mindenekelõtt a keresztény hit
gyakorlásában legyünk nagyok.

A szentmise végén hagyományos mó-
don megtartották a Szent Jobb-körmenetet.

A szertartáson részt vett Áder János
köztársasági elnök, Orbán Viktor minisz-
terelnök és Darák Péter, a Kúria elnöke,
valamint az állami, társadalmi és kulturá-
lis élet számos képviselõje. A testvéregy-
házak képviselõi között közel-keleti ve-
zetõk népes küldöttsége is jelen volt.

Magyar Kurír

SZENT ISTVÁN...

(Folytatás az 1. oldalról)

Orosch János nagyszombati érsek
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Benkõ Antal – a tavaly elhunyt jezsuita
szerzetes fél évig volt a lelkivezetõnk a
pécsi szemináriumban – a szektákról és
az új vallásokról szóló sorozatában tisz-
tázta számunkra az egyházak, a szekták
és az új vallások fogalmait, és rámutatott
a szekták terjedésének néhány szempont-
jára. Az õ könyve alapján szeretnék én is
elkövetkezõ cikkeimben bemutatni né-
hány új szektát és új vallást. A téma aktu-
alitását az is adja, hogy itt, Londonban és
Anglia-szerte sok Magyarországról érke-
zett, munkát keresõ fiatal igyekszik kö-
zösséget is találni. És korántsem mind-
egy, valóban találnak-e befogadó, élõ, hi-
teles keresztény közösséget, vagy netán
felszippantja õket valamilyen „gazdasági
szekta” (például a szcientológia) vagy va-
lamely más, új keletû álvallás, amelybõl
esetleg csak nehezen szabadulhatnak,
esetleg súlyos lelki sérülésekkel.

Nem a szekták kritikája a célom, in-
kább csak néhány veszélyre igyekszem
felhívni a fiatalok figyelmét. Döntõ fon-
tosságú kérdés egy magát kereszténynek
hirdetõ vallási közösség hitelességét ille-
tõen, hogy mit tanít Jézusról.

Nemcsak közösségek, hanem „a ma-
guk módján” hívõ emberek körében is ta-
lálkozhatunk például Jézus és az Egyház
szembeállításával, amit így fogalmaznak
meg: „Jézus igen – Egyház nem”.

A Katolikus Egyház vezetõi – Ferenc
pápa és a püspökök – újra és újra foglal-
koznak földrészünk, Európa újraevange-
lizálásával, a szekularizált Európa lelki
megújításával. A tények ugyanis azt mu-
tatják, hogy a megkereszteltek nyolcvan
százaléka nem gyakorolja vallását, leg-
feljebb csak keresztelés és temetés alkal-
mával közeledik egy egyházhoz.

Az elvilágiasodás, szekularizáció két-
ségtelen tény. A vallásszociológusok
megfigyelték, hogy a nyugati világ csak
egy bizonyos szinten szekularizálódott.
A szakralitás, a sacrum nem tûnt el be-
lõle egészen, sokkal inkább áthelyezõ-
dött: megtalálható például bizonyos
újpogány eszméket valló közösségek-
ben, mint a Magyarországon növekvõ
népszerûségnek örvendõ sámánizmus-
ban. Vagyis nem arról van szó, hogy a
kereszténységtõl távol került embertö-
megek érzéketlenek volnának a
szakralitás, a transzcendencia iránt, in-
kább arról, hogy azt másutt, az ezotéria
világában, keleti és egyéb vallásokban,
esetleg ezek elemeibõl kreált új világ-
magyarázatokban keresik. Világosan ki
kell mondani: Európa ma nem keresz-
tény – ám ez nem jelenti azt, hogy ne
volna valamiképpen vallásos. Vagyis az
emberek keresnek „valamit”, érzékelik
az „e világon túlit”, a természetfölöttit.
Még Jézus is „szerepet kap” számos
ilyen új keletû lelki-szellemi mozga-
lomban. Más kérdés, hogy milyet…

A mai világban egyesek talán éppen a
szektákban találják meg a szeretet mele-
gét. Vannak, akik a közömbösségbõl
vagy talán az ateizmusból térnek meg,
mások viszont eltávolodnak az Egyház-
tól, az intézménytõl, mert valami miatt
kiábrándultak, mert nem találták meg a
vallási élményt, amit talán egy új imakö-
zösség vagy akár a keleti vallások elmél-
kedési gyakorlatai nyújtanak nekik…

Vagyis: Jézus igen – a hierarchikus
Egyház nem? Erre a kérdésre fogunk vá-
laszt keresni a továbbiakban!

(Folytatjuk)
János atya Londonból

Gyerekeknek

A F Ü Z E T

Mindnyájan úgy születünk, hogy egy
kis lufit szorongatunk a markunkban, rá
van írva: gondjaim, bajaim. Aztán életünk
során akkorára fújjuk magunknak, amek-
korára csak akarjuk. – Gyerekkoromból
emlékszem erre a mondásra, családunk
öreg barátja és orvosa, Pali bácsi mondo-
gatta gyakran. Arra utalt vele, hogy van-
nak emberek, akik minden kis kellemet-
lenséget hajlamosak eltúlozni, minden kis
sérelmet szándékos bántásnak érezni – és
lassan képesek elhinni azt a képtelenséget,
hogy az egész világ az õ bosszantásukra,
gyötrésükre lett teremtve.

Aligha véletlenül emlékszem Pali bá-
csinak erre a bölcs megállapítására, mi-
vel a szüleim is gyakorta ismételgették
nekem. Merthogy én is ilyen gyerek vol-
tam. Rendkívül szerencsétlennek érez-
tem magam, ha valami olykor nem sike-
rült, ha rossz jegyet kaptam, ha harmadik
nekifutásra sem tudtam megoldani a ma-
tematikapéldát vagy levertem a lécet ma-
gasugráskor. Ráadásul az a fiú sem akart
észrevenni, akit én már rég észrevettem.
És amikor belenéztem a tükörbe, akkor
megértettem, hogy miért. Mert csúnya
vagyok – és egy tízéves lány számára
aligha lehet ennél nagyobb tragédia.

Szüleim próbálták magyarázni, hogy
nem vagyok csúnya, csak kicsit szeplõs,
és ez majd elmúlik. Hogy nem keseregni
és dühöngeni kell, ha valami nem megy
elsõre, hanem újra és újra megpróbálni.
Hiába mondogatták, nem nagyon hittem
nekik, hogyan is hittem volna! Mit lát-
hatnak õk a világból, ha azt se látják,
hogy én mennyire csúnya vagyok?!

Elkeseredésemben néha azt hittem,
nekem sose fog sikerülni semmi.

Ilyen hangulatban érkezett el a tizedik
születésnapom.

Nem sok kedvem volt az egészhez,
akkoriban nemigen tudtam örülni sem-

minek. Minek is örültem volna? Nos,
éppen ebben próbált segíteni az egyik
ajándék. Mert édesapám – ellentétben
velem, pontosabban azzal a kamasz-
lánnyal, aki akkor voltam – nem adta
fel, hogy biztasson és bátorítson: ne ad-
jam fel! Pedig sok-sok hiábavaló pró-
bálkozás állt már mögötte. Emlékszem,
hosszas magyarázatokkal igyekezett
meggyõzni, kizökkenteni fásult rossz-
kedvembõl. Egyszer egy különleges fi-
zikai kísérlettel is megpróbálkozott: egy
szelet vajas kenyeret élével a föld felé
tartva tízszer egymás után leejtett a
földre. „Látod, néha a vajas felére esik,
néha meg nem. Ne felejtkezz el errõl,
különben még elhiszed, mindig a vajas
felére esik, mindig a rosszabbik lehetõ-
ség valósul meg…”

És hogy ezt el ne felejtsem, a születés-
napi ajándékok között találtam egy szép
füzetet, amelyre az volt írva: Mi jó tör-
tént ma velem? Édesapám azt kérte, min-
dennap írjak ebbe a füzetbe.

Évekig írtam is. És napközben figyel-
tem, mi jó történik velem – hogy este le-
gyen mit írnom. Néhány hónap múlva
már nem kellett olyan nagyon figyel-
nem, könnyebben észrevettem, hogy bár
továbbra sem vagyok jó magasugró, de
kis gyakorlással mégis valamivel maga-
sabbra tehettük a lécet. A matek nem lett
az erõsségem, de a zongorázásban sokat
fejlõdtem. És ha az a fiú nem is, de egy
másik észrevett. Aki csinosabb is volt, és
nem zavarták a szeplõim.

Ez jutott eszembe a napokban, a soka-
dik születésnapomon. És az is, hogy ve-
gyek egy szép füzetet a legkisebb uno-
kámnak, hátha neki is segít megtanulni
azt, amit annak idején szerencsére ne-
kem is sikerült. Észrevenni: mennyi
minden jó történik velem.

Erzsébet néni

„Család és szociális fejlõdés a teljes élet és a missziós szeretetközösség megvalósulá-
sáért” – ez volt a témája annak a családpasztorációs találkozónak, amelyet augusztus
4. és 9. között, tartottak Panamában, a latin-amerikai pápai bizottság szervezésében.

A pápai üzenetet Raúl Martín püspök,
az argentínai Santa Rosa fõpásztora, a
Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák
Tanácsa család, élet és ifjúság részlegé-
nek elnöke olvasta fel a kongresszus
megnyitóján. A panamai családpasztorá-
ciós konferenciát az októberi vatikáni
rendkívüli szinódushoz kapcsolódóan
szervezték meg, amelynek középpontjá-
ban szintén a család áll.

Üzenetében a pápa kifejezi, hogy tel-
jes szívével csatlakozik a megbeszélés-
hez, és elismerését fejezi ki a kezdemé-
nyezésért, amely a család olyan kedves
és fontos értékét mozdítja elõ.

„Mi a család?” – teszi fel a kérdést
üzenete elején a Szentatya. Kiemeli: leg-
égetõbb problémáin és szükségletein túl
a család „szeretetközpont”, ahol a köl-
csönös tisztelet és szeretetközösség tör-
vénye uralkodik, amely képes arra, hogy
ellenálljon a világ „hatalmi központjai”
részérõl érkezõ támadásoknak, manipu-
lációknak, uralmi törekvéseknek. A csa-
lád lehetõvé teszi, hogy leküzdjük az
egyén és a társadalom szembeállítását. A
családban mindenki befogadásra talál,
idõsek és gyermekek egyaránt. Senkit
sem rekesztenek ki a családból, amely
bölcsõje a találkozás és a párbeszéd kul-
túrájának, a szolidaritásra és a természet-
felettire való nyitásnak.

Ferenc pápa kiemeli a család két sajátos
jellemvonását: a stabilitást és a termékeny-
séget. Az elsõ aspektus a halálig tartó hû-
séges szerelembõl származik, és az emberi
társadalom alapvetõ szövetét alkotja, an-
nak összetartó, kohéziós erõt és szilárdsá-
got ad. Ami a termékenységet illeti, nem
pusztán az új nemzedék születését jelenti,
hanem egy „új világ” létrejöttét is, a lét lá-
tóhatárának kiszélesedése által. A remény-
telenség és a vereségek ellenére a tisztele-
ten és bizalmon alapuló együttélés lehetsé-
ges, mert a család – szemben a világ mate-
rialista felfogásával – az embert nem szû-
kíti le meddõ haszonelvûségre, hanem irá-
nyítja és elkíséri legmélyebb vágyait.

A család az evangelizáció tárgya és
egyben alanya. Olyan alapvetõ tapaszta-
lat, amely növeli az ember Atyaisten felé
való nyitottságát. A család az a hely,
amelyben a hit az anyatejjel keveredik.
Ebbõl a nézõpontból a családi szeretet
megnemesít minden emberi cselekvést,
és növeli azok értékét.

A pápa emlékeztet arra a három kulcs-
szóra, amellyel mindig élni kell a család-
ban: bocsánat, köszönöm és kérem.

Ferenc pápa imádkozik a Guadalupe-i
Szûzanyához, hogy közbenjárására min-
den család legyen „az élet, az egyetértés
és a hit” forrása.

(Magyar Kurír)

B O C S Á N A T , K Ö S Z Ö N Ö M , K É R E M …
Pápai üzenet a latin-amerikai családpasztorációs kongresszusra

Fiataloknak

J É Z U S – A S Z E K T Á K T A N Í T Á S Á B A N

A gyerek meg is született, és hála Isten-
nek, teljesen egészséges. Kétéves korá-
ban õt is elhozták hozzám, és anyja ekkor
boldogan mondta nekem: „Ez az én har-
madik gyermekem annyira tele van ener-
giával, hogy azt gondolom, hogy a Jóis-
tenhez visszatért elõzõ kisfiam minden
energiája is õrá szállt.”

Ebben az esetben tehát a szülõk hite és
szeretete megoldotta a fogyatékosság
problémáját, de a világban ma is élõ
sok-sok értelmi fogyatékos ember sorsa
nem ilyen szerencsés. A társadalomban
gyakran megvetéssel és gúnyolódással
találkoznak. Másodrangú, sõt értéktelen
személynek tekintik õket. Fõképpen a
szegény országokban kevés a kórház és
az egyéb egészségügyi intézmény, amely
emberhez méltó életet tudna biztosítani
nekik. Ezért nagyon rászorulnak imáink-
ra. És azokért is imádkozzunk e hónap-
ban, akik az értelmi fogyatékosok szol-
gálatának áldozatos munkáját végzik.

Evangelizációs imaszándék: Hogy a
keresztények, Isten szavától ihletve, el-
kötelezzék magukat a szegényeknek és
a szenvedõknek nyújtandó segítségben.

Az az evangéliumi ige, amely a leghat-
hatósabban indít a szegények és szenve-
dõk segítésére Máté evangéliumának 25.
fejezete, amelyben maga Jézus, kevéssel
halála elõtt, elénk tárta a világ végén be-
következõ végítélet jelenetét. Ezzel a be-
széddel Jézus nem a végítélet pontos lefo-
lyásáról akarta tájékoztatni hallgatóit –
ez a szöveg is példabeszéd, mely értelme-
zésre szorul. Üzenete azonban világos.
Jézus világbíróként mond ítéletet az egész
emberiségrõl. Õ, akit annak idején a jú-
deai helytartó, Pilátus elítélt, ekkor majd
a mindenség uraként mond döntõ ítéletet
az emberek végsõ sorsáról. A felmentõ, il-
letve elmarasztaló ítélet okát és mércéjét
pedig Jézus abban jelöli meg, hogy földi
életünkben segítettük-e rászoruló ember-
társainkat, vagy pedig elmulasztottuk a
segítségnyújtást. Hogy embertársainkkal
szembeni viselkedésünknek miért van
ilyen örök érvényû jelentõsége, Jézus a

következõ két tömör mondatban fogal-
mazza meg: „Amikor megtettétek ezt egy-
nek a legkisebb testvéreim közül, nekem
tettétek”, illetve, „amikor nem tettétek
meg ezt egynek e legkisebbek közül, ne-
kem nem tettétek meg”.

A szentírás-magyarázók sokat gon-
dolkodtak azon, hogy kiket nevez itt Jé-
zus „legkisebb testvéreinek”. A napja-
inkban legelterjedtebb magyarázat sze-
rint, e „legkisebb testvérek” minden em-
bert jelentik. Jézus tehát azonosítja ön-
magát minden szenvedõ emberrel: ha
õket segítjük, Jézust segítettük, ha õket
nem segítjük, Jézust hagytuk magára.

E magyarázatot teszi magáévá a II.
Vatikáni Zsinat is következõ mondatá-
val: „Nem imádkozhatunk Istenhez, min-
denki Atyjához, ha az Isten képmására
teremtett egyes emberek iránt nem va-
gyunk hajlandók testvérként viseltetni.”
(Nostra aetate 5)

Élénken él emlékezetemben Japán két
kórházában tett látogatásom. Mindkettõ-
ben japán katolikus szerzetesnõk szolgál-
tak. Az egyik intézményben a nagaszaki
atombomba sugárzása következtében
megbetegedett emberek éltek. Már öregek
voltak, de testüket még mindig rongálták
a bomba sugarai. Éppen valami ünnepet
tartottak a kórházban, és az öreg betegek,
a kedves, fiatal japán apácák vezetésével
énekelgetve körtáncot jártak. Az apácák
nagy szeretettel biztatták és támogatták
az öregeket, pedig ezeknek az öregeknek
nagy része nem volt keresztény. A másik
kórházban fogyatékos gyermekeket ápol-
tak. Sok volt közöttük az értelmi fogyaté-
kos, és ez meglátszott külsejükön is. Az itt
szolgáló japán apácák is bámulatos türe-
lemmel és szeretettel viselték gondját a
rászorulóknak.

„Egynek a legkisebb testvéreim kö-
zül…” Akár ételre, akár szeretetre éhe-
sek, akár italra, akár megbecsülésre
szomjasak ezek a „testvérek”, ne men-
jünk el mellettük, csak saját ügyeinkkel
törõdve, ahogy – Jézus példabeszéde
szerint – a pap és a levita tette, amikor
meglátták az útfélen heverõ sebesültet.
Imádkozzunk e hónapban, hogy nálunk
is, és a missziós országokban is növeked-
jék a „másokért élõ emberek” száma.

Nemeshegyi Péter SJ

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)
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Floridai levél

S Z A K Á C S K Ö N Y V

A könyvkereskedésekben se szeri, se
száma a piacra dobott szakácskönyvek-
nek. S jóformán nincs az a terület, ame-
lyet ne vennének célba, az ínyenc falatok
elkészítésének praktikáitól az egészség
megõrzésének titkain át a különféle be-
tegségekben szenvedõk legmegfelelõbb
étrendjeiig. Ember – illetve háziasszony
– legyen a talpán, aki eligazodik ebben a
tömkelegben.

Mai témánk egy rendkívüli szak-
könyv, mely már a címével kiugrik a sor-
ból, hiszen ki látott már olyan ételekkel
foglakozó munkát, amelynek a borítójá-
ról egy hatalmas béka néz ránk, a címe
pedig: Béka a mocsárban. Nem kell
megijedni! (A „béka” késõbb szerepel
az édességek között egy ínycsiklandozó
csokis, vagyis „mocsár” sütemény re-
ceptjébe bújva.)

A szokatlan külsejû munka jótékony
célra született, egy dél-angliai iskola
tanári kara, teljes személyzete és a ma-
mák közremûködésével! Egész oldalas
fényképsorozatokról ismerjük meg a
mosolygós, bolondozó vagy komoly,
csinos egyenruhát viselõ fiúk és lányok
mindennapi életét, akik az egyes ételek-
hez fûzött megjegyzéseikkel színesítik
az amúgy sem unalmas munkát. Csak
egy példa a négyéves Alfred megjegyzé-
se: ha valamilyen ennivaló, akkor ká-
poszta szeretnék lenni, mert akkor senki
sem enne meg…

Mielõtt tovább mennék, meg kell
említenem, hogy személyes „érdekelt-
ségem” is van ebben a könyvben,
ugyanis Angliában élõ keresztlányom
ötéves kislánya, Francesca, kétszer is
szerepel benne. Egyszer egy remek
cseresznyéspite otthonról hozott re-
ceptjével, majd egy banános édességet
kiegészítõ rajzával: felnõttet játszva,
magas sarkú cipõben, banán-szoknyá-
ban, gyöngysorral a nyaka körül uj-
jong a jól sikerült sütés után.

A gyerekek rajzai és megjegyzései
külön tanulmányt érdemelnének, hi-
szen ezek mind õszinte kijelentések,
akár jónak, felségesnek, akár rossz-
nak, ehetetlennek tartanak valamit.
Nem tudom, a két négyéves, Hugo és
Olivia honnan szedte ezt a feketén látó
elõjelzést, amely szerint a jövõ embe-
rei már csak „halott bogyókat, fákat,
papírost és füvet fognak enni…”

Említettem, hogy jótékony célra állt
össze a munka, mégpedig az egyik sú-
lyos vesebajjal, az Alport-szindrómá-
val kapcsolatban. Az Alport UK társa-
ság célja, helyesebben „missziója”,
hogy – a nemzetközi tudományos tár-
saságokkal, a családtagokkal, és a se-
gítõ egyénekkel karöltve – emberhez
méltó életet biztosítsanak a betegség-
ben szenvedõknek.

A borítólap belsõ oldalán az Alport
UK köszönetének kifejezésével felsorol-
ja mindazon cégeket, tekintélyes adomá-
nyokkal segítõ egyéneket, akik lehetõvé
teszik munkájukat.

A közkedvelt, nagy sikerû szakács-
könyveket író Lucy Young nagy öröm-
mel fogadta a gyerekek által „inspi-
rált”, elragadó munkát, mivel alapvetõ-
en fontosnak tartja, hogy ne csak a lá-
nyok, de a fiúk is megismerkedjenek a
fõzés tudományával, amely így kapcso-
latba hozza õket az uralkodó gazdasági
helyzettel is.

De Lucy ennél tovább megy, arra biz-
tatván mindenkit, hogy fõzzenek meg
mindent otthon! S ha úgy jön, osszák
meg a barátaikkal is. Ezzel a megjegyzé-
sével Lucy aláhúzza az egyre igazoltabb
tényt, vagyis, hogy a „terített asz-
tal”-nál közösen eltöltött értékes idõ
megszilárdítja a család alapját, és lehe-
tõvé teszi az oly fontos beszélgetéseket.

Bitskey Ella

Ezt a fogalmat a mai fiatalok már nem
ismerik, hiszen minden ilyesmit kis kap-
szulába tesznek (semmiség lenyelni), meg-
édesítenek. És különben is: az egykori fé-
lelmetes betegségek arca megszelídült. A
háború alatt és után fölfedezett antibioti-
kumok rövid úton végeznek velük. Bár fel-
üti fejét olykor egy-egy új, szörnyû jár-
vány, mint az AIDS vagy legújabban az
Ebola, de most nem errõl akarok szólni.

Az én gyermekkoromban (a harmin-
cas-negyvenes években) a betegségek-
nek is megvolt a maguk atmoszférája,
sõt rituáléja!

Hogy miért beszélek most errõl? Mi-
ért jutott ez az eszembe? Mert – épp az
ünnepek alatt – szörnyû torokfájást kap-
tam, s úgy bedagadt a mandulám, hogy
alig bírtam nyelni. Hozzá a hirtelen fel-
szökõ láz, a szárazon égõ szemek! Noha
nyomban bevettem egy Fenoxypent,
mégis fáradtnak, elesettnek éreztem ma-
gam, s ahogy bódultan hevertem a dívá-
nyon, fölmerült bennem egy s más…

Például szüleim, nagyszüleim aggo-
dalma, valahányszor beteg voltam! A
suttogó hangok, puha lépések az ágyam
körül. Hûs, fehér huzatok zizegése…

A magas lázat hûvös borogatással,
„prizniccel” húzták le. Átkötötték a
mellkast (micsoda borzongás!), a torkot,
de néha ecetes vízbe mártott kendõvel a
lábfejet is. Aztán megérkezett a „Doktor
bácsi”! Fémízû, hideg kanállal lenyom-
ta a lepedékes nyelvet – áááááá… –, be-
lenézett a torokba, és kimondta a konk-
lúziót: „tüszõs mandulagyulladás”.

Természetesen, meg is kopogtatta a
pácienst elõl-hátul, bõrére tapasztotta a
fülhallgatót:

– Mélyet lélegezni! Még egyszer! Na
még egyszer! Köhögjél néhányszor!
Úgy, jól van!

Az akkori patikusoknak nem volt olyan
könnyû dolguk, mint a maiaknak, akik
csak leemelik a polcról az elõírt gyógy-
szert. A régiek a legtöbb receptet maguk
készítették el, s gyakran sokat kellett ná-
luk várakozni. Létezett „kanalas orvos-
ság”, és léteztek különféle porok, amiket
a könnyebb elfogyaszthatóság kedvéért
nedves ostyába göngyöltek.

A betegségeknek megvolt a maguk
különleges étrendje is!

– Mit ennél kislányom? Készítsek ne-
ked egy kis almakompótot? Vagy inkább
madártejet?

A kompótban szúrós, fekete szegfûsze-
gek úsztak, a madártej vaníliaillatú, édes,
sárga levében pedig nagy fehér tojáshab-
puffancsok – akár az eget diszítõ bárányfel-
hõk… Valaki odaült az ágyam szélére, és
felolvasott a Boszporuszi tündérvilágból, a
Magyar Mese- és Mondavilágból vagy az
Ezeregyéjszakából… A madártej lágysága,
Szindbád hullámzó tengere, a griff- vagy
turulmadár szárnysuhogása… mindez egy-
befolyt, összeolvadt. Midõn látták, hogy el-
szenderedtem, óvatosan becsukták a köny-
vet, megigazították elcsúszott takarómat, és
kilopakodtak a szobából.

Sokszor pedig nem is aludtam „igazi-
ból”! Félig csukott pilláim mögül kíván-
csian, ámulva figyeltem az „egészsége-
sek világát”, mely annyira más volt,
mint az enyém. Õk sürögtek-forogtak,
míg nekem nem volt semmi feladatom,
semmi kötelezettségem. Kiléptem az élet
megszokott rendjébõl.

Mostanában gyakran gondolok erre:
a haldokló is hasonlóan érezheti magát.
Fekszik, fekszik s lassan hozzászokik az
elmúláshoz. Semmi esetre sem sajnálja
olyan mértékben önmagát, miként azt a
kívülállók hiszik: kezd átlényegülni ab-
ba a „másik dimenzióba”, mely az élõk,
az egészségesek számára érthetetlen,
fölfoghatatlan. S ez a szerencse! Ez a
Gondviselõ bölcs gondoskodása!

Saáry Éva

A taizéi Kiengesztelõ-
dés templomában mint-
egy négyezer fiatal rész-
vételével emlékeztek meg
az ökumenikus szerzetes-
közösség alapítója, Roger
testvér halálának kilence-
dik évfordulójáról augusz-
tus 16-án, szombaton.

A közösség elsõ veze-
tõjének tiszteletére az esti
ima idején az oltár köze-
lébe helyezték a Barát-
ság-ikont, amely az egye-
temes testvériséget jelké-
pezi, valamint a béke és
az egység meghatározó
szimbóluma a Taizéi kö-
zösség számára.

„Roger testvér életé-
ben mindennél elõrébb
való volt a Krisztusba ve-
tett töretlen bizalomból
fakadó öröm, a lélek bé-
kéjének boldogsága” –
fogalmazott esti elmélke-
désében Alois testvér, a
Taizéi közösség priorja.

A közösség vezetõje
hangsúlyozta: a megbo-
csátó szeretetbõl sugárzó

béke az egyetlen fegyver,
amellyel felvehetjük a
harcot az erõszakkal, em-
bertelenséggel szemben –
ahogy tette õ is huszonöt
évesen, a második világ-
háború hajnalán, amikor
Taizébe érkezett.

Napjainkban, a ször-
nyû gázai, iraki, ukrajnai
konfliktusok idején ne-
künk is így kell cseleked-
nünk: ott, ahol élünk,
ahol küldetésünk van.
Roger testvérnek meg-
gyõzõdése volt,
hogy a kereszté-
nyek rendkívüli
felelõssége a bé-
ke elõmozdítása.
Nem vagyunk te-
hetetlenek! Bíz-
nunk kell abban,
hogy minden hely-
zetben és idõben,
személyes éle-
tünkben és a vi-
lágban is az isteni
szereteté az utol-
só szó. Ha hagy-
juk, hogy ez az

Istenbe vetett bizalom át-
járja az életünket, ha mi,
keresztények egymással
kiengesztelõdve élünk,
akkor együtt Krisztus bé-
kéjének jele lehetünk az
egész világon – mondta
Alois testvér.

Ferenc pápa pünkösdi
felhívásához csatlakozva
Taizében július óta minden
vasárnap külön imádkoz-
nak a békéért a szerzetesek
és az odaérkezõ fiatalok.

(Taizé.fr)

K E S E R Û
O R V O S S Á G

Kevesen ismerték úgy
a magyar és a világirodal-
mat, mint a múlt század
vérzivataros korszakának
áldozatul esett Szerb An-
tal. A II. világháborút kö-
vetõ nemzedékek is – a
mai napig – szívesen for-
gatják azt a két vaskos kö-
tetet, amelyben Szerb An-
tal a magyar és a világiro-
dalomról összegyûjtött is-
mereteit foglalta össze.
Ellentétben Babits Mi-
hállyal, aki költõként a
XX. század elsõ felének
legjelesebb alkotói közé
tartozik, Szerb Antal nem
lexikális tudást halmozott
fel a két monográfiában.
Babits mûve, Az európai
irodalom némileg forrás-
munkaként szolgált Szerb
számára is, de inkább a
szárazon megírt egyetemi
tankönyveket idézi, és
még a szecesszió egyik
legjobb angol képviselõ-
jének, Aubrey Beardsley-
nek illusztrációitól sem
lesz élvezetesebb. Szerb
Antal 1934-ben kiadott,
magyar irodalomtörténe-
tének elõszavában nem
átallott a „régi humanisták
áhítatos pletykálkodásá-
ról” írni, ezen azonban
nem hálószobatitkok köz-
readását értette, hanem
személyes példaképeinek
az akkori korszakot és
egyént jellemzõ aprósága-
inak összegzését.

A pécsi egyetem Kom-
munikáció- és Médiatu-
dományi Tanszékének
munkatársa, Havasréti Jó-
zsef, a két világháború
közti magyar irodalmi élet
kiváló ismerõje, nemrég
vaskos kötetben tette köz-
zé több éven át folytatott
kutatásainak eredményét

Szerb Antalról. A tudo-
mányos igénnyel, de még-
is olvasmányosan megírt
pályaképbõl kirajzolódik
a múlt század elsõ felének
egyik igencsak talányos,
de egyben rendkívül ter-
mékeny alkotójának tragi-
kus élete. Megismerjük a
szellemes regényírót és a
nagy tudású irodalmárt,
aki a múlt század eleji zsi-
dó asszimiláció egyik jel-
legzetes képviselõje volt.

Szerb Antal Budapes-
ten született 1901-ben, ke-
reskedõ családban. Hat-
éves volt, amikor felvette
a katolikus hitet, kereszt-
apja a korabeli katoliciz-
mus kiemelkedõ szemé-
lyisége, Prohászka Otto-
kár székesfehérvári püs-
pök volt. Gimnáziumi ta-
nulmányait a pesti piaris-
táknál végezte, ahol iro-
dalomtanára Sík Sándor
volt. Egész gyerekkorát a
mûvészetkedvelõ család
légköre, a katolikus hit-
élet, a cserkészet és ki-
váltképpen a piarista pap-
költõtõl, Sík Sándortól
kapott szellemi útravaló
jellemezte. Már a gimná-
ziumban is rendkívül so-
kat olvasott, és ez a szen-
vedélye az egyetemen,
majd tanári pályája során

is megmaradt. Havasréti
József nemrég megjelent
könyvébõl is kitûnik,
hogy Szerb Antal elsõsor-
ban az irodalomnak élt, a
könyvemberek jellegze-
tes tulajdonságaival.

Élete végéig félénk,
törékeny ember maradt,
aki kerülte a feltûnést.
Sokan elefántcsontto-
ronyba húzódó, apoliti-
kus gondolkodónak tar-
tották, akit a katolikus
vallás egyetemessége és
lelki gazdagsága csodá-
lattal töltött el, ugyanis
érzelmi és intellektuális
biztonságérzetet nyújtott
számára. Egyetemi évei-
ben hitéletét tovább gaz-
dagította a francia neo-
katolikus szerzõk, ki-
váltképpen Paul Claudel
mûvei iránti érdeklõdé-
se. Rövidre szabott élete
során késõbb már kevés-
bé gyakorolta vallását,
hitét 1945 elején bekö-
vetkezett haláláig nem
vesztette el.

Az életmûvével foglal-
kozó szakirodalom igen-
csak kiterjedt, noha a
kommunizmus idején fõ-
leg egysíkú megközelítés-
ben tálalták munkásságát,
az elmúlt években meg-
szaporodtak a regényírói
és irodalomtörténészi al-
kotásaival foglalkozó írá-
sok. Havasréti Józsefnek
– egy-két apró pontatlan-
ságtól eltekintve – sikerült
olyan kötettel elõállnia,
amely mind a tudomá-
nyos kutatók, mind pedig
a Szerb Antal iránt érdek-
lõdõ átlagolvasó számára
élvezetes olvasmány.

(Havasréti József: Szerb
Antal,MagvetõKiadó,2013)

Vincze András

A K E R E S Z T É N Y E K R E N D K Í V Ü L I
F E L E L Õ S S É G E

A taizéi prior a békérõl és Roger testvérrõl

Ú J K Ö N Y V S Z E R B A N T A L R Ó L

Krisztus békéjének jele lehetünk
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Két szentmisét is celebrált a fõpásztor
az ausztriai településen: 10 órakor néme-
tül, utána magyarul. Mindkét esetben
zsúfolásig megtelt a templom hívekkel.
Nemcsak a közeli osztrák falvakból ér-
keztek zarándokok, hanem Magyaror-
szágról is.

Aki hisz Istenben, az nem lehet boldog-
talan, mondta szentbeszédében Veres
András. Nagyboldogasszony ünnepéhez
kapcsolódva kiemelte: bár sok minden el-
térítheti az embert Istentõl, de Isten senkit
nem hagy el. Mária is arra biztat minket:
kövessük Fiát. Éljük az evangéliumot, úgy
ahogy õ tette. Ezért jutalma sem maradt el:
a Megváltó magához emelte a mennyei di-
csõségbe. Ez vár ránk is.

Veres András hangsúlyozta: mai tár-
sadalmunkból hiányzik az együttérzés.
Emiatt bomlik fel sok házasság, mennek
tönkre emberi kapcsolatok. A hívõknek

meg kell tanulniuk együtt érezni mások-
kal, mert ez közösséget teremt. Kérte,
hogy a családok is gyakrabban imádkoz-
zanak együtt, mert így tudnak erõt merí-
teni egymásból.

A püspök kitért rá: a nemzetek közötti
együttérzés is hiányzik. Ezért van sok
háború a világon. Kérte a jelenlévõket,
hogy a békéért is imádkozzanak.

Meg kell tapasztalni a hit örömét,
mondta Veres András, és ezt akarja a
Szûzanya is megosztani velünk. Legyen
minden napunk legfontosabb célja, hogy
Istennel egyesülve éljünk. Akkor máso-
kat is meg tudunk ajándékozni a hit örö-
mével, fejezte be a megyéspüspök.

A szentmise végén nemcsak a Him-
nuszt énekelte a magyar közösség, ha-
nem régi imánkat, a Boldogasszony
Anyánkat is.

Molnár Péter

AKI HISZ, NEM LEHET BOLDOGTALAN

Veres András mutatott be szentmisé t Maria Weinbergben

Augusztus 17-én püspöki szentmisével ünnepelték Kovásznán a Szent István
tiszteletére száz éve felszentelt templom búcsúját. Ez alkalommal, a Szent Gel-
lért Erdélyi Lovagrend kezdeményezésére, felavatták Mindszenty József bíbo-
ros egész alakos szobrát.

A zsúfolásig megtelt templomban
Tamás József erdélyi segédpüspök mu-
tatta be a szentmisét. Homíliájában
hangsúlyozta: Szent István, a templom
névadója jó példája kell hogy legyen a
kovásznai hívõ közösségnek azért,
hogy továbbra is fennmaradjon, lélek-
ben erõsödjön.

Ezt követõen leplezték le Mind-
szenty József bíboros szobrát. A szo-
borállítást kezdeményezõ Imreh János
lovagrendi kancellár elmondta, õ csak
Kovács Gábor plébános kívánságát tel-
jesítette, aki mindig is egy Márton
Áron- és egy Mindszenty József-szob-
rot szeretett volna a templomkertbe.
Mindkét mû a dombóvári Varga Gábor

képzõmûvész alkotása. A sajtónak nyi-
latkozó mûvész tudatta, nagy megtisz-
teltetésnek tartja, hogy õt kérték fel a
munkára, és Kovászna lakóinak elké-
szíthette a szobrokat.

(Székely Hírmondó)

M I N D S Z E N T Y - S Z O B R O T A V A T T A K
K O V Á S Z N Á N

A FERENCES MISSZIÓ HUSZONÖT ÉVE
Jubileumi hálaadás a kárpátaljai Nagyszõlõsön

1989 augusztusában érkezett Munkácsra, majd Nagyszõlõsre Majnek Antal
ferences szerzetes. Szeptemberben két rendtársa, Zatykó László és Radics Dá-
vid is követte. Több évtizedes szünet után õk élesztették újjá a kárpátaljai feren-
ces missziót. A püspök a ferences közösségben adott hálát az elmúlt negyedszá-
zadért – tájékoztat a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye.

Az évfordulóra az azóta munkácsi
püspökké kinevezett Majnek Antal két
társa is Nagyszõlõsre érkezett, és a jelen-
legi és az egykori ferencesek, valamint a
környékbeli hívek közösen, ünnepélye-
sen adtak hálát a misszió huszonöt évé-
nek kegyelmeiért.

A szentmise elején Bán Jónás plébá-
nos köszöntötte a három jubilánst. Mint
mondta: amikor õk hárman eljöttek ide,
azt sem tudták, mire mondanak igent.
Olyan dologba vágtak bele, amit az em-
ber nem tesz meg csak úgy, hiszen bi-
zonytalan és veszélyes volt itt a helyzet.
De az Úristen titokzatos módon meghív-
ta õket erre, s õk az Isten barátságából
tették, amit tettek.

„Hálát adok értetek, különösen azo-
kért, akik akkor nagyon nagy szeretettel
fogadtak minket itt, és a többi helyein-
ken is. Örülök, hogy László atya és Dá-
vid atya elfogadta Jónás atya meghívá-
sát. Velük együtt kezdtük el a munkát.
Hegedûs Kolos akkori tartományfõnök
kérésére eljöttünk ebbe az ismeretlen vi-
lágba, ahol nagyon sok és sokszor kelle-
mes meglepetés fogadott minket, sõt azt
merném mondani, hogy egyre jobb hely-
zetbe kerültünk lelkileg, és ezt nektek
köszönhetjük. Fogadja el az Úristen a mi
hálaadásunkat! – fogalmazott hálaadó
beszédében Majnek Antal.

László atya a prédikációban többek
között arról beszélt, hogy a ferencesek
Kárpátaljára érkezése azoknak a pa-
poknak, híveknek köszönhetõ, akik
vállalták a szenvedést, a börtönt, és
hûségesek maradtak, s imáik nyomán
megmaradt a hit, és újabb ferences hi-
vatások születtek.

A szentmise végén a hívek hálájuk és
szeretetük kifejezéséül egy-egy szál ró-
zsát adtak át három elsõ papjuknak, majd
Majnek Antal püspök áldása zárta a
szentmisét.

A szentmisén a jubilánsok mellett
koncelebrált Bán Jónás, Hajas Ámosz és
Magyar Gergely, aki a közelmúltig a ma-
gyarországi ferences rendtartomány pro-
vinciálisa volt, augusztustól pedig Bán
Jónást váltja nagyszõlõsi plébánosként.

(Munkácsi Egyházmegye)

Dávid, Antal és László atya hálaadása

Magyarország kormányának képviselõi látogatást tettek a Nagybecskereki
Egyházmegyében a pusztulófélben levõ templomok és plébániaépületek ügyé-
ben. Az egyházmegye fõpásztora, Német László, nagybecskereki püspök ennek
kapcsán kiadott sajtóközleményét a Magyar Kurír tette közzé.

A Nagybecskereki
Egyházmegye hosszú
és nemes múltra tekint
vissza, hisz tudjuk,
hogy eredetileg a Szent
István által alapított
õsi csanádi egyházme-
gyéhez tartozott 1030-
tól 1918-ig. A Szent-
szék diplomáciai tevé-
kenységének köszön-
hetõen 1923-ban a
Szerb–Horvát–Szlovén
Királyság beleegyezett
a helyi egyház jogi
megszervezésébe Bá-
náti Apostoli Kor-
mányzóság néven. Az
elsõ apostoli kormány-
zónak P. Rafael Rodiæ OFM horvát szer-
zetest nevezték ki. A kormányzóság ak-
kori vallási összetétele – ami a katoliku-
sokat illeti – nagyon sokrétû volt. A hí-
vek abszolút többségét a németek (bánáti
svábok) képezték.

Habár a trianoni békediktátum után na-
gyon sok német és magyar elhagyta Bánát
területét, az 1935-ös statisztikai adatok
szerint a következõ volt a Bánáti Apostoli
Kormányzóság helyzete: plébánia: 64, to-
vábbi lelkipásztori területi szervezetek: 90,
hívek száma: 200 872, ebbõl német anya-
nyelvû: 111 182, magyar anyanyelvû: 78
980, szlávok (horvátok, csehek, szlová-
kok): 7484, bolgárok: 2667.

1944 októberétõl radikális változások
történtek a Bánáti Apostoli Kormányzóság
életében: rövid három év alatt eltûntek a
német anyanyelvû hívek, és velük együtt
nagyon sok templom és egyházi épület is.

II. János Pál pápa a Bánáti Apostoli
Kormányzóságot 1986. december 16-án
püspökségi rangra emelte Nagybecske-
reki Egyházmegye néven.

A Nagybecskereki Egyházmegyének
a 2011-es népszámlálás szerint 55 999
katolikus híve volt.

Ennek a fényében mûködik a Nagy-
becskereki Egyházmegye, és próbálja
megvalósítani elsõdleges feladatát: hir-
detni az Evangéliumot és segíteni az em-
bereket, hogy erõsítsék Istennel való
kapcsolatukat. Ez a feladat magába fog-
lalja a lelkipásztori munkát, a kulturális
örökség megõrzését, a szegényekkel va-
ló törõdést, továbbá az anyanyelvi és
vallási oktatás támogatását (egyházi kol-
légiumok mûködtetése).

Ezeknek a feladatoknak a megvalósí-
tásához természetesen anyagi források is
kellenek. A források összegétõl függõen
néha nagyon fájó, de szükséges döntése-
ket kell hozni, mérlegelve a feladatok és
lehetõségek közötti kapcsolatot.

Az 1935-ös és a 2011-es népszámlálá-
si adatok összehasonlítása alapján látha-

tó, hogy mára a hívek
száma a Nagybecs-
kereki Egyházmegye
területén az egynegye-
dére esett vissza.
Ugyanezt nem mond-
hatjuk el a templomok
és plébániák számáról.
Több mint egy tucat
településen vannak
templomaink és épüle-
teink hívek nélkül.

A Nagybecskereki
Egyházmegye csak kül-
földi források segítsé-
gével mûködik. Saját
bevételei az évi költ-
ségvetés nem egész tíz
százalékát fedik.

Pályázati pénzek segítségével, ame-
lyek legfõképpen Németországból,
Amerikából és Olaszországból érkez-
nek, sikerült az egyházmegye megalapí-
tása óta nyolc új templomot építenünk,
és legalább három tucat közösségnek fel-
újítani a templomát, méghozzá olyan ne-
héz idõkben, mint a kilencvenes évek há-
borúi és Szerbia 1999-es bombázása.

Az egyházmegye átszervezése, amely
2009-tõl folyamatban van, megköveteli,
hogy szembenézzünk olyan fájó ténye-
zõkkel is, mint az évtizedek óta (a hívek
és anyagi források hiánya miatt) szétesõ-
félben lévõ templomaink és az üresen ál-
ló, lepusztult plébániaépületek sorsa.

Az idén nyáron nagy médiafigyelmet
váltott ki az egyházmegye honlapján meg-
jelent közlemény arról, hogy a fent említett
helyzetet hogyan tudnánk megoldani.

Magyarország kormánya nagyon
gyorsan reagált a közleményben megje-
lentekkel kapcsolatban. A Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság, az Egyházi, Nemze-
tiségi és Civil Kapcsolatok Államtitkár-
sága képviselõi, valamint a Teleki Ala-
pítvány igazgatója 2014. augusztus 8-án
megtekintették a németcsernyei (Srpska
Crnja), párdányi (Meða) és módosi (Jaša
Tomiæ) templomokat. A küldöttséget
Csipak Csaba egyházmegyei irodaigaz-
gató várta Németcsernyén, és kísérte
õket itteni látogatásuk alatt. A magyaror-
szági vendégek elbeszélgettek a helyi hí-
võkkel és plébánosokkal, akik ellátják a
már felsorolt hívõközösségeket. A temp-
lomok megtekintése után a magyar kül-
döttség meglátogatta az egyházmegye
fõpásztorát, akivel többórás beszélgetés
keretében megtárgyalták annak lehetõ-
ségét és értelmét, hogy mit és hogyan le-
hetne megmenteni a jövõnek.

A Nagybecskereki Egyházmegye ne-
vében hálás köszönetem fejezem ki Ma-
gyarország kormányának, hogy ilyen
gyorsan és hatékonyan reagáltak ebben
az ügyben. �

M E G M E N T E N I A J Ö V Õ N E K
A Nagybecskereki Egyházmegye sajtóközleménye

Párdány roskadozó temploma

A közelmúltban németül is megjelent a
fiatal lengyel újságíró, Igor Janke Magyar-
országon nagy sikert ara-
tott könyve Orbán Viktor
miniszterelnökrõl. A mün-
cheni egyetem politológiai
tanszékén Igor Janke el-
mondta, hogy korántsem
kritikátlan rajongója Or-
bánnak, de korrekt köny-
vet akart írni, ezért nem
hagyta magát elragadtatni
sem a miniszterelnök lel-
kes híveitõl, sem pedig a
vele szemben állók vak
gyûlöletétõl. Igor Janke

elõször hazájában, Lengyelországban adta
közre könyvét, amelyet aztán lefordítottak

magyarra, most pedig a
hallei Schenk Kiadó gon-
dozásában németül is
megjelentették. A mün-
cheni egyetem egyik
dísztermében nagy szám-
ban megjelent érdeklõdõ
elõtt az idõközben haza-
tért müncheni magyar fõ-
konzul, Mydló Tamás
mutatta be Igor Janke
Viktor Orbán címen köz-
zétett kötetét.

(Fotó: Engel)

H A J R Á M A G Y A R O K – M Ü N C H E N B E N

Mydló Tamás fõkonzul és
Igor Janke, a szerzõ
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Ferenc pápa levele nemzeti ünnepünkre

Ferenc pápa levélben üdvözölte Áder
János köztársasági elnököt és Magyaror-
szág minden állampolgárát az augusztus
20-i nemzeti ünnep alkalmából. „Szívé-
lyes üdvözletemet küldöm Excellenciád-
nak és Magyarország minden szeretett
állampolgárának abból az örömteli alka-
lomból, hogy Szent István védnöksége
alatt most lesz nemzeti ünnepük. A Min-
denható Isten szeretõ gondviselésébe
ajánlva a nemzetet, imádkozom azért,
hogy minden magyar továbbra is az igaz-
ságra, az igazságosságra és az egységre
épülõ társadalom megteremtését segítse
elõ” – írta az egyházfõ.

Magyar nyelvû szentmisék Pozsonyban

Pozsony központjában mindennap
mutatnak be magyar nyelvû szentmisét
az Urunk születésének hírüladása, közis-
mert nevén a ferencesek templomában
(Františkánske námestie 2.) – hétfõn,
kedden és szombaton reggel 8 órakor;
szerdán, csütörtökön és pénteken este 6
órától. A vasárnapi szentmise délelõtt 9
órakor kezdõdik. Vasárnaponként este 6
órakor a virágvölgyi Szûz Mária menny-
bevétele-templomban (Blumentál, Flori-
ánske námestie) is tartanak magyar
szentmiséket.

Nehezíti a párbeszédet

Az Anglikán Közösség Yorkban
megtartott általános szinódusán július-
ban a szükséges kétharmados többséggel
szavazták meg a reformot, amely lehetõ-
vé teszi nõk püspökké szentelését.
Bernard Longley birminghami katolikus
érsek szerint ez újabb akadályt jelent az
egység felé vezetõ úton. „Ennek ellenére
tovább folytatjuk elkötelezettségünket
az ökumenikus párbeszédben, keresve a
mélyebb kölcsönös megértést és a gya-
korlati együttmûködést azokon a terüle-
teken, amelyeken erre lehetõség nyílik.”
Anglikán nõi püspökök már léteznek
egyébként más országokban, például az
Egyesült Államokban és Ausztráliában,
de Anglia ezidáig megosztott volt a kér-
dést illetõen, annak ellenére, hogy már
húsz évvel ezelõtt engedélyezte a nõk
lelkészi szolgálatát.

Kárpátaljáról Máriapócsra

Tizenötödik alkalommal zarándokol-
tak el kárpátaljai görögkatolikus közös-
ségek Máriapócsra. Útjuk hálaadás volt
a Görögkatolikus Egyház mûködésének
huszonöt évéért, ugyanis 1989-ben en-
gedélyezték újra tevékenységüket Uk-
rajnában. Háromszáz-tizennyolcan gya-
logoltak el Asztély-Beregsuránytól Má-
riapócsra. A kárpátaljai zarándokok Szent
Liturgiában adtak hálát a kétnapos gya-
logútjuk végén.

Szentszéki jegyzék

Dominique Mamberti érsek, a vati-
káni államközi kapcsolatok titkára egy
interjúban elmondta: a Szentszék nagy
aggodalommal kíséri figyelemmel a
közel-keleti keresztény közösségek
helyzetét. „Ezekben a napokban diplo-
máciai jegyzéket küldtünk minden
Szentszék mellé rendelt nagykövetség-
nek. Ez tartalmazza a Szentatya leg-
utóbbi felhívásait, amelyek az egész
közel-keleti helyzetre vonatkoznak.
Arra kérjük a képviseleteket, hogy jut-
tassák el az üzenetet kormányaikhoz.
Az a kívánságunk, hogy a nemzetközi
közösség viselje szívén a kérdést, mert
olyan alapvetõ elvek forognak kockán,
mint az emberi méltóság, a minden sze-
mély iránti tisztelet, a személyek és né-
pek közötti békés és harmonikus
együttélés.” A Gázai-övezetben foko-
zódó erõszak kapcsán a fõpásztor rá-
mutatott: tragikus és nagyon szomorú

helyzet ez, és fennáll a veszélye, hogy
hozzászokunk a konfliktushoz, és elke-
rülhetetlennek tekintjük.

Bombatámadás

Július 29-én reggel bombatámadás ér-
te a gázai Szent Család-plébánia melletti
épületet. Az iskola és a plébánia termei is
megrongálódtak. Jorge Hernandez gázai
argentin plébános a Fides hírügynökség-
nek elmondta: a célpont egy közeli, né-
hány méternyire fekvõ ház volt, amelyet
földig romboltak. Az izraeli hadsereg
már hétfõ délután sms-üzeneteket kül-
dött a városrész lakóinak, amelyben la-
kóhelyük elhagyására szólította fel õket.
Õk nem tudtak hová menni: a plébánián
ugyanis Teréz anya nõvérei és huszonki-
lenc fogyatékos gyermek, valamint ki-
lenc idõs asszony is él. Mivel veszélye-
sebb lenne kimenni velük az utcára, mint
bent maradni a plébánián, jelenleg a föld
alatti termekben találtak menedéket.

Ukrán válság

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) és a három történelmi
egyház július 29-én Ungváron kiadott
nyilatkozatában aggodalmát fejezi ki a
kelet-ukrajnai helyzet és a részleges ka-
tonai mozgósítás elindítása miatt. Fel-
szólítják az illetékes hatóságokat, hogy a
Kárpátaljáról behívott tartalékosokat ne
vigyék a háborús övezetbe. Az aláírók
érthetetlennek nevezik, hogy amíg a kár-
pátaljai fiatalokat behívják a hadseregbe,
addig kelet-ukrajnai hadköteles férfiak a
megyében menekült státuszt élveznek,
és mentesülnek a behívás alól.

Keresztény templom: nem

Szudánban a kormány elrendelte a ke-
resztény templomok építésének tilalmát.
Az indoklás úgy szól: a kisebbséget al-
kotó keresztények számához mérten már
így is elegendõ templom van. A 2005-
ben életbe lépett átmeneti alkotmány va-
lóban garantálja a Szudánban élõ keresz-
tények szabad vallásgyakorlását, de a
keresztények diszkriminációja és elnyo-
mása a politika és a joggyakorlat terüle-
tén nem új keletû – mondta Daniel Ad-
wok, a khartumi egyházmegye segéd-
püspöke.

Digitalizálás

Mintegy negyvenmillió oldal: ezt tar-
talmazza a tavaly létrehozott Digita Va-
ticana nonprofit szervezet projektje,
amely a Vatikáni Könyvtár nyolcvan-
ezer kéziratának digitalizálását célozza.
Felbecsülhetetlen értékû és igen sérülé-
keny kincsrõl van szó, amely ki van téve
a fény, a páratartalom és a hõmérséklet
viszontagságainak. A Vatikáni Könyvtár
anyagához csak szaktudósok férhetnek
hozzá: ezért a digitalizálás történelmi le-
hetõséget kínál nem csupán a megõrzés-
re, hanem a tudás terjesztésére is. Az ere-
deti kéziratok atombiztos bunkerben ma-
radnak állandó hõmérséklet és páratarta-
lom mellett, míg a digitalizálásnak kö-
szönhetõen lehetõvé válik az anyagok
közvetlen tanulmányozása.

Szíria

A dzsihadista fegyveresek legalább
huszonhét katonát öltek meg augusztus
7-én egy észak-szíriai hadi bázison – ad-
ta hírül a Vatikáni Rádió. Mario Zenari
érsek, damaszkuszi apostoli nuncius sze-
rint nemcsak a keresztényeket, hanem a
többi vallási kisebbséget is veszély fe-
nyegeti. Szíriában továbbra is véres há-
ború dúl, és a helyzetet még bonyolul-
tabbá teszi a dzsihadisták elõrenyomulá-
sa, mivel a térségben vissza akarják állí-
tani az Iszlám Kalifátust. Augusztus ele-
jén két fiatal olasz lányt raboltak el, akik
önkéntesként egészségügyi segítséget
nyújtottak a lakosságnak. �

M E S É S T Ö R T É N E T E K
Egyedi gyógykezelés a Bambino Gesu-gyermekkórházban

Borbándi Gyula július
23-án délután hunyt el bu-
dapesti otthonában, csend-
ben, családja körében. A
Széchenyi-díjas író, törté-
nész, rádiós és folyó-
irat-szerkesztõ, a magyar
ötvenhatos emigráció ki-
emelkedõ alakja kilenc-
vennégy éves volt.

Borbándi Gyula 1951
és 1984 között Gyulai Er-
nõ néven a Szabad Euró-
pa Rádió munkatársa volt. 1951-ben
részt vett az emigránsok által szerkesz-
tett Látóhatár folyóirat megindításában,
késõbb ennek fõmunkatársa, majd fõ-
szerkesztõje, 1958–1990 között pedig az

Új Látóhatár felelõs
szerkesztõje volt. 1992
óta a Magyar Szemle,
1995 óta a Bécsi Napló
szerkesztõbizottsági tagja
volt.

Úgyszólván minden
jelentõs emigráns folyó-
iratban jelentek meg írá-
sai, így a nyugat-európai
katolikusok Életünk cí-
mû havilapjában is. Kö-
tetei nélkülözhetetlen for-

rásmunkák, élvezetes olvasmányok, a
magyar irodalom és szellemtörténet ma-
radandó darabjai – olvasható a feleség,
Juhász Olga megbízásából az MTI-hez
eljuttatott közleményben. �

E L H U N Y T B O R B Á N D I G Y U L A

Különleges terápiával járulnak hozzá a római Bambino Gesu-gyermekkór-
házban a kis betegek állapotának javulásához: a kezelt gyerekek által írt mesé-
ket színészek adják elõ a Mesés történetek címet viselõ weboldalon.

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy jó sárkány, aki csak a rosszakra
fújt tüzet…” A klasszikus mesékhez ha-
sonlóan kezdõdnek a kis betegek saját
történetei, amelyeket immár egy video-
mesekönyvbe is összegyûjtöttek, amely
a www.storiefavolose.it honlapon érhetõ
el – tájékoztat Lucia Celesti doktornõ, a
Bambino Gesu befogadóközpontjának
és játszóházának felelõse.

A kórházban a gyermekek kezelése-
kor nemcsak a konkrét betegséggel
foglalkoznak – hangsúlyozza a doktor-
nõ –, hanem teljes látókörûen, az egész
személyre figyelve. Ebben pedig a já-
téknak is jut szerep, akár egy-egy mese
elmondása is részét képezheti a terápi-
ának. Az eredeti ötlet tehát a meseterá-
pia volt, ehhez kapcsolódóan született
meg a kórház kommunikációs csapatá-
nak „bolondos” gondolata, hogy a gye-
rekek által kitalált történeteket híres
színészek meséljék el.

Minden gyerek magában hordja saját
betegségének tapasztalatait, a saját félel-
meit, amelyek tehát egyénenként külön-
bözõek – mondja Lucia Celesti, hozzáté-
ve, hogy a mesében rejlõ gyógyító erõ
nem mai felfedezés, hanem nagyon is
õsi. Minden gyerek sajátos félelemmel
érkezik a kórházba: van, aki az onkológi-
ától retteg, ahová kerül; van, aki a fehér-
tõl fél, mert a kezeltek ruhája fehér, de a
terápia során a fehéret valami varázsla-

tossá tudja változtatni a képzeletében…
Van, aki például valamelyik zajos vizs-
gálókészüléktõl tart, de ez a képzeleté-
ben egy ûrhajóvá alakul át.

A gyermekek meséi tehát számtalan kü-
lönbözõ nézõpontból születnek, de a mese
minden esetben arra szolgál, hogy a mesélõ
feldolgozza a félelem élményét, és azt vala-
mi varázslatos dologgá nemesítse – a gye-
rekek pedig ezáltal kis hõsökké válnak.

A gyerekek lelkesednek a világ me-
sés megközelítéséért. Hiszen mennyire
más az, ha valaki egyszerûen csak azt
mondja egy gyereknek, hogy „el kell
végezni rajtad egy mágnesrezonanciás
vizsgálatot”, vagy ha a gyerek úgy tud-
ja ezt a vizsgálatot megélni, mint egy
fantasztikus történetet. Mennyire más
élményt kap, ha írásba tudja foglalni, el
tudja mesélni ezt úgy, mint egy utazás
kezdetét, amely egy mesebeli világba
vezet, a Star Trek világába – ekkor a
saját ûrhajóján õ maga lesz a gyõztes.
Ez a történetbe való belefeledkezés Lu-
cia Celesti szerint nemcsak a gyerme-
kek számára adott, hanem a felnõttek-
nek is: valamennyi gyerekség szeren-
csére sokunkban megmarad.

A Bambino Gesu-kórház még több szí-
nész ingyenes munkájára számíthat külön-
leges kezdeményezéseik folytatásában,
mert – ahogy Lucia Celesti fogalmaz – „a
boldogság és a jó dolgok fertõzõek”.

Magyar Kurír

Fernando Filoni bíboros, Ferenc pápa küldötte augusztus 15-én megérkezett
Erbílbe, az iraki Kurdisztán fõvárosába. Itt találkozott sok kitelepítettel, akik-
nek távozniuk kellett a Ninivei-síkságról az Iszlám Állam dzsihadistáinak erõ-
szakos támadásai miatt.

A Vatikáni Rádiónak adott interjú-
jában Filoni bíboros elmondta: „Az el-
sõ dolgom az volt, hogy felkeressem a
püspököt, akinek kertjében, magában
a templomban és még 23 helyen – egy-
házi iskolákban, templomokban – ez-
rek találtak menedéket. Másokat csa-
ládok fogadtak be. Az emberek na-
gyon nehéz körülmények között él-
nek, a szabad ég alatt. Szerencsére
nincs hideg, sõt nagyon meleg van. Az
emberek éjszaka is a szabadban alsza-
nak, a gyermekeket védettebb helye-
ken, termekben helyezték el.”

Filoni bíboros felkeresett néhány
menekülttábort. Nagy elkötelezettsé-
get és nagylelkûséget tapasztalt a kur-
disztáni kormány és a helyi kurd veze-
tõk részérõl. Mindenki kifejezte nagy
háláját a Szentatyának a menekültek
iránti figyelméért.

A bíboros átadta a püspököknek a
pápa anyagi segítségét, amelyhez sok
nagylelkû ember csatlakozott adomá-
nyával. Az emberek nem pusztán az
anyagi támogatásért hálásak a pápá-
nak, hanem elsõsorban azért, mert a
hangját hallatta ebben a rettenetes
helyzetben, amely 160 ezer keresz-
tényt és egyéb kisebbségekhez tarto-
zót érint. Szükség van a nemzetközi
közösség politikai és katonai segítsé-
gére is, mivel Kurdisztán nem tud el-
látni ennyi menekültet.

Fernando Filoni bíboros, a pápa iraki
küldötte azt is elmondta a Vatikáni Rádi-
ónak, hogy Barzani elnök szerint a kur-
dok a végsõkig elkötelezték magukat,
hogy megvédjék földjüket, és mindazo-
kat a keresztényeket és kisebbségeket,
akik ott élnek.

Magyar Kurír

S Z Ü K S É G V A N A N E M Z E T K Ö Z I
S E G Í T S É G R E
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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!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspöké-
nek irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipászto-
ri Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@ katolikus.hu �

A Z É L E T K Ö N Y V É B Õ L

ÉLETÜNK
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Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19

E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de
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A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET

MELLÉKELTÜNK.

MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Mi-
sézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; www.magyarkatolikusok.co.uk

Észak-Anglia:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános, St.

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Ashby De La Zouch, Bir-
mingham, Bolton, Derby, Leeds, Leicester, Liver-
pool, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield,
St. Helens, Wolverhampton. Manchesterben min-
den szombaton este 8-kor St. Augustin Roman
Catholic Church (Az egyetem mellett).

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész, Wie-

ner Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, tel.: 0043-1/526 49 72; fax:
0043-1/ 526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hónap
utolsó vasárnapján 17.00-kor; Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.katoli-
kus.at; Baden, minden hónap második vasárnapján
16.30-kor, Leesdorfer Hang Str. 74., 2500-Baden.

Pázmáneum: Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elões-
ti szentmise: szombatonként 17.00-kor. http://
www.pazmaneum.katolikus.hu

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, tel.:
0043-3352/34108. E-mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 10.00-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 9.00-kor.

Eisenstadt/Kismarton: Szentmise minden hó
3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner Kirche,
Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043- 316/68 21
2421, otto.molnar@laposte.net; és Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvanhollo33@ yahoo.
de; szentmise a hónap elsõ vasárnapján 10.30 órakor,
a második vasárnap elõtti szombaton 18.00 órakor, a
többi vasárnapokon 17.00 órakor Kalvarienberg-
Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. vasár-
napján, Richard Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043-
732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz, Wels.

Klagenfurt: Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 15.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.

BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmise
minden vasárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de
l’Arbre Bénit 123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-
2/64 96 188, mobil: 0032-487/614 063, e-mail:
ihavas@piar.hu. Misézõ helyek: Leuven, Hága/
NL, Luxembourg.

Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, szentmise

minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-
75010 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. Misézõ helyek: Grenoble, Nizza.

Lotharingia: Misézõ hely: Nancy.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján

15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni: Ft.
Tompa József, Ungarische Kath. Mission, Zirbelstr.
23, D-86154 Augsburg, tel.: 0049-821/ 21 93 93 30
vagy 0049-821/21 93 93 24, vagy mobil: 0049-152/23
16 27 53. E-mail: augsburgimisszio@web.de; www.
augsburgimisszio.de

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40 vagy Kölnben:
tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische 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: Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpful 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049-
221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:

Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darm-
stadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katho-
lische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Land-
mann-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 Katholi-
sche Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/982637, fax: 0049-89/
985419. E-mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Padeborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osnabrück, Bie-

lefeld, Marl, Münster, Dortmund, NeukirchenVluyn.
Érdeklõdni: Ft. Bagossy István, Kath. Ung. Mission,
Middelfeld 24, D-48157 Münster-Handorf. Tel.:
0049-251/32 65 01; fax: 0049- 251/144 29 31.
E-mail: ungarische-mission@bistum-muenster.de

Passaui Egyházmegye:
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,

D-94121 Salzweg, Tel.: 0049-8505/1229.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Dr. Tempfli Imre, Ungarische Ka-

tholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katoliku-
sok.de, és Ft. Pilis György, Walfischgasse 17,
89073 Ulm, tel.: 0049-731/388 561 15, e-mail:
gyorgypriest@yahoo.com

Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen-
Frommern, Biberach, Böblingen, Friedrichsha-
fen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Hork-
heim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen,
Schwäbisch-Gmünd, Weingarten.

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel. és fax: 0039/06 6530 796, mobil: 0039/348 79
52 165, e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misé-
zõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e
Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 –
00186 Roma és a Szent Péter-bazilika Magyarok
Nagyasszonya-kápolnájában minden kedden
8.00-kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Copernico 9,
kivéve jan., júl., aug., szept.).

Magyar misék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Kovács Gergely, Pontificio
Consiglio della Cultura, V-00120 Cittá del Vati-
cano, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Fribourg:Érdeklõdni: Petrovay Zsolt, e-mail:
zs.petrovay@bluemail.ch

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3.
szombat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. Eugène-
Grasset 12, Lausanne.

Bern: Ft. Pál István Röm. Kath. Ungarnmissi-
on, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasár-
nap 8.50-kor. www. ungarnmission.ch; a Sacré
Couer- templomban, Feierabendstr. 68. �

Kedves Testvérek!

A makói Római Katolikus Temetõ
Kriptakápolnájában évek óta méltatlan
állapotok uralkodnak, felújítása az anya-
gi háttér hiánya miatt húzódik. Tervünk,
hogy átalakítjuk és felújítjuk a temetke-
zési helyet, így méltó nyughelye lehet
mindazoknak, akik már oda vannak te-
metve, és azoknak, akik igényesen hely-
reállított kriptakápolnánkat választják
majd temetkezési helyként. A felújítást,
melynek költsége számításaink szerint
800 000 HUF körül várható, 2014 nya-
rán szeretnénk elvégeztetni. Terveink
megvalósításához kérjük a kedves test-
vérek nagylelkû támogatását.

Hálás köszönettel:
Pálfai Zoltán plébános /
dr. Kõszegi Béla
Szent István Király Plébánia
H-6900 Makó
Szent István tér 22/A

Bankszámlaszám:
11735074-20010836

Switf kód:
OTPVHUHB

IBAN:
HU14 1173 5074 2001 0836 0000 0000

Keresztelés: Wittmann Richárd, dr.
W. Tibor és Angéla kisfia 2014. július
6-án a müncheni Damenstift-templom-
ban részesült a keresztség szentségében.

Bérmálások: Ágoston László, Bíró
Noémi, Csatár Izabella, Ciorhan Vivien,
Erli Jennifer, Kraus Laura, Kürtök Lé-
nárd, Mekker Júlia.

A K Ü L H O N I M A G Y A R S Á G É R T

Tíz eredményes szervezet képviselõje és egy jeles személyiség vehette át a
Külhoni Magyarságért Díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestõl és Potápi
Árpád János nemzetpoilitikáért felelõs államtitkártól augusztus 19-én Budapes-
ten, a Parlamentben.

A kitüntetettek között volt a Gyulafe-
hérvári Egyházmegye karitászszerveze-
te, amelynek célja a szegénységben élõk
társadalmi reintegrációja, motivált és
szakképzett személyzet biztosítása, és
ezáltal a helyi közösségek fejlesztése.
Elismerést kapott az erdélyi reformátu-
sok Diakónia Keresztény Alapítványa,
amely a betegek és hátrányos helyzetûek
segítését, a keresztény értékek képvise-
letét és a közösségi felelõsségvállalás
erõsítését vallja feladatának.

A díjazottak között szerepelt az
1973-ban nyílt, azóta immár mûvelõ-
dési központként is jól ismert cserná-

toni Haszmann Pál Múzeum; a hagyo-
mányõrzés terén jeleskedõ alsózelei
Zele törzs, a Szlovákiai Magyar Tár-
sadalmi és Közmûvelõdési Szövetség
(régi nevén Csemadok), a vajdasági
magyar közösség nemzeti önazonos-
ságának megtartásáért 47 éve tevé-
kenykedõ Középiskolások Mûvészeti
Vetélkedõje nevû civil szervezet,
amely évente hatszáz középiskolást
„mozgósít”. Kitüntették az idén het-
ven esztendõs délvidéki Magyar Szó
címû napilapot, amely szót emelt a dél-
szláv háború esztelensége és a kisebb-
ségi jogok csorbítása ellen. Ugyancsak
elismerésben részesült a jelenleg 110
településre eljutó, a helybeli magyar
lakosság objektív tájékoztatását szol-
gáló Kárpátalja hetilap, továbbá a
svédországi Õrszavak Anyanyelvápo-
ló Egyesület, a Kanadai Magyar Kultu-
rális Tanács.

A kitüntetettek között szerepelt Ta-
más Aladárné Szûcs Ilona tanítónõ,
aki 2011-ben felvette a magyar állam-
polgárságot, ezt követõen a szlovák
kormány megfosztotta szlovák állam-
polgárságától. �

H I R D E T É S E K

Szeretettel várjuk családias szállodánk-
ban Budapesten, a Budai Vár közelében. A
Beatrix Hotel felújított szobái minden
igényt kielégítenek. Csendes környezet, in-
gyenes zárt parkoló. Az újság olvasóinak
10 % engedményt adunk! T.: 0036–1/275
0550, http://www.beatrixhotel.hu

Házigondozást, ápolást, betegfel-
ügyeletet, betegellátást vállal bentlakás-
sal, 55 éves magyar nõ, 36 éves gyakor-
lattal, kizárólag magyar családnál,
Ausztriában v. Németországban. Önélet-
rajzzal, erkölcsi bizonyítvánnyal, refe-
renciákkal rendelkezik. Elérhetõségek: tel.:
0036–70/245–0340, e-mail: n.Ildiko1958@
gmail.com


