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A HIT MÉLYEBB
ÉRTELMET AD

A BETEGSÉGNEK
„Bízzuk magunkat az irgalmas Jézus-

ra, miként Mária: Bármit is mond, tegyé-
tek meg!” – ez a központi témája Ferenc
pápa üzenetének, melyet a Betegek 24. Vi-
lágnapjára írt. A pápai dokumentum mag-
ja a kánai menyegzõ evangéliumi elbeszé-
lése, amit a pápa az „Egyház ikonjának”
nevez. A Betegek Világnapját a Lourdes-i
Boldogasszony emléknapján, február 11-
én tartják.

„Miért éppen én?” – erre a betegséggel
kapcsolatban sokszor felvetett kérdésre vála-
szol Ferenc pápa a Betegek Világnapjára írt
üzenetében. A kérdés fõként súlyos betegség
esetében merül fel azok lelkében, akik na-
gyon szenvednek. „A kérdés az ember lelke
mélyét érinti, amikor az emberi létezés vál-
ságba kerül, és az ember fellázad ez ellen.”
„Könnyen meglehet – írja a pápai üzenet –
hogy az ember enged a reménytelenség kí-
sértésének.” Ám éppen ezekben a nehéz pil-
lanatokban mutatkozik meg az Istenben való
hit pozitív lehetõsége. A hit, noha nem szün-
teti meg a betegséget vagy a fájdalmat, mégis
olyan értelmezést kínál, mellyel fel lehet fe-
dezni annak a mélyebb értelmét, amit az em-
ber megél. Ezt az „értelmezési kulcsot” Má-
ria, Isten Anyja adja nekünk, aki ismeri az
utat, mely mind közelebb visz Jézushoz.

Ferenc pápa a betegekhez írt üzenetében a
kánai menyegzõ történetét elemzi, melyet az
„Egyház ikonjának” nevez, középpontjában
Jézus irgalmasságával, akit az apostolok kö-
zössége és az elõrelátó és imádkozó Mária
vesz körül. Mária megvigasztalja a gyermeke-
it, aki vigyázó és jóságos szemeivel törõdik a
betegekkel. Mária gondoskodásában vissza-
tükrözõdik az Isten gyengédsége, ami eltölti
azok lelkét is, akik a betegeket ápolják, akik
érzik, hogy „a szükség kínja nagy” és a szere-
tet szemeivel tekintenek a világra.

Ferenc pápa üzenetében megemlékezik az
anyákról, akik ott állnak beteg gyermekeik
ágya mellett: és szól a fiakról-lányokról, akik
idõs szüleiket gondozzák, de az unokákról is,
akik nagyszüleikkel törõdnek; õk mindnyájan a
Szûzanya kezeire bízzák magukat. Mit is kér-
jünk szenvedõ szeretteink számára? – teszi fel a
kérdést a pápa. Az egészséget, válaszolja meg
azonnal, hiszen Jézus maga az Isten Országá-
nak a jelenlétét éppen a gyógyításokon keresz-
tül mutatta meg. Ám van ennél valami na-
gyobb, kérjük a békét, az élet derûsségét, mely
a szívben születik meg Isten ajándékaként.

A pápai üzenet ráirányítja a figyelmet
azokra a szolgákra, akik megtöltötték a hor-
dókat vízzel, amit Jézus aztán borrá változta-
tott. Õk névtelen személyek, de nagyon sokat
tanítanak nekünk, mert nagylelkûen engedel-
meskednek a felszólításnak, azonnal és jól
megteszik azt, amit kértek tõlük, bármiféle pa-
naszkodás vagy számítgatás nélkül. Ez azt
mutatja nekünk, hogy Krisztus számít a mi
közremûködésünkre, a készségünkre a rászo-
rulók és a betegek szolgálatában. Lehet, hogy
ez fáradságos és súlyos szolgálat, mégis az Úr
azt átalakítja valami isteni dologgá, mert má-
sok szolgálata Krisztushoz tesz bennünket ha-
sonlóvá. Mi mindannyian lehetünk tehát kéz,
kar és szív, mely segíti az Istent, hogy betöltse
a sokszor láthatatlan csodáit és így kövessük
Mária példáját. Jézus ugyanis mindig jobb
borrá alakítja át az életünk vizeit. (...)

(Vatikáni Rádió)

T O R K O S S Á G É S B Ö J T

A lelki élet mesterei egyöntetûen vallják, valamennyi bûn alapja a hét fõbûn:
a kevélység, az irigység, a harag, a torkosság, a bujaság, a restség és a fösvény-
ség. Nagyböjt kezdetén ezek közül a torkosságról szólnánk bõvebben egy régi,
de igen értékes könyv (Tanquerey: A tökéletes élet) alapján. A könyv nyelvezete
néhol régiesnek tûnhet, de a benne rejlõ igazság mit sem változott.

A torkosság a táplálkozásnak, az evés-
nek és az ivásnak rendetlen szeretete. A
rendetlenség abban áll, hogy az ember az
élvezetet önmagáért keresi, és ezzel kife-
jezetten vagy hallgatólagosan célt csinál
belõle, azok példájára, akiknek istenük a
has; vagy abban áll, hogy valaki túl sokat
eszik vagy iszik, és ezzel árt az egészsé-
gének vagy a józanságának.

A hittudósok négyféle módot sorol-
nak fel, ahogyan az evésben és ivásban
hibázni lehet:

1. Az idõ elõtti étkezés – ha valaki
elõbb eszik, mint szüksége volna rá; az
étkezésre megszabott idõn kívül, csak
azért, hogy torkosságát kielégítse.

2. Ínyenckedés – ha valaki ínyenc fa-
latokat keres, szereti a túlzott gonddal el-
készített ételeket, hogy nagyobb gyö-
nyörûségét lelje benne.

3. Túl sok étel fogyasztása – ha valaki
többet eszik, vagy iszik, mint amennyit a
természet vagy akár az étvágya megkí-
ván, és ezzel egészségének árt. Az ilyen
embert nagybélûnek nevezik a világban.

4. Falánkság – ha valaki mohón eszik,
gyûrve magába az ételt, akár az állatok.

A torkosság bûne abban áll, hogy a
lelket a test szolgájává teszi, eltompítja
az értelmi és erkölcsi életet és észrevét-
len lejtõn lecsúsztatja az embert az érzé-
kiség bûneibe, amelyek alapjukban véve
szintén a torkosságnak fajai.

Az az elv vezessen a torkosság le-
küzdésében, hogy a táplálkozásban ta-
lálható élvezet nem cél, hanem csak
eszköz; és következésképpen alá kell
rendelni a hittõl megvilágított termé-
szetes észnek. A hit pedig azt mondja
nekünk, hogy az asztal élvezeteit meg
kell szentelni: jó szándékkal, józanság-
gal és önmegtagadással.

Táplálkozásunkban vezessen tisztes-
séges és természetfölötti szándék: Ne
úgy együnk, mint az állat, amely nem ke-
res egyebet, mint az élvezetet. Sem úgy,
mint a pogány bölcselõ, aki megelégszik
a tisztességes szándékkal, de tovább nem
megy. Együnk úgy, mint keresztények-
hez illik: tegyük ezt is Isten nagyobb di-
csõségére, és hálával emlékezzünk meg
Isten jóságáról, amely megadta nekünk
a mindennapi kenyeret; a szeretet szel-
lemében, azzal a szándékkal, hogy visz-
szaszerezzük erõnket Isten és a feleba-
rát szolgálatára. Ezzel eleget teszünk
Szent Pál intelmének, amelyet az elsõ
keresztényekhez intézett: „Akár esztek,
akár isztok, akár bármi mást tesztek,
mindent Isten dicsõségére cselekedje-
tek” (1Kor 10,31).

A szándéknak ez a tisztasága betartatja
velünk a józanságot, azaz a kellõ mértéket.
Mivel azért eszünk, hogy éljünk, egészsége-
sen kell ennünk, hogy egészségesen éljünk.

Ágota a keresztény ókor leghíresebb
szentjei közé tartozik. Élete és halála fe-
lõl csak a számos változatban ránk ma-
radt szenvedéstörténet tájékoztat.

A szicíliai Katániában született, elõ-
kelõ szülõk gyermekeként. A fiatal,
Krisztus szeretetére vágyó leány hamar a
kéjvágyó helytartó, Ouintianus mester-
kedéseinek célpontjává lett. Ouintianus
letartóztatta a szépséges Ágotát, és az
egyik hírhedt örömtanyára vitette. Ott az
intézmény tapasztalt vezetõnõjének kel-
lett volna a leány átnevelésérõl gondos-
kodnia. De a hölgy gyorsan fölismerte,
hogy Ágota esetében a kívánt változást
nem lehet elérni. Ezért a helytartó maga
lépett akcióba. Ágotát bíróság elé állítot-
ták, kihallgatták, megkínozták és börtön-
be vetették. Kínzások egész sorát kellett
kiállnia. Amikor a földühödött bíró sem-
mire sem ment, poroszlóival szinte ha-
lálra verette, majd levágatta a leány mel-
lét. Mindezek után azonban a börtönben
olyan megerõsítésben részesült, amilyen
még a legendákban sem gyakran fordul
elõ: a gaztett utáni éjszakán megjelent
elõtte Szent Péter és meggyógyította. A
nyilvánvaló csodát semmibe véve Quin-
tianus tovább folytatta a gyalázatos eljá-
rást. Végül Ágota az újabb bántalmazá-
sok következtében meghalt a börtönben.

Tiszteletét az indította el, hogy szülõ-
városa, Katánia, a szent vértanúságának
elsõ évfordulóján csodásan megmene-
kült az Etna kitörésétõl. A lakosság a
vértanú sírjáról elhozott fátyollal segít-
ségét kérve vonult a megsemmisítõ láva-
folyam elé, és az február 5-én minden
várakozás ellenére megállt. Szent Ágota
híre és tisztelete gyorsan elterjedt Szicí-
lián kívül az egész Egyházban. Rómában
Symmachus pápa egy régi templomot
szentelt neki a Via Aurelián, Nagy Szent
Gergely pedig az egykori ariánus temp-
lomot szentelte a tiszteletére.

Tûzvész és földrengés ellen hívják ol-
talmul, õ az ércöntõk, a kohászok és a bá-
nyászok védõszentje. A középkorban a ti-
zennégy segítõszent között találjuk. Fõleg
a mellbetegek fordulnak hozzá.

A 6. századi Jeromos-féle martiroló-
gium február 5-re teszi Szent Ágota te-
metését. Ünnepét Rómában a 6. század
óta ülik.

(Szentek élete)

Szent Ágota
Ünnepe: február 5.

L É P J Ü N K B E A Z I R G A L M A S S Á G
K A P U J Á N !

Ferenc pápa megnyitotta az Irgalmasság szentévét

Ferenc pápa december 8-án a Szent Péter-bazilikában megnyitotta az Irgal-
masság szentévét. A pápa homíliájában méltatta a II. Vatikáni Zsinatot, melyen
a zsinati atyák ötven évvel ezelõtt megnyitották az Egyház kapuját a kortárs vi-
lág felé. A Szentatya elõdje, XVI. Benedek emeritus pápa is jelen volt a szent ka-
pu megnyitásakor.

Ferenc pápa a következõ sza-
vakkal fordult homíliájában a hí-
vekhez: „Ez a rendkívüli szent-
év is kegyelmi ajándék. Aki
belép azon a kapun, felfedezi
az Atya irgalmasságának
mélységét, aki mindenkit el-
fogad és mindenki elé sze-
mélyesen megy. Õ az, aki
keres minket! Õ az, aki elénk
jön! Ez az év arra szolgál,
hogy növekedjen meggyõzõdé-
sünk az õ irgalmasságában. Meny-
nyire megsértjük Istent és az õ ir-
galmát, amikor elsõként azt állítjuk,
hogy bûneinket megbünteti az õ ítélete,
ahelyett, hogy elébe tennénk: bûneinket
megbocsátja az õ irgalma (vö. Szent
Ágoston: De praedestinatione sancto-
rum 12, 24)! Igen, így van! Az irgalmat
az ítélet elé kell helyeznünk, és Isten
ítéletét minden esetben irgalmassága fé-
nyében kell néznünk. A szent kapun va-
ló átlépés tehát éreztesse meg velünk,
hogy részesülünk a szeretetnek, a gyen-
gédségnek ebben a misztériumában.

Hagyjunk fel minden félelemmel és
szorongással, mert az nem illik

ahhoz, aki szeretve van. Éljük
át inkább a mindent átalakító

kegyelemmel való találko-
zás örömét.

Ma, amikor itt, Rómában
és minden egyházmegyé-
ben a világon átlépünk a
szent kapun, egy másik ka-

puról is szeretnénk megemlé-
kezni, arról, amelyet ötven év-

vel ezelõtt a II. Vatikáni Zsinat
atyái tártak ki a világ felé. Erre az

évfordulóra nem csak a zsinati doku-
mentumok gazdagsága miatt emléke-
zünk, melyek napjainkig a hitben tett
nagy elõrehaladásról tanúskodnak. A
zsinat elsõdlegesen egy találkozás volt.
Igazi találkozás az Egyház és korunk
emberei között. Ezt a találkozást a Szent-
lélek ereje jellemezte, aki arra indította
Egyházát, hogy elõjöjjön a zátonyok kö-
zül, melyek sok éven át magába zárták,
hogy lelkesen újrakezdje missziós útját.

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K O K

Februárra

A palesztinai zsidóság nem alkotott egységes tömböt a kezdõdõ kereszténység
idejében. Az arisztokrata réteghez tartozó szadduceusok nem hittek a feltáma-
dásban, nem osztották a messiásvárást, liberálisok voltak. A vezetõ szadduceu-
sok a pogány hatalommal való együttmûködésüket vallási tradicionalizmussal
ellensúlyozták. Az együttmûködés és a hagyománytisztelet azonban nem zárta
ki liberalizmusukat.

A farizeusok spiritualisták voltak, a tör-
vény betû szerinti megtartásának lelkiségét
hirdették. A farizeizmus lelkiségi irányzatot
képviselt a zsidóságon belül éppúgy, mint a
fiatal kereszténység, de a két irányzat ellen-
tétes irányba fejlõdött. (…)

Josephus Flavius zsidó történetíró beszá-
mol egy harmadik csoportról is a zsidósá-
gon belül, az esszénusokról. Az esszénusok
minden más csoporttal szemben álltak. (…)

Szokásaik szerint sok mindenben ha-
sonlított életük az elsõ keresztényekéhez.
De tanításukban a különbségek szembe-
tûnõk. Az esszénusok szigorúan tartották
a szombatot. Kutatták a Szentírást. A pró-
féták könyveinek titkos értelmét igyekez-
tek kideríteni. Az esszénus tanítás szerint
a világ végén kerül sor Isten utolsó belé-
pésére a történelembe, amikor lezajlik a
jó és rossz végsõ csatája.

Az Újszövetségben van néhány hely,
mely párhuzamba állítható a kumráni ira-
tok néhány helyével. Ilyen az Efezusi levél
6. fejezete, mely a keresztény ember lelki
harcra való felkészülését ecseteli. Meg-
gyõzõ párhuzam azonban nem található az
újszövetségi és a kumrani iratokban.

Az õskereszténység szûkebb értelem-
ben a jeruzsálemi Egyházat jelenti,
melynek életérõl az Apostolok Cseleke-
detei számolnak be. Tágabb értelemben
magában foglalja az apostolok által ala-
pított egyházakat is, melyek Palesztinán
kívül éltek. A jeruzsálemi közösség tör-
ténelmi jelentõsége az, hogy biztosította
a folytonosságot az Ó- és Újszövetség
között. Hitvallása ugyanakkor tartalmaz-
za azt a többletet, ami a keresztényeket
megkülönböztette a zsidóságtól.

Az elsõ keresztények, bár nem vetették
el az ószövetségi hitet, kifejtették saját hit-
vallásukat. A kereszténnyé lett zsidók val-
lották, hogy a Názáreti Jézusban eljött az
Isten által megígért Messiás, a Krisztus.
Szerintük a Messiás eljövetele nem törést
jelentett az ószövetségi üdvtörténetben,
hanem csak beteljesedést. Krisztusban tel-
jesítette Isten minden ígéretét, melyeket
Ábrahámnak és a szövetség többi tagjának

tett. Megkoronázta a szövetséget, melyet
Mózes által kötött népével.

Az új szövetség népéhez az tartozik, aki
megkeresztelkedik. Az új szövetség népe
nem tartotta magára nézve kötelezõnek a
körülmetélést, a régi szövetség jelét. A ke-
resztények hitték és vallották, hogy Jézus
Krisztus Igéje ugyanaz az isteni Ige, aki
Mózeshez, vagy a próféták által szólt.

Az evangéliumok párhuzamba állítják
Jézus életének egyes eseményeit az ószö-
vetségi üdvtörténettel. Szent Máté evan-
géliuma ugyanolyan drámaian írja le Jé-
zus születését, mint az Ószövetség Móze-
sét. A benne rejlõ utalás világos: Jézus az
új Mózes, Isten új népének vezére. Az
evangéliumok kiemelik, hogy Jézus taní-
tása minden szempontból megfelel az
Ószövetség hagyományainak. A zsidóság
hagyományait tökéletesíti. Az evangéliu-
mok szerint Jézus több, mint Mózes,
több, mint a próféták, õ a megígért Meg-
váltó. Messiási mivoltát Isten a halálból
való feltámasztás által nyilatkoztatta ki. A
feltámadás miatt jutottak az õskereszté-
nyek a meggyõzõdésre, hogy Jézus Isten
Fia, és Krisztus Mózes és az ószövetségi
próféták fölé emelkedik.

A keresztényeket a messiáshit köti
össze a zsidókkal, de egyúttal ez az, ami
el is választja õket. A zsidók szerint Jé-
zus nem lehet a megígért Messiás, mert a
kereszten halt meg. A Messiásnak dicsõ-
ségben kell eljönnie. A keresztények a
prófétákra hivatkoztak, Izajás próféta
könyve 53. fejezetére. A próféta Isten
szenvedõ szolgájáról beszél. A szenvedõ
szolga Isten kegyeltje és szenvedésének
megváltó ereje van. Ugyancsak kedvelt
hivatkozási hely lett Jeremiás könyvé-
nek 31. fejezete (a 31-34 versek), mely
szerint Isten szenvedõ szolgájának halá-
la új szövetség kötését jelenti a néppel.

Palesztinában nazarénusoknak nevez-
ték a keresztényeket, mert a „Názáreti”
híveinek vallották magukat. Antiochiá-
ban kezdték õket krisztusinak nevezni,
eleinte gúnyból, késõbb azonban a ke-
resztények vállalták ezt a nevet A

khrisztianoi szó nem a keresztre utal, ha-
nem Krisztusra. A keresztények „krisz-
tusiak”, Krisztusról, a Felkentrõl neve-
zettek.

A zsidók nemcsak Palesztinában él-
tek, hanem az egész világon szétszóród-
va. Valószínû, hogy nem minden zsidó
hagyta el Mózessel Egyiptomot. A többi
diaszpóra története visszanyúlik a babi-
loni fogság korába. Az asszírok és babi-
lóniaiak deportálták a zsidókat. Így jöt-
tek létre a keleti diaszpórák. Az itt élõ
zsidók életkörülményei nagyon külön-
böztek. Az asszírok szétszórták a depor-
táltakat, míg a babilóniaiak meghagyták
õket egy tömbben. A babilóniai szór-
ványban ezért könnyebben kitartottak
vallásuk és hagyományaik mellett, mint
az asszír környezetben. A korai keresz-
ténység története szempontjából azon-
ban fontosabb a nyugati diaszpóra, a ró-
mai és az alexandriai zsidó kolónia. (…).

Az alexandriai zsidóság jómódú volt.
Tekintélyes zsidó közösséggé fejlõdött.
Tekintélyére két esemény adott okot. Az
elsõ, a zsidó templom megnyitása
Leontopoliszban, Alexandria közelében.
A másik esemény a héber Biblia görögre
fordítása volt. A saját templom megnyi-
tása és a bibliafordítás elõsegítette az
alexandriai zsidóság függetlenedését Je-
ruzsálemtõl. (…). A Biblia görög nyelv-
re fordítása szükségessé vált, hisz az ide-
gen környezetben született zsidók nem
ismerték anyanyelvüket, a hébert. Az
Alexandriában készített Bibliát mint
„hetvenes fordítást” ismerjük. Az ún.
Ariszteász-levél számol be a fordítás el-
készítésérõl. Az írás szerint az egyiptomi
uralkodó Jeruzsálembõl, Eleazár fõpap-
tól kért héber kéziratokat. A fõpap
aranybetûs tóratekercset küldött Ale-
xandriába. Õ küldte a fordítókat is, min-
den törzsbõl hatot, azaz összesen hetven-
két fordítót. Innen ered a hetvenes fordí-
tás elnevezés. Az Ariszteász-levél elbe-
szélését átvette a zsidó történetíró
Josephus Flavius is, és tõle számos egy-
házatya. Az Ószövetség görög fordítása
valószínûleg a zsinagóga használatára
készült, és ismeretlen maradt a pogány
világban. Az egész Szentírás fordítása
évszázadokat vett igénybe. Mózes öt
könyvét már a Kr. e. 3.században lefor-
dították. Az alexandriai zsidó filozófus,
Philón, Jézus Krisztus kortársa, már az
Ószövetség minden könyvét ismerte gö-
rög fordításban.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A zsidóság és a kereszténység (1.)

Egyetemes szándék: Hogy vigyáz-
zunk a teremtésre, mint ingyen kapott
ajándékra: mûveljük és õrizzük meg
azt az eljövendõ nemzedékeknek.

1.„Laudato si’, mi Signore”, „Áldott
légy, Uram” – énekelte Assisi Szent Fe-
renc. Ezzel a gyönyörû himnusszal arra
emlékeztetett minket, hogy közös ottho-
nunk olyan, mint egy nõvér, akivel oszto-
zunk a létben, és olyan, mint egy szép
anya, aki karjába zár minket: „Áldott
légy, Uram, földanya-nõvérünkért, ki
fenntart és ellát minket, gyümölcsöket te-
rem, színes virágokat és füvet!”

2. Ez a nõvér kiált a miatt a kár miatt,
amelyet az Isten által beléje helyezett ja-
vak felelõtlen használatával és a velük
való visszaéléssel okozunk neki. (...) A
legelhagyatottabb és legsanyargatot-
tabb szegények közé sorolhatjuk a mi el-
nyomott és elpusztított Földünket, amely
„sóhajtozik és vajúdik” (Róm 8,22). El-
felejtkezünk arról, hogy mi magunk is
Föld vagyunk. Testünket a bolygó elemei
alkotják, annak levegõjét lélegezzük be,
annak vize éltet és frissít fel bennünket.

67. Nem mi vagyunk az Isten. A Föld
létezett már elõttünk, és mi ajándékba
kaptuk. Ez a tény lehetõvé teszi azt, hogy
válaszoljunk egy vádra, amelyet a zsi-
dó-keresztény felfogással szemben meg-
fogalmaztak: azt mondták, hogy mivel a
Teremtés könyvének elbeszélése arra hív-
ja az embert, hogy „uralkodjon” a Föl-
dön (vö.Ter 1,28), ez hozzájárult a termé-
szet könyörtelen kizsákmányolásához,
mert az embert uralkodó és pusztító lény-
ként mutatja be. Ez nem helyes értelmezé-
se a Bibliának, az Egyház nem így érti azt.
Ha igaz is, hogy néha mi, keresztények
helytelenül értelmeztük a Szentírást, ma
határozottan el kell utasítanunk azt, hogy
a többi teremtmény feletti abszolút ural-
kodásra lehessen következtetni abból,
hogy az ember Isten képére teremtetett és
azt a megbízatást kapta, hogy uralkodjon
a Földön. Fontos, hogy a bibliai szövege-
ket a hozzájuk tartozó szövegösszefüggés-
ben, megfelelõ hermeneutikával olvassuk,
és arra is emlékezzünk, hogy a világ kert-
jét mûvelni és õrizni kaptunk meghívást
(vö. Ter 2,15). A „mûvelni” jelentése pe-
dig: megmunkálni, felszántani vagy dol-
gozni rajta, az „õrizni” jelentése pedig:
megvédeni, gondozni, megóvni, fenntar-
tani, figyelemmel kísérni. Ez egymás
iránti felelõs viszonyt jelent az ember és a
természet között. Minden közösség kive-
heti a Föld javaiból, amire szüksége van
az életben maradáshoz, de kötelessége
meg is védeni és biztosítani termékenysé-
ge folyamatosságát a jövõbeli nemzedé-
kek számára. Mert végeredményben, „az
Úré a Föld” (Zsolt 24,1), övé „a Föld és
minden, ami rajta van” (MTörv 10,14).
Ezért Isten megtagad minden abszolút
birtoklásra irányuló igényt. „A Földet
nem lehet eladni véglegesen, mert enyém
a föld, ti csak jövevények és vendégek
vagytok nálam.” (Lev 25,23)

159. A közjó fogalma magában foglalja
a jövõ nemzedékeket is. (.... Már nem be-
szélhetünk fenntartható fejlõdésrõl a nem-
zedékek közötti szolidaritás nélkül. Amikor
arra a helyzetre gondolunk, ahogyan a
bolygót hátrahagyjuk a jövõ nemzedék szá-
mára, egy másik logikába lépünk, az ingye-
nesség logikájába, az ajándékéba, amelyet
kapunk és továbbadunk. Ha a Föld adatott
nekünk, akkor már nem gondolhatunk pusz-
tán az egyéni hasznot szolgáló hatékonyság
és termelékenység haszonelvû szempontjai
szerint. (...) a Föld, melyet kaptunk, azoké
is, akik utánunk jönnek. (...)

160. Milyen világot szeretnénk hagyni
azokra, akik utánuk jönnek? Ez a kérdés nem
csak elszigetelten a környezetre vonatkozik,
mert nem lehet elkülönítve tárgyalni a témát.

(Folytatás a 4. oldalon)

Ez annak újrakezdése volt, hogy elébe
menjen minden embernek oda, ahol él: a
városába, az otthonába, a munkahelyé-
re…, ahol csak ember van, az Egyháznak
el kell érnie, hogy elvigye neki az Evangé-
lium örömét, Isten irgalmasságát és meg-
bocsátását. Ezt a missziós indítást folytat-
juk tehát évtizedekkel késõbb, ugyanazzal
az erõvel és lelkesedéssel. A szentév erre a
nyitásra indít bennünket, és arra kötelez,
hogy ne hanyagoljuk el a II. Vatikáni Zsi-
nat szellemét, vagyis az irgalmas szamari-
tánus szellemét, amire Boldog VI. Pál pá-
pa emlékeztetett a zsinat lezárásakor. Ami-
kor ma áthaladunk a szent kapun, vállaljuk
fel, hogy magunkévá tesszük a jóságos
szamaritánus irgalmasságát.”

***
Ferenc pápa a szentmise záró könyör-

gése után levetette a miseruhát, és palás-
tot öltött.A szabadtéri fõoltártól a Szent
Péter-bazilika elõcsarnokába vonult az
asszisztenciával, majd a szent kapu elé
lépve imádkozott.

Ezt követte a szent kapu megnyitásá-
nak szertartása, melynek során a pápa és
a hívek egymást felváltva imádkozták a
zsoltárverseket. A Szentatya felment a
lépcsõkön, kinyitotta a szent kaput, és a

küszöbön csendben imádkozott. Azután
belépett a bazilikába. Ferenc pápa után
Benedek emeritus pápa is belépett a
szent kapun egykori titkára, Georg
Gänswein érsek kíséretében. Botjára tá-
maszkodva lépett a küszöbre, majd rövid
imádság után belépett õ is a bazilikába,
ahol Ferenc pápa köszöntötte õt, majd
testvéri kézfogással üdvözölték egy-
mást. Õket követték a koncelebrálók,
majd a szerzetesek és a világi hívek kép-
viselõi, élükön Sergio Mattarella olasz
köztársasági elnökkel és Matteo Renzi
olasz miniszterelnökkel.

Ferenc pápa a középsõ oltár felé for-
dulva megállt, és elénekelték az Irgal-
masság szentévének himnuszát.

A szertartás a Szentatya áldásával ért
véget.

***
Ferenc pápa imája

az Irgalmasság szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál
minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a
mennyei Atya, és azt mondtad nekünk,
hogy aki téged lát, az Õt látja. Ragyogtasd
ránk arcodat, és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadí-
totta Zakeust és Mátét a pénz rabságából;
a házasságtörõ asszonyt és Magdolnát at-
tól, hogy boldogságukat csupán egy te-
remtményben keressék; sírásra fakasztot-

ta Pétert a tagadása után, és biztosította a
mennyországot a bûnbánó latornak. Add,
hogy valamennyien személyesen hozzánk
szólónak halljuk szavaidat, melyeket a
szamáriai asszonynak mondtál: „Ha is-
mernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható ar-
ca, azé az Istené, aki mindenhatóságát
elsõsorban a megbocsátás és az irgal-
masság által mutatja meg. Add, hogy az
Egyház a világban a Te látható arcod le-
gyen, feltámadt és megdicsõült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyön-
geséggel legyenek felruházva, hogy igaz
együttérzéssel viseltessenek azok iránt,
akik tudatlanságban és tévedésben van-
nak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy
érezze, hogy Isten várja, szereti õt és
megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg
mindnyájunkat felkenése által, hogy az Ir-
galmasság szentéve legyen az Úr kegyel-
mi esztendeje, és Egyházad megújult lel-
kesedéssel vihesse el a szegényeknek az
örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak
és az elnyomottaknak a szabadságot, a
vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szûz Mária, az Irgalmasság Anyja
közbenjárására kérjük ezt Tõled, aki élsz
és uralkodol az Atyával és a Szentlélek-
kel egységben mindörökkön örökké.

Ámen.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

LÉPJÜNK BE...

(Folytatás az 1. oldalról)
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K E T T Õ S É V F O R D U L Ó
É S B A L A S S I - M I S E K I S M A R T O N B A N
„Isten hozta, Isten fizesse és Isten, áldd meg a magyart!” – ezekkel a szavak-

kal köszöntötte Ägidius Zsifkovics kismartoni megyéspüspök december 20-án
Kismartonban a ferences templomban ünnepi lélekkel összegyûlt magyarok so-
kaságát a kilencedik Balassi-misén. A kismartoni magyar lelkipásztori szolgálat
megalapításának ötödik és a magyar szentmisék újraindításának negyedik év-
fordulóján Pál László püspöki helynök köszönetet mondott az egyházmegye fõ-
pásztorának e történelmi jelentõségû kezdeményezésekért és azok lankadatlan
támogatásáért. A szentmisét bemutató Kiss-Rigó László szeged-csanádi me-
gyéspüspök megáldotta a Balassi-emlékkardokat, Vencser László, az ausztriai
idegen nyelvû pasztoráció igazgatója és Varga János, a bécsi Pázmáneum rekto-
ra pedig Balassi Bálint-emlékérmet vett át a kitüntetés alapítóitól.

A Balassi Bálint-emlékkard február 14-i
átadását minden esetben megelõzi annak
ünnepélyes megszentelése; ezt az ese-
ményt ezúttal december 20-án tartották
Kismartonban a ferences templomban.
Az alkalom egyben a kismartoni magyar
katolikusok kettõs évfordulója is volt,
hiszen öt éve annak, hogy az egyházme-
gye akkor kinevezett új fõpásztora,
Ägidius Zsifkovics megalapította a ma-

gyar lelkipásztori feladatokat ellátó hely-
nökséget, és négy éve annak, hogy hu-
szonkét év után újraindították a városban
a magyar nyelvû szentmiséket.

A budapesti Misztrál Együttes és a
soproni Julianeum Énekkar zenei szol-
gálatával bemutatott jubileumi ünnepi
szentmise kezdetén köszöntõ szavaiban
Zsifkovics püspök elmondta: neki mint
õshonos burgenlandinak szívügye volt,
hogy az ott élõ magyarok anyanyelv-
ükön ünnepeljenek szentmisét, és öröm-
mel látja, hogy erre valóban szükség
volt. Megköszönte a híveknek, hogy a
magyar misén együtt ünnepelnek, és ki-
fejezte háláját Pál Lászlónak is e feladat
teljesítéséért, illetve az egyházmegyei
bíróságon és a Kismarton-szentgyörgyi
egyházközségben végzett tevékenységé-
ért. A fõpásztor szavait Pál László azzal
egészítette ki, hogy a magyar szentmise
Kismartonban a magyarságért van, Isten
dicsõségére és az embertársaik javára
jött létre.

A hagyomány szerint a Balassi-mi-
sén a díszkardok megszentelése mellett
a Balassi Bálint-emlékérem, Rieger Ti-
bor szobrászmûvész alkotásának át-
adása is megtörténik. Kismartonban
láthatóan nagy meglepetésként érte a
koncelebráló Vencser Lászlót, az
ausztriai idegen nyelvû lelkészségek
országos igazgatóját és Varga Jánost, a
bécsi Pázmáneum rektorát, amikor a
kitüntetések alapítója, Molnár Pál az
ambóhoz lépett és kimondta nevüket a
kuratórium Balassi Bálint-emlékérem-
mel való elismertjeiként.

– Erdélyi születésûként és Ausztriába
települt magyarként Vencser László nem
is tudja másként, csak egységben látni a
magyarságot, a katolikusságot. Töretle-
nül hiszi, hogy lehetséges az „egység a
sokféleségben”, s ezért õ maga is min-
dent megtesz. Sokan iránytûként tekinte-
nek rá, s nem ok nélkül; az igazi értékek
felmutatása Vencser László legfõbb tö-
rekvése, célja és elért eredménye – hang-
zott el a laudációban a ditrói születésû
erkölcsteológusról, aki elmondta: az el-
ismerés újabb ösztönzés számára, hogy
emberként, magyarként és papként helyt-

álljon, amire eddig is törekedett és ami
ezután is a legfõbb feladata lesz.

– Beleszülettem egy nemzetbe, majd a
keresztség által tagja lettem Egyházam-
nak. A papszentelésben szolgálatot vál-
laltam. Az emberekért szándékoztam te-
vékenykedni, õket akartam bátorítani,
velük járni az élet mindennapjaiban azon
az úton, amelyet Isten nekünk kijelölt.
Szolgálni és nem uralkodni hívott min-

ket, papokat az Isten. Ezt akarom a jövõ-
ben is tenni és ezt szeretném látni paptár-
saim életében is – összegezte érzéseit és
álláspontját a sajtó képviselõinek „az eu-
rópai kereszténység fényben tartásáért”
kitüntetett Vencser László.

„A magyar kereszténység bécsi eleve-
nen tartásáért” Balassi Bálint-emlékér-
met vehetett át Varga János, a Pázmáne-
um rektora is.

– Varga János atya 2010 nyara óta ve-
zeti a Collegium Pázmáneumot. Leg-
fõbb törekvése, hogy az intézet kápolná-
jának bejárata fölötti felirat szavait – „A
Mester van itt, és téged hív!” (vö. Mk
10,49) – minél többen meghallják és
megértsék. Munkásságának legfõbb jel-
lemzõje a sokoldalúság, sokrétûség: a
papi szolgálatot rendszeres írói, szer-
kesztõi, tudósítói aktivitásával teszi gaz-
dagabbá, teljesebbé, s mindeközben
Mindszenty József hercegprímás emlé-
kének ápolása terén is jeleskedik. Emel-
lett éppoly közel áll hozzá a mûvészet vi-
lága: a zenei, irodalmi, különbözõ kultu-
rális programoknak nem pusztán helyet
ad, hanem értõ, avatott házigazdája is
azoknak. Varga János atya minden lépé-
sével és cselekedetével szüntelenül a kö-
zösség egységbe kovácsolásán, a békes-
ségkeresésen fáradozik – emelték ki a ki-
tüntetés adományozói.

– A sok küzdelem, ami hiábavalónak,
eredménytelennek tûnik, az mind záró-
jelbe, háttérbe kerül ilyenkor, amikor
ennyi arcról és tekintetbõl szeretet és el-
ismerés sugárzik. Ez mindennél többet
jelent – szólt a „jóban harcostársaihoz” a
rektor. Hozzátette: az, hogy a bécsi Páz-
máneumban tehet a magyarság és a ke-
reszténység egységéért, szintén kitünte-
tés és különleges lehetõség számára.
Kkívánom, hogy minden közös törekvé-
sünk az egységért és a szeretetben való
kiteljesedésért sikeres lehessen” – zárta
szavait a Pázmáneum rektora.

A Balassi-kardokat 2016. február
14-én immár 20. alkalommal adják majd
át. Az egyik szablya Agócs Sándor kecs-
keméti költõ, a másik Harada Kijomi ja-
pán mûfordító kezébe kerül.

Varga Gabriella

Vencser László és Varga János a Balassi Bálint-emlékéremmel

Szeplõtelen fogantatás ünnepén, december 8-án, a II. Vatikáni Zsinat befeje-
zésének ötvenedik évfordulóján a Szent Péter-téren bemutatott ünnepi szentmi-
sével és a Szent Péter-bazilika szent kapujának kivételes kitárásával Ferenc pá-
pa megnyitotta az irgalmasság rendkívüli szentévét. A római katolikus Egyház
harmincadik szentévébe a bécsi Collegium Pázmáneum is bekapcsolódott, jelké-
pesen a megnyitás ünnepi eseményéhez is csatlakozva.

A bécsi Collegium Pázmáneum ká-
polnájának ajtaja is szélesre tárult de-
cember 8-án az ünnepi szentmise kereté-
ben, amelyet Ausztria legkülönbözõbb
vidékeirõl hívek igen nagy száma tisztelt
meg jelenlétével. Szentbeszédében Var-
ga János rektor kiemelte, a Szentatya
Rómában ezekkel a szavakkal nyitotta
meg az irgalmasság szentévének kapu-
ját: „Apritemi le porte della giustizia!”,
vagyis: „Nyissátok meg nekem az igaz-
ság kapuit!” Mert – tette hozzá a rektor
atya – az irgalmassághoz, a kiengeszte-
lõdéshez, megbocsátáshoz is az igazsá-
gon keresztül vezet az út. A továbbiak-
ban úgy írta le a kaput, mint amit kettõs-
ség jellemez: egyrészt kizárja a rossz-
akarókat és így védelmet nyújt, másrészt
bebocsátja a jóakarókat, tehát nyitottsá-
got jelent. „Kettõssége hasonló, mint Is-
ten igazságossága és irgalma, szigora és
szeretete, vagy éppen az emberileg szük-
séges szigor és szeretet. Vagy mint a sze-
lídség és jóság, aminek az okossággal és
bölcsességgel kell társulnia, például a
közéletben” – vont párhuzamot a szent-
mise celebránsa a mai valósággal.

Varga János végül megosztotta az
ünneplõ közösséggel azt a gondolatát is,
hogy ha Rómában átléphetné az irgal-
masság szentévének kapuját, akkor ma-
gával vinne egy, sõt Istennel „alkudoz-
va” legalább három személyt. Az elsõ
két esetben, amikor baráti köréhez tar-
tozó személyekrõl beszélt, akik komoly
tragédiákon mentek keresztül az elmúlt
idõben, mélyen megrendülve, igen-igen
elérzékenyülve adott hangot érzései-
nek. Azután elmondta: harmadikként
átvinné a jubileumi kapun azt is, aki
menthetetlenül ellenségeskedik, gyû-
lölködik, nem talál kulcsot a megbéké-
léshez, a kiengesztelõdéshez. „Átvin-
ném, ha engedné, és ez azt jelentené,

hogy valójában õ is átvinne engem, azaz
egymást vinnénk át az irgalmasság ka-
puján” – vélte a rektor atya, majd gon-
dolatait William Blake soraival zárta:
„Hol Béke s Irgalom lakik, Az Isten la-
kik ott.” Szentbeszéde után az ünnepi
istentisztelet a rendkívüli szentév kez-
detére Ferenc pápa gondolatai alapján
írt hívek könyörgésével folytatódott.

A szentmise különleges hangulatában
óriási szerepe volt a liturgikus zenei
szolgálatot teljesítõ, bécsi magyar Can-
tus Arcis énekkarnak, akik Dobszay
László Szûz Mária miséje nõikarra írt
mûvével tették az alkalmat emelkedet-
tebbé, ünnepélyesebbé.

– Másfél hónapig készültünk arra,
hogy Dobszay László miséjét bemutas-
suk Bécsben – mondta el a petofiprog-
ram.hu-nak Dombó Dániel, a kórus ala-
pítója és vezetõje. – A mû zenei
modernitása komoly feladat elé állított
bennünket, de úgy érzem, a felkészülés
eredménye nem maradt el, vissza tudtuk
adni azt, amit a tanár úr elképzelt, azt a
szellemiséget, azt az érzésvilágot, amit a
Szûz Mária miséjében megjeleníteni
szándékozott.

A december 8-i pázmáneumi estére
mindenki nagyon sokáig emlékezni
fog, aki a szentmisének részese és a
Dobszay-mû ausztriai õsbemutatójá-
nak fültanúja lehetett, és ez által, illet-
ve Ferenc pápának az irgalmasság
szentévére írott imája által is mélyeb-
ben megélhette az irgalmasság évének
jelentõségét.

Az irgalmasság nagykapuja tehát de-
cember 8-án megnyílt és 2016. novem-
ber 20-ig, Krisztus Király ünnepéig nyit-
va lesz. Rajtunk múlik, hogy átlépünk-e
rajta, és ha igen, milyen lelkülettel, mi-
lyen készséggel…

V. G.

A PÁZMÁNEUM IS BEKAPCSOLÓDOT T
A Z I R G A L M A S S Á G S Z E N T É V É B E

Ö T V E N É V E J Ö T T L É T R E
A RÓMAI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

A római Szent István Alapítványt 1965. december 15-én hozta létre Zágon Jó-
zsef öt Rómában élõ emigráns paptestvérével és Apor Gáborral, azzal a céllal,
hogy megvalósítsák Isten szolgája Mindszenty József bíboros tervét, Szent Ist-
ván király 1776-ban lebontott római zarándokházának újraindítását.

Az évfordulóról de-
cember 15-én, kedden
este emlékeztek meg Ró-
mában, a Szent István
Házban. Erre az alka-
lomra jelent meg az Ala-
pítvány volt és jelenlegi
tagjainak életrajzát meg-
örökítõ kiadvány, ame-
lyet Németh László, az
alapítvány elnöke írt.

Az aprólékos munká-
val összeállított 31 élet-
rajz (1 érsek, 12 világi
pap, 11 szerzetes és 7 világi) bemutatja,
hogy a római magyar emigránsok milyen
sokrétû és áldozatos munkát végeztek az
Örök Városban a magyar ügyekért. A
Szent István Társulat kiadásában megje-
lent kiadványt, amelyhez az ajánlást
Ternyák Csaba egri érsek írta, Ruppert
József piarista tanár, az alapítvány ko-
rábbi elnöke mutatta be a római magyar
közösség tagjainak, a Pápai Magyar In-
tézetbõl jött papoknak és a Collegium
Germanicum et Hungaricum számos
magyar papnövendékének.

A résztvevõket a magyar kormány ne-
vében Habsbrug-Lotharingiai Eduárd ha-
zánk szentszéki nagykövete köszöntötte.
Tóth Tamás, a MKPK római agense olvas-

ta fel a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnökének, Veres András püspök-
nek üdvözlõ sorait. Az évfordulóra a római
Vikariátus jóváhagyta az alapítvány új
Statútumát, amely a korábbi alapszabály-
zatot módosítva, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Karnak is ad jogokat az alapítvány
felügyeletében. A könyvbemutatót követõ
szentmisén, amelyen a szentbeszédet
Szentmártoni Mihály jezsuita profesz-
szor, a kuratórium tagja mondta, hálát
adtak az elmúlt ötven évért és imádkoz-
tak azért, hogy az alapítvány a jövõben is
teljesíthesse küldetését: a Szent István
Ház mûködtetésével biztosítson otthont
a Rómába érkezõ magyaroknak.

(Magyar Kurír)

A Szent István Ház Rómában
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Gyerekeknek

C S O D Á S G Y Ó G Y U L Á S O K

Január elején ágynak döntött az influ-
enza. Nem is kellett sokáig gondolkoz-
nom,mi legyen a februári írásom témája:
Egyházunk e hónap 11-én emlékezik
meg a Lourdes-i Boldogságos Szûz Má-
riáról; s ekkor van a betegek világnapja.

Persze egy kis megfázás meg sem
kottyan, sokan vannak, akik olyan beteg-
ség terheit viselik, amely egész életüket
meghatározza. Rengeteg zarándok kere-
si fel a dél-franciaországi kegyhelyet,
Lourdes-ot, ahol a Szûzanya tizennyolc
alkalommal jelent meg Soubirous Szent
Bernadettnek 1858-ban. A jelenések
színhelye azóta az egyik leglátogatot-
tabb zarándokhely. Lourdes-ban több
ezer gyógyulás történt a Mária-jelenések
óta, fõleg annál a forrásnál, amelyet Ber-
nadett fakasztott a Szûzanya kérésére.

A csodás gyógyulások azonban nem
csak a régmúlt „legendás” eseményei:
napjainkban is történnek emberi ésszel
megmagyarázhatatlan felépülések, a
2000-es évek elején például öt gyógy-
ulást jelentett be a kegyhely orvosi bi-
zottsága. Egyikük egy most hatvankét
éves asszony, aki gyermekkora óta

izombetegségben szenvedett, és har-
mincnégy évesen kerekes székbe kény-
szerült. Hat zarándoklat után, 2004 óta a
saját lábán közlekedik. Egy másik, a je-
lenleg ötven éves hölgy huszonnégy év-
vel ezelõtt betegedett meg az úgyneve-
zett szklerózis multiplexben (ez a beteg-
ség többek között a mozgásban okoz ne-
hézségeket). Állapota gyorsan romlott,
de 2004-ben Lourdes-ba látogatott, ahol
– elmondása szerint – már érezte, hogy
visszatér az erõ a karjaiba.

Betegek világnapján nem mindenkinek
adatik meg, hogy eljusson a franciaországi
zarándokhelyre, de a gyógyulásba és az Is-
tenbe vetett hit Lourdes-tól távol is segítsé-
günkre lehet. Emlékszem, nagymamám
mennyit imádkozott hajdanán a Szûzanyá-
hoz beteg nagypapámért, és még évekig
élhettek együtt szeretetben. Nem járt soha
a híres kegyhelyen, de tudom, a Lourdes-i
Szûz Mária õt is meghallgatta.

Ha betegség gyötör téged, vagy a csalá-
dodban kínoz valakit súlyos baj, ez idõ tájt
(s persze az év bármely napján) fordulj bi-
zalommal imáidban a Szûzanyához!

Kovács Péter

Az 1997. évi rajt óta negyedik alkalommal vállalta fel a házigazda szerepét a
dél-bánsági Székelykeve a betlehemes játékok és karácsonyi szokások találkozójá-
nak. A sorrendben tizenkilencedik találkozóra kilenc településrõl (Székelykeve,
Torontálvásárhely, Hertelendyfalva, Pancsova, Ürményháza, Kevevára, Sándor-
egyháza, Udvarszállás és Versec) érkezett közel háromszáz fellépõ, akik tizenhárom
mûsorszámba sûrítve tolmácsolták az Örömhírt.

Hovatovább a megmaradásért küzdõ,
a teljes jogkörû anyanyelvi oktatástól év-
tizedek óta megfosztott déli szórvány-
magyarságnak a pusztába kiáltott szavát
is. Legalábbis azokét, akik még idehaza
maradtak. Cudar szélfúvás-
ok és nyirkos-mákonyos köd-
gomolyák közepette is meg-
õrizni és táplálni a rájuk ha-
gyott lángocskákat.

Noha a „Dél-Bánáti etle-
hemes játékok és karácsonyi
szokások találkozója” nevû
rendezvény a vajdasági ma-
gyarság egyedülálló és ki-
emelt jelentõségû rendezvé-
nye, a szervezése körüli aka-
dályok egyre inkább az utolsó
percekben hárulnak el. Az
egyik ilyen akadály a találko-
zó önkéntes házigazdájának megválasztá-
sa, ami azért számít komoly kihívásnak,
mert a szórványtelepülések kultúrosai kö-
zül nem mindenki rendelkezik olyan te-
remmel, amelyben e téli alkalomra érkezõ
pár száz fõs vendégsereget nemcsak befo-
gadni, felléptetni és megvendégelni tud-
nák, de a kiválasztott helyszínen fûtést is
képesek lennének biztosítani néhány
órácskára. És sajnos, ez csak a jéghegy
csúcsa…Maradt egyelõre a várakozás, az
adventi ünnepkör lényegének megélése.
Összhangban az ökumenikus találkozó
szellemiségével, a székelykevei Earko
Zrenjanin Általános Iskola sportcsarnoká-
banmegtartott találkozóhoz Csipak Csaba

helybéli plébániai kormányzó és Szilágyi
Zoltán pancsovai tiszteletes köszöntõi
hozták a nyitógondolatokat. Ezt követõen
került sor a gyermekcsoportok bemutat-
kozására.

A székelykevei betlehemes találkozó
kísérõrendezvényeként az iskola elõcsar-
nokában Biacsi Ervin adai könyvforgal-
mazó révén könyvvásár nyílt. A helyi
Varrócska kézimunkacsoport kézimun-
káiból, illetve az óvodások által készített
karácsonyi díszek és mézeskalácsok kí-
nálatából is lehetett válogatni. A falu
mûvelõdési otthonában válhattak „köz-
prédává”, találtak új tulajdonosra azok a
messzi Budapestrõl eljuttatott könyvek
is, melyeket a Pannonia Sacra iskola di-
ákjai gyûjtöttek és adományoztak e célra
a találkozó minden részvevõje számára,
Schön György közvetítésével.

(Nagybecskereki Egyházmegye)

A S Ö T É T S É G E T E G Y E T L E N
G Y E R T Y A L Á N G I S K I O L T J A !

Délvidéki betlehemesek találkozója

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (16 . )

Az anglikán egyházból kiszakadt me-
todistákat, valamint a kálvinizmushoz kö-
zelebb álló baptista csoportokat erõsen
foglalkoztatta a kérdés, hogy ténylegesen
hogyan valósult meg az igazi, teljes újjá-
születés, a megszentelõdés. Mindkét irány
a hangsúlyt a Szentírás olvasásából faka-
dó egyéni tapasztalatra helyezte, mivel
mindkettõ a protestáns „sola scriptura –
csak a Szentírás” elvére épült és figyel-
men kívül hagyta, sõt kizárta az egyházi
tanítóhivatalt. Azt tartották, hogy a Szent-
lélek elegendõen és ugyanakkor hatéko-
nyan megvilágítja az egyes hívõt a Szent-
írás helyes megértésére és követésére.

Sok metodista nem tartotta elegendõ-
nek a szent élethez a megtérést követõ
élményszerû újjáébredést, hanem újabb
kegyelmi töltekezést kívánt meg, ame-
lyet második áldásnak, a Szentlélekben
való megkeresztelkedésnek nevezett.

Az Egyesült Államokban 1900 végén
Charles F. Parhammetodista lelkész bib-
liakörének hallgatóival azt tanulmá-
nyozta, hogy mi a csalhatatlan jele an-
nak, hogy valaki részesedett a Szentlélek
keresztségében. 1901. január 1-jén a bib-
liakör egyik tagja, Ágnes Ozman arra
kérte Parhamot, hogy tegye rá kezét és
imádkozzon, hogy részesedhessen a
Szentlélek keresztségében. Mialatt a lel-
kész imádkozott, Ágnes megtapasztal-
hatta a Szentlélek keresztségét és elkez-
dett nyelveken beszélni. Néhány nap

múlva Parham és a bibliakör többi rész-
vevõje is megkapta az adományt, vagyis
a közösség Új Pünkösdöt élt meg. Kiala-
kult bennük a meggyõzõdés, hogy a
Szentlélekben való megkeresztelkedés
nélkülözhetetlen ismertetõ jele a nyelve-
ken való beszéd. A mozgalom hat év
múlva kapott lángra, amikor Los Ange-
lesben, a d’Azusa Street-i imaházbanW.
J. Seymor, Parham egykori tanítványa
megújulási programot indított el, amely-
nek során a hívek tömege részesült a Lé-
lek ajándékaiban: nyelveken beszélt,
prófétált, meggyógyult és a megújult lel-
ki élet számos jelét adta. A mozgalom
rohamosan terjedt, de hamarosan ko-
moly nehézségek is felléptek.

Az a meggyõzõdés, hogy a Szentlé-
lek-keresztség lényeges ismertetõjele a
nyelveken való beszéd, tehát csak az él
teljes keresztény életet, aki azt megkapja,
ellenállást váltott ki a közösségekben. A
pünkösdisták viszont bírálták a lelki lany-
haságot, amely szerintük az átlag keresz-
tény közösségeket jellemezte. A nyelve-
ken való beszéd nem egy pünkösdista
számára a hiúság forrásává vált, ezzel
akarta igazolni felsõbbségét. Mivel véle-
ményeik tisztázására a szabad bibliama-
gyarázat mellet nem ismertek el más te-
kintélyt, szakadás keletkezett közöttük.

(Felhasznált anyag: Hitvédelmi füze-
tek/17 – Benkõ Antal SJ)

János atya Londonból

A székelykevei iskola adott otthont a találkozónak

Amikor rákérdezünk a világra, amelyet
hátra akarunk hagyni, mindenekelõtt ál-
talános irányára, értelmére, értékeire
gondolunk. Ha ez az alapkérdés nem lük-
tet állandóan bennünk, nem hiszem, hogy
környezetvédelmi aggodalmainknak je-
lentõs hatásai lehetnének. De ha bátran
feltesszük ezt a kérdést, kérlelhetetlenül
további, nagyon egyenes kérdésekhez ve-
zet minket: Mi végett vagyunk ezen a vilá-
gon? Miért dolgozunk és küzdünk? Miért
van szüksége ránk ennek a Földnek?
Ezért már nem elég azt mondani, hogy tö-
rõdnünk kell a jövõ nemzedékekkel. Tu-
datára kell ébrednünk, hogy saját méltó-
ságunk forog kockán. Mi vagyunk a legin-
kább érdekeltek abban, hogy lakható
bolygót hagyjunk a minket követõ emberi-
sége. Ez egy értünk játszódó dráma, mert

azt a kérdést szegezi nekünk, hogy mi az
értelme életünknek ezen a Földön. (...)

Ferenc pápa: Enciklika „Laudato si”,
2015. május 24.

Evangelizációs szándék: Hogy gya-
rapodjanak a párbeszéd és a találko-
zás alkalmai a keresztény hit és Ázsia
népei között.

A párbeszéd az Egyház küldetésének
lényeges része. Ezért meg kell vizsgál-
nunk, hogy mi legyen e párbeszéd kiin-
dulópontja és alapelve.

A gyümölcsözõ párbeszédhez két dolog
szükséges: önazonosságunk világos tudata
és a mások iránti együtt érzõ megnyílás.
Mindkettõt a Szentlélek indíttatásait követ-
ve szerezhetjük meg. Ha a Szentlélek veze-
tésére ügyelünk, félelem nélkül bocsátkoz-
hatunk párbeszédbe más vallásúakkal is.
Vizsgáljuk meg részletesebben e két pontot.

Elõször is, keresztény önazonosságunk
világos tudata nélkül nem lesz eredmé-
nyes párbeszédünk. Nem a nulla ponton

állva kezdünk párbeszédet. Keresztények
vagyunk, mégpedig nem csak valami kö-
dös keresztény érzelem jelenti keresztény-
ségünket. Világosan tudnunk kell, hogy
kik vagyunk, mit hiszünk, mit remélünk.

E tudatot napjainkban három veszély
fenyegeti. Az elsõ veszély a relativizmus.
Ezzel elveszítjük a sziklát, amelyen ál-
lunk, és futóhomokra próbálunk házat
építeni. Helyesen figyelmeztet a II.Vati-
káni Zsinat: „Az Egyház azt is hirdeti,
hogy az összes változás mögött sok min-
den van, ami nem változik, és mindezek-
nek végsõ alapja Krisztus, aki ugyanaz
tegnap, ma és mindõrökké.” (GS 10)

A második veszély a felületesség. Haj-
lamosak vagyunk a legújabb divatos né-
zeteknek behódolni, és nem hatolunk a
kérdések mélyére. Ilyenkor a párbeszéd
résztvevõi csak abban egyeznek meg,
hogy különböznek egymástól.

A harmadik veszély pedig az, hogy el-
bástyázzuk magunkat formulák, szabá-

lyok és elõírások mögé, anélkül, hogy
ezek értelmét komolyan átgondolnánk.
Már Péter apostol mondja: „Legyetek
mindig készek rá, hogy mindenkinek meg-
feleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja
reményeteknek.” (1Pét 3,15) Imádkoz-
zunk Istenhez, szeressük egymást, szol-
gáljuk egymást, és mutassuk meg életünk
példájával a bennünk lakozó Krisztust.

Az ilyen keresztény öntudat mellett
azonban a párbeszédhez feltétlenül szük-
séges a velünk beszélgetõ emberek iránti
nyitottság és empátia. Fogadjuk be õket
házunkba és szívünkbe, szeressük õket,
és igyekezzünk meghallani és megérteni
a szavaik és tetteik mögött rejtõzködõ
mély vágyakat. Ennek az empátiának
alapja az a tudat, hogy mindnyájan, mint
emberek, az egy mennyei Atyának gyer-
mekei vagyunk.

Ferenc pápának az ázsiai püspökök-
höz 2014. augusztus 14-én intézett be-
széde nyomán

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)

H A R M I N C E Z E R F I A T A L A T A I Z É I
T A L Á L K O Z Ó N

A Taizéi Közösség december 28. és ja-
nuár 1. között tartotta 38. nemzetközi talál-
kozóját a spanyolországi Valenciában. A
mintegy harmincezer fiatal részvételével
lezajlott rendezvényt Alois testvér, a kö-
zösség elöljárója értékelte, és bejelentette,
jövõre Rigába várják a fiatalokat.

Alois Löser, a Taizéi Közösség perje-
le szerint a találkozón részt vevõ, 52 or-
szágból érkezett mintegy harmincezer fi-
atal jelenlétével azt üzente, hogy a vál-
ság – a bevándorlás, a munkanélküliség,
a Kelet-Ukrajnában dúló háború – elle-
nére fontos számukra Európa.

A konfliktusoktól terhelt helyzetbõl
kiindulva a találkozó középpontjában a
békére való törekvés feladata és az irgal-
masság megélése állt.

Alois testvér arra kérte a fiatalokat, le-
gyenek a „béke emberei” abban a világ-
ban, ahol naponta újabb és újabb nyomo-
rúság tanúi lehetünk, ezért a szolidaritás
új útjait kell keresnünk. Ehhez szüksé-
günk van arra, hogy tiszta legyen a látá-
sunk, és a bennünk lévõ félelmekre a bá-
torsággal válaszoljunk. Az Evangélium-
ból megismert irgalmasság arra ösztönöz,
hogy nyitottan fogadjuk a másik embert.

A következõ találkozót a 2016–17-es
év fordulóján Rigában, Lettország fõvá-
rosában rendezik, ezzel elsõ ízben lesz
helyszín az egykori Szovjetunió területe.
Célja, hogy hidat építsen két világrész
között, mert még mindig nagy a különb-
ség Nyugat és Kelet között.

Magyar Kurír
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A veréb is énekes madár, de legin-
kább csak Piaf. A madárka csipogása
össze sem hasonlítható a világhírû fran-
cia mûvész énekével.

Edith Giovanna Gassion 100 évvel
ezelõtt, 1915. december 19-én született
Párizsban. Az argóban, a nagyváros né-
pies nyelvhasználatában a ’veréb’ jelen-
tésû Piaf mûvésznevet – megjelenése,
vékony testalkata miatt – felfedezõje,
Louis Leplée adta neki. De a nálunk
2007-ben bemutatott, számtalan díjjal
kitüntetett francia-angol-cseh filmdrá-
ma, a La Môme azt is bizonyítja, hogy a
kis veréb a kölyök, a kis csaj jelentésû La
Môme becenévre is hallgatott.

Piaf munkássága nemcsak a mûfaj
kedvelõit foglalkoztatta, foglalkoztatja.
Regényes élettörténetét feldolgozták
színházban, filmen, irodalmi alkotások-
ban, de maga Piaf is írt: visszaemléke-
zést, memoárt. Az elõször 1964-ben
megjelent Életem címû könyvének fül-
szövegében fogalmazta meg: „Megha-
lok, és annyi mindent mondanak majd
rólam, hogy már senki nem tudhatja, ki
is voltam valójában. Azt gondolják, en-
nek nincs olyan nagy jelentõsége? Igaz.
Mégis bánt ez a gondolat. Éppen ezért,
amíg még tudok, beszélni akarok ma-
gamról. Vállalva akár a botrányt is.
Kórházi ágyban fekszem, és diktálom
emlékeimet, amelyek seregestõl árasz-
tanak el, ostromolnak, hálóznak be, bo-
rítanak el. A múltam nem rendezõdik
bölcsen körém. Arcok, testek lökdösõd-
nek, mondván: »Én, én elsõnek!« Van-
nak boldog pillanatok, de aztán jön a
többi, jóval számosabb. De még bármi
megtörténhet velem az utolsó számadás
napjáig. Jól tudom, hogy ott fenn, kér-
lelhetetlenül ismételem majd magam-
nak, mint egyik dalomban: »Nem, nem
bánok semmit sem.«”

Edith Piaf „Nem bánok semmit
sem”címû 1958-ban megjelent könyvé-
ben megemlékezik Lisieux-i Szent Teréz-
rõl is. „Életem csodával kezdõdött.
Négyéves voltam, amikor egy kötõhár-
tya-gyulladás néhány nap alatt teljesen
megvakított. Normandiában laktam ak-
kor, a nagymamámnál. 1919. augusztus
15-én a derék asszony Lisieux-be vitt, és
ott a kis Teréz oltára elõtt elimádkoztam
vele, vékonyka kis hangomon mormolva,
hogy: Könyörülj meg rajtam, add vissza
a látásomat. Tíz nappal késõbb, augusz-
tus 25-én, délután 4 órakor újra láttam.
Azóta Szent Teréz és a gyermek Jézus
képe soha nem hagyott el engem.”

Így volt, nem így volt?! Ki tudja? Más
források, más nyilatkozatok szerint
1921-ben járt az 1923-ban boldoggá,
1925-ben szentté avatott Teréz utolsó
lakhelyén. (Így 1919-ben még nem tér-
depelhetett a szent oltáránál.) Az elõbb
már emlegetett Életem címû könyvében
a csodás gyógyulásával kapcsolatban õ
is más idõpontot, egészen más helyet és
más szentet sejtet. Így ír a szembetegsé-
gérõl és a gyógyulásától. „Ahol szület-
tem, mindenki ivott. Csecsemõkorom-
ban a nagyanyám minden reggel meg-
itatott velem egy cumisüveg vízzel hígí-
tott vörösbort. Hogy erõre kapjak!

Még hogy erõre! Kimondottan hoz-
zájárult – az újságok eleget foglalkoz-
tak vele –, hogy csaknem megvakuljak,
illetve majdnem hétéves koromig alig
lássak valamit!

És ha nem történik meg a csoda
Lourdes-ban!

Olyan csoda, mirõl nem szívesen
beszélek, mert szentségtörésnek érzem
felidézni.”

Ha már az újságok eleget foglalkoz-
tak ezzel a történettel, ha sokan kétségbe
is vonták a csodát, ha már maga a fõsze-
replõ is szentségtörésnek érezte volna,
ha beszél róla, tényleg jobb, ha hallga-
tunk. Hallgassuk inkább Piaf énekét!

Filip Gabriella

A Collegium Pázmá-
neum és a Mika Sándor
Egyesület közös szerve-
zésében mutatták be de-
cember 12-én Bécsben
Balogh Margit történész
Mindszenty József (1892–
1975) címû monumentá-
lis, kétkötetes, 1570 olda-
las, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bölcsé-
szettudományi Kutató-
központjának (MTA BTK)
gondozásában megjelent
nagymonográfiáját. A
hercegprímás életútjáról
és kultuszáról a szerzõvel
Isó Gergely és Pál Zoltán
történészek, a Mika Sán-
dor Egyesület egyháztör-
téneti és jelenkori szekci-
ójának tagjai beszélget-
tek. A könyvbemutatón a
magyar Zeneakadémián
nemrég végzett Takács
Éva elõadómûvész, tanár
nyújtott át egy csokornyit
a magyar katolikus népi
vallásosság legszebb éne-
keibõl. Az archaikus stí-

lusban elõadott mûvek s
köztük a tekerõlanttal kí-
sért énekek mélyen meg-
érintették a közönséget.

Az érdeklõdõk nagy
száma elõtt megtartott,
vetítettképes elõadáson
Balogh Margit hangsú-
lyozta: Mindszenty Jó-
zsefre nekünk, utókor-
nak, függetlenül attól,
hogy milyen vallásúak
vagyunk vagy egyáltalán
vallásosak vagyunk-e, úgy
kell tekintenünk, mint
nemzeti történelmünk ki-
váló, jeles személyiségé-
re, aki a történelmi örök-
ségünk része. „Tény,
hogy ma még kicsit
megosztó a személyisé-
ge, de hiszem, hogy idõ-
vel valamilyen konszen-
zus ki fog alakulni a né-
zetrendszerérõl, a maga-
tartásáról. Ezzel a mun-
kával igyekeztem hozzá-
járulni ahhoz, hogy ez a
konszenzus megterem-
tõdjön.”

Varga János, a Pázmá-
neum rektora és a rendez-
vény házigazdája zársza-
vában szintén azt emelte
ki, hogy függetlenül
olyan jellemvonásoktól,
amelyeken lehet vitatkoz-
ni, Mindszenty herceg-
prímás hõs volt. „Az a
nyolcvanhárom év, amit
az élete átívelt, az összes
nemzeti tragédiánkat ma-
gán viselte. Ez az élet pe-
dig hûséget, kitartást és
olyan értékeket hordo-
zott, amelyeknek ben-
nünk, az utókorban le kell
tisztulniuk” – fogalma-
zott Varga János.

Balogh Margit mo-
nográfiájának és a Páz-
máneum rendezvényének
éppen ez a legfõbb üze-
nete: Mindszenty József
a huszadik század és a
magyar történelem ki-
emelkedõ alakja, akinek
a kitartásából mindany-
nyian tanulhatunk.

Varga Gabriella

V E R É B
Ferenc pápa tavalyi,

colombói látogatását fel-
használta arra is, hogy
szentté avasson egy indiai
születésû szerzetest, Jo-
seph Vaz-t, akit már jó
ideje Sri-Lanka, régebbi
nevén Ceylon, apostola-
ként tisztelnek. Ezt joggal
érdemli meg, mert mind
szülõhelyén, az akkor
Portugáliához tartozó Go-
ában, mind pedig késõbb,
a jórészt a Holland Kelet
Indiai Társaság fennható-
sága alatt álló Ceylon szi-
getén, komoly nehézsé-
gektõl sem visszariadva
terjesztette a katolikus hitet.

Családja eredetileg a
hindu papok rendjéhez, a
brahmanokhoz tartozott,
de áttért a katolikus hitre
és a gyerekek már megta-
nultak portugálul is. A
család portugál nevet is
vett fel, és az idõközben
szentté avatott Józsefet is
‚Vaz‘ néven ismeri a vi-
lág. A mélyen hívõ csa-
ládapa a kis Józsefet ta-
nulni a jezsuiták kollégiu-
mába küldte, ahol már
korán megérett benne a
vágy a papi hivatás iránt.
Goa érseke, Antonio Bran-
dao 1676-ban szentelte
pappá. Hamarosan kiváló
szónokként és megértõ
gyóntatóként tette ismert-
té nevét. Noha leginkább
a hit terjesztésére érzett
elhivatottságot, elöljárói
nem missziós feladattal
bízták meg. A Goától
délre fekvõ Mangaloréba
küldték, hogy ott képvi-
selje a goai püspöki kart,
holott a pápa akkor már
apostoli helynököt neve-
zett ki a holland fennható-
ság alá került térségbe,
mert a hollandok nem en-
gedték meg, hogy a ko-
rábban Lisszabon érdek-
szférájához tartozó nyu-
gat-indiai térség katoli-

kus hitéletét továbbra is
portugál püspökök irá-
nyítsák. Vaz ügyes diplo-
máciai adottsággal ren-
delkezett, mert egy idõre
sikerült úgy ellátnia a fel-
adatát, hogy nem robbant
ki nyílt konfliktus a goai
érsekség és Róma között.
Goában azonban egyér-
telmûen dûlõre akarták
vinni az egyházjogi vitát,
ezért a fiatal papot vissza-
rendelték és fõleg temp-
lomok építésével bízták
meg.

Amikor tudomást szer-
zett a részben holland
fennhatóság alatt álló
Ceylonban élõ katoliku-

sok sanyarú helyzetérõl,
megszerezte elöljárói en-
gedélyét a missziós mun-
kához a szigetországban.
Nehéz körülmények kö-
zött látott munkához, ál-
landó rettegésben az ál-
lamhatalom megtorló in-
tézkedéseitõl. Így végül
is jobbnak látta, ha a szi-
get középsõ térségét el-
foglaló buddhista király-
ságba, Kandyba teszi át
székhelyét, és onnan foly-
tatja az Evangélium hir-
detését. Ezt azonban a he-
lyi uralkodó sem nézte jó
szemmel és két hittérítõ
társával együtt börtönbe
vetette. Miután a budd-
hista papok képtelenek

voltak véget vetni az
éhínséggel fenyegetõ szá-
razságnak, a király Vaz-
hoz fordult, aki a Szûz-
anyához könyörgött esõ-
ért. Hamarosan tényleg
beköszöntött az esõs idõ-
szak és a király szabadon
engedte, de csak azzal a
feltétellel, hogy kizárólag
a holland területen hirdet-
heti Isten igéjét. Nemso-
kára járvány tizedelte meg
Ceylon lakosságát és mi-
után a pap kitûnt a bete-
gek ápolásával, még arra
is engedélyt kapott a
buddhista uralkodótól, hogy
Kandyban folytasson misz-
sziós tevékenységet. En-
nek keretében az Evangé-
liumot lefordította szin-
galéz nyelvre, iskolákat
és templomokat alapított.

1711-ben, életének 59.
évében, a hittérítõ munka
közben érte a halál. Az el-
kötelezettségét igencsak
tisztelõ király Kandyban
díszsírhelyre temettette,
de a 19. században a cey-
loni lázadók valamennyi
keresztény sírt a földdel
tettek egyenlõvé, így a
mai napig nem tudni,
merre pihennek Vaz földi
maradványai. A Goától
délre fekvõ Cochin püs-
pöke már 1737-ben meg-
indította boldoggá avatá-
sát, de csak miután a múlt
század elején Kelet-India
apostoli kormányzója, La-
dislaus Zaleski újfent
szóba hozta Joseph Vaz
hittérítõ munkásságát, jött
lendületbe a boldoggá ava-
tási folyamat. II. János
Pál pápa colomboi láto-
gatásán nyilvánította bol-
doggá a néhai misszioná-
riust. 20 évvel késõbb
újabb pápa járt Sri Lanka
fõvárosában, és szentté
avatta a szigetország apos-
tolát, Joseph Vazt.

Vincze András

A M I N D S Z E N T Y - M O N O G R Á F I Á T
A PÁZMÁNEUMBAN IS BEMUTATTÁK

S Z E N T J Ó Z S E F G O Á B A N

Szent Joseph Vaz

A S S Z I M I L Á C I Ó

A szó maga beolvadást jelent; beolva-
dást egy másik kultúrába, nyelvbe, val-
lásba, életmódba. A beolvadás lehet be-
olvasztás is: a helyi hatalom kényszeríti a
neki kiszolgáltatottakat, hogy az átve-
gyék az õ nyelvét, vallását, életrendjét. A
magyar történelemben, még napjainkban
is rengeteg a fájó példa erre, de most vi-
gyázó szemünket inkább Párizsra, Brüsz-
szelre, Berlinre vessük. Mégpedig éppen
azért, mert a mostani európai válság ép-
pen az utóbbiból indult. Látszólag.

Látszólag akkor, amikor a német mi-
niszterelnök asszony kijelentette: „Né-
metországban nincs fölsõ határa a mene-
kültek befogadásának.” Késõbb a meghí-
vás „szíriai menekültekre” lappadt, de
tudjuk... Tudjuk, hogy a keletrõl érkezõk
iratok nélkül jönnek, s annak mondják
magukat, amit hallani akarnak vendéglá-
tóik. Ennyiben máris beolvadtak. Azt is
tudjuk, hogy a menekülthullám már e hi-
vatalos megnyilatkozás elõtt fölcsapott,
tehát más erõsek is lötyögtették a népek
tengerét. Kik? A legjobb barátok, az
amerikaiak? Egyik fõemberük épp most
jelentette be, hogy nincs módjuk tízezer
szír befogadására, mert hatóságaik nem
tudnak átvizsgálni ekkora tömeget.

Merkel asszony meg arról beszélt,
hogy a német gazdaságnak évente fél
millió – ötszázezer! – pár munkáskézre
van szüksége! Nekik semmi ennyirõl
kiderítenie, hogy kiféle-miféle, és ti-
losban sántikál-e?

Fordulóponthoz értünk, ahol fölforr-
nak az indulatok. Látjuk, hogy Gazda-
ságkornak a két kéz éppen elég volna a
munkaerõ-áruból, ámde egyelõre nem
adják külön. Legalábbis dolgoztatható
állapotában nem. A bennszülött európai
munkavállaló, például a német nagy ré-
sze már közel áll ehhez, de a „szír” igen
messze. A távolság egész pontosan ég és
föld. Gazdaságkor a maga igen változa-
tos eszközeivel kiverte alattvalóiból az
eget és a hitet, Isten megismerésének lel-
ki tudományát. Százmilliókat mészárolt
le, és milliárdokat nyomorított meg ke-
resztényi és emberi mivoltukban, mire
célját nagyjából elérte. Mire oda jutot-
tunk, ahol vagyunk: a nyugat-európai
templomok kiürültek, a papok elfogytak,
a német püspökök egy része pár éve nem
fogott kezet XVI. Benedek pápával, mert
nem elég liberális…

Diderot, Rousseau és társaik szellemi
örököse, a homo oeconomicus, magyarán
a fogyasztói hülye, a barbi boldog ateista,
mert hó végén hatalmas összeg kerül a
számlájára, amit elverhet fölösleges hol-
mikra, zsigeri élvezetekre. Ezért bõszen
húzza az igát: életének ez az egyetlen biz-
tos fogója, amíg ki nem rúgják.

A barbik csereszabatosak, de fogyó-
ban vannak, ugyanis nem szaporodnak.
Ezért kellenek a „szírek”. Hanem õk
egyelõre nem tudják se a nyelvet, se azt,
ami két német kéznek a kisujjában van.
Viszont muszlimok, ezért nem esznek
meg akármit az üzemi konyhán, és na-
ponta ötször – a siíták háromszor –
imádkoznak. Ha jön a futószalag, ha
nem, ha nyomni kell a gázpedált, a busz-
sofõr akkor is megáll, kiszáll a kis szõ-
nyegével meg az iránytûjével, és imád.
Tanulták a keresztények is: Uradat Iste-
nedet imádd, és csak neki szolgálj! Tud-
nák is, ha mernék, meg, ha nem gaba-
lyodnának bele a liberális dogmanyelv
pókhálójába, amin nem lehet szellemi
kérdésekrõl beszélni. Gondolkodni sem…

Ezért Allah hívei nem asszimilálódnak.
Sem Franciaországban, sem Belgiumban,
sem Németországban. Nincsen hova. Nin-
csen mihez. Élnek a maguk lakókörzeté-
ben, míg az össze nem ér a szomszédoké-
val, meg a többi szomszédéval…

A helyzetet egyelõre tán õk sem látják
át, de ez nem az õ feladatuk, hanem a
küldõiké.

Czakó Gábor
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O L A S Z O R S Z Á G I M A G Y A R O K É S L E L K É S Z E I K
Bemutatkoznak az olaszországi magyar közösségek

A Rómában élõ magyarok lelkipásztori ellátásáról a II. világháború után
Mindszenty József bíboros gondoskodott. 1947-ben Mester István egri fõegyház-
megyés papot küldte Rómába, hogy megszervezze a magyar közösséget. Az itt élõ-
kön túl a menekültekrõl is gondoskodtak. Olyan ismert személyiségek is dolgoz-
tak ezen a téren, mint Kada Lajos késõbbi címzetes érsek, pápai nuncius, majd
hosszú évekig Asztalos János, utána pedig Salamon László kapucinus atya.

Az 1956-os forradalmat követõ mene-
külthullám Olaszországot is elérte. A
menekülteket táborokban helyezték el.
Többségük továbbment más országok-
ba, de egy kisebb hányaduk itt talált ott-
honra, õk a késõbb megalakuló magyar
közösségek tagjai lettek. Zágon József
hívására 1973-ban érkezett Rómába Ko-
vács Angelus kapucinus atya sokrétû
emigrációs lelkipásztori tapasztalattal.
Miután átvette a római magyar közösség
vezetését és elindította Üzenet címû lel-
kipásztori értesítõjét, õ maga is útra kelt,
legtöbbször Vespa motorján, hogy fel-
kutassa az Olaszországban élõ magyaro-
kat. 1974-ben meghalt a milánói magyar
lelkész, Habédl Imre, így átvette az ott
élõ közösség ellátását, máshol pedig
megszervezte a magyar közösségeket:
Firenzében, Bolognában, Padovában, To-
rinóban, Genovában, Udinében, majd
késõbb Cataniában és Palermóban. 1999-
ben lettem az utódja. Lelkipásztori érte-
sítõmnek az Új Üzenet címet adtam,
amely kifejezi a folyamatosságot és az új-
donságot. Folytatom az elõdöm által vég-
zett munkát: minden hónap elsõ vasár-
napján Milánóban tartok magyar szent-
misét, az utolsón Rómában, a többi vasár-
nap pedig valamelyik városban. A kezdeti
években, Milánóban segített Izmindy An-
tal oratoriánus atya, aki 1956- tól él
Bresciában. Most már ágyhoz kötött be-
teg. Firenzébe 1998-tól Ruppert József
piarista atya járt misézni évente négyszer,
aki akkor Rómában, a rend központi há-
zában élt. Õt a firenzeiek keresték meg, és
kérték fel a szolgálatra. Tájékoztatásukra
küldte lelkipásztori értesítõjét, amelynek
az Egészen kis Üzenet címet adta.

Rómában a szentmiséket a Római Ma-
gyar Akadémia mellett lévõ Santa Maria
dell’Orazione templomba szerveztem
meg, amibe bevontam a Pápai Magyar In-
tézetet is. A növendékek végezték a sek-
restyési feladatokat, az Intézetben dolgozó
magyar asszonyok pedig megsütötték a
pogácsát, amivel a szentmisék után az

Akadémia udvarán kínáltuk meg a híve-
ket. Bevált a gyakorlat. Pár éve ezt a temp-
lomot bezárták, így új templomot kellett
keresni. Néhány próbálkozás után a bolo-
gnaiak nemzeti temploma fogadott be
minket. Több alkalommal volt elsõáldozás
és 2015 októberében bérmálás is. Az ösz-
töndíjas fiatal papok vezetésével ifjúsági
hittant is szervezünk. Emlékezetes marad,
hogy 2014. november 11-én a közösség
képviseletében huszonöten részt vehettünk
Ferenc pápa reggeli szentmiséjén, a Szent
Márta Ház kápolnájában.

Milánóba 1999 márciusába jutottam
el elõször, az ottani szentmisék ötvene-
dik évfordulójára. Azóta megünnepeltük
a hantvanadik. évfordulót, Cserháti Fe-
renc püspök részvételével, és a hatvan-
ötödiket is. Misézõ helyet is váltottunk, a
Via Duriniról a vasútállomás közelében
lévõ szaléziekhez mentünk át, a Via Co-
pernicóra. Ebben a közösségben keresz-
teltem a legtöbb gyereket. Padovában
évente kétszer tartok szentmisét, márci-
us 15. és október 23. alkalmából, leg-
többször Olaszország egyetlen Szent Ist-
ván magyar király tiszteletére szentelt
templomának az oldalkápolnájában. A
templomot 1990-ben Paskai László bí-
boros szentelte fel, majd a plébánia test-
vérplébánia kapcsolatra lépett az eszter-
gomi Szent Anna plébániával. Azóta a
magyar közösség itt otthon van. A szent-
misék után a Trivenetói Olasz-Magyar
Kulturális Társaság szervezésében tartjuk
a közös ebédeket. Néhány alkalommal
más helyen is tartottunk szentmisét, leg-
többször Velencében. Bolognában évente
kétszer vagy háromszor van magyar
szentmise. Itt is váltottunk templomot,
hogy a szentmise után szervezhessünk
közös ebédet is. Most a Don Orione ká-
polnájában van a szentmise és utána ott
helyben lelkes önkéntesek fõznek magya-
ros ebédet. Az évek során két közeli mun-
katárs is elköltözött az élõk sorából:
Maruska, aki lengyel létére magyarabb
volt minden magyarnál, és Willmann Já-
nos, aki 56-ban jött ki és Lercaro bíboros
szárnyai alatt nõtt fel több más itt élõ ma-
gyarral együtt. Torinóban, Palermóban,
és Cataniában évente kétszer van magyar
szentmise. Pármában és Loretóban ké-
sõbb kezdtem el járni évente kétszer.
Ezek a közösségek az ott élõk kérésére
jöttek létre. Pármában legutoljára a plébá-
nos a szentmisét követõ agapén odaadta a
plébánia kulcsát azzal, hogy mi ott min-
dig otthon vagyunk! Loreto nehezen in-
dult be, de megérte a kitartás, mert most
igen aktív a közösség. Beérett a munka.
A szentmiséket a bazilika valamelyik ká-
polnájában tartjuk. Firenzében Ruppert
József atya hazaköltözését követõen
2012 májusától Kovács Gergely atya
vette át a közösség lelkipásztori ellátá-
sát. Továbbra is a piarista nõvérek kápol-
nájában tartják a szentmiséket.

Pár év óta szeptember végén találko-
zóra hívom Rómába
azokat, akik az egyes
városokban segíte-
nek a szervezésben.
A résztvevõk megis-
merkednek egymás-
sal, tapasztalatot cse-
rélnek. Az aktuális
témáról Szentmárto-
ni Mihály jezsuita
atya tart elõadást. A
találkozók jó hatása
érzõdik a közössége-
ken: bátorítást adott
a szervezõknek.

Néhány jelentõsebb eseményt szeret-
nék még megemlíteni. Minden évben,
október 23-án részt veszünk Capestránó-
ban, Kapisztrán Szent János ünnepén.
2011-ben országos zarándoklatot szer-
veztem Kovács Angelus atya halálának
tizedik évfordulója alkalmából. 2015-
ben Torinóba zarándokoltunk Krisztus
halotti leplének a megtekintésére. Ró-
mában minden évben kiemelkedõ ese-
mény Mindszenty József bíboros halálá-
nak évfordulója alkalmából, a bíboros
egykori címtemplomában, a Santo Stefa-
no Rotondo templomban tartott olasz
nyelvû szentmise. Ezek bemutatására
mindig egy-egy bíborost hívunk meg.
2000-ben Angelo Sodano, 2015-ben pe-
dig Pietro Parolin bíboros államtitkár ve-
zette a koncelebrációt. 2004-tõl minden
kedden magyar szentmisét tartok a Szent
Péter-bazilika magyar kápolnájában,
ahol az elsõ tíz évben hozzávetõlegesen
tizenkétezer hívõ vett részt. E szentmi-
sék megtartásában sokat segítenek az itt
dolgozó magyar atyák, a legtöbbet So-
morjai Ádám bencés atya. A Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar legtöbb tagja és a ha-
táron túli magyar püspökök is egy-két al-
kalommal részt vettek ezeken a szentmisé-
ken, rendszeresen Erdõ Péter bíboros. Ró-
mában évente két alkalommal a Szent Ist-
ván zarándokház kápolnájában tartjuk a
szentmisét, augusz-
tusban Szent István
király ünnepe alkal-
mából, és december
26-án. Az utóbbi
évek két emlékezetes
eseménye volt Áder
János köztársasági el-
nök látogatása Pado-
vában, 2012 augusz-
tusában és 2013 szep-
temberében Rómá-
ban, a Szent István
zarándokházban.

Ideérkezésem
után nem sokkal Ter-
nyák Csabával, a Pa-
pi Kongregáció ér-
sek titkárával együtt
megszerveztük a Rómában dolgozó ma-
gyar papok havi találkozóját, amelyet az-
óta is rendszeresen megtartunk.

Az itteni közösségek nem nagy létszá-
múak, de mindig biztos vonatkozási és
találkozási pontot jelentenek az itt élõk-
nek és azoknak, akik egy idõre Olaszor-
szágba jönnek dolgozni vagy tanulni.

*
Németh László Imre, Budapesten szü-

lettem 1956-ban, három testvérem van,
akiknek 14 gyerekük van. Szüleim már
nem élnek. Az Esztergom-Budapesti Fõ-
egyházmegyének vagyok a papja. 1982-
ben Budapesten szenteltek pappá. Két

évig káplán voltam Szécsényben, majd
Rómában tanultam három évig. Ezután
tíz évig Paskai László bíboros titkára,
majd irodaigazgatója voltam. Ezt köve-
tõen 13 évig a római Pápai Magyar Egy-
házi Intézet rektora voltam, emellett
Miklósházy Attila püspök kérésére vál-
laltam a lelkipásztori munka végzését is.
2000-ben kaptam a koordinátori kineve-
zést az Olasz Püspöki Kartól. 2011-ben
lettem a római Szent István Alapítvány
elnöke, és a zarándokház igazgatója. Az
elsõk között vagyok, akik nem emig-
ránsként végeznek ilyen lelkipásztori
munkát. Az elsõ Európai Magyar Papi
Konferencián, amelyen részt vettem, va-
laki bizalmatlanul megkérdezte tõlem: ki
küldött ide? Akkor ilyen volt még a han-
gulat. Azóta egyre többen vagyunk itt
hazulról érkezett lelkipásztorok, és két
éve én rendeztem meg a konferenciát
Rómában, a Szent István Házban.

Kovács Gergely, Kézdivásárhelyen
születtem 1968-ban. 1987-ben kezdtem
el teológiai tanulmányaimat Gyulafehér-
váron. 1990 nyarától hat éven át a római
Pontificium Collegium Germanicum et
Hungaricum növendéke voltam. A Gyu-
lafehérvári Fõegyházmegye papja va-
gyok, 1993-ban szenteltek. Tanulmá-
nyaim befejezése után, a doktori fokozat
megszerzését követõen, hazatértem Er-

délybe és egy évig káplán voltam Maros-
vásárhelyen. 1997-tõl újra Rómában tel-
jesítek szolgálatot, a Kultúra Pápai Ta-
nácsánál, amelynek 2004 óta irodaveze-
tõje vagyok. Egyházjogi végzettségemet
a Kléruskongregáció és a Rota Romana
bíróság keretében kamatoztatom. 2012
óta Isten Szolgája Márton Áron erdélyi
püspök szentté avatási ügyének vagyok
posztulátora. Szívesen és örömmel vál-
laltam a firenzei magyar közösség veze-
tését, amely az irodai munka mellett lel-
kipásztori feladatot jelent számomra.

Németh László Imre,
olaszországi magyar fõlelkész

Igen aktív az olaszországi magyar közösség

Németh László Imre fõlelkész

P I O A T Y A F Ö L D I M A R A D V Á N Y A I
R Ó M Á B A N

A San Giovanni Rotondó-i kegyhely sajtóirodája január 5-én tette közzé azt a
közleményt, mely Szent Pio atya földi maradványainak Rómába vitelét és a hoz-
zá kapcsolódó programokat ismerteti.

Február 2-án délelõtt San Giovanni
Rotondóban a Pio atya tiszteletére emelt
nagytemplomba viszik fel a szent holt-
testét az altemplomban lévõ sírjából, és
este hat órakor – a megszentelt élet évé-
nek lezárásaként – Michele Castoro ér-
sek ünnepélyes szentmisét mutat be.

Másnap, február 3-án reggel fél nyolc-
kor a nagytemplomban Francesco Langi,
a helyi kapucinus közösség házfõnöke
mutat be szentmisét. Ezt követõen indul
Rómába a nyitott koporsó Pio atya földi
maradványaival. Az Örök Városban elõ-
ször a kapucinus rend gondozásában álló
San Lorenzo fuori le murába, vagyis a Fa-
lakon kívüli Szent Lõrinc-bazilikába vi-

szik, amely egyike Róma hét fõtemplo-
mának. Itt egymás mellé helyezik Pietrel-
cinai Szent Pio és Szent Mandiæ Lipót
földi maradványait. A horvát származású,
ugyancsak kapucinus Mandiæ atya holt-
testét Padovából szállítják Rómába ebbõl
az alkalomból. A két kapucinus szent föl-
di maradványait február 4-én egész nap
felkereshetik a hívek. Ezt megelõzõen
február 2-án, Gyertyaszentelõ Boldog-
asszony és a megszentelt élet ünnepnap-
ján imavirrasztást tartanak a Falakon kí-
vüli Szent Lõrinc-bazilikában, amelyre a
Rómában élõ szerzeteseket és szerzetes-
nõket várják.

(Vatikáni Rádió)„Pármában mindig otthon vagyunk”
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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 �

ÉLETÜNK

Budapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:

KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.

Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036) 1/328 01 97
Fax: (0036) 1/328 01 98

E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
www.keresztenyelet.hu

*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János

Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:

Ramsay Gyõzõ, Vincze András

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München

Verantwortlicher Herausgeber: Merka János

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

E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de

*
Abonnement für ein Jahr: 20 EUR

11 Exemplare

nach Übersee mit Luftpost USD 60
*

ELÕFIZETÉS:

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!

Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,

oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
1 példány ára: 2 EUR

Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR

Tengerentúlra US$ 60
BANKSZÁMLÁNK:

Szent Maximilian Kiadó
OTP Banka Slovensko, Komárno

IBAN SK81 5200 0000 0000 0886 7696
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

*
Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETÜNK

*
Druck:

Micropress Kft.

H–3516 Miskolc, Ács u. 12.
*

Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
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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: Ft. 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.
Bõvebb információ a Facebookon, a Katolikus
szentmisék Londonban cím alatt.

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

John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Ashby De La Zouch, 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 és P.

Szomszéd Tamás SJ, Wiener Ungarische Kath.
Gemeinde, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien, tel.:
0043-1/526 49 72; fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ
helyek: Bécs, vasárnaponként 11.00-kor, Deutschor-
denskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely, Domplatz 1
(Szent Katalin-kápolna), minden hónap utolsó vasár-
napján 16.30-kor; E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.
katolikus.at; Baden, minden hónap második vasár-
napján 16.30-kor, Leesdorfer Haupt Str. 74., 2500-Baden.

Pázmáneum: Ft. Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, 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: Ft. Pál László. Szentmise
minden hó 3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner
Kirche, Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043-316/68 21
2421, otto.molnar@laposte.net; és Ft. Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvan.hollo@graz-seckau.
at; szentmise minden vasárnap 17.00 órakor. Kalvari-
enberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Ft. Dr. Nagy-György Attila, e-mail:
mackopapbacsi@yahoo.de Szentmise minden hó-
nap 2. vasárnapján a Magyar Házban, Richard
Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck. Érdeklõdni:
Wachsmuth Tünde, sopronyi_tunde87@yahoo.com

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043-
732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz: minden hónap 1., 3. és 5. vasár-
napján; Wels: 2. és 4. vasárnap.

Klagenfurt: Ft. Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 14.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

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

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

lique Hongroise, Magyar Ház, szentmise minden va-
sárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de l’Arbre Bénit
123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188, mobil:
0032-487/614 063, e-mail: havas@piar.hu. Honlap:
www.magyarhaz.be. Misézõ helyek: Leuven, Há-
ga/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.

További szentmisék Franciaországban:
Grenoble: kéthavonta a hó harmadik szombatján

16-kor (12, av. Paul Vaillant Couturier, 38130 Echi-
rolles– Don Bosco-templom) (szeptembertõl számítva)

Nancy: kéthavonta a hó negyedik szombatján
16-kor (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-les-
Nancy – Szent Teréz-templom oratóriumában)
(októbertõl számítva)

Nizza: január, május és szeptember hó utolsó
szombatján 14.30-kor (25, Bd. Comte de Falicon,
06100 Nice, Szent János evangélista templom)

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, Kempten, Neuburg a. D.. Érdeklõdni:
Ft. Varga Péter, Ungarische Kath. Mission, Zir-
belstr. 23, D-86154 Augsburg, tel.: 0049-821/21
93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93 24, E-mail:
augsburgi-misszio @web.de; www. augsburgimisszio.de

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye:
Magyar Katolikus Misszió kápolnája, Nürn-

berg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden va-
sárnap délelõtt 11 óra, a hónap utolsó vasárnapján
16 óra. A hónap utolsó vasárnapján a szentmise
után agapé a helyszínen a hívek adományaiból. A
szentmiséket celebrálja: Neu Antal.

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

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Kölnben: tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

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

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische 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 Rinkenpfuhl 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-Paderborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Bielefeld, Hagen, Marl, Men-

den, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück. Ér-
deklõdni: Ft. Simon Péter, Münster Magyar Katoli-
kus Misszió, Middelfeld 24, D-48157 Münster, tel.:
0049-251/9 32 57 288, e-mail: ungarische-mission
@bistum-muenster.de, honlap: migrans.hu

Passaui Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Kovács János, 84375 Kirch-

dorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Mis-
sio Passau (Ungarische Mission Passau e.v.),
Breslauer Str. 2., 94036 Passau. Tel.: (0151) 5181
7785 (Andreas G. Lehr világi elnök). Honlap:
www.magyar.missio.passau.de, e-mail: info@
magyar-missio-passau.de

Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Dr. Tempfli Imre, Ungarische

Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katoliku-
sok.de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17,
D-89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-151/15 92 52 03, e-mail: mtibor1960@gmail.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen- From-
mern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eis-
lingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Lud-
wigsburg, Munderkingen, Reutlingen, Schwä-
bisch-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: Mons. Dr. Németh László fõlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel.: 0039/06 6574 2834, mobil: 0039/348 79 52
165, e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misézõ
helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e
Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 –
00186 Roma, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolná-
jában minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden
hó elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium
(Via Copernico 9, kivéve jan., júl., aug., szept.).

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

Firenze: Mons. Dr. Kovács Gergely, Pontifi-
cio Consiglio della Cultura, V-00120 Città del
Vaticano, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

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

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

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

Bern: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmis-
sion, 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.

St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***

Kérelemmel fordulok azon hívõk-
höz, akik még ismerték barátomat, az
egykori stuttgarti magyar lelkészt, dr.
Cserjés Sándort. Ha valakinek Önök kö-
zül lenne fényképe dr. Cserjés Sándor-
ról, tisztelettel kérem megküldését vagy
postai úton vagy drótposta címemre.
Postacím: Rudolf Schermann, Kepler-
gasse 8, A-1100 Wien, Österreich. E-mail:
office@kirche-in.at

H I R D E T É S E K

55 éves katolikus férfi, gyakorlattal ren-
delkezõ ápoló (masszõr, természetgyó-
gyász), házi betegápolást vállal (akár ház-
vezetéssel is), magyar családnál bentlakás-
sal. Kocsi, jogosítvány van. +36-30/943–
6017, wu.tang@citromail.hu.

A Z É L E T
K Ö N Y V É B Õ L

Keresztelések: Kiss Kira Selena, K.
Francisc-Juliu és Gilda-Elisabeta kis-
leánya 2015. szeptember 6-án, Szász
Boldizsár, Sz. Mátyás és Mónika kisfia
2015. október 10-én, Szabó Dániel, Sz.
András és J. Tímea kisfia 2015. októ-
ber 18-án, Szabó Lili Tímea, Sz. And-
rás és J. Tímea kisleánya 2015. október
18-án, Hudra Daniel, H. György és
Éva kisfia 2015. október 25-én, Levai
Viktoria Katalin, L. Daniel és Sz. Kata-
lin kisleánya 2015. november 8-án, va-
lamint Nagy Milán Norbert, N. Miklós
és Tamara kisfia 2015. december 27-én
a müncheni Szent Erzsébet-templom-
ban, Fejes Michaela, F. Zoltán és Bian-
ka kisleánya 2015. szeptember 13-án a
rosenheimi Szent József-templomban,
Török Adél, T. Gábor és Csilla kisleá-
nya 2015. szeptember 20-án a lands-
huti Szent Johannes-templomban, va-
lamint Gundel Liana, Cz. Pál Csongor
és G. Andrea kisleánya 2015. decem-
ber 20-án a misszió házi kápolnájában
részesültek a keresztség szentségében.

Nem szabad tehát túl sokat enni vagy inni:
az embernek úgy kell felkelni az asztaltól,
hogy könnyûnek és rugékonynak érezze
magát, inkább egy kicsit éhesen, mintsem
elnehezülve a túl bõ tápláléktól.

A józanság mellett a keresztény még
némely önmegtagadást is végezhet.

Mivel könnyû lefelé menni a lejtõn és túl
sokat engedni meg érzékiségünknek, jó, ha
néha megvonunk magunktól egy-egy jó fa-
latot, amely, még ha hasznos is volna, de
nem szükséges. Ezzel bizonyos uralmat
nyerünk az érzékiségen, mert megvonunk
tõle egy-egy megengedett élvezetet.

Ezeknek az apró megvonásoknak az a
hasznuk, hogy megerõsítik az akaratot,
anélkül, hogy ártanának az egészségnek.
Ezért többet érnek, mint azok a nagyobb,
rendkívüli önmegtagadások, amelyeket
az ember ritkán végez.

A jó lelkek ehhez az önmegtagadás-
hoz a felebaráti szeretet indítóokát kap-
csolják: hagynak egy-egy falatot a sze-
gényeknek.

A leghasznosabb önmegtagadás az,
amelyet az ember a szeszes italok körül vé-
gez. A következõ elveket kell ismernünk:

A szeszes italok mérsékelt élvezete
önmagában véve nem bûn. Nem szabad
tehát elítélni azokat a világiakat vagy pa-
pokat, akik mértékkel használják.

De ha az ember önmegtagadásból
vagy jó példaadásból tartózkodik tõlük,
ez föltétlenül dicsérendõ dolog.

Vannak esetek, amikor ez a tartózko-
dás erkölcsileg szükséges, hogy az em-
ber megóvja magát a túlzástól:

Ha az ember örökölte szervezetében a
szeszes italok iránti túlságos hajlamossá-
got, akkor a szeszes ital bármilyen csekély
fogyasztása is leküzdhetetlen vonzalmat
idézhet elõ. Ha az ember olyan szerencsét-
len volt, hogy szokása lett a túl sok ivás.
Ilyenkor gyakran csak egyetlen hathatós
eszköz marad: a teljes tartózkodás. �

TORKOSSÁG...
(Folytatás az 1. oldalról)
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Templomszentelés Kárpátalján

Tiszabökény új római katolikus temp-
lomát november 22-én, vasárnap szentel-
te fel Majnek Antal püspök Árpád-házi
Szent Erzsébet tiszteletére és a mártírok
emlékére. A püspök Szent Erzsébet ruha-
ereklyéjét hozta ajándékba, melyet régóta
tartogatott erre az alkalomra. A Papp Ti-
hamér ferences rendi atya által kezdemé-
nyezett építkezés 1999–2015 között, sza-
kaszosan valósult meg, fõként Magyaror-
szág kormányának, a Nemzeti Humán
Erõforrás Minisztériumának hathatós tá-
mogatása járult hozzá az új templom be-
fejezéséhez, mintegy 60%-át állva a 14
millió forintos beruházásnak.

Új nuncius Romániában

A Szentszék sajtóterme december 5-
én tette közzé, hogy Ferenc pápa Ka-
zahsztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán
eddigi nunciusát, Miguel Maury Buen-
día érseket küldi Bukarestbe a Francis-
co-Javier Lozano érsek távozásával
megüresedett diplomáciai szolgálati hely
betöltésére. A romániai pápai nunciusi
szolgálat Francisco-Javier Lozano érsek
júliusi visszavonulása után betöltetlen
volt, az azóta eltelt hónapokban a nunci-
atúrát Baudouin Biajila Muankembe ve-
zette ügyvivõi minõségben.

A nagykövet megbízólevele

Ferenc pápa december 7-én, hétfõn
délben az Apostoli Palota dolgozószo-
bájában fogadta Habsburg Lotharingi-
ai Eduárdot, Magyarország szentszéki
nagykövetét, családját és kíséretét.
Habsburg Lotharingiai Eduárd a talál-
kozó során átnyújtotta a Szentatyának
a magyar köztársasági elnök megbízó-
levelét. Ezzel a gesztussal teljes jog-
körrel gyakorolja diplomáciai felada-
tainak teljesítését.

Márton Áron-emlékév

Márton Áron-emlékévet hirdet a nem-
zetpolitikai államtitkárság a püspök szü-
letésének 120. évfordulója alkalmából.
Az idén december 24-én induló és 2016.
december 24-én záruló rendezvények
között jubileumi konferenciák, rendha-
gyó történelemórák és fiataloknak szóló
vetélkedõk egyaránt szerepelnek. Az
emlékév világi fõvédnökének Áder Já-
nos köztársasági elnököt, egyházi fõvéd-
nökének Jakubinyi György gyulafehér-
vári érseket kérték fel.

Szent Márton-út

A Szent Márton Európai Kulturális
Útvonal Európai Hálózata szervezetének
döntése értelmében két új régió csatlako-
zott a Szent Márton zarándokúthoz. A
döntés értelmében két új szervezet (egy-
ben két új régió), Luxemburg és a Belgi-
um részét képezõ Flandria csatlakozott
az útvonalhoz. A flamand szervezet
székhelye Beveren, ahol már régi hagyo-
mányai vannak a Szent Márton napi ren-
dezvényeknek. Eddig az alábbi orszá-
gok, illetve régiók csatlakoztak a Szent
Márton Úthoz: Magyarország, Francia-
ország, Korzika, Olaszország, Szlové-
nia, Horvátország, Hollandia, Németor-
szág, Flandria és Luxemburg.

Ditró új temploma

Tamás József gyulafehérvári segéd-
püspök december 6-án áldotta meg az er-
délyi Ditró városában az egykori iskola-
kápolna helyén felépült új templomot,
melynek Szent Imre lett a védõszentje. A
templom építése 2013-ban kezdõdött.
Eredetileg a papíron 2006-ban, ám tény-
legesen 2009-ben visszakapott korábbi
épületet akarták felújítani és átalakítani,
ám annak rossz állapota miatt egy teljesen
új templom építése vált szükségessé. Az
ünnepség alkalmával a püspök megáldot-
ta a templom új harangját és orgonáját is.

Szentté avatás Indiában?

Az indiai püspöki konferencia arra kérte
Ferenc pápát, hogy az észak-indiai Kalkut-
tában legyen Teréz anya szentté avatása. Az
indiai püspökök közvetlenül azután fordul-
tak kérésükkel Ferenc pápához, hogy a
Szentatya december 17-én a Vatikánban el-
ismerte a Teréz anya közbenjárására történt
csodát. Ezzel megnyílt a Nobel-békedíjas
Kalkuttai Boldog Teréz szentté avatásának
útja. A püspöki konferencia tagjai levelük-
ben arra kérik a pápát, látogasson el orszá-
gukba, és ebbõl az alkalomból Kalkuttá-
ban legyen Teréz anya szentté avatása. A
Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend
alapítója ugyanis évtizedeken át dolgozott
a sok millió lakosú városban. Amennyiben
Ferenc pápa elfogadja a meghívást és ele-
get tesz a kérésnek, elsõ ízben ünnepelhet-
nek szentté avatást Indiában.

Szent kapu beteg gyermekeknek

Szent kaput nyitottak meg a Gyermek
Jézus Gyermekkórházban Rómában. De-
cember 17-én, egy szentmise után tárták
ki az ajtót, ami azért különleges, mert a
létrejöttében a beteg gyerekek segítettek.
A kicsiket is meghatották Ferenc pápa
szavai az Irgalmasság évérõl, és bár szí-
vesen elmentek volna a Szent Péter-bazi-
lika szent kapujához, de nem tudnak, mert
az állapotuk nem engedte. Ezért hozták
létre a kórházban, a saját szent kapujukat.
A káplán a különleges kapuról korábban
azt mondta: azért örül, hogy megnyithatja
majd, mert azt fogja jelképezni, hogy a
kórházban kezelt beteg gyerekek egye-
sülnek Jézussal, az õ szenvedésében, és
késõbb együtt lehetnek majd vele az
Örökkévalóságban. �

J Ó T É K O N Y S Á G I K O N C E R T E K A
M Á R T O N Á R O N - F I L M É R T

(Fotó: Munkácsi Egyházmegye)

Erdély négy városában szerveztek jó-
tékonysági koncertet decemberben a
Márton Áron filmért. Zenészek, zene-
karok, színészek, énekesek tették emlé-
kezetessé a jótékonysági esteket.

Székelyudvarhelyen a Lux Aurumque
kamarakórus koncertezett a Barátok
templomában a Székelyföldi Filharmó-
nia szervezésében. Marosvásárhelyen Bo-
ros Emese énekesnõ és Fülöp Csongor
István zongorista ajánlották fel a Keresz-
telõ Szent János templomban megtartott
Békében önmagaddal címû zenés áhíta-
tukat a filmért.

Csíkszeredában a Heveder zenekar,
a Role zenekar, Vaszi Levente, Szabó
Enikõ – Varga Nándor – Szabó Zsolt,
Sorbán Enikõ, Abodi Nagy Blanka, a
Codex zenekar, a Party Cover Band,
Sükösd Hunor és Barabás Réka álltak
önkéntesen a közönség elé a Szakszer-
vezetek Mûvelõdési Házában. Az esten
külön élményt jelentett Bara Ferenc
fõesperes visszaemlékezése, aki sze-
mélyes titkára volt Márton Áronnak.
Csíkszereda város Polgármesteri Hiva-
tala volt az Áron Film Egyesület tár-
szervezõje.

Sepsiszentgyörgyön a Pál Utcai Fiúk
Egyesülete vállalta a szervezést. A
Krisztus Király-templomban a Vox Hu-
mana, az Evilági, a Mácsafej, a Székely
Mikó Kollégium Diákkórusa, a Cantico-
rum Nõi Kar, Török Ákos, a Voces Nõi
Kórus és a Harmónia Kamarakórus dal-
lamai csendültek fel.

A mûvészek telt ház elõtt mutathatták
meg több mûfajban is talentumaikat. Er-
dély több tájáról hallhattunk ízes elõadá-
sokat, de a világ zenei palettájáról is he-
lyet kaptak színes dallamok.

A csíkszeredai teljes estés gálamûso-
ron 6737 lej, Sepsiszentgyörgyön pedig
3262 lej gyûlt össze a Márton Áron-film
támogatására.

Köszönjük a résztvevõknek az ado-
mányokat, hiszen ezzel még egy lé-
péssel közelebb kerültünk a nagyjá-
tékfilm megvalósításához. A jótékony-
sági koncertek értéke azonban túl-
mutat az összegyûjtött pénzen. Pontosan
azt láttuk megvalósulni, amiért a film-
misszió elindult: a közösség erejét, az
összefogást az elõadók és szervezõk
munkájában.

Látva, hogy a mûvészek, elõadók,
közremûködõk bérmentve felajánlották
segítségüket és ilyen színvonalas elõadá-
sokkal járultak hozzá a Zord idõk csilla-
ga címû film népszerûsítéséhez, abban
erõsített meg bennünket, hogy Márton
Áron élete és szellemisége még ma is
erõvel mozgatja meg az embereket. A
koncertek segítségével sikerült túllép-
nünk a felekezeti határokon mind az elõ-
adókat, mind szervezõket, de a közönsé-
get tekintve is.

Isten fizesse a mûvészek, szervezõk
idejét, erejét, tehetségét! De ugyanúgy
hálásak vagyunk a résztvevõk támogatá-
sáért is!

Kányádi Orsolya

D Ö N T É S A K O M Á R O M I B E N C É S
R E N D H Á Z Ü G Y É B E N

A Magyar Bencés Kongregáció ko-
máromi (Komárno, Szlovákia) rendhá-
zát és a hozzá tartozó tulajdont a Szent-
szék a Nagyszombati Fõegyházmegyé-
nek adta. A döntést a Megszentelt Élet és
Apostoli Társaság Kongregációja hozta
meg, még 2015. november 15-én.

A Megszentelt Élet Kongregációja il-
letékes döntéseket hozni a szerzetesren-
dek ügyében. A bizottság azt követõen
hozta meg állásfoglalását, hogy a Nagy-
szombati Érsekség és a Bencés Rend
képviselõinek álláspontját is meghall-
gatta.

A kongregáció szerint nem teljesül-
tek a Ján Sokol korábbi érsek által
1990. szeptember 12-én kiadott dekré-
tumban foglaltak. Ahelyett, hogy a
bencés jelenlét megerõsödött volna, és
pasztorációs tevékenységet folytattak
volna, a széthúzást erõsítette a helyi
egyházközségben – állítják.

A Nagyszombati Érsekség nyilatkoza-
tában azt írja, hogy az egyházmegye ka-
pui minden szerzetesrend elõtt nyitva áll-
nak, amely itt akar letelepedni, a bencé-
sek elõtt is. „Elméletileg, ha a bencések
újra megtelepednének itt, a Szlovákiai
Bencés Konföderáció keretében, akkor
ezt a vagyont a kezelésükbe kaphatnák.”

Várszegi Asztrik OSB, a Magyar
Bencés Kongregáció prézes apátja köz-
leményében azt írja: „dr. Notker Wolf
OSB prímás apáttal, a Bencés Konföde-
ráció legfõbb elöljárójával egyetértésben
kijelentem, hogy a révkomáromi há-
zunkra és javaira vonatkozó dekrétum-
ban foglaltakat nem tudom elfogadni”, s
az illetékes vatikáni kongregációkat arra
kéri, hogy vonják vissza azt. Ellenkezõ
esetben a Szentszék illetékes szerveinél
keres jogorvoslatot, mindemellett a püs-
pök-fõapát az Irgalmasság szentévében
bízik a feszültség békés feloldásában.�

P A S S A U I L Á T O G A T Á S A
SZATMÁRNÉMETI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Passau-i Egyházme-
gye fiataljait látta vendégül
a Szatmárnémeti Egyház-
megye december 11. és 13.
között, hogy a két római ka-
tolikus egyházmegye part-
nerségét egymás megláto-
gatása által is erõsítsék.

Bár a németországi egy-
házmegye már sok éve küld
ifjúsági csoportokat, a visz-
szajárók mellett többség-
ben vannak mindig az újon-
cok, hiszen a cél az, hogy
minél többeknek mutassák
meg a szatmári fiatalok éle-
tét, hitét.

A közös program szentmiséken való
részvételbõl – szombaton Schönberger
Jenõ püspökkel a püspöki palota kápol-
nájában, vasárnap a Kálvária-templom-
ban –, valamint városi programokból és

játékokból állt. A németországi fiatalok
lehetõséget kaptak Szatmárnémeti és
Nagykároly felfedezésére és megismeré-
sére is.

Szatmárnémeti Egyházmegye

Kiváló a kapcsolat a két egyházmegye között

BOLDOGOK AZ IRGALMASOK
Imakönyv az Irgalmasság szentévére

(Egyéni és közösségi használatra)

A 2016-os esztendõt Ferenc pápa az Irgalmasság
szentévének nyilvánította. Kiadványunkban imád-
ságok, elmélkedések, tanulságos történetek és
szép versek szerepelnek az irgalmas szeretetrõl.

Ára: 2,19 EUR

Megrendelhetõ:

www.egyhazikonyvklub.hu
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