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POSTVERSAND
MÜNCHEN

Szent Anna és

Szent Joachim

Ünnepük: július 26.

S Z E R E T E T T E L V E Z E T B E N N Ü N K E T
Emlékezés nemzetünk apostolára

B R Ü S S Z E L B E N T A L Á L K O Z T A K
A M A G Y A R M I S S Z I Ó K P A P J A I

1083. augusztus 20. óta, amikor Székesfehérvárott oltárra emelték elsõ kirá-
lyunkat, Szent Istvánt, ez a nap egész magyarságunk szent ünnepe. A hála, a
tisztelet és a szeretet érzületével emlékezünk az ország- és egyházalapító apos-
toli királyunkra. Szerte a nagyvilágban ahol magyarok élnek, méltósággal, a
lélek örömével és a jövõbe vetett szent reménnyel ünnepelnek és tisztelegnek a
nagy király elõtt.

Szent István édesapja, Géza fejede-
lem halála után 997-ben foglalta el az
uralkodói széket. A lázadó Koppány
leverése és II. Szilveszter pápától ka-
pott koronával történõ megkoronázása
idején már fölkent királyként és ke-
resztény uralkodóként kormányozta
magyar népünket a Kárpátok övezte
gyönyörû hazában.

A külföldi betolakodó hadak elleni
hõsies küzdelmei és gyõzelmei után a
nyugati uralkodók is megtanulták és el-
fogadták, hogy Magyarország nem egy
könnyû préda, vagy ingatag állam az eu-
rópai királyságok között.

Szent István olyan hazát adott né-
pünknek, mely a nyugati kultúrának és
az európai közösségnek méltó és erõs
állama lett. Bevezette nemzetünket a
keresztény Európába. Azóta is ott a
helyünk, mert végérvényesen oda tar-
tozunk.

Szent István királyunk már uralkodá-
sa kezdetén világosan látta, hogy a laza
törzsszövetségben élõ magyarságot csak
úgy lehet egy erõs, öntudatos, ütõképes
egységbe vonni, ha népünket is bevezeti
az európai kereszténység táborába.

A két érsekség (Esztergom, Kalo-
csa); a nyolc püspökség (Veszprém,
Gyõr, Pécs, Vác, Csanád, Eger, Erdély,
Bihar) és a néhány bencés apátság (Pan-
nonhalma, Zalavár, Pécsvárad, Ba-
konybél és Zobor hegy) a fellegvárai és
lelki-szellemi mûhelyei lettek annak a

miszsziós tevékenységnek és krisztusi
küldetésnek, melynek révén Magyar-
ország a keresztény Európa nagy és
erõs bástyája, a hõsöket és szenteket
adó Pannónia lett.

Szent István olyan királyunk volt, aki
családjával: feleségével, Boldog Gizella
királynéval és fiukkal, Szent Imre her-
ceggel példát adott, miként kell keresz-
tény emberhez méltóan élni. Számukra a
vasárnapi szentmise, a szentségek fölvé-
tele, a napi imádság és a jó cselekedetek
gyakorlása keresztény hitüknek és vallá-
sosságuknak a fokmérõje volt.

Az újszövetségi szent könyvek semmit
nem mondanak a Boldogságos Szûz Má-
ria szüleirõl. Néhány névvel találkozunk
a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Sza-
lóme és Zebedeus, de e két szülõ nevét
nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv
mondja, hogy Mária édesanyját Annának,
apját Joachimnak hívták, és a két név je-
lentése figyelmet érdemel, mert Anna
annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joa-
chim pedig: Isten megvigasztal.

Az ünnep a 13–14. században terjedt
el Európában, annak az érdeklõdésnek
következményeként, amellyel Krisztus
emberi természete és emberi valósága
felé fordultak a hívõk. Ez az érdeklõdés a
keresztes háborúkból visszatért lovagok
elbeszélései nyomán éledt föl, és kiter-
jedt Jézus szülõföldjére és rokonságára
is. Érhetõ, hogy az Üdvözítõ nagyszülei
iránti tisztelet is felélénkült.

Az ünnep dátuma egy templom föl-
szentelésének évfordulójából adódott. A
régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy
Mária Jeruzsálemben született, és szülõhá-
za, Anna asszony háza a Bethesda-tó kö-
zelében állt. Az 5–6. században e föltétele-
zett születési hely fölé bazilikát építettek, s
ennek fölszentelési napja volt július 26.

Szent Anna tiszteletérõl Bálint Sándor
a következõket írja: „A hazai Szent An-
na-tisztelet gazdagságát és színes változa-
tosságát a kultusz sokrétûsége mutatja.
Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok
ügyében-bajában az asszonynép, de tisz-
telték azok is, akiknek foglalkozása vala-
miképpen a gazdaasszonysággal, asszo-
nyi gondoskodással függ össze: a szövõ-
munkások, csipkeverõk, seprûkötõk.

Céhpatrónaként tisztelték az asztalo-
sok azért, mert hajdanában az oltárszek-
rény elkészítése a mesteremberek felada-
tai közé tartozott, márpedig Anna volt
méltó arra, hogy az élõ tabernákulumot,
Máriát a méhében hordozza... a kádárok
is tisztelték, nyilván abból a megfontolás-
ból, hogy Jessze törzsébõl, Anna és Mária
méhébõl sarjadt a Szõlõtõ: belõle termett
a megváltás bora, (a megváltó Vér)... Vé-
dõszentje volt a bányászoknak is. A ba-
rokk korban Szent Anna külön tisztelt
patrónája volt a haldoklóknak.”

(Szentek élete)

Brüsszelben tartották idén az európai missziókban szolgáló magyar katolikus
lelkipásztorok éves találkozóját május 30. és június 2. között Havas István pia-
rista szerzetes, brüsszeli magyar lelkész szervezésében.

Egy konferenciaközponttá átalakított
ferences rendház adott otthont az Angliá-
ból, Ausztriából, Hollandiából, Németor-
szágból, Olaszországból és Svájcból ér-
kezett 19 résztvevõnek, akik az elsõ mun-
kanapon Hölvényi György európai parla-
menti képviselõvel találkoztak az Európai
Parlament épületében, majd Hegyi Lász-
ló, az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának egyházi kapcsolatokért felelõs he-
lyettes államtitkára adott tájékoztatást
számukra az illetékes államtit-
kárság munkájáról, a magyar ál-
lam és az egyház közötti együtt-
mûködés területeirõl. Az este
folyamán a lelkipásztorok Nagy
Zoltán brüsszeli magyar nagy-
követtel találkoztak.

A résztvevõk a konferencia
második napján elzarándokol-
tak Brugge-be, ahol felkeresték
a város õsi katolikus templo-
mát, a Szent Vér-ereklyét õrzõ
bazilikát. A konferencia során
sor került a résztvevõk lelki-
pásztori beszámolóira is, mely-

nek során megosztották egymással örö-
meiket és nehézségeiket.

A találkozón részt vett Cserháti Fe-
renc esztergom-budapesti segédpüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia külföldön élõ magyarok lelkipásztori
szolgálatával megbízott püspöke is, aki a
szerda reggeli szentmisén mondott ho-
míliájában az isteni irgalmasságról be-
szélve buzdította a részt vevõ atyákat.

Magyar lelkipásztorok Brüsszelben

(Folytatás a 2. oldalon)

A B O L D O G S Á G N E M
M O B I L A L K A L M A Z Á S
Ferenc pápa üzenete a fiataloknak

„Ne elégedjetek meg a középsze-
rûséggel, ne „éldegéljetek” kényel-
mesen üldögélve – a pápa ezekkel a
szavakkal fordult a több mint het-
venezer kamaszkorú fiúhoz és lány-
hoz, akiknek április 24-én szentmisét
mutatott be szentévi jubileumuk al-
kalmából.

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy
a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel
vagytok egymás iránt” (Jn 13,35) – ho-
míliájában ehhez a Szent János evangé-
liumából vett idézethez fûzte szavait a
Szentatya.

Kedves fiúk és lányok! Milyen nagy fe-
lelõsséget bíz ma ránk az Úr! A szeretetet,
más szóval a keresztény élet személyazo-
nosító igazolványát. Az egyetlen érvényes
„dokumentum” ahhoz, hogy Jézus tanít-
ványaiként ismerjenek el bennünket. Ha
ez a dokumentum lejár és nem hosszab-
bítjuk meg folyamatosan, akkor többé
már nem vagyunk a Mester tanúi.

Felteszem tehát nektek a kérdést: be
akarjátok-e fogadni Jézus meghívását,
hogy tanítványai legyetek? Akartok-e
hûséges barátai lenni? Jézus igazi ba-
rátját alapvetõen nem a „felhõk felett
járás”, hanem a konkrét szeretet jellem-
zi, amely beragyogja életét. A szeretet
mindig tettekben nyilvánul meg. Aki
nem konkrét, de szeretetrõl beszél, az
telenovellát, teleregényt ír. Akarjátok-e
megélni azt a szeretetet, amelyet Jézus
ad nekünk? – tette fel a kérdést Ferenc
pápa. Akkor törekedjünk arra, hogy is-
kolájában, ami az élet iskolája, megta-
nuljunk szeretni.

Szeretni mindenekelõtt szép dolog, a
boldogság útja. Azonban nem könnyû,
hanem elkötelezettséget kívánó, fárad-
ságba kerülõ út. A pápa a következõ pél-
dával támasztotta alá szavait: amikor
ajándékot kapunk, boldogok vagyunk.
Azonban az ajándék elkészítésére nagy-
lelkû személyek idõt és energiát áldoz-
tak, és egy kicsit önmagukból is nekünk
ajándékoztak. Gondoljatok csak arra az
ajándékra, amit szüleitek és kísérõitek
adtak nektek: eljöttetek Rómába a nektek
szentelt jubileumi napokra. Mindent el-
terveztek, megszerveztek, elõkészítettek
számotokra, és ez örömmel töltötte el
õket, még akkor is, ha esetleg õk maguk
lemondtak egy utazásról. Ez a konkrét
szeretet. Szeretni ugyanis annyit jelent,
mint ajándékozni, nem pusztán anyagia-
kat, hanem valamit önmagunkból is:
idõnket, barátságunkat, képességeinket
ajándékozzuk másoknak.

Tekintsünk az Úrra, aki felülmúlha-
tatlan a nagylelkûségben. Minden nap
kapunk tõle egy különleges ajándékot,
még akkor is, ha elfeledjük megköszönni.
Nem kézzelfogható ajándékról van szó,
hanem sokkal többrõl, ami az életnek
szól. Az Úr nekünk adja hûséges barát-
ságát, amelyet soha nem von meg tõlünk.
Akkor is, ha csalódást okozol neki, ha el-
távolodsz tõle, Jézus továbbra is szeret
téged és melletted áll, hisz benned, job-
ban, mint te saját magadban. (...)

(Folytatás a 2. oldalon)

Szent István lovas szobra Székesfehér-
váron

(Folytatás a 4. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K O K
Júliusra

Egyetemes szándék: Hogy tiszteljék
azokat a bennszülött népeket, akiket
identitásuk, sõt puszta létük miatt fe-
nyegetés ér.

Minden állam alapvetõ kötelessége,
hogy biztosítsa valamennyi állampolgár
számára a törvény elõtti egyenlõséget.
Ezen felül azonban az illetõ állam terüle-
tén élõ kisebbségekkel szemben az állam-
nak különleges kötelességei is vannak.
Számos állam esetében külön törvények
garantálják e kötelességek teljesítését. En-
nek ellenére ezekben az államokban is
gyakran megesik, hogy a kisebbségek hát-
rányos megkülönböztetést szenvednek.
Ebben az esetben az államhatalom köte-
les a kisebbségek jogait megvédeni. Az
ország bensõ biztonsága ugyanis csak ak-
kor áll szilárd alapokon, ha minden ál-
lampolgár jogait tiszteletben tartják.

A kisebbségek alapvetõ joga a léte-
zéshez való jog. Ezt a jogot sokfélekép-
pen lehet megsérteni. Szélsõséges jog-
sértés a nyílt vagy álcázott népirtás. Az
élethez való jog a legalapvetõbb emberi
jog. Ezért az olyan állam, amely elkövet
vagy megtûr népirtást, a társadalmi rend
alapvetõ szabályát sérti meg.

A kisebbségek életét azonban burkol-
tabb módokon is el lehet lehetetleníteni.
A kisebbségek, különösen a bennszülött
kisebbségek, gyakran szoros kapcsolat-
ban élnek földjükkel, ahol saját törzsi,
kulturális és vallási hagyományaikat
ápolják. Ha megfosztják õket földjüktõl,
életüknek lényeges elemét veszítik el, és
nagy a valószínûség, hogy megszûnnek
sajátos népességként létezni.

A kisebbségek másik alapvetõ joga sa-
ját kultúrájuk megõrzésének és fejleszté-
sének a joga. Nem ritka eset, hogy egyes
kisebbségek elveszítik saját kultúrájukat.
Vannak például olyan országok, ahol a
kisebbségekhez tartozóknak megtiltják,
hogy saját nyelvüket használják, és köte-
lezik õket, hogy megváltoztassák családi
nevüket és vidékük földrajzi elnevezéseit.
Vannak aztán olyan kisebbségek is, me-
lyeknek mûvészét és irodalmát semmibe
veszik, és nem engedik, hogy megtartsák
hagyományos ünnepeiket. Ez kulturális
javaiknak elsorvadásához vezet.

Végül tiszteletben kell tartani a ki-
sebbségek azon jogát is, hogy más álla-
mokban élõ, hasonló kultúrával és ha-
gyományokkal rendelkezõ kisebbségek-
kel kapcsolatot tartsanak.

II. János Pál pápa 1988. december
8-án elhangzott beszédébõl

Evangelizációs szándék: Hogy a
Latin-Amerikában és a karibi szigete-
ken az Egyház az egész földrészre irá-
nyuló missziója során megújult lendü-
lettel és lelkesedéssel hirdesse az Evan-
géliumot.

„Menjetek és tegyétek tanítvánnyá
minden népet.” Jézus e szavakkal szólít
meg bennünket is, és ezeket mondja ne-
künk: „Gyönyörû élményetek volt a Rio
de Janeiro-i ifjúsági világnapon a föld
minden részérõl jövõ fiatalokkal együtt
hiteteket megélni. Most azonban menje-
tek, és adjátok tovább ezt az élményt má-
soknak.” Amikor Jézus minket tanítvá-
nyaivá választ, küldetést ad nekünk. Mit
is mond nekünk az Úr? Három egyszerû
szót: menj, ne félj és szolgálj.

„Menj.” Ezeken a Rióban töltött na-
pokon abban a csodálatos élményben
volt részetek, hogy találkoztatok Jézus-
sal, mégpedig sok embertestvéretekkel
együtt találkoztatok vele, és megérez-
tétek a hit örömét. Ennek az élmény-
nek azonban nem szabad csak a ti éle-
tekbe, vagy a plébániátok vagy kiskö-
zösségetek életébe bezártan maradni.
Ez olyan dolog lenne, mintha elzárná-
tok az oxigént szépen égõ fáklyátoktól .

(Folytatás a 9. oldalon)

BRÜSSZELBEN...
(Folytatás az 1. oldalról)

Palesztinából gyorsan terjedt a kereszténység Szíria, Kis-Ázsia, Görögország
felé. Terjedésének északkeleten nyelvi akadályai voltak. Osrhoene királyság fõ-
városa Edessza volt. A város 216-ig nem tartozott a Római Birodalom fennható-
sága alá, lakói a szír nyelvet beszélték, de a mûveltek Edesszában is értettek gö-
rögül. A II. század közepétõl kezdve létezett keresztény közösség Edesszában. A
korai edesszai kereszténység kiemelkedõ alakja volt Bardeszanész, IX. Abgar
keresztény király bizalmasa. Megtérése elõtt Bardeszanész asztrológiával fog-
lalkozott, kiváló tudós hírében állt. Költeményei ma is a szír irodalom klasszikus
alkotásai közé tartoznak. Azokat a jelenségeket, melyeket sem az emberi termé-
szettel, sem az emberi akarat szabadságával nem tudott megmagyarázni, a sors-
sal, az angyalok és démonok harcával magyarázta.

A mester tanítványaival együtt ellensé-
ge volt a gnoszticizmusnak. Késõbb azon-
ban gnosztikus elemek szûrõdtek tanításá-
ba, ezért Antiochiában nem bíztak hithûsé-
gükben. Szerápion antiochiai püspök a II.
század végén szentelte Edessza számára
Palut püspököt, akihez eleinte csak a vá-
ros kisebbsége csatlakozott. Miután
Edesszát Róma bekebelezte, õk lettek a
város vezetõ keresztény rétege. (…)

Az egyes evangéliumokat a szírek még
a római bekebelezés elõtt lefordították
görögbõl. 216 után a Tatianosz által ké-
szített, ún. Diatesszaront használták. A
Diatesszaron a négy kánoni evangélium-
ból szerkesztett egyetlen evangélium.
Tatianosz Diatesszaronját ma csak késõb-
bi fordításokból, átdolgozásokból ismer-
jük. A Diatesszaront késõbb kiszorította a
használatból a szíreknél általánossá vált
fordítás a Pesitta, ami azt jelenti: „szósze-
rinti”. A IV–V. századtól kezdve a Pesitta
lett a szír Egyház hivatalos Szentírása.

A III. században keletkeztek a Tamás
akták, melyek szerint Indiában Szent Ta-
más apostol térített. A Tamás akták az un.
apokrif írások közé tartoznak, tartalmukat
nehéz lenne történelemnek elfogadni. (…)

Amikor Szent Pál Rómába érkezett, a
városban már voltak keresztények, sõt, a
kereszténység már Itália más városaiban
is jelen volt. A Vezúv kitörésekor, 79-ben
elpusztult Pompejiben keresztény jelké-
pet is találtak. Az itáliai kereszténység
gyorsan fejlõdött, 250 körül már száz
püspökség van a félsziget területén.

Nehezebben talált utat a keresztény-
ség Gallia és Britannia felé. A Rhõne
völgyében a II. században görög keresz-
tények éltek, közösségeik szépen fejlõd-
tek, mindig fenntartották kapcsolataikat
a kisázsiaikkal. Lyon volt a központjuk.
Nagyon súlyosan érintette a lyoni ke-
resztényeket a 177-ben, Marcus Aureli-
us uralkodása alatt elrendelt keresztény-
üldözés. Amikor ez az üldözés elmúlt, a
gnoszticizmus fenyegette ezt a keresz-
tény közösséget. A II. században Szent

Ireneusz volt Lyon püspöke. Õ nem csak
görögül, de a kelta õslakosság nyelvén is
prédikált. Megkezdte a bennszülött la-
kosság megtérítését.

Tertullianus és Origenész beszélnek
arról, hogy a kereszténység korukban el-
terjedt már a távoli barbár szigeteken is.
Valószínû azonban, hogy csak a III. szá-
zad közepén kezd igazán terjedni a ke-
reszténység Britanniában. Brit püspökök
jelen voltak már az arles-i zsinaton 314-
ben. 400 körül Britannia a római biroda-
lom egyik leginkább keresztény tartomá-
nya volt, a kereszténység a bennszülött
lakosság körében is elterjedt.

Amennyire a ránk maradt papirusztö-
redékek tanúsítják, a kereszténység Egyip-
tomban a II. században mélyen behatolt
a Nílus völgyébe. A II. századi egyipto-
mi kereszténység jellegzetessége volt,
hogy nem volt sem teljesen ortodox,
sem szélsõségesen eretnek. Az Egyip-
tomban elõkerült evangéliumtöredékek
azt mutatják, hogy az egyiptomi keresz-
ténység vonzódott az apokrif írásokhoz.
Egyiptom homokja nagyon sok apokri-
fot konzervált, egész könyvtárak ma-
radtak az utókorra. Szélsõséges önmeg-
tartóztatást hirdetett az Egyiptomiak
evangéliuma címû irat. Ugyan a házas-
ságot összeegyeztethetetlennek tartotta
a kereszténységgel, más eretnekséget
nem tartalmazott.

A II. században Alexandria keresz-
ténysége saját alapítóját Péter apostol ta-
nítványában, Szent Márk evangélistában
kezdte tisztelni. Az alexandriai hagyo-
mány azt az eszmét hangsúlyozta, hogy a
város keresztény közössége ortodox, sõt,
eredete a római egyház missziós tevé-
kenységével állt kapcsolatban. A II. szá-
zad végétõl kezdve Alexandriában na-
gyon ügyeltek az ortodox tanításra.
Ireneusz nagy mûve, „Az eretnekségek
ellen”, nem sokkal megírása után már is-
mert Egyiptomban. Az egyiptomi ke-
reszténységrõl 180-tól kezdve vannak
pontosabb adataink.

Észak-Afrika kereszténységének köz-
pontja Karthágó volt. A kereszténység el-
sõsorban a partszegélyen terjedt el. A leg-
régebbi írásos keresztény emlék errõl a te-
rületrõl a scilliumi vértanúk aktája, mely
180 körül íródott. Ha pedig 180 körül már
vértanúk vannak, akkor a kereszténység
nagy múltra tekinthet vissza. Tertullianus
tanúsítása szerint 200 körül a keresztény-
ség igen elterjedt volt, nemcsak Numidiá-
ban, de a szomszédos tartományokban is.
Tertullianus szerint a keresztények jelen
vannak a városokban, a szigeteken, a pol-
gári gyülekezési helyeken, a katonai tábo-
rokban, a szenátusi palotában. „Csak temp-
lomaitokat hagytuk meg nektek” – írja.

Tertullianus és az egész afrikai keresz-
ténység tiszteletet tanúsított Róma apos-
toli alapítású Egyháza iránt. Az észak-af-
rikai keresztények 200 körül még túlnyo-
mó részben görögül beszéltek. Ezután is
sokáig voltak szokásbeli különbségek a
görög és latin keresztények között. Az el-
sõ latin bibliafordítást feltehetõen Észak-
Afrika latin térítõi készítették. Ez a fordí-
tás népnyelven készült. A részfordítások
egyesítésének eredményeként jött létre a
latin Biblia, mely a Szent Jeromos által
kiadott latin Biblia, a Vulgata szövegének
az alapja lett.

Ireneusz és Tertullianus mûvei sejte-
tik, hogy a III. században már Hispániá-
ban is van kereszténység. Szent Pál is
szeretett volna eljutni ide. Szent Cyprián
négy város egyházát említi leveleiben. A
IV. századi elvirai szinódus arról tanús-
kodik, hogy a kereszténység ekkorra már
nagyon elterjedt, de a keresztények köré-
ben olyan erkölcsi lazaságok is lábra
kaptak, melyeket a zsinatnak szóvá kel-
lett tennie.

Ez a rövid áttekintés is mutatja, hogy
a kereszténység gyorsan terjedt, amin a
keresztények maguk is csodálkoztak. A
missziós sikerek eredménye lett az a ma-
gabiztosság, amivel a korai apologéták
álltak ki a pogány világ elé.

A kereszténység terjedése elérte Pan-
nóniát is. 303-ban Szent Quirinus szisze-
ki püspököt itt dobták a megáradt Perint-
be malomkõvel a nyakában. Itt szenve-
dett vértanúhalált sok más keresztény is,
akiknek nevét nem jegyezte fel a történe-
lem. Itt született az ókori Európa nagy
szentje, Szent Márton. A 4. században
Savaria városban nagyszabású középü-
letek, templomok, bazilikák épültek,
melyek közül kiemelkedik a Szent Quiri-
nus-bazilika és a császári palota. És csak
az Ég a tudója, hány szentnek, és vérta-
núnak tetemei pihennek Pécsett, a római
idõkbõl származó sírhelyekben.

Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A kereszténység földrajzi terjedése

Szent István királyunk Máriás lelküle-
tének köszönhetõ, hogy a nyugati világban
elsõként ajánlotta hazánkat, egész magyar-
ságunkat a Boldogságos Szûz Mária oltal-
mába, amely fölajánlásával megvetette
alapját a Regnum Marianum, Mária orszá-
ga keresztény eszméjének. Ezáltal került a
magyar szentkorona a Szûzanya fejére, és
váltunk Mária különösen kedves gyerme-
keivé, aki nékünk most már királynõnk,
nagyasszonyunk, akit szent kötelességünk
különös módon tisztelni, szeretni, és párt-
fogásáért könyörögni, hogy a magyar haza
és az Egyház a jelenben is magán viselje a
Regnum Marianum kitüntetõ és elkötele-
zett lelki karakterét.

Szent István államférfiúi nagysága a
magyar jogalkotásban és a törvények
megtartásában is megnyilvánult. Törvé-
nyei megóvták az országot a széteséstõl,
népünket pedig a széthullástól. Rávezet-
ték nemzetünket a keresztény eszmék és
a hazaszeretet ötvözõdésébõl származó
elõnyök felismerésére és a jövõ útjának
áldozatos vállalására.

Szent királyunk jóságos édesapaként
is ott él nemzetünk tudatában. Fiához,

Szent Imre herceghez intézett Intelmei-
vel minket is nevelni és tanítani akar,
mert az intelmei örökérvényûek, minden
magyar embernek szólnak, mert az üze-
netük nem emberi okoskodásokat, és
pártos gondolatokat, hanem az isteni tör-
vényeket tartalmazzák.

Szent István királyunk élete minden bi-
zonnyal kedves volt a Jóisten elõtt, ezért is
maradt meg számunkra az évszázadok vi-
harában, ezer veszély közepette apostoli
királyunk jobb keze, a Szent Jobb, mely
ma is mutatja számunkra az utat melyen
haladnunk kell Európában és a világban.

A szentek minden korban és mindig
hatni akarnak a rájuk figyelõ, õket tiszte-
lõ és követõ népekre és nemzetekre.
Szent István apostoli királyunk is hatni
és segíteni akar bennünket a jövõ építé-
sében, nemzeti karakterünk formálásá-
ban. Erõs elszántsággal és vasakarattal
vállalnunk kell sorsunkat, hivatásunkat
és küldetésünket. Szívós munkával telje-
sítenünk kell a ránk váró feladatokat.

A jelen világ szellemi és politikai zûr-
zavarában, sokszor kilátástalanságában
Szent István királyunk szeretettel vezet
bennünket a küzdelmek és harcokon át a
szebb és jobb jövõ felé.

Marics József

SZERETETTEL...
(Folytatás az 1. oldalról)

Köszönetet mondott nekik a sokszor
nem könnyû szolgálat áldozatos végzé-
séért – tájékoztatott Németh László
olaszországi fõlelkész.

Hegyi László helyettes államtitkár az
állam és az egyházak együttmûködésen
alapuló kapcsolatát bemutatva kiemel-
te, hogy az elmúlt hat évben az egyhá-
zak társadalmi szerepvállalásának jog-
szabályi kerete átalakult. A megnö-
vekedett egyházi jelenlétet a megfogal-
mazódó társadalmi igény tette szüksé-
gessé. A közfeladat-ellátásban való
partneri együttmûködés révén egy, az
értékekre nyitottabb és fogékonyabb
társadalom születik meg.

A megnövekedett egyházi szerepvál-
lalás pénzügyi támogatási formáinak be-
mutatása során Hegyi László utalt a köz-
nevelés, valamint a szociális ellátás terü-
letén végzett egyházi munkára.

A helyettes államtitkár fontosnak ne-
vezte az európai missziókban és a ma-
gyar szórványokban végzett egyházi
szolgálatot, amely segíti ezen közössé-
gek megmaradását.

(EMMI)
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K A N A D A I M A G Y A R P A P O K
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Cserháti Ferenc püspök Észak-Amerikában

Szentháromság vasárnapján Becket Szent Tamás ereklyéjének jelenlétében mu-
tatott be magyar nyelvû szentmisét Erdõ Péter bíboros Londonban, a Szent János
evangelista tiszteletére felszentelt templomban. A szentmisén nemcsak a londoni
magyar közösség tagjai vettek részt, hanem Anglia távolabbi részeirõl is érkeztek
zarándokok: Croydonból, Lutonból, Cambridge-bõl, Bristolból és Manchesterbõl.

A szentmisén részt vett Szabadhegy
Péter, Magyarország londoni nagykövete
is. A mise után az Angliai Római Katoli-
kus Magyarok Egyesülete (ARKME) és a
Lelkészség a Szent István Házban adott
fogadást Erdõ Péter bíboros tiszteletére.

*
Erdõ Péter bíboros május 23-án a lon-

doni Westminster-katedrálisban mutatott
be ünnepi szentmisét. Az Esztergomban
õrzött ereklyét a székesegyház fõbejáratá-
nál Erdõ Péter bíboros és Vincent Nichols
bíboros fogadta, majd a relikviát elhe-
lyezték a katedrális oltárán, az Angliában
õrzött Becket-ereklyékkel együtt.

Az ünnepi liturgikus eseményen jelen
volt Áder János köztársasági elnök és fe-
lesége, Herczegh Anita.

A vesperáson részt vett és a szentmi-
sén koncelebrált Vincent Nichols bíbo-
ros, westminsteri érsek, valamint az an-
gol-walesi katolikus püspöki konferen-
cia tagjai. Továbbá jelen voltak az angli-
kán püspöki kar, a brit kormány, vala-
mint a szellemi és a mûvészeti élet veze-
tõ képviselõi.

A vesperás és a szentmise része annak
a nagyszabású rendezvénysorozatnak,
amelynek keretében bemutatták Nagy-
Britanniában Becket Szent Tamás, Can-
terbury mártír érseke Esztergomban õr-
zött ereklyéjét.

Május 24-én, kedden az Esztergom-
ból hozott Becket-ereklyét az Angliában
õrzött relikviákkal együtt a Westmins-
ter-apátság, az anglikán egyház londoni
koronázó fõtemploma fogadta ünnepé-
lyes szertartással.

Pénteken, május 27-én az anglikán érse-
ki palotában tartottak szimpóziumot Becket
Szent Tamásról. Ezen a rendezvényen má-
sok mellett Vincent Nichols, valamint Jus-

tin Welby, Canterbury érseke, az angli-
kán egyház vezetõje tartott elõadást.

*
Az Európai Püspöki Konferenciák

Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyhá-
zak Konferenciája (CEC) elnökei és fõ-
titkárai május 24-én Londonban talál-
koztak, hogy tárgyaljanak a mindkét
szervezetet érintõ kérdésekrõl és a közel-
jövõben megvalósuló közös kezdemé-
nyezésekrõl.

Erdõ Péter bíboros, a CCEE és Chris-
topher Hill, a CEC elnöke mellett a West-
minster Church House konferencia-köz-
pontban megrendezett találkozón jelen
volt Duarte da Cunha érsek, a CCEE és
Heikki Huttunen, a CEC fõtitkára.

A találkozó lehetõséget adott a testüle-
tek vezetõinek arra, hogy tárgyaljanak né-
hány európai ökumenikus kérdésrõl, illet-
ve a CCEE és a CEC hosszú távú együtt-
mûködésérõl. Megerõsítették, hogy elkö-
telezetten támogatják ezt a fontos kapcso-
latot, és érdeklõdéssel várják a CCEE-
CEC vegyes bizottságának következõ
ülését, amelyen – várhatóan 2017 elején –
a teremtett világ védelmérõl és a vallás-
szabadság témájáról esik majd szó.

A londoni találkozón az elnökök meg-
vitatták, milyen feladatok elé állítják a
CCEE és a CEC szervezetét a jelenleg
zajló fegyveres konfliktusok. Beszéltek
a menekültek és migránsok európai hely-
zetérõl, a közel-keleti békérõl és a konf-
liktusokról, az Európai Unión belüli és
kívüli együttmûködésrõl.

A találkozó ebéddel végzõdött, Vin-
cent Nichols bíboros, westminsteri ér-
sek, Anglia és Wales püspöki konferen-
ciájának elnöke meghívására.
Csicsó János londoni magyar fõlelkész/
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye

Elõzõ lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy Cserháti Ferenc, a külföldi
magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök
Észak-Amerikában tett látogatást. Az út második felében Kanadában járva má-
jus 3. és 10. között a montreali Magyarok Nagyasszonya Plébániára látogatott,
majd részt vett a kanadai magyar papok lelkipásztori konferenciáján.

A püspök közel egyhetes sûrû prog-
ramja során találkozott a montreali ma-
gyar egyesületek vezetõivel, akik tájé-
koztatták tevékenységükrõl a vendéget.
A találkozók során összefogásra és egy-
ségre bátorította a szervezetek vezetõit
és tagjait. Hangsúlyozta a keresztény ne-
velés fontosságát és közösségmegtartó
erejét. Cserháti Ferenc megérkezése
után találkozott és megbeszélést folyta-
tott a Magyarok Nagyasszonya egyház-
község vezetõivel, a „hatos tanács”, a
Québec tartománybeli plébániákon köte-
lezõen elõírt fenntartó tanács tagjaival.

Másnap találkozók egész sora követke-
zett: a Magyar Bizottság, a montreali ma-
gyarok kulturális egyesületeinek ernyõ-
szervezete tagjait; majd a 220 lakásból ál-
ló, hétemeletes Magyar Otthon irányítóit
és fenntartó testületét kereste fel. Ez az in-
tézmény gondoskodik a montreali idõs
magyarok ellátásáról. Cserháti Ferenc vé-
gül találkozott a Magyar Társadalmi Klub
igazgatóságával és a két református egy-
házközség lelkészeivel is.

A püspök felkereste Szentmihály
Gyulát, a montreali tiszteletbeli magyar
konzult is, aki nemcsak Québec tarto-
mány, hanem Kanada egyik
legismertebb hegedûkészítõ
mestere is.

A montreali látogatás fon-
tos része volt a zarándoklat a
Szent József-oratóriumban,
ahol a püspök Montreali Szent
András testvér sírjánál hála-
adó fohászt mondott a népsze-
rû szent eddigi közbenjárásá-
ért, és további támogatását
kérte a kanadai magyar lelki-
pásztori szolgálat problémái-
nak megoldásában.

Mindszenty József bíboros
halálának negyvenegyedik évfordulója
alkalmából a püspök szentmisét celeb-
rált a Magyarok Nagyasszonya-temp-
lomban, melynek bejáratánál márvány-
tábla õrzi a hercegprímás két montreali
látogatásának emlékét. Szentbeszédében
Cserháti Ferenc felidézte az egykori fõ-
pásztor helytállását a megpróbáltatások
idején; töretlen hitét, hûségét és hazasze-
retetét példaként állította a hívek elé. A
szentmise végén került sor a Mind-
szenty-emléktábla megkoszorúzására,
majd a hívek közösen imádkoztak a bí-
boros boldoggá avatásáért.

A külföldi magyarok püspöke elláto-
gatott a montreali érseki hivatalba is, ahol
felkereste Pierangelo Paternieri atyát, a
Montreali Fõegyházmegye közössége-
kért felelõs püspöki helynökét, és megkö-
szönte neki a helyi magyarság lelkipász-
tori szolgálatában nyújtott segítségét.

Cserháti Ferenc május 7-én, szomba-
ton részt vett az új cserkészek avatásán
és fogadalomtételén.

Május 8-án, vasárnap, Urunk menny-
bemenetelének ünnepén Cserháti Ferenc
tanévzáró, hálaadó szentmisét celebrált,
amelynek során kilenc fiatalnak és fel-
nõttnek kiszolgáltatta a bérmálás szentsé-
gét, és hat magyar kisgyermeket elsõáldo-
zásban részesített. A szertartáson közre-
mûködött az egyházközség ifjúsági zene-
kara. Szentbeszédében a püspök a fiatal
Salamon király példájára emlékeztette a
bérmálkozókat, aki bölcsességet kért Is-
tentõl, és a bölcsesség mellett ráadásul
még azt is megkapta Istentõl, amit nem
kért tõle: a gazdagságot és a dicsõséget.

***
Cserháti Ferenc püspök vezetésével

május 10. és 12. között a kanadai Ancas-

terben tartották a Kanadai Magyar Papi
Egység (KMPE) lelkipásztori találkozó-
ját. A találkozó napjait az imádság, lelki-
pásztori beszámolók és kötetlen együtt-
lét határozta meg. A szentmise közös ün-
neplése és a zsolozsma közös imádkozá-
sa mellett Cserháti Ferenc püspök elmél-
kedései is a lelki töltekezést szolgálták.
A püspök a szentmisék alkalmával, buz-
dította a jelenlévõ lelkipásztorokat, hogy
legyenek irgalmasok, mint az Atya.

A beszámolók közben Cserháti püs-
pök elõadást tartott Ferenc pápa 2015-
ben megjelent Laudato si’ (Áldott légy)
kezdetû enciklikája alapján. Kiemelte,
hogy a Szentatya enciklikájában nyil-
vánvalóvá teszi, hogy a mostohán kezelt
és kifosztott természet teljes „ökológiai
megtérést” igényel, egy olyan gyökeres
fordulatot, melyben az ember magára
vállalja az elkötelezett felelõsséget a ter-
mészet védelméért a közös otthon meg-
óvásával.

A találkozót lezáró szentmise végén
Cserháti Ferenc Szent II. János Pál pápa
szavaival köszönetet mondott a jelenlé-
võ paptestvérek helytállásáért a külföldi
magyarok lelkipásztori szolgálatában.

„Ez a szolgálat annál inkább elismerést
érdemel, minél inkább ütközik egy telje-
sen szekularizált környezet ellenállásá-
val. Ti tudjátok jól: e mindennapos erõ-
feszítés drága Isten szemében. Mint a
külföldi magyarok püspöke, nagyon szé-
pen köszönöm és Isten fizesse meg min-
den fáradozásotokat. Krisztus szeretete
vezéreljen Benneteket, és legyetek to-
vábbra is Isten irgalmának hiteles tanúi
és lelkes közvetítõi”.

A konferencián résztvevõ lelkipász-
torok: Deák István (Toronto), Deák Mik-
lós ezüstmisés (Welland), Jaschkó Ba-
lázs SJ (Toronto), Kiss G. Barnabás
OFM (Detroit/Windsor), Licskó Sza-
bolcs (Montreal), Miskei László (Wel-
land), Rigó Jenõ SJ (Toronto) és Vas
László (Passaic). A konferencia és Cser-
háti Ferenc püspök lelkipásztori útjának
szervezõje a KMPE elnöke, Kiss G. Bar-
nabás OFM, detroiti plébános volt.

A papi találkozó után Cserháti Ferenc
találkozott David Douglas Crosby ha-
miltoni megyéspüspökkel és az egyház-
megye helynökével, Murray J. Kroetsch-
csel. A megbeszélést Crosby püspök
kezdeményezte a hamiltoni Szent István
magyar plébánia jövõje ügyében. Kiss
G. Barnabás ferences szerzetes is jelen
volt a tárgyaláson, mint észak-amerikai
delegátus. A helyi püspök kérése: a ma-
gyar pasztoráció munkájának folytatása
és az evangelizáció kibõvítése.

Ezt követõen Cserháti püspök a helyi
Szent Mihály arkangyal magyar görög-
katolikus templomban vett részt szentség-
imádáson, amit Deák Miklós esperes paró-
kus szervezett és vezetett. Nagyszámú hí-
võ sereg – görög és római katolikus egy-
aránt – vett részt a közös imádságon. �

A kanadai papi találkozó résztvevõi

FERENC PÁPA LEVELE

ERDÕ PÉTER BÍBOROSHOZ

A PÁPAI MAGYAR INTÉZET ALAPÍTÁSÁNAK

75. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Tisztelendõ testvérünknek, Erdõ Péter bíboros,
esztergom-budapesti érseknek, Magyarország prímásának

Róma õsi és nagyhírû városában a keresztény hit számos bizonyságát találjuk:
nem csupán az Apostolok és más szentek tiszteletreméltó földi maradványait és a
Római Pápa székét, hanem sok pápai egyetemet és egyéb katolikus intézetet is,
ahol az Egyház hitét és tanítását nagy igyekezettel és következetesen oktatják.
Nem csoda hát, ha sok nemzet itt keresett olyan helyet, ahol magasabb tanulmá-
nyokat folytató, kiváló fiai tartósan lakhatnak.

Ezek közé a házak közé tartozik a tiszteletreméltó elõdünk, XII. Piusz által
1940. július 16-án alapított Pápai Magyar Egyházi Intézet is. A késõbbi idõkben,
azok miatt a különféle nehézségek miatt, amelyeket a magyarországi kommunis-
ta rendszer okozott, nem csupán a Katolikus Egyháznak abban a nemes nemzet-
ben élõ pásztorai és hívei, hanem ez a római Intézet is sérelmeket szenvedett és
veszélybe került. Ezek miatt akkor a Szentszéknél keresett és talált segítséget.

Most tehát örömmel értesültünk arról, hogy ez az Intézet alapításának 75. év-
fordulóját ünnepli. Ezért ki szeretnénk fejezni iránta érzett jóindulatunkat és
õszinte jókívánságainkat ezzel a levéllel, melyet hozzád intézünk, Tisztelendõ
Testvérünk, aki valamikor növendékként laktál ott, most pedig Magyarország
Prímása vagy és ennek a Pápai Intézetnek a protektori tisztségét viseled.

Azt kívánjuk, hogy a Pápai Magyar Egyházi Intézet a jövõben is a lehetõ legjob-
ban segítse minden ott élõ magyar pap és más növendék szellemi és lelki elõrehala-
dását, a Katolikus Egyházzal és a Római Pápával való mind szorosabb közösségét.

Végezetül a Boldogságos Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Szent István
elsõ magyar király és a többi magyar szentek és boldogok hathatós közbenjárását
kérve esdeklõ imáinkkal kísérjük a Pápai Magyar Egyházi Intézet minden hajda-
ni, jelenlegi és jövendõ növendékét, jótevõjét, valamint a hozzá tartozó szemé-
lyeket, és szeretettel adjuk a mennyei kegyelmet hirdetõ és jóindulatunkat kifeje-
zõ apostoli áldásunkat, elõször is neked, Tisztelendõ Testvérünk, és azt kívánjuk,
hogy áldásunk általad jusson el hozzájuk is ezzel a levéllel együtt.

Kelt a Vatikáni Palotában, 2016. április 15-én, az Irgalmasság Szentévében,
pápaságunk negyedik esztendejében

Ferenc

E R D Õ P É T E R B Í B O R O S
L Á T O G A T Á S A L O N D O N B A N

Bemutatták Becket Szent Tamás ereklyéjét
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Gyermekeknek

I S T E N H E G Y R E É P Í T E T T V Á R O S A

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (21 . )

Az Egyházról vallott helytelen taní-
tásban rejlik a neoprotestáns pünkösdista
közösségek, köztük a Hit Gyülekezete
számos teológiai tévedésének, valamint
a keresztény egyházak ellenei agresszív
magatartásának gyökere. A pünkösdis-
ták egyrészt mindig aggódtak amiatt,
hogy a keresztény hit elspiritualizálódik
vagy elpszichologizálódik; másrészt
gyökeresen elvetették a vallási önmeg-
igazulást. Sokszor jóhiszemû, de kérlel-
hetetlen magatartásuk miatt kiszorultak
az egyházi közösségekbõl, ami további
radikalizálódáshoz vezetett.

Ez a magatartás jellemezte a történe-
lem során az „új egyházak” keletkezését,
a csak a saját igazukat látó „prófétákat”.
Ezt tapasztalhatjuk a Hit Gyülekezeténél
is. Csak magukat tartják bûntelennek,
„szentnek”. Ezért nem hajlandók ko-
moly párbeszédre más hívõ keresztény
közösségekkel.

A II. Vatikáni Zsinat a Krisztusról és
az Egyházról vallott hit összefüggésében
joggal hangsúlyozza, hogy „nem kell két
valóságnak tekintenünk a hierarchikus
szervekkel ellátott társaságot és Krisztus
misztikus testét, a látható gyülekezetet
és a kegyelmi közösséget, a földi Egyhá-
zat és a mennyei javakban bõvelkedõ
Egyházat: ezek emberi és isteni elemek-
bõl álló egyetlen összetett valóságot al-
kotnak. Mivel az Egyház a lélek által él-
tetett egyetlen szervezet, Krisztus misz-

tikus teste, azért kegyelemközvetítõ és
mintegy üdvösség szentsége, vagyis jele
és eszköze az Istennel való bensõséges
egyesülésnek és az egész emberiség egy-
ségének” (LG 1).

Senki sem alakíthat tehát új – saját
egyházat! Németh Sándor is érzi, hogy
valami egyházra szükség van. Ezért áll a
Lelkészképzõ Fõiskolájukra való jelent-
kezési tájékoztatóban: „A tanulmányok
befejeztével kapott diploma önmagában
nem jogosít fel lelkészi mûködésre, az
egyházi szolgálatba való beállás tovább-
ra is a bibliai követelmények alapján, a
Szentírás által megszabott rendben és az
egyház tekintélye alatt és felhatalmazá-
sával történik”

Tehát mégis van a Szentírás által meg-
szabott egyházi tekintély? A végsõ kérdés
az, hogy a folytatólagos apostoli áthagyo-
mányozásán keresztül él-e tovább az
Egyházban ez a tekintély, vagy pedig
ki-ki saját tapasztalatai alapján követelhet
magának tekintélyt mások vezetésére.
Krisztus Egyházát nem lehet csupán ki-
nek-kinek a saját ízlése alapján megalapí-
tani, sem újra kialakítani. Krisztus Egy-
házának egyik lényeges jele az egység.
Krisztus Egyháza Péterrel, a tizenkettõvel
és a hozzájuk csatlakozó Pálokkal, Barna-
básokkal, Timóteusokkal stb. áll fenn,
immár több mint 2000 év óta, és a pokol
kapui nem vesznek erõt rajta.

János atya Londonból

V I G Y Á Z Z A S Z Í V E D R E !

Mit jelent a gyönyörû májusi hónap számunkra? Gondolhatunk a természet
föléledésére a hosszú téli hónapokat követõen, gondolhatunk a virágokra, ame-
lyek csodálatos színükkel, illatukkal elbûvölnek bennünket. Gondolhatunk a
Szûzanyára, akit a legszebb tövis nélküli rózsának nevezhetünk. Õ adott életet
Szent Fiának Jézusnak, aki meghalt értünk, hogy halálával legyõzze a bûnt, a mi
emberi gyarlóságainkat, és megváltson minket. És emlékezünk e gyönyörû hó-
napban az édesanyákra, édesanyánkra, aki életet adott nekünk, testével védett,
oltalmazott, táplált bennünket.

Ezt a szép ünnepet, anyák nap-
ját ünnepeltük május 8-án Wein-
gartenben.

Mély gondolatokat adott át
nekünk Tibor atya a prédikáci-
ójában, elmélkedésében arról,
hogy mit is jelent számunkra,
minden egyes jelenlévõ számá-
ra az édesanya, aki kezdettõl
fogva védelemben, testi- és lel-
ki táplálékban, vigasztalásban
részesít bennünket. Szeretnünk,
tisztelnünk, védenünk kell õt.
Gyermeki kötelesség ez, sze-
rény hála a sok kapott jóért.

E nap másik szép eseménye
volt Kornélia (Nelli) megkeresztelése
és bérmálása, aki felnõttként és édes-
anyaként nyerte el a mai napon családja
és az egész közösség körében ezeket a
szentségeket. Talán a Gondviselés is
így akarta, hogy aki két gyermeknek
adott életet, ezen a szép napon, az Édes-
anyák napján, a Szûzanya hónapjában
nyerje el ezeket a szép és fontos szent-
ségeket.

Ezúton szívbõl kívánom Nellinek, hogy
a kereszténység mélyen gyökerezzen
meg szívében és a Szûzanya védõpa-
lástja alatt mindig lelki békére és olta-
lomra találjon.

A szentmise befejezése után a gyer-
mekek, a leendõ ministránsok és az aktív
ministránsok egy-egy verssel köszöntöt-
ték az édesanyákat. Ezt követõen, a ha-

gyományokat követve egy- egy szál pi-
ros rózsát nyújtottak át az édesanyáknak.
A rózsa tövisei jelzik azt, hogy édes-
anyánkat néha sajnos megbántjuk, a pi-
ros szín pedig Jézus vérét jelképezi, amit
megváltásként miértünk, bûnös embere-
kért ontott ki a keresztfán. Azt a szent
vért, aminek egy parányi részét itt vé-
dünk és õrzünk több mint 950 éve a
weingarteni bazilikában és amelyet min-
den évben, Urunk mennybemenetele
utáni pénteken, a világ legnagyobb lovas
felvonulása kíséretében visznek keresz-
tül a városon.

Szentmisénket kellemes baráti együtt-
lét követte a Bad Waldsse-i Tannenbühl
grillezõ helyen, beszélgetésekkel, továb-
bi ismerkedésekkel.

Elmar Nabholz, Weingarten

A N Y Á K N A P J A W E I N G A R T E N B E N

Az elsõ általános iskolás osztályki-
rándulásom a Szent Márton-hegyre ve-
zetett. Ebbõl talán még nem tudod kita-
lálni, hogy hová kirándultunk, de ha azt
mondom, hogy a Pannonhalmi Bencés
Apátságba, akkor már biztosan neked is
ismerõs a helyszín. A Szent Márton-
hegyre épült, Tours-i Szent Márton tisz-
teletére emelt monostorban Szent István
királyunk is rendszeresen megfordult,
akit augusztus 20-án ünnepel nemzetünk
és Egyházunk.

Most azonban nem róla, nem is az 1700
éve született Szent Mártonról (akire a jubi-
leumi Szent Márton-év keretében emléke-
zünk), hanem arról a szentrõl szeretnék
szólni, akinek lelkiségét a pannonhalmi
apátság szerzetesei a mai napig õrzik.

Egy másik osztálykiránduláson, nem is
olyan messze Pannonhalmától, de már
Ausztriában a pannonhalmihoz nagyon ha-
sonló épületet pillantottunk meg egy hegy-
tetõn, a Duna mentén. A melki apátság volt
az, ahol több mint kilencszáz éve élnek
szerzetesek, azóta látják el feladataikat: az
oktatást és a lelkipásztori teendõket.

Ha jól emlékszem, már a középiskolá-
ban lehetett, amikor plébániai közössé-
günk egy igazán hosszú zarándoklatra in-

dult, Olaszországba. Róma és Nápoly kö-
zött félúton hasonló kép tárult elénk, mint
Pannonhalmán vagy Melkben. A Monte
Cassino-i apátság állt elõttünk, egy 570
méter magas hegy tetején.

Hogy mi a közös a három helyszín-
ben? Miért épült mindegyik monostor
magaslatra? A megoldást az V–VI. szá-
zadban élt Nursiai Szent Benedek apát-
nál találjuk. Õ volt az a szerzetes, aki
Monte Cassino hegyén egy régi erõd és
egy hajdani szentély romjaiból kolostort
épített, és benne szerzetesközösséget ho-
zott létre. Mindnyájan a közös „szent
szabály” szerint éltek: pontosan meg volt
határozva az imádság, az olvasás és a
munka, az étkezés és az alvás ideje.
Mindnyájan a szeretet közösségében él-
tek az apát vezetése alatt, és imádkozva,
dolgozva törekedtek minden nap újra
„tökéletes szerzetessé” válni.

Ezeket az elveket, Szent Benedek Re-
guláját követi azóta is valamennyi ben-
cés szerzetes, Pannonhalmán, Melkben,
és a világ összes Szent Benedek rendi
közösségében. Szent Benedek apátot,
aki Európa fõvédõszentje, július 11-én
ünnepli Egyházunk.

Kovács Péter

Egy-egy szál piros rózsa az édesanyáknak

Már hetek óta látom rajtad, hogy fá-
radt és csüggedt vagy… Mintha a sze-
medbõl kiveszett volna a tûz… Teszed
ugyan a dolgaidat, de minden lelkesedés
nélkül… És látom rajtad, hogy Neked is
fáj ez a változás… Boldogtalanná tesz…

Tegnap aztán megmondtad, hogy ta-
nácstalan vagy: nem tudod, hogyan ta-
lálhatnál vissza régi önmagadhoz? Ho-
gyan térhetne vissza szemedbe a régi
tûz, szívedbe a régi lelkesedés és a bol-
dogság?

Mivel sok idõnk nem volt a beszélge-
tésre, ma válaszolok Neked…

Nézd, a világ tele van kicsinek és je-
lentéktelennek látszó dolgokkal, amelyek
nélkül azonban az élet sokkal színtele-
nebb és szegényebb volna. És hidd el ne-
kem, hogy egyedül az boldog, aki ezeket
az apró csodákat észreveszi.

Életed egy pontján azonban, ha nem
figyelsz, bekövetkezik egy törés: ezek a
kis és jelentéktelennek látszó dolgok,
amelyek nélkül azonban az élet színtele-
nebb és szegényebb volna, maguktól ér-
tetõdõkké válnak számodra, már nem
tûnnek fel Neked, nem veszed észre õket,
nem szólítanak meg Téged.

Amit azelõtt szépnek és csodálatosnak
láttál, megszokottá válik.

Ami azelõtt föltûnt Neked, hirtelen el-
veszíti csillogását.

A kis csodák iránt érzett „elsõ szere-
lem fénye” valamiképp elhalványul ben-
ned, szemed egyre érzéketlenebbé válik,
és egyszer csak azt kérdezed magadtól –
ha egyáltalán észreveszed a változást! –,
hogy miért van ez így?

Fontos tudnod, hogy, nem a szemed a
ludas abban, ha a szép iránti érzékedet
elveszítetted!

Nem a szemed, hanem a szíved.
Mert bár a szemed néz, de igazából a

szíved az, ami lát!

Mert bár a szemed érzékeli a színeket,
a személyeket, az eseményeket és a dol-
gokat, de a szíved az, amelybe mind el-
raktározod õket.

Mert bár a szem az, amely minden fáj-
dalmast, megterhelõt, megalázót, meg-
rendítõt, megdöbbentõt észlel, de mindez
a szívedet terheli meg.

Tetejében még mi is annyi mindennel
megterheljük a szívünket…

Mindig arra gondolj, hogy szíved egy
végtelen értékû kincsesláda, amelyet
nem szabad mindenféle kacattal és lom-
mal megtöltened.

Ha tehát a csodálkozni, minden szép-
re rábámulni, azt élvezni tudó tekintete-
det vissza akarod szerezni, akkor tisz-
títsd meg a szívedet. Vess ki belõle min-
den nem oda illõ dolgot.

A szívednek szüksége arra van, hogy
ezektõl szabad maradjon!

Csak a szépet és a nemeset õrizd benne!
Gyógyítgasd a szívedet, és akkor a sze-

med is egészséges lesz és újra látni fog!
Ha így teszel, akkor ismét észreveszi a

szépet, az egyedülállót, a szokatlant, a
csodálatost, és a kicsinek és jelentékte-
lennek látszó dolgokban is felfedezi a
grandiózust és a remeket.

Ha így teszel, akkor minden szürke hét-
köznapot ismét egyedülállónak, remeknek,
csodálatosnak és szépnek fogsz találni!

Ha így teszel, akkor visszatér szemed-
be a régi tûz, visszaköltözik szívedbe a
régi lelkesedés és a boldogság.

Tempfli Imre

Jézus megtanítja nekünk, hogy ho-
gyan tegyük még szebbé érzelmeinket, a
gyöngédséget. A szeretet mindig szabad,
soha nem törekszik a másik birtoklására.
Az Úr felfedi a gyöngédség titkát: visel-
jük a szeretett személy gondját, tiszteljük
és védelmezzük õt.

A szabadság nem azt jelenti, hogy azt
teszem, amit akarok. Tudni kell nemet is
mondani. A szabadság azt jelenti, hogy
tudjuk a jót választani, azt, ami Istennek
tetszõ, akkor is, ha ez nem könnyû. Csak
a bátor választásokkal lehet megvalósí-
tani a legnagyobb álmokat.

A pápa így buzdította a fiatalokat: ne
elégedjetek meg a középszerûséggel, ne
„éldegéljetek” kényelmesen üldögélve;
ne bízzatok azokban, akik eltérítenek a

valódi gazdagságtól, azt állítva, hogy az
élet csak akkor szép, ha sok mindent bir-
tokolunk. Ne bízzatok azokban, akik azt
akarják elhitetni veletek, hogy csak ak-
kor érvényesültök, ha erõsnek álcázzá-
tok magatokat, mint a filmhõsök, vagy ha
a legutolsó divat szerint öltözködtök. A ti
boldogságotoknak nincs ára, nem bo-
csátható áruba; nem egy mobiltelefonra
letölthetõ „app”, „alkalmazás”.

A szeretet szabad ajándék, felelõsség,
amely egy életen át tart. Mindennapi el-
kötelezettség azok számára, akik képesek
nagy álmokat valóra váltani. Jaj, azok-
nak a fiataloknak, akik nem tudnak, nem
mernek álmodni! Ha egy korotokbeli fia-
tal nem képes álmodni, akkor már nyug-
díjba ment. A szeretet nem egy édes köl-
temény, hanem egy életmód, amelyet a
gyakorlatban kell megvalósítanunk. (...)

(Vatikáni Rádió)

A BOLDOGSÁG ...
(Folytatás az 1. oldalról)
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A D U N Á N Á L K E Z E M B E K E R Ü L T E G Y K Ö N Y V

A rakodópart alsó kövén ült a költõ – leg-
alábbis így írta A Dunánál címû versében
József Attila valamikor 1935 táján –, és
nézte, „hogy úszik el a dinnyehéj”. Amely
talán tíz méterrel följebb került a vízbe,
vagy talán sok-sok kilométerrõl hozták a
habok. De mi mindent hozott és vitt már
magával ez a folyó, amely, mint a költõ ír-
ta, „múlt, jelen s jövendõ”, és amelynek
„egymást ölelik lágy” – máskor meg egy-
mást ûzik vad – „hullámai”…

Magyarország ütõere a Duna, átfo-
lyik a szívén, lüktetése nélkül elképzelhe-
tetlen volna az élet ezen a tájon. Hozza és
adja, ami táplál, és viszi, ami káros; de
hozhat és hoz ártalmat is, és olykor elra-
gadja, amire pedig feltétlen szükségünk
volna. Szeretjük és féljük is ezt a nyugodt
és szeszélyes hatalmas erõt, amelyet le-
het bölcsen használni, de nem lehet osto-
bán kihasználni, amelyet védenünk, és
amely ellen olykor védekeznünk is kell,
amellyel évezredek óta él együtt az em-
ber ezen a tájon.

Ilyesmiken tûnõdöm a rakodópart alsó
kövén ülve, nagyjából ott, ahol nyolcvan-
egy évvel korábban a költõ: nézem a vi-
zet, és reménykedem, hogy néhány hét
múlva újra beülhetek a kenuba, és újra
nekivághatok.

A Duna összeköt és szétvátválaszt or-
szágokat – mert nemcsak nemzetközi
víziút, hanem határfolyó is – ugyanakkor
sajátságos élõhely is, hangoztatják a ter-
mészetvédõk. És bizony jó volna, ha
ugyanígy látnák ezt azok a politikusok is,
akik (vagy hivatalbeli elõdeik) pár évvel
ezelõtt megfogalmazták a hangzatos el-
nevezésû Közös európai Duna-stratégi-
át. Mert a térség növény- és állatvilága
mellett védelmezendõ volna az ember is,
és az õ élõhelyei is...

Johann Strauss még a Kék Dunát ün-
nepelte híres keringõjével a XIX. század
elején, és hetven-nyolcvan évvel ezelõtt is
még nyugodtan ihatott az ember a folyó-
ból. Amely ma már nem kék, és nem is ta-
nácsos tisztítatlanul innunk belõle. Sok
víz folyt le azóta a Dunán, és sok szennye-
zõdés gyülemlett fel ezen a hatalmas víz-
gyûjtõ-területen – a szó képletes értelmé-
ben is. Sok zavaros indulat zavarta össze
ezt az élõhelyet, sok-sok kútmérgezésnek
lehettünk tanúi és áldozatai – és néha
okozói... Az országhatárrá kijelölt folyó
néha testvéreket választott el egymástól,
és népeket állított szembe ellenségként, s
a gyûlölködés torzóiként meredtek a sem-
mibe a felrobbantott hidak csonkjai. Ezek
többsége újjáépült ugyan, de az egyéni,
családi és nemzeti sérelmek, a történelmi
emlékezet és az egymás ellenében megfo-
galmazódó jelenbeli érdekek még mindig
nehezítik az átkelést.

Hogy a térség valóban élhetõ legyen,
annak nemcsak ökológiai, gazdasági és
politikai, hanem kulturális elõfeltételei
és követelményei is vannak. Õszinte ér-
deklõdéssel kellene egymás felé fordul-
niuk ezeknek a népeknek. Minden lehet-
séges alkalmat meg kellene ragadni ar-
ra, hogy tapasztalatainkról lehántsuk az
elõítéleteket, sérelmeinkrõl a bosszúvá-
gyat, különbözõségünkrõl az idegenke-
dést. A kényszerû sorsközösségbõl csak
így lehet majd vállalt együttélés, itt, a
Dunánál – errõl szól a folyóparton üldö-
gélõ József Attila versének utolsó két so-
ra is: „rendezni végre közös dolgainkat,
/ ez a mi munkánk; és nem is kevés”.

Ha a régi Duna-túrákra és lapátolós
társakra gondolok: az ingolstadti opera-
énekesre, a passaui fõorvosra, a linzi
papra, a szlovák tanítóra, a horvát orni-
tológusra, a szerb diákra és a bolgár új-
ságírónõre, akkor azért azt kell monda-
nom, történtek fontos lépések ebbe az
irányba. Még néhány hét, és – remélem –
újra vízre szállok.

Kipke Tamás

Régi keletû bölcsesség,
hogy a múlt megismerése
segíti az eligazodást a je-
lenben, egyben pedig esz-
köz lehet a jobb jövõ ki-
alakításában.

Alighanem ezt a célt
szolgálja az a könyvsoro-
zat is, amelyet Aczél Endre
– családnevének játékos
felhasználásával – a közel-
múltban „Acélsodrony”
címmel adott közre. Mint a
kommunista rendszer
egyik élvonalbeli újságíró-
ja kívülrõl-belülrõl jól is-
merte azt a korszakot,
amelyre – évtizedekre ta-
golva – köteteiben vissza-
pillant. Csupán az 50-es
éveket – mint írja – nem
tudta „egy kötetbe gyömö-
szölni”, ezért az 1954-es
esztendõt követõ hat év
eseményei már új könyvbe
kerültek. A szerzõ is be-
vallja, hogy a sorozat elsõ
kötete jelentette számára a
legkimerítõbb elõkészüle-
tet, mert a Rákosi Mátyás
nevével fémjelzett korszak
hazai eseményeinek fel-
dolgozásához vajmi kevés
segítséget nyújtottak az ak-
kori idõk Budapesten meg-
jelent sajtótermékei, mert
ezekbõl szinte semmit sem
lehetett kiolvasni az akkori
Magyarország tényleges
történéseibõl. A külföldi
események tálalása viszont
– a két nagy nyugati hír-
magazin, az amerikai Time
és a német Spiegel archí-
vumára támaszkodva, –
annál könnyebb volt.

Aczél Endre ismeretter-
jesztõ formában, az olvas-
mányosságot szolgáló
anekdotákkal fûszerezve
tárja az olvasó elé „Acél-
sodrony” címû sorozatá-

nak nyitó kötetében azt az
idõszakot, amelyre az ak-
kor élt emberek elsöprõ
többsége borzadállyal
emlékszik vissza. Kiváló-
an szemlélteti, egyetlen
szóval ezt a korszakot a
„csengõfrász“ kifejezés,
és már csak ezért az
egyetlen, akkor született
szóért is érdemes a fiatal
nemzedék figyelmében
ajánlani ezt a kötetet. Akit
ugyanis hajnaltájban
csengõszó ébresztett,
csaknem biztos lehetett
abban, hogy a következö
éjszakát nem a saját ágyá-
ban fogja tölteni… A

szerzõ évrõl évre halad
elõre könyvében. Az 1950-
es év eseményeinek fel-
idézése során megtudjuk,
hogy miként indult meg a
frontális, nyílt támadás az
egyházak ellen. Mind-
szenty József bíboros és
Ordass Lajos evangélikus
püspök megkínzása és be-
börtönzése után már sen-
kinek sem lehetett kétsége
afelõl, hogy a kommunis-
ta diktatúra milyen eszkö-
zökkel akarja térdre kény-
szeríteni az egyházakat.
Miután a protestáns és iz-
raelita felekezetet rábírta,

hogy tegyen esküt az
1949-ben elfogadott al-
kotmányra, célba vette a
katolikus püspöki kart,
amelyet a szerzetes-ren-
dek feloszlatása révén is
igyekezett jármába hajta-
ni. A „húzd meg, ereszd
meg” taktika végülis –
úgymond – a Magyar
Népköztársaság államrend-
jének elismerésére kész-
tette Grõsz József kalo-
csai érseket. Az „Acél-
sodrony” 1951-es évvel fog-
lalkozó lapjain már arról
értesül az olvasó, hogy
Rákosi Mátyás nem érte
be a rendszer síma el-
ismerésével, hanem Grõsz
Józseffel az élen, újabb
csapást mért a még sza-
badlábon lévõ püspökök-
re. Székhelyeikre olyan
helynökök kinevezését is
követelte tölük, akikrõl
köztudott volt, hogy „bé-
kepapok” akik hajlandók
az együttmüködésre a ha-
tóságokkal. A belügy fe-
dõszerveként létrehozták
az Állami Egyházügyi Hi-
vatalt, amely egészen a
kommunista rendszer bu-
kásáig felügyelte a hitélet
minden vetületét.

Köztudott, hogy Aczél
Endre sohasem tartozott
az egyház pártfogói közé,
nemrég megjelent vissza-
pillantó kötetei mégis ér-
dekes betekintést enged-
nek a kommunista rend-
szer közel fél évszázados
uralmának azon intézke-
déseibe is, amelyekkel a
hitélet fokozatos elpusz-
títására törekedett, de
amelyek népünk alapbe-
állítottságán végülis zá-
tonyra futottak.

Vincze András

Ha Szalay Lajos Kossuth-díjas kép-
zõmûvész bárhol, bármikor szóba ke-
rül, biztos, hogy elõbb-utóbb Picasso
neve is elhangzik. Állítólag Pablo Pi-
casso úgy fogalmazott, ha a XX. szá-
zadból két grafikus neve marad fenn, a
másik én leszek, ha csak egy, az Szalay
Lajos.

Szalay Lajos (1909–1995) a magyar-
országi tanulmányok, a világháborús
frontszolgálat után egy ideig Párizsban
élt, és akkor találkozott Picassoval is.
Különösebb kapcsolatot ugyan nem tar-
tottak, de figyelték egymás munkáját.
Szalay rajzait a francia lapok is közöl-
ték. Késõbbi lakhelyén, Argentínában
és New Yorkban szintén elismerték te-
hetségét, és amikor hazatért Magyaror-
szágra, világhírû mûvészként fogadták.
A vele készült beszélgetésekbõl, önélet-
rajzi feljegyzéseibõl tudjuk: tisztában
volt tehetségével, mûveinek jelentõsé-
gével, de nem különösebben érdekelte a
siker. Úgy magyarázta, hogy emberi lé-
nyegének megfelelõen, személyiségébõl
és katolikus neveltetésébõl következõen
nem lehet hiú. Az 1988-as hazatérése
után készített interjúban így beszélt er-
rõl Sümegi György mûvészettörténész-
nek: „Mivel én egy alapos katolikus ne-
velést kaptam, így bennem a sikerre tá-
maszkodó hiúságnak még az írmagja
sem volt meg. Hiányzott. Én minél sike-
resebb lettem volna, annál inkább nem
lettem volna Szalay. Hozzá tartozott a
lényemhez, hogy egy elfogadott és dísz
nélküli sikertelenségben éljem le az éle-
temet. És én ehhez alkalmazkodtam is.”
(Igaz, ha alaposabban tanulmányozzuk
a róla szóló írásokat, a vele készült be-
szélgetéseket, számtalan példát talá-
lunk arra is, hogy bizony fájt neki, ha
nem az értékének megfelelõen beszéltek
mûveirõl, ha nem vettek róla tudomást,
ha átnéztek rajta.)

Szalay Lajos katolikus pacifistának
mondta magát. Ezt elsõsorban család-
jának, anyai nagyanyjának köszönhet-
te, aki – a mûvész megfogalmazása
szerint – „szinte kézenfogva járt az Is-
tennel”.

Miután 1948-ban Párizsból Argen-
tínába költözött feleségével együtt a
grafikus, ott elõször városképet raj-
zolt. Az 1949-ben Impresiones de un
Inmigrante (Egy bevándorló imp-
ressziói) címmel megjelent album Sza-
lay 25 Buenos Aires-i tollrajzát tartal-
mazza. Megörökítette a város neveze-
tes helyeit: utcáit, tereit, épületeit, jel-
legzetes hangulatait, de olyan alkotás
is bekerült a gyûjteménybe, amely a
honvággyal küszködõ ember szomorú-
ságát mutatja. A kötet élére került
Tours-i Szent Márton, Buenos Aires
védõszentje címû alkotás viszont már
elszakad a konkrét helytõl, nem az ot-
tani Szent Márton-szobrot rajzolta le
a mûvész, hanem a saját reménykedé-
se, esdeklése is megjelenik a képen.
Vélhetõen megérintette, erõsen meg-
indította, hogy több ezer kilométerre
hazájától egy magyar születésû szent
fogadta. „Azért jöttem, hogy köpenye
oltalmába vegyen Tours-i Szent Már-
ton” – idézik a mûvészt a szerkesztõk a
kötet bevezetõjében.

Szalay Lajos Tours-i Szent Márton
oltalmának – és saját tehetségének –
köszönhetõen Argentínában is sikeres
alkotó lett, rendszeresen szerepelt ki-
állításokon, tanított a Tucumáni Egye-
temen és a Buenos Aires-i Képzõmû-
vészeti Fõiskolán. Az 1956-os magyar-
országi forradalom képeit még ott ké-
szítette, a Genezis lapjait viszont már
New Yorkban, de az már egy újabb fe-
jezet a világhírû mûvész élettörténe-
tében.

Filip Gabriella

S Z A L A Y L A J O S
ÉS SZENT MÁRTON

S Z E N T M Á R T O N - K Ö R M E N E T
P Á R I Z S K Ö Z P O N T I U T C Á I N

Franciaország Párizs
központjában emlékezett
meg Szent Márton szüle-
tésének 1700. évforduló-
járól május 21-én.

A megemlékezés a 3.
kerületben található Ár-
pád-házi Szent Erzsébet-
rõl elnevezett francia plé-
bániatemplomban bemu-
tatott két szentmisével
vette kezdetét. Délelõtt 9
órakor francia nyelven,
majd fél 11-kor latinul, a
tridenti rítus szerint mu-
tattak be szentmisét, ame-
lyen több magyar hívõ is
jelen volt.

A körmenet Szent Már-
ton ereklyéjével fél 3-kor
indult a Szent Erzsé-
bet-templomból, majd Pá-
rizs központi utcáin a
Louvre mellett található
Auxerre-i Szent Germa-
nus (St. Germain l’Auxer-
rois) templomig haladt.
Ebben a templomban a
mintegy hétszáz résztve-
võ elimádkozta a vespe-
rást, az Egyház esti imá-
ját, és meghallgatta Paul
Préaux atya homíliáját.

Az atya a Szent Márton
Papi Közösség országos
elöljárója. A közösség
Szent Mártont választotta
pártfogójának, egyre több
francia egyházmegyében,
sõt már Franciaországon
kívül is jelen van.

A megemlékezést egy
francia katolikus egyesü-
let, az Oriflammes Egye-
sület szervezte. Céljuk az
volt, hogy méltó tisztele-
tet adjanak Szent Márton-
nak, valamint, hogy a hit
jeleit mutassák fel egy
erõsen szekularizált vi-
lágban. A kezdeménye-
zéshez csatlakozott több
párizsi és vidéki plébánia,
papi közösség, vagy inté-
zet: elsõként a magyar
szentrõl, Árpád-házi Szent
Erzsébetrõl elnevezett pá-
rizsi plébánia, mely he-
lyet adott az ünneplés
kezdetének, a Szent Jenõ
Plébánia (Párizs másik
központi plébániája), a Jó
Pásztor Intézet (pápai jo-
gú közösség, mely a tri-
denti rítusú szentmisét
mutatta be, és amely jelen

volt franciaországi szemi-
náriumának negyven nö-
vendékével), az Auxerre-i
Szent Germanus Plébánia
(amely befogadta a kör-
menet végén a híveket es-
ti imára), csatlakozott to-
vábbá a keleti kereszté-
nyeknek egy delegációja
is, az Ír Katolikus Misz-
szió, valamint a franciaor-
szági orosz ortodox sze-
minárium.

A körmenetet zenei
kíséret tette ünnepélyes-
sé: a Paris and District
Pipe Band együttes nyi-
totta, klasszikus skót ze-
nével, a sort a Hanzin-
ne-i belga királyi fúvós-
zenekar zárta.

Magyarországot Káro-
lyi György nagykövet,
Lengyel Zita konzul asz-
szony, valamint a Párizsi
Magyar Katolikus Misz-
szió hívei képviselték, ki-
fejezve, Szent Márton nem
csak a franciák szentje,
hanem a magyarok sa-
játjuknak tekintik és
tisztelik.

Cibian Miklós

A kötet borítója
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M A G Y A R N Y E L V Û S Z E N T M I S E
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Böjte Csaba franciaországi látogatása

Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás emléke elõtt haj-
tott fejet a nagyszámú emlékezõ közösség május 8-án Bécsben az irgalmasren-
diek kórházában, a halhatatlan fõpap halálának (1975. május 6.) 41. évfordulója
alkalmából. A megjelenteket Varga János, a Pázmáneum rektora, a hagyomá-
nyossá tett megemlékezés szervezõje és házigazdája, illetve annak állandó ven-
dége, Habsburg-Lotharingiai Mihály fõherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke
köszöntötte. A rendezvényen, amelyet a budapesti Pannonia Sacra Általános Is-
kola Blazsek Andrea karnagy vezette gyermekkórusa tett még ünnepélyesebbé,
díszvendégként Rieger Tibor szobrászmûvész, a kórház aulájában álló Mind-
szenty-szobor alkotója is jelen volt. Ünnepi beszédet Vencser László, az ausztri-
ai idegen nyelvû lelkészségek országos igazgatója mondott.

„»Állok Istenért, Egyhá-
zért, hazáért!« – írta a bíbo-
ros-hercegprímás 1948-as
utolsó körlevelében. Ma itt
áll a szobor és itt állunk mi
is Istenért, Egyházért, ha-
záért, családokért, az örök
értékekért. Imádkozunk és
emlékezünk” – fogalmazott
bevezetõ szavaiban Varga
János atya a Domine ad
adiuvandum – XV. századi
kánon és Szokolay Sándor
Fohászkodás a nemzet fel-
emelkedéséért címû mûvek
elhangzása után, amelyek méltóságtel-
jes imává emelték a megemlékezést. A
Pázmáneum rektora tolmácsolta Erdõ
Péter bíboros üdvözletét, majd Habs-
burg-Lotharingiai Mihály fõherceg vet-
te át a szót. A Mindszenty Alapítvány
elnöke, miután kifejezte háláját a meg-
emlékezés megszervezéséért, azt mond-
ta: ma nem õ fog beszélni, hanem
Mindszenty József, és idézett többek
között a hercegprímás 1956-os rádióbe-
szédébõl: „Most történt elõször a törté-
nelem folyamán, hogy Magyarország a
többi kultúrnép valóban hathatós ro-
konszenvét érdemli. Mi meg vagyunk il-
letõdve, s egy kis nemzet minden tagja
szívbõl örül, hogy szabadságszereteté-
ért a többi nép felkarolja ügyét. A
Gondviselést látjuk benne, amely a kül-
föld szolidaritása által valósul meg úgy,
ahogy himnuszunk zengi: Isten, áldd
meg a magyart... Nyújts feléje védõ
kart. Himnuszunk így folytatódik: ha
küzd ellenséggel. De mi rendkívül sú-
lyos helyzetünkben is azt reméljük, hogy
nincsen ellenségünk. Mi sem vagyunk el-
lenségei senkinek sem. Minden néppel és
országgal barátságban akarunk élni…”

A gyermekkórustól hallott, Giovanni
Battista Martini Adoramus te Christe
motettája és Gere György Laudate Do-
minum címû szerzeménye után Vencser
László, az ausztriai idegen nyelvû lel-
készségek országos igazgatója mondta
el ünnepi beszédét. Mindenekelõtt meg-
köszönte Varga János rektor atyának a
lehetõséget, hogy mint erdélyi szárma-
zású pap szólhat a nemzet bíborosáról,
mindannyiunk hercegprímásáról, majd
Mindszenty József szavaival alátá-
masztva fejtette ki, mit üzen a bíboros
ma nekünk: „Meg kell tanulnunk újból
imádkozni. Be kell állnunk a milliók
imahadjáratának csapatába, hogy az
imádság nemzetévé váljunk, és erõnk le-
gyen a reánk váró küzdelemre” – fogal-
mazott Vencser László, és szólt arról is,
hogy a keresztény magyar léleknek ma
is tovább kell élnie, az a nyugati keresz-
tény örökség, amelyet Szent István kirá-
lyunk hagyományozott ránk, ma, a
XXI. század kezdetén, ebben a bonyo-
lult európai történelmi idõben is kötelez
bennünket. „Mindszenty József bíboros
biztat: õrizzük, ragaszkodjunk keresz-
tény gyökereinkhez, mert egyébként el-
veszünk. Meggyõzõdésem, hogy bíboro-
sunk boldogan tekint le reánk, és örül
annak, hogy magyar alaptörvényünk Is-
tennel kezdõdik és keresztény alapokra
épül” – hangoztatta a megemlékezés
ünnepi szónoka. Kiemelte továbbá:

halljuk meg Mindszenty József bíboros
bátorítását, és bárhol élünk, õrizzük a
keresztény erkölcs és a magyarság kul-
turális hagyományait. „Amikor és ahol
ma a diaszpórában a kultúra, az anya-
nyelv, a népi hagyomány ápolását, an-
nak újjáélesztésére való törekvéseket
látjuk, akkor érezzük, hogy megvalósul
mindaz, ami Mindszenty József bíboros
szívügye volt. Ebben elõkelõ helyet fog-
lal el nemzeti imánk, a mi himnuszunk.
Ennek megtartó, összetartó ereje olyan
kincs, amit semmivel nem lehet pótolni.
Ezt minden magyarnak illik ismernie és
énekelnie, bárhol is éljen a világon” –
hangsúlyozta az ausztriai idegen nyelvû
pasztoráció igazgatója. Végezetül ismét
Mindszenty József szavait idézte, ame-
lyeket a honfitársaitól Rómában kapott
levelek ihlettek: „Megéreztem belõlük,
hogy a keresztény és történelmi magyar
lélek továbbél s hogy az Egyházhoz és a
hazához való ragaszkodásuk rendíthe-
tetlen. Számkivetésemben ez a tény a vi-
gasztalás, a fény és a reménység leg-
fõbb forrását jelenti ma is.” Meggyõzõ-
désem, hogy ma rólunk is ezt írná, és
miránk, itt egybegyûltekre ezért áldását
adja – zárta szavait Vencser László.

Az Ó, szent István népének után az
emlékezõ közösség elimádkozta közö-
sen a Miatyánkot, majd a bíboros-her-
cegprímás boldoggá avatásért megfogal-
mazott fohászt.

Josquin des PresAve vera virginitas cí-
mû, furulyán eljátszott motettája után a
kórház részérõl dr. Ignaz Hochholzer
atya, fõorvos is szólt az egybegyûltekhez.
Elmondta, megtiszteltetés az intézmény-
nek, hogy itt kezelhették a magyar fõ-
pásztort és hogy õrizhetik az emlékét.
Hangot adott reményének, hogy a nagy
fõpapot hamarosan boldoggá avatják.

Rieger Tibor szobrászmûvész alkotá-
sánál elhelyezte az emlékezés koszorúját
Hajas Gábor, a Bécsi Magyar Nagykö-
vetség követe, Habsburg-Lotharingiai
Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnö-
ke, a Máltai Lovagrend Magyar Delegá-
tusának képviselete, a Pannonia Sacra
Iskola nyolctagú küldöttsége, élén Dóra
Zoltán igazgatóval, a Kaláka Club nevé-
ben Wurst Erzsébet elnök és Varga Gab-
riella, a Petõfi Sándor Program ösztöndí-
jasa, valamint a Collegium Pázmáneum
nevében Varga János rektor, az intézet
vezetõje. A megemlékezés a Boldog-
asszony anyánk – amelyet a kórus a Tóth
József-feldolgozásnak megfelelõen kí-
sért – és a magyar himnusz közös el-
éneklésével zárult.

Varga Gabriella

„ Á L L O K I S T E N É R T , E G Y H Á Z É R T ,
H A Z Á É R T ! ”

Mindszenty József halálévfordulója emlékezésre hívta a bécsieket

Különleges alkalom volt az elzászi magyarság körében április 10-e, kettõs ese-
mény és ünneplés: magyar nyelvû szentmisén vehettek részt a hívek, amit Böjte
Csaba atya celebrált.

Már az ottaniak is elfelejtették, hogy
mikor is volt pontosan utoljára magyar
szentmise… A határ közelsége miatt, va-
lamikor Németországból jártak át a ma-
gyar papok.

Böjte Csaba testvér látogatása Pá-
rizsban megihlette az elzászi magyar
közösséget, hogy õk is meghívják õt ab-
ból a célból, hogy magyar nyelven mu-
tasson be szentmisét, illetve egy kis elõ-
adást tartson.

Csaba testvér elfogadta meghívásu-
kat, és kihasználva azt a lehetõséget,
hogy amúgy is meghívta õt és munkatár-
sait Gál Kinga európai parlamenti képvi-
selõasszony Strasbourgba, április 10-én
megérkezett Elzász fõvárosába.

A szentmisét Strasbourg Krisztus Ki-
rály-templomában mutatta be Böjte
Csaba. A magyar hívek kifejezték hálá-
jukat, hogy ismét anyanyelvükön hall-
gathatták a szentmisét Csaba testvérnek
köszönhetõen.

Szentmise után a templom közössé-
gi termében Csaba testvér mutatta be a

Szt. Ferenc Alapítvány tevékenységét
és munkatársait, akik bemutatták az
általuk vezetett gyerekotthonokat. Az
estet lezáró vacsora alkalmával a je-
lenlévõk szabadon beszélgethettek
egymással.

Másnap, hétfõ délelõtt Csaba test-
vér csoportja városnézésre indult Ber-
thel Katalin, az elzászi francia magyar
egyesület tiszteletbeli elnöke vezeté-
sével, délután pedig ellátogattak az
Európai Parlamentbe, illetve találkoz-
tak Gál Kinga, európai parlamenti
képviselõasszonnyal, Winkler Gyula és
Sógor Csaba európai parlamenti kép-
viselõkkel.

Ez a kis eseménysorozat abban segí-
tett, hogy újra elinduljon a magyar nyel-
vû szentmise Strasbourgban. Ugyanis az
az igény merült fel, hogy szeptember-
ben, mégpedig 17-én, legyen ismét, és
talán utána egy bizonyos rendszeresség-
gel, magyar mise. Egyelõre ez a feladat a
párizsi magyar fõlelkészre hárul.

Cibian Miklós

A Pannonia Sacra Iskola gyermekkórusa

S Z E N T F E R E N C K I S N Õ V É R E I
L O N D O N B A N

Április utolsó hétvégéjén Szent Ferenc Kisnõvérei egy velük dolgozó munka-
társukkal látogattak meg minket a londoni Szent István Házban, és egy nagysze-
rû lelki hétvégét tölthettünk a szerzetesekkel.

A nõvérek tevékenysége rendkívül
szerteágazó: a rendszeres imádságon és
közösségépítõ tevékenységen kívül, az
igeliturgia tartáson át egészen az egy-
házjogi munkáig és az idõsebbek gon-
dozásáig sok minden a feladataik közé
tartozik, amit nagy-nagy lelkesedéssel
végeznek.

Ez a lelkesedés és természetükbõl
fakadó derû ránk is hamar átragadt,
amint felvettük õket a repülõtérrõl.
Amikor beszálltunk az autóba, meg-
említettük, hogy nem túl nagy az au-
tónk, mire Márta nõvér válaszolt: –
Hát nem olvastad, hogy mi kis-nõvé-
rek vagyunk?

Pénteken egy londoni körútra vittük a
vendégeinket és egy derûs napot töltöt-
tünk az életvidám, „egy kis bolondságra
mindig kapható” nõvérekkel.

Szombaton viszont már nem mi ve-
zettünk, hanem a lelki élet terén jóval
több tapasztalattal rendelkezõ nõvérek,
„a feltámadott Jézus hét szava” elneve-
zésû lelkigyakorlaton keresztül, minket
vezettek még közelebb Jézushoz. A
lelkinapon a jelenlévõk a nõvérek segít-
ségével saját gondolataikon keresztül ju-

tottak el mélyebb igazságok felismerésé-
ig, mint például, hogy vannak problé-
mák, amiket nem kell megoldani, vala-
mint, hogy számunkra elképzelhetetlen,
rendkívül nehéz élethelyzetekben is le-
het élni, ha az ember igazán meri Jézus
tanítását követni.

Vasárnap együtt ünnepeltük a Szent-
misét, amelyen Judit nõvér és Hudop
Attila vezette az énekeket. A misét kö-
vetõen vendégeink mélyebb élettapasz-
talataikat osztották meg velünk, beszá-
moltak közösségük életérõl és az álta-
luk indított Elfogadlak Alapítvány
munkájáról. A beszélgetés során hall-
hattuk, hogy az eredményesség mögött
sokszor kitartó, kemény munka és küz-
dés van. Munkájukat könnyítendõ a két
nap folyamán adományokat gyûjtöttünk
a nõvéreknek.

Ahogy Ernõ, a velük tartó mindig ke-
délyes munkatársuk mondta: ha a nõvé-
rek nem lennének ott Arlóban valószínû-
leg õ és családja sem ismerné Istent, így
viszont sok család is hitet és reményt kap
a munkájuknak köszönhetõen...

Isten segítse áldozatos munkájukat!
Csák Krisztina Londonból

T A M I S I E R A S S Z O N Y Á L M A
Hónapok óta tudjuk, hogy Ferenc pá-

pa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus 2020-ben esedékes meg-
rendezését a magyar katolikus egyházra
bízta. Ez a hír joggal idézte fel a buda-
pesti 1938-as 14. nemzetközi kongresz-
szus budapesti emlékét különösen azok-
ban az idõs testvéreinkben, akik még
köztünk élõ tanúi az eseménynek, vagy
tanultak róla.

Azt kevesebben tudják, hogy akárcsak
2020-ban, annak idején 1938-ban is Fü-
löp-szigeteken megtartott kongresszus
elõzte meg a budapestit.

Ma, amikor a világi hívek és a nõ-
testvérek egyházi szerepérõl egyre
több szó esik és Ferenc pápa ezért egy-
re többet is tesz, arra is érdemes emlé-
kezni, hogy az eucharisztikus kongresz-
szusok története a 19.század hetvenes

éveiben egy negyvenéves dél-francia-
országi aszszony, Emilia Tamisier
szándéka szerint indult. Elõször 1874-
ben Avignonban, majd Ars-ban és más
franciaországi városokba, egyre töb-
ben zarándokoltak, de 1881-ben Lille-
ben már nemzetközivé és kongresszus-
sá szélesedett a mozgalom.

1905-ben a római kongresszuson X.
Piusz pápa is részt vett és ettõl kezdve a
pápákat küldötteik (legátusaik) képvisel-
ték, mint 1938-ban Budapesten Pacelli
bíboros államtitkár.

Természetesen a kongresszusok ünne-
pi rendezvényei mindig igyekeznek pozi-
tív képet adni a helyi katolikus közösség
életérõl. De egyre inkább törekedtek ar-
ra, hogy e közösségeknek eucharisztikus
életét korszerûen elmélyítsék.

Rosdy Pál
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A F R A N K F U R T I M A G Y A R K A T O L I K U S E G Y H Á Z K Ö Z S É G
A frankfurti Magyar Katolikus Egyházközség története paradox módon az

1946 és 1948 között kényszer-kitelepített magyarországi németek (Ungarndeut-
sche vagy Deutsche aus Ungarn) közösségével kezdõdött. Éppen hetven éve,
hogy Magyarország német ajkú, illetve a Felvidék magyar lakosságát közvetle-
nül a háborút követõen etnikai hovatartozás miatt indokolatlan kényszer ki- és
áttelepítések és meghurcoltatások sújtották. A magyarországi németeket (fõleg
svábokat) a török háborúk által sújtott területekre telepítették be a 18. század-
ban, ahol virágzó földmûves gazdaságot hoztak létre és jelentõs szerepet töltöt-
tek be az ország életében. 1946 és 1948 között több százezren nincstelenül távoz-
tak Magyarországról, vagyonuk pedig a magyar államra szállt.

Legalább 185 ezer német nemzetisé-
gût fosztottak meg magyar állampolgár-
ságától, valamint ingó és ingatlan vagyo-
nától és telepítették ki az éhezõ és ro-
mokban heverõ Németországba, mind az
USA, mind a Szovjetunió által megszállt
övezeteibe.

A Majna-Frankfurt és környékére ke-
rültek összefogását és lelkipásztori szol-
gálatát elõször Feuerbach Péter atya látta
el, aki maga is 1946-ban került erre a
helyre. Feuerbach atya 1908 január
20-án születet a Tolna megyei Duzson
községben, és iskoláinak elvégzése után
1931 június 21-én szentelték pappá. A
limburgi püspök 1954-ben a délkelet-eu-
rópai kitelepített katolikusok lelki gon-
dozásával bízta meg, majd 1959 májusá-
tól a Frankfurt-Kalbach plébánosaként
látta el feladatát egészen 1988 augusztu-
sáig, a nyugdíjaztatásáig. A Szentatya
1984-ben pápai prelátusnak nevezte ki.
Kapcsolatát kitelepített híveihez fenntar-
totta, és szükség esetén besegített a lelki-
pásztori munkába.

Az 1956-os forradalom után

A frankfurti dómban (Kaiserdom)
vasárnaponként rendszeres magyar
nyelvû misék voltak és a misét kõvetõen
találkozók és megbeszélések, melynek
hagyománya a mai napig meg-
maradt. A közösség segítõkész-
sége különösen kifejezõdött az
1956-os magyar forradalom ide-
jén, amikor egy magyar segély-
szolgálatot (Hilfskomitee für
Ungarn) hoztak létre, így segít-
ve a mindinkább szaporodó ma-
gyar menekülteket. Idõt és fá-
radtságot nem kímélve gyûjtött
és segített a menekülteken,
együttmûködve a német hatósá-
gokkal. Az itteni magyarság ösz-
szefogása és együttmûködése
nagy segítség volt az új egzisz-
tenciák megteremtése szem-
pontjából, mely az évek folyamán csak
tovább erõsödött és fejlõdött.

1959 júniusától Sági Sándor atya vet-
te át a frankfurti magyar lelkészség veze-
tését, aki egyébként fõ foglalkozásként a
Frankfurt melletti Hochheimben a sérült
gyermekek gyógypedagógiai intézeté-
nek (Antoniushaus) volt az igazgatója,
1962 szeptemberétõl pedig a Freiburgi
Egyetem Gyógypedagóiai Tanszékének
vezetését vállalta el.

Melegszívû, nagymûveltségû, kiváló
szónok volt, aki prédikációival és ünnepi
beszédeivel örvendeztette híveit és hall-
gatóit. Õ szervezte meg a rendszeres ma-
gyar szentmiséket a frankfurti Kolping-
ház kápolnájában, illetve a szerda estén-
kénti klubnapokat, ahol érdekes elõadá-
sok hangzottak el. Mûködése alatt rend-
szeressé váltak a magyar ünnepi megem-
lékezések, mint pl. március 15., október
23. és a közös karácsonyi ünnepség. A
rendezvények sikeréhez nagyban hozzá-
járultak a darmstadti és a giesseni ma-
gyar diákok néptánccsoportjai, illetve a
hivatásos magyar mûvészek szereplései.
A katolikus közösség kulturális rendez-
vényei költségei fedezetét a korábban
megszervezett magyar segélyszolgálat
biztosította.

Ambrus Szaniszló atya 1962 szep-
temberétõl került a Majna-Frankfurt és
környéke katolikus magyarságának lelki
vezetése élére és indított új fejezetet a

közösség életében. 1909 május 6-án szü-
letett Erdélyben, Csíkszentmártonban.
1934 június 29-én szentelték pappá
Gyulafehérvárott. Kápláni, majd orosz-
hegyi plébánosi évei után katonalelkész
lett a 2. Székely hadosztálynál. A II. Vi-
lágháború után évekig hadifogoly volt a
Szovjetunióban, ahonnan Nyugat-Né-
metországba bocsátották. Itt magyar is-
kolaszervezõként ténykedett és 1959-ben a
Burg Kastl Magyar Gimnázium egyik el-
indítója volt.

Gondoskodó, jó pásztora volt hívei-
nek és sokat tett a magyar közösség
fenntartása és gyarapítása érdekében.
Mûködése elején a magyar lelkészség
segítésére megszervezte a világi munka-
társak bevonásával a Frankfurti Magya-
rok Egyesületét, akik az egyházi- és
nemzeti ünnepek megszervezésével és
lebonyolításával foglalkoztak.

*
Az 1960 és 1975 közötti idõszakban a

határon túli magyarellenesség, elnyomás
és diktatórikus állapotok hatása miatt
több száz magyar menekült érkezett a
Délvidékrõl, Erdélybõl, a Felvidékrõl és
talált befogadást az itteni vegyes össze-
tételû magyar közösségekben. A rend-
szeres magyar szentmisék megtartásá-
hoz már szûknek bizonyult a Kolping- ház

kápolnája, ezért a Limburgi Püspökség
1962 szeptemberétõl a frankfurti Deutsc-
horden templom használatát tette lehetõvé.

A növekvõ közösségi élet igényeként
pedig 1965-ben rendezték meg az elsõ
frankfurti magyar bált, ez farsangi ha-
gyománnyá vált az évek folyamán a
Frankfurt és környéke magyarjai, illetve
ismerõsei részére.

A magyar lelkészség fontosnak tartot-
ta fiataljai neveltetését, ezért indította út-
jára 1972-ben a frankfurti, 84-es számú
Lehel vezér cserkészcsapatot. Ünnepi
rendezvényeink aktív résztvevõivé vál-
tak az évek folyamán, és igazán büszkék
lehetünk sikereikre.

Önálló egyházközség

A Limburgi Püspökség 1979-ben
léptette életbe új szervezeti szabályzatát
(Synodalordnung) a nem német anya-
nyelvû katolikus közösségek részére.
Ennek értelmében hivatalosan is egy-
házközséggé alakultunk és a Limburgi
Egyházmegye részeként lettünk Frank-
furt és környéke magyarjai plébániája,
önálló magyar anyakönyvvezetési jog-
gal felruházva! A frankfurti Magyar
Katolikus Egyházközség (Katholische
Ungarische Gemeinde . Frankfurt am
Main) plébánia területéhez a Darmstadt,
Mainz, Wiesbaden, Giessen és Fulda
városokkal határolt hatalmas terület
magyarjai lelki gondozását kapta fel-

adatául. E városok vonzáskörzetében
is kialakultak a helyi, jól mûködõ ma-
gyar csoportok, ahol havi rendszeres-
séggel vannak szentmisék. Az egyház-
községünk mindenkori plébánosa és a
négyévente választott képviselõi testü-
lete (EKT), melynek élén az EKT elnö-
ke áll, felelõsek a vallási és katolikus
közösségi feladatok ellátásáért és a to-
vábbi bevont segítõk önfeláldozó mun-
kájával biztosítják egyházközségünk
aktív életét.

Szaniszló atya plébánosi feladatát 20
éven keresztül, 1982 szeptemberéig, a
nyugdíjba vonulásáig látta el és adta át hi-
vatalát P. Matyasovich Henrik S. J. jezsu-
ita atyának. Henrik atya 1923 április
28-án született Szamosújváron, Erdély-
ben. 1944-ben lett a jezsuita rend tagja.
1949-ben Kistarcsára internálták, ahon-
nan csak 1953-ban szabadult. A jezsuita
rend feloszlatása miatt alkalmi munkákat
végzett és 1956 októberében távozott kül-
földre. Teológiai tanulmányait Hollandi-
ában fejezte be és 1957-ben szentelték
pappá. 1971-tõl a Leuven-i (Belgium)
Magyar Kollégiumot vezette, mellette el-
látta a dél-belgiumi magyarok lelki gon-
dozását is. Henrik atya hosszú évek lelki-
pásztori gyakorlatával s magyar szívének
szeretetével jött Frankfurtba.

Szinte zökkenõmentesen tudta foly-
tatni elõdei áldozatos munkáját. Nagy
súlyt fektetett az újonnan menekültek
problémáinak rendezésére. Katolikus
közösségünk évente mintegy 30-50 hí-
võvel gyarapodott. Szívén viselte az
Egyház ökumenikus mozgalmát és igye-
kezett kiépíteni a kapcsolatot a hesseni
protestáns magyar gyülekezetekkel is.
Sikeres frankfurti lelkipásztori mûködé-
sét jezsuita rendjének hívása tette befeje-

zetté, 1990-ben visszakerült Ma-
gyarországra, ahol elõször Hód-
mezõvásárhelyen, majd Szege-
den tevékenykedett a magyar je-
zsuita rend noviciátusában az
újoncmesterek mellett.

A közösség lelkipásztora

Takács Pál atya 1952-ben ja-
nuár 8-án született Nagyváradon,
1977-ben szentelték pappá és
kezdte meg mûködését a Nagy-
váradi Egyházmegyében. 1990
szeptemberétõl egy megváltozott
európai környezetben lett a frank-
furti Magyar Katolikus Egyház-

község lelkipásztora. A 25 éves, folya-
matos frankfurti lelkipásztori szolgálatát
tavaly ünnepelte közösségünk és adott
hálát a Jóistennek.

1996-ban a Limburgi Püspökség a
Deutschorden templom felújítási mun-
kálatai miatt új helyet jelölt ki közössé-
günknek a Frankfurt-Rödelheim-i St.
Raphael német egyházközség területén.
A változást örömmel fogadtuk, hiszen
lehetõséget láttunk a növekvõ létszám
igényeinek jobb kielégítésére, mely az
idõk folyamán be is igazolódott.

Közösségünk egészségesen fejlõdött,
bár a régi menekültek korukra való te-
kintettel, vagy élve a hazalátogatási le-
hetõségekkel el-elmaradoztak a magyar
misékrõl és rendezvényekrõl. Ennek el-
lenére az elmúlt években szinte kicseré-
lõdött és megfiatalodott a magyarok kö-
zössége a magyar területekrõl érkezõ
munkavállalók által, akik örömmel kap-
csolódtak be az Egyházközségünk életé-
be. A jelenleg regisztráltak létszáma
meghaladja a kilencezret, ami jelentõs
növekedés a korábbi évekhez képest.

*
A közösség vallási életét mi sem jel-

lemzi jobban, mint a 2013-ban elsõ ízben
megrendezett bérmálás szentségének ki-
szolgálása Cserháti Ferenc, a külföldi
magyarok püspöke által. Nagy hangsúlyt
fektetünk fiataljaink vallásos nevelteté-
sére, melyet az elsõáldozások, rendsze-

res családi misék és hittani foglalkozá-
sok is mutatják. Az Egyházközség által
támogatott cserkészet jól mûködik és jó
kapcsolatot tart fenn más magyar cser-
készcsapatokkal és magyar kulturális
csoportokkal. Rendszeresen vannak cser-
készfoglalkozások a kis- és nagycserké-
szek részére. Hagyományos a május 1-i
cserkésztalálkozó Frankfurtban, ahol a
mainzi és heidelbergi csapatok találkoz-
nak és mérik össze tudásukat röplabdá-
val és focival. Az éves úrnapi cserkésztá-
bor a Taunus-ban felejthetetlen élménye
minden résztvevõnek, amelyre sokszor
más cserkészek és vendégek is szívesen
eljönnek.

A magyar közösség összetartása és lelki
erõsödés céljait szolgálva szerveztünk
Lourdes-i, marburgi, aacheni, bambergi,
csíksomlyói és további zarándoklatokat.

A nemzeti ünnepeinket (márc. 15.,
okt. 23.) színvonalas elõadásokkal és
neves elõadókkal ünnepeltük. A közös-
ség hagyományaihoz híven mindig is
nagy hangsúlyt fektetett adományok
gyûjtésére és rászorulók támogatására.
E célt szolgálja az évente megrendezés-
re kerülõ frankfurti magyar bál, vagy a
nagysikerû darmstadti gulyásebéd. A
támogatások közül csupán néhányat
említünk, mint pl. a vajdasági magyar
diákok éves támogatása, cserkészetünk
segítése, támogatás természeti kataszt-
rófák idején, stb.

Feladataink megsokszorozódtak, hi-
szen a pasztorációs munkák mellett,
egyéb kötelezettségek is nagyobb hang-
súlyt kaptak. Katolikus közösségünk
nem szigetelõdhet el a német közössé-
gektõl, és ennek ápolása, illetve közössé-
günk elfogadtatása fontos szempontja a
további támogatottságnak.

Nagyon fontos a jó együttmûködés a
helyi egyházközséggel, illetve más egy-
házközösségekkel, egyházmegyékkel és
szervezeti megmozdulásokkal. Néhány
példa csupán: közös Úrnapi körmenet a
helyi közösséggel, részvétel a nem né-
met anyanyelvû katolikus közösségek
pünkösdi szentmiséjén a frankfurti dóm-
ban és szeptemberben a Szûz Mária kör-
menetén, vagy aktív részvétel különbö-
zõ állami és egyházmegyei munkacso-
portokban.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy
az egyházközségünk mûködési skálája
széles és nagy a felelõssége! Köszönet
illeti mindazokat, akik e munkában ön-
zetlenül közremûködtek és közremû-
ködnek mind a mai napig mindannyi-
unk és az egész közösségünk javára.
Hagyományainkhoz híven, a magyar
szentmisék végén elénekeljük a Him-
nuszt. Ez legyen e bemutatásnak is az
utolsó szólama: „Isten áldd meg a ma-
gyart” – és kérjük áldását katolikus kö-
zösségeinkre.

A közösségünk honlapja: http://www.
magyar-katolikusok-frankfurt.de

Stolmár Ede
a frankfurti Magyar Katolikus Egyház-
községTestületének tiszteletbeli elnöke

Cserháti püspök bérmálta a frankfurti fiatalokat

Takács Pál frankfurti lelkipásztor
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Valamelyik esztendõben erdõt vásá-
rolt az öreg Barátos. Ott vette fenn a Har-
gitán, ahol két vármegye ütközik össze.
Kicsi híján ötven holdat tett ki az erdõ, s
mind igazi, jó bükkfa az egész.

Farsangon csinálta a vásárt, s meg
sem várta jóformán a hómenést, felfoga-
dott valami harminc embert, mind jó fej-
széseket, hogy álljanak neki, s vágják.

Egész tavasszal, egész hosszú nyáron s
egész õsszel folyt a munka. Virradattól
setét estig zúgott az erdõ, villogó fejszék
sikoltva harapták a gyönyörû törzsû fákat,
a fûrész hersegve hányta a meleg port; a
dús koronájú törzsekben, mint a pele, úgy
futkosott a halál, és templomi gyászbú-
gással döndült mindenütt tele a föld.

De mire megülte az erdõt a hó, nem is
látott ölbe rakott fánál egyebet a szem, pe-
dig jó messze elszolgált a kigyomlált leve-
gõben. Puhán, édes nyugalomban és cso-
dálatos fehéren guggoltak az ölek az õsi ta-
lajon. Olyanok voltak, mint valami óriási
kockacukrok, melyekre éjfélenként rájár-
nak a mesék csillagszemû és üstökös pari-
pái, s miközben a hold fiakat szül a homlo-
kukra, õk pirosan röhögve ropogtatják.

Kedvét lelte bennük Barátos. Nem
múlt el hét egész tél folyamán, hogy egy-
szer-kétszer ki ne nézzen a faluból. Pedig
itt nem játék a tél: tenger a hó, melyben
botokkal úszik az ember, izzadva töri az
utat, és gombostû-pupillákkal harcol a rá-
támadott rengeteg fényében. Néha pedig
búgva és sivítva keféli fel a havat a szél.

De olyan fergeteget nem adhat az Is-
ten, és nem csinálhat olyan fehér teme-
tõt, hogy ne lopnák a fát. Csak tavaszkel-
tig valami tíz öllel apadt a készlet. Mint-
ha hasábfákat ettek volna törökbúza he-
lyett a vaddisznócsordák, azt hús helyett
a farkasok és a rókák. S hát még akkor,
amint fütyülni kezdett a tavasz!

– Ez így nem jól van, no – mondta Ba-
rátos, és méreggel teli hazament.

– Látott-é nyulat, édesapám? – kér-
dezte Lõrinc, a fia.

– Nem ügyeltem a nyulakat.
– Há métt?
Az öreg megnézte fél szemmel a legé-

nyecskét, s azt mondta neki:
– Kiteszlek az erdõbe, jó lesz-é?
Lõrinc jó gyermek volt, s így felelt:
– Ahova édesapám teszen, ott leszek.
– No, akkor készülj neki, mert reggel

indulunk. Erõsen lopják a fát, s valaki-
nek ott kell pásztorkodni. Van ott egy há-
zikó, oda bérendezlek, puskával is fel-
szerellek, s amikor valaki jõ, hogy lop-
jon, akkor megjelönsz. Jó lesz-é?

– Az jó, ha a tolvaj elmegyen – mond-
ta Lõrinc.

– Hát hogyne menne el, ha te puskával
vagy, s õ anélkül!

– Akkor úgy tartom, hogy lássa.
Megegyeztek, s másnap reggel ki-

mentek a Hargitára. Az öreg elrendezte
Lõrincet, kioktatta mindenféle dologra, s
estefelé búcsút vett tõle.

– Aztán ne félj! – mondta.

– Nem kéne – felelte Lõrinc.
Amikor egyedül maradt, megvakarta

a fejét, széjjelnézett, és így szólt:
– Nagy lárma legalább nincs.
Bement a házikóba, rendezgetett, majd

nekilátott, és evett. Aztán leheveredett, de
az egerek rágtak, a harkály mind-
járt-mindjárt kalapált, s amikor semmi ef-
féle nem volt, akkor valami pajzán kísér-
tet bugyborékolva töltötte a fülébe a csen-
det. Ahogy esteledett, béreteszelte rögtön
az ajtót, s a kicsi ablakon kikukucskálva
nézte, hogyan merül el lassan a világ.

Erõsen félni kezdett.
Lámpást nem mert gyújtani, nehogy

rablókat csaljon oda.
Valameddig egy sarokba kucorod-

va szorongott, majd felvette a fegy-
vert, kitartotta az ablakon, és nagy el-
szántsággal úgy csinálta, hogy szól-
jon. S ahogy a hang végighengeredett
búgva a rengetegen, kinyílott rögtön
Lõrincnek is a melle, és így szólt:

– Mégis nagy dolog egy puska!
Immár nem is félt, csak úgy

messzirõl egy kicsit. A lámpát is meg
merte gyújtani, vigadni is mert
egy-egy kedves nótájával, csupán a
ruháját nem vette le éjszakára.

Másnap együtt kelt a fénnyel.
Ahogy kilépett a házikóból, a

nagy erdei vidámság és illat lányo-
san vette körül.

Boldog volt.
Még egy szikrát sem félt.
Ugrott örömében egyet, s mintha

az Édenkertet ügyelné, tehetõsen
így szólt:

– Hol vagy, Ádám?
Egyszerre azonban valami csörte-

tés zaja érte bé a fülét. Megállt, hall-
gatódzott, szimatolt. Aztán két kicsi lovat
látott meg, s mellettük egy sunyi sapkás
embert.

– Ma lopás nem lesz! – mondta Lõrinc,
és kihozta a puskát. Egy fa mögé állott, és
bevárta ott, míg a sapkás odaállította a
szekeret pontosan az egyik rakás mellé.
Mire azonban az elsõ darabot feltette, már
õ is ott volt a szemhatáron. Nem ment
egészen közel, hanem valami húsz lépés-
nyire megállt, és ráköszönt az emberre.

– Felkõt, hálistennek?!
A sapkás úgy megijedt, hogy megku-

corodott belé.
– Felkelék – mondta végre.
Lõrinc kivetette a mellét, s puskára tá-

maszkodva, nagyosan így folytatta:
– Maga fel, s látom, kõti a fát is.
– Hát aztán itt elég van – barátkozott

az ember.
– Elég, s mind a másé!
– Isten adta a fát.
– Igen, de kinek áll pénziben, s ki vá-

gatta fel?
A sapkás egyezkedni próbált.

– Nem rakom meg egészen a szekeret.
– Azt nem, sem egészen, sem kicsit.
– Nagy legény vagy!
– Mikor tolvajt látok, megnõllök! –

felelt Lõrinc, és a fegyvert felemelte egy
kicsit. – E mi? – kérdezte.

– Puskának láccik – mondta az ember.
– Nemcsak láccik, hanem szól is.
Hatott a dolog, mert az ember vissza-

dobta a rakásra a fát.
– Edd meg, s nyúvadj meg! – mondta,

s elindította lovait.
Az ember elment, s Lõrinc dalolva bal-

lagott a házikó felé vissza. (...)
Félóra múlva ismét megküzdött egy

másik falopóval. Délután kettõvel, s az
esti szürkületben eggyel. (...) Verekedés-
re vagy lövésre sor nem került, mert a
tolvajok s kullogva vonultak el a színrõl.

Így múltak Lõrinc napjai csendesen, ap-
ró örömökben, nyugtalanító vágyak nélkül.

Csak a húsvét szent ünnepe zavarta
meg egy kicsikét. Mert eddigelé örökké
új gúnyába öltöztette eme örömnapon az
édesanyja, s õ bokrétásan énekelve hir-
dette, hogy feltámadt Krisztus. A nagy-
heti kornyadozás után, mintha az ég és a
föld helyet cseréltek volna, az öröm és
vidámság széles hömpölygésével jött
otthon a ragyogó húsvéti nap: mindenki
tiszta ruhában, nagykedvû arccal ragyo-
gott. Olyan volt az egész nap, mintha
Szent Fia feltámadásának örömére maga
az Isten muzsikált volna az embereknek.

De itt, ebben az illatos, örökvíg renge-
tegben nem válik el ez a nap a többi napok-
tól, nem ugrik ki pirosan harsogva közülök.

Mert itt mindig feltámadás van.
– Érdekes az Isten dolga… – mondta

Lõrinc, és könnyû testtel ült a napon. (...)

– Valamit enni kéne! – késztette
végre a vágy.

S ekkor eszébe jutott a nagy húsvéti
szokás: az eledel megszentelésének álta-
lános szokása.

Egyszerre valami különös bánat szi-
várgott széjjel a testében. Húst, kalácsot
és tojást szeretett volna a templomba
vinni, mint otthon a faluban. És abból
enni hazajövet (...).

Széjjelnézett:
– Nincs templom!
Bólogatott szomorán:
– Nincs pap!
Majd hirtelen belerepült egy gondolat a

szívébe, mint valami szép dalú aranymadár.
Megint széjjelnézett:
– Templom itt az erdõ!
És megint bólogatott ragyogó szemmel:

– Pap maga az Isten!
Sietve kalácsot és húst tett egy

kicsi kosárba belé, egy pózna he-
gyére felkötözte a kosarat, és
kidúvasztotta a háztetõn, hogy lás-
sa az Isten.

Aztán lejött, hanyatt feküdt a
közelben a füvön, és várta, amíg
eljön az Isten, és megszenteli az
eledelt.

A nap rázuhogott, és telehintet-
te fénnyel a bõre alatt.

Valaki ringatni kezdte a földet,
mint a bölcsõt. Aztán eloszlott a
világ, és derengeni kezdett egy
másik. Fényesebb minden emberi
világnál. Angyalokkal, feltámadt
boldog Krisztussal és mosolygó
Atyával.

Virágok nyíltak fent a levegõ-
ben, és patakokban csörgedezett
az angyalok szájáról az ének.

Aztán szentelõbotot vett az Is-
ten, belemártotta az énekpatakba,
és megszentelte a húst és a kalácsot
odafent a póznán.

– Légy tele malaszttal és ízzel. (...)
Nagy károgás és vijjogás riasztotta fel

Lõrincet a fûrõl. Hát valami tíz kánya-
madár küzdik egymással a pózna körül.
Marták és szaggatták egymást és a húst.

– Héjj, az ántiját! – mondta Lõrinc, és
kihozta futva a puskát. Szétvetette a lá-
bát, és rájuk szegezte.

– Kell-é szent hús?! – kiáltotta, s kö-
zéjük eresztett egyet.

Sikoltva szétgyúródtak a kányák.
De egy lepilinkélt sebzett szárnnyal

a földre. Lõrinc odament, és megkér-
dezte tõle:

– Mért nyúltál a szent húshoz?!
Aztán felment a háztetõre, lehozta a

kalácsot és a húst, maga mellé tette a se-
besült kányát, és jóízûen falatozni kez-
dett. Néha-néha odakínált egy-egy fala-
tot a madárnak is, mondván:

– Nesze, most én adom!
Aztán, ahogy bevégezte az evést, lefe-

küdt ismét, és estig egyet aludt.
Nyugodtan tehette, mert kányákon kí-

vül nem járt más tolvaj egész nap.

Tóth Gabriella rajza

K Á N Y Á K A T E M P L O M B A N
Írta: Tamási Áron

A kétkötetes gyûjteményben a szerkesztõk Jakab Antal püspöknek a gyulafehérvári érseki levél-
tárban rendelkezésre álló hagyatékát igyekeztek a teljesség igényével feldolgozni. Céljuk elsõsor-
ban Jakab püspök segédpüspöki és megyéspüspöki idejének ilyen irányú dokumentálása volt, il-
letve hogy e két évtizedben (1972–1992) elhangzott és az irathagyatékban megtalálható prédiká-
cióit mindenki számára hozzáférhetõvé tegyék. Akik hallották õt beszélni vagy olvasták írásait,
szembesülhettek a sajátos Jakab Antal-stílussal; a szerkesztõk ezt igyekeztek hûen visszaadni, a
szövegek eredetiségét megõrizve. A gyûjteményhez Jakubinyi György gyulafehérvári érsek,
Jakab Antal püspök mai utódja írt elõszót.

Jakab Antal püspök szentbeszédei I–II.

A két kötet ára együtt: 25 EUR + postaköltség

A könyvek megrendelhetõk az alábbi elérhetõségen:

Szent Maximilian Kiadó, H–1075 Budapest, Károly körút 1.
Tel.: +36–1/328–0196, e-mail: eletunk@keresztenyelet.hu

I. kötet
Alkalmi beszédek

(464 oldal, keménytáblás)

II. kötet
Bérmálási beszédek
(312 oldal, keménytáblás)
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„ S Z E B B A S Z E M E D F É N Y E M I N D E N N A P S U G Á R N Á L ”
Emlékszemelvényeim Ausztriából és Dél-Tirolból

Tavaly szeptember elejétõl idén május végéig a Petõfi Sándor Program ösz-
töndíjasaként voltam jelen az ausztriai magyarok egy részének életében. Öt tar-
tomány székhelye között ingázva próbáltam megtalálni, miben tudnék legin-
kább a magyar lelkészek segítségére lenni. Most, a Program lejártával a riporte-
rek egyre azt kérdezik, mi volt a legnagyobb élményem ez alatt a kilenc hónap
alatt, és én a kérdésre elõször hallgatással felelek. Nem azért, mert semmilyen él-
ményben nem volt részem, hanem azért, mert oly sok ilyet átéltem, hogy hirtelen
nem tudom, melyiket emelhetném ki ezek közül.

Van egy tekintet, amelyet sosem fo-
gok elfelejteni. Amikor januárban Linz-
ben az ökumenikus istentiszteleten Ma-
gyarország Kormányának megbízottja-
ként szóltam néhány ünnepi köszöntõ és
köszönõ szót a tele templomnyi egybe-
gyûltekhez, istentisztelet után egy ked-
ves úriember – Klein Tibornak hívják –
egészen különös csillogással a szemében
jött oda hozzám, és még a hangjában is a
megilletõdöttség nyomait lehetett felfe-
dezni, amikor elmondta, milyen boldog,
hogy az anyaország figyelme most a te-
võleges segítség formájában is a szór-
vány és a diaszpóra felé fordul. „Jó önt itt
látni” – mondta meghatódottan.

Csillogó szemeket máskor is láttam, s
e szemek nemritkán az elérzékenyülés
könnyeitõl váltak fényessé. Ugri Mihály,
a gráci magyar katolikus közösség
pasztorális tanácsának volt ügyvezetõ el-
nöke sem tudta megilletõdöttség nélkül
meggyújtani azt a gyertyát, amelyik
1991-ben Mariazellben Mindszenty Jó-
zsef bíboros-hercegprímás hamvai mel-
lett égett, s amelyet õ azóta az otthoná-
ban õriz. A gyertyát a vasfüggöny egy
darabja fonja körül, „mintegy jelképezve
a magyar múltból kifakadó új életet” –
kereste a szavakat elcsukló hangon Ugri
Mihály, én pedig megrendülten hallgat-
tam az égõ gyertya mellett annak és egy
gráci magyar életútnak nem mindennapi
történetét...

Ha évek múltán valaki azt mondja ne-
kem, hogy Petõfi Sándor Program, Nagy-

György Attila, az innsbruckiak megbe-
csült lelkésze is eszembe jut majd. Ami-
kor március közepén megérkeztem a ti-
roli magyar közösség kétnapos, nagy-
böjti lelkigyakorlatot, ifjúsági szentmi-
sét és más, fiataloknak szóló programo-
kat tartalmazó rendezvénysorozatára, a
Dél-Tirolban szolgáló Attila atya meghí-
vott gossensassi plé-
bániájára. A szombat
esti szentmise kezde-
tén bemutatta sze-
rény személyemet né-
met és olasz anya-
nyelvû híveinek, a
végén pedig „Isten
hozott minálunk”
szavakkal magyarul
szólt hozzám. Szent-
mise után a templom
kijáratánál természe-
tesen kézbe vettem
Attila atya egyház-
községi hírlevelét, s
akkor ért a következõ
meglepetés. Nagy-
böjtben voltunk; a négyoldalas kiadvány
végén „Pfr. Attila” piros betûkkel fejezte
ki ünnepi jókívánságait, ekképpen:
„Frohe ostern! Buona Pasqua! Áldott
húsvétot!” Vagyis: kétnyelvû – német és
olasz – kiadványában odaírta ezt a két
szót magyarul is! Nem tudom megfelelõ-
képpen kifejezni, milyen különös érzés
fogott el, amikor álltam a dél-tiroli plé-
bánián a falon függõ székely zászló alatt,

fülemben Attila atya magyar köszöntõ-
szavaival, kezemben a magyarul is leírt
jókívánságával… S amikor másnap reg-
gel a brenneri új templomban a bemuta-
tásom és magyar nyelven köszöntésem
megismétlõdött, úgy éreztem, valóban
életem kivételes pillanatainak egyikét
élem át… Remélem, valamikor vissza-
térhetek még erre a minden szempontból
csodálatos helyre, 1400 méternyi tenger-
szint feletti magasra, az Alpok havas
hegycsúcsai alá, ahol õzike szemlélõdik
az út mentén s ahol a pizzéria falán is ha-
talmas méretû faragott Krisztus-kereszt
hirdeti: ezen a vidéken öntudatos keresz-
tény – katolikus – emberek élnek. Ön-

rendelkezõk.
De térjünk vissza

Ausztriába és egy pilla-
natra maradjunk még
Tirolban. A már emlí-
tett nagyböjti lelkigya-
korlat végén Wachs-
muth Tünde, az inns-
brucki magyar egy-
házközség világi el-
nöke minden cser-
kész kezébe egy hen-
ger alakúra tekert,
szalaggal átkötött pa-
pírtekercset adott,
küldeményképpen
az anyukáknak. A pa-
píron egy különleges

süteményrecept állt, egy „Húsvéti süti-
ima” leírása! Tünde az elkészítés minden
fázisához Krisztus keresztútjához kapcso-
lódó szentírási részletet rendelt, így válta-
kozott egymással a konyhában tenni- és
a gondolatokban elmélkednivaló. Aligha
láttam ennél eredetibb ötletet!

A költészet napjára Lengyel Ferenc
tanár úr, a Bécsi Magyar Iskola neves pe-
dagógusa, a Verõfény szavalóversenyek

szervezõje új ötlettel állt elõ: a magyar-
országi versmaratonok mintájára szerve-
zett eseményre hívta az irodalom- és
versbarátokat. Gyönyörû volt ennek ré-
sze és részese lenni, a különösen kedves
verseinkbõl néhányat felolvasni. Az em-
lék-könyvjelzõt, amit másfél együtt töl-
tött verses óra után búcsúzóul nyújtott át
nekünk a tanár úr, s amelyen ez áll: „Egy
lángot adok, ápold, add tovább…” (Re-
ményik Sándor), azóta is gyakran elõve-
szem, és arra gondolok, milyen jó, hogy
vannak a diaszpórában ilyen lángot to-
vábbadó Lengyel Ferencek!

Ragyogtak a szemek április 30-án a
linzi táncházban is, amikor a születés-
napját ünneplõ Szabó Ernõ atyát kétszáz
ember az Erdõ, erdõ, erdõ népdal Ernõ,
Ernõ, Ernõ átiratával köszöntötte. „Ek-
kora meglepetésben még soha nem volt
részem!” – mondta az ünnepelt az ének
után. Ez volt az az alkalom, amikor a fel-
sõ-ausztriai magyar közösség egy kinyit-
ható, zenélõ képeslapot adott át nekem,
amelyben kinyitáskor egy szív alakzat
fényleni kezd. „Amikor ezt meglátod,
gondolj arra, mekkora fényt hoztál a mi
életünkbe” – mondták.

Azóta is gyakran kinyitom ezt a ké-
peslapot, és a fénylõ szív alakzat mögött
feltûnik elõttem az a sok tekintet, amely-
rõl Dénes György költõ verssorai jutnak
az eszembe: „Szebb a szemed fénye min-
den napsugárnál, ékkõvel kirakott ki-
rálykoronánál. Minden csillagok közt
legszebb ragyogása, tengermélyben alvó
igazgyöngyök mása.” S mert sok ilyet
láthattam, nem tudom másként össze-
gezni ezt a kilenc hónapot, csak így: jó
volt Petõfi-ösztöndíjasnak lenni Bécs-
ben, Linzben, Innsbruckban, Grácban és
Kismartonban!

Varga Gabriella
(Fotó: Kárpát Expressz)

A hit olyan fáklya, melynek lángja akkor
erõsödik, amikor másokat lángra gyújt,
hogy így mindenki megismerje, megsze-
resse és megvallja Jézus Krisztust, éle-
tünk és történelmünk Urát. (...)

Ne féljetek! Vannak, akik talán ezt
gondolják: „Én nem kaptam különös ki-
képzést! Hogyan menjek hirdetni az
evangéliumot?” Kedves barátom! A te
félelmed hasonlít Jeremiás próféta fé-
lelméhez, aki ezt mondta, amikor az Úr
meghívta prófétának: „Jaj, Uram, Is-
ten! Íme, nem tudok én beszélni, hiszen
gyermek vagyok!” Nekünk is ugyanazt
mondja az Isten, amit Jeremiásnak
mondott: „Ne félj, mert én veled va-
gyok, hogy megmentselek!” (Jer 1,7.8)
Isten velünk van! (...)

Jézus nem azt mondta, hogy „egyike-
tek menjen”, hanem azt, hogy „menjetek
mindnyájan!” Bennünket együtt küldött
az Úr. Kedves fiatal barátaim, ne felejt-
sétek el, hogy e küldetésben az egész
Egyház veletek van, és veletek van a
szentek közössége. Jézus nem elkülönült,
magányos emberekként küldte tanítvá-
nyait, hanem közösséggé tette õket. Ked-
ves papok, akik együtt celebráljátok ezt a
misét énvelem: azért jöttetek, hogy kísér-
jétek fiataljaitokat, és ez nagyszerû. Biz-
tosan megfiatalított mindnyájatokat e
szentmise. A fiatalok mindenkit megfia-
talítanak! Ez a tapasztalat azonban csak
egy lépés az utatokon. Folytonosan kí-
sérjétek ezeket a fiatalokat, nagylelkûen
és örömmel. Ne engedjétek, hogy valaha
is elhagyatottnak érezzék magukat.

A harmadik szó: szolgáljatok! Azt
énekeltük a zsoltárban, hogy „Énekelje-
tek az Úrnak új éneket!” (Zsolt 96,1) Mi
ez az új ének? Ez az ének nem áll szavak-
ból és dallamból. Nem más ez az ének,
mint a ti életetek, amelyben egyesültök

Jézus életével, és részesedtek érzéseiben,
gondolataiban és tetteiben. Jézus élete
pedig másokért élt élet. Jézus élete: má-
sok szolgálata!

Szent Pál ezt írja: „Mindenkinek a
szolgájává tettem magam, hogy minél
többeket nyerjek meg.” (1Kor 9,19) Pál
mindenkinek a szolgájává lett, hogy Jé-
zust hirdesse. Az Evangélium hirdetése
tanúságtétel Isten szeretete mellett, mely
legyõzi önzésünket. Azt jelenti, hogy le-
hajlunk, és megmossuk testvéreink lábát,
ahogyan Jézus tette.

Tehát három gondolatot õrizzetek
meg: menj, ne félj, és szolgálj. Ha követi-
tek ezt a három gondolatot, meg fogjátok
tapasztalni, hogy az, aki továbbadja a hit
örömét, még nagyobb örömet kap. (...)
Kedves fiatal barátaim, Jézus Krisztus
számít rátok. Az Egyház számít rátok. A
pápa számít rátok. Szûz Mária, Jézus
anyja és a mi édesanyánk állandóan kí-
sérjen benneteket szeretetével. „Menje-
tek, és tegyetek tanítvánnyá minden né-
pet.” Ámen.

Ferenc pápának a 28. Ifjúsági Világ-
napon, 2013. július 28-án mondott be-
szédébõl

Augusztusra

Egyetemes szándék: Hogy a sport
alkalom legyen a népek közötti testvé-
ri találkozásra, és hozzájáruljon a vi-
lág békéjének ügyéhez.

A ma esti labdarúgó mérkõzés jó al-
kalom arra, hogy felfigyeljünk azokra
az egyetemes értékekre, amelyeket a
sportesemények elõmozdítanak: a loja-
litásra, a megosztásra, az elfogadásra,
a párbeszédre és a kölcsönös bizalom-
ra. Ezek az értékek minden ember kö-
zös kincsei, függetlenül attól, hogy me-
lyik valláshoz tartozik. Különbözõ val-
lású játékosok, saját vallási meggyõzõ-
désüket megõrizve, a közös játszmában

megõrzik az összhangot és az egymás
iránti tiszteletet.

Köztudomású dolog, hogy a sportese-
mények, különösen a labdarúgó mérkõ-
zések milyen nagy hatást gyakorolnak a
mai társadalmak életére és gondolko-
dásmódjára. Az emberek, fõképpen a fia-
talok, nagy csodálattal szemlélik sporto-
lási képességeiteket. Nagyon fontos te-
hát, hogy jó példát adjatok nekik, mind a
mérkõzések folyamán, mind pedig saját
életetekben. A sportversenyekben jól ki-
fejezitek az élet örömét. Ezért fontos,
hogy az ingyenesség légköre uralkodjék
bennük, és kifejlesszék az emberek és né-
pek közötti barátságot és megértést.
Mindennapi életetekben pedig az embe-
riesség és a felebaráti szeretet példáját
adva, tanúságot tehettek a polgári és tár-
sadalmi koegzisztenciáról, és ezzel hoz-
zájárulhattok a szereteten, szolidaritá-
son és békén alapuló társadalom építé-
séhez. Így járulhattok hozzá a kölcsönös
találkozás kultúrájához.

Adja az Úristen, hogy a mai mérkõzés
hozzájáruljon minden nép koegzisztenci-
ájának erõsítéséhez, mely kizár minden
faji, vagy vallási, vagy nyelvi hátrányos
megkülönböztetést. Jól tudjátok, hogy a
hátrányos megkülönböztetés a megve-
tésnek egyik formája. Különösen a vallá-
sok hivatottak arra, hogy a békét mozdít-
sák elõ, és sohasem a gyûlöletet. Isten
nevében csak és kizárólag szeretnünk
kell, és sohasem szabad gyûlölnünk. Az
ilyen értelemben vett vallás és sport an-
nak az új társadalomnak jelei lehetnek,
amelyben „nemzet nemzet ellen többé
kardot nem emel” (Iz 2,4).

A mai egyedülálló alkalomból mind-
nyájatoknak a következõ üzenetet küldöm:
nyissátok ki szíveteket egymás felé, mintha
testvérek lennétek! Ez az élet egyik nagy
titka: testvérként egymás felé kitárni a szí-
vünket. És ez egyben a helyes értelemben
vett sport leghitelesebb értéke is.

Ferenc pápánk 2014. szeptember
1-jén mondott beszéde a különbözõ val-
lású focisták válogatottjai között Rómá-
ban tartott mérkõzése alkalmából.

Evangelizációs szándék: Hogy a ke-
resztények az Evangélium követõi le-
gyenek, tanúságot téve a hitrõl, a becsü-
letességrõl és a felebaráti szeretetrõl.

A földön élõ minden embernek szól az
Evangélium, mely Jézus Krisztus által
azt hirdeti, hogy az Isten szeretet. Bár-
mely kultúrában élõ minden embert érint
ez az Evangélium. Jézus azt mondja ne-
künk: „Ingyen kaptátok, ingyen adjá-
tok!” (Mt 10,8) E szavak jelzik az evan-
gelizálás titkát: az Evangéliumot az
Evangélium módjára kell hirdetünk, va-
gyis fizetség nélkül, ingyenesen, szaba-
don. Azt az isteni szeretetet, melyet
örömmel befogadtunk, örömmel adjuk
tovább. Ingyenesen, és örömmel. Csak
azok képesek továbbadni az Evangéliu-
mot, akik megtapasztalták annak örö-
mét. A jóság terjedni akar, gyökeret ver
és kivirágzik.

A II. Vatikáni Zsinat az Egyházat
olyan népként írta le, mely minden aka-
dályt legyõzve halad elõre útján, és be-
tölt mindent Isten dicsõségével. Ezt
vallja a keresztény remény. A kereszté-
nyek minden földi tevékenységének
végsõ célja az örök élet elnyerése.
Ezért vándorló Egyházban élünk, és
arra vagyunk kötelezve, hogy Krisztust
és az õ szeretetét hirdessük minden te-
remtménynek.

Sokan várnak még ma is Krisztus
Evangéliumára, és csak az isteni kegye-
lemre nyitott tevékenységek képesek az
idõk jeleit felismerni és meghallani a re-
ményre és békére vágyakozó emberek ki-
áltását.

Ferenc pápának a paulista szerzetesek
számára 2014. november 27-én mondott
beszédébõl

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

„Kevés szebb munka van a szór-
ványszolgálatnál”
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„Méltó és felemelõ” – leginkább ezekkel a jelzõkkel illethetõ a május 27–28-
án Bécsben rendezett Márton Áron-emléknapok programsorozata. Magyaror-
szág Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, az Ausztriai Ma-
gyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka-Klub, a Collegium Pázmáneum és
a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum közös szervezésében május 27-én
megnyílt a Márton Áron élete és munkássága címû emlékkiállítás, május 28-án
pedig ünnepi szentmisén, majd emlékülésen emlékeztek Erdély nagy püspökére
az ausztriai magyarok.

A kiállítás létrehozói számára fontos
volt, hogy összekapcsoljanak ez által
egy kis csíki települést, az õáltaluk féltve
és büszkén õrzött emlékezetet a nemzet
távolabbi részeivel, jelen esetben a Bécs-
ben élõ magyar közösséggel, mondta a
Collegium Hungaricumban a tárlatot
méltató és megnyitó beszédében Csibi
Krisztina. A Magyarság Háza igazgatója
így összegezte a kiállítás célját: „Egy
olyan ember példáját mutatja be a kiállí-
tás, akinek szellemisége máig hat, aki a
teljes magyarságért vállalt áldozatot, és
a szó legnemesebb értelmében ember
volt. Legyen ez a vándorút minél telje-
sebb, hogy minél több területen ismer-
hesse meg a hazai és külhoni magyarság
a Püspök példáját: hitben és szeretetben,
a magyarságért való kiállásában.”

Az ünnepi alkalommal Vencser Lász-
ló, az ausztriai idegen nyelvû pasztorá-
ció országos igazgatója a ma 98 éves és
még mindig aktív erdélyi ferences szer-
zetes, P. Bíró János Antal verssoraival
mutatott rá arra, hogy Márton Áron az
egész világ magyarsága számára ragyo-
gó csillag: „Áron püspök Erdély egén /
Legragyogóbb csillag vagy, / Fáklya
voltál életedben, / Halálban is az ma-
radsz! / Ez a csillag szórja fényét / A vilá-
gon szerteszét, / Hogy hirdesse püspö-
künknek / Csodálatos életét!” Gaal Ger-
gely, a Márton Áron Emlékév 2016
Programbizottságának elnöke azt hang-
súlyozta, hogy a nagy erdélyi
püspök mindenki számára
példakép, és az emlékév ép-
pen erre szeretné ráirányítani
a figyelmet. Az ünnepi mû-
sorban Molnár Hunor, a Bé-
csi Magyar iskola diákja és a
Bartal Lajos vezette Missio
Cantorum Vegyeskar mûkö-
dött közre. A Budapestrõl ér-
kezett kórus Ferenczes Ist-
ván csíkszeredai költõ Már-
ton Áron püspökhöz írt him-
nuszával is – amelybõl Márk
József ferences szerzetes
komponált éneket – megör-
vendeztette a közönséget.

Május 28-án a Pázmáneum kápolná-
jában Vencser László, az ausztriai ide-
gen nyelvû pasztoráció országos igazga-
tója, Pál László kismartoni püspöki viká-
rius és Varga János rektor ünnepi szent-
misét mutatott be a 120 éve született
nagy erdélyi püspök emlékére. A szent-
egyházi születésû Pál László, miután fel-
elevenítette a hetvenes évek közepérõl
õrzött emlékét, a gyulafehérvári székes-
egyházbeli találkozását Márton Áronnal,
szentbeszédében a hit nagy alakjaként
állította a püspököt a hívek elé: „Szoron-
gatott helyzeteiben: szekuritátén, bör-
tönben, palotafogságban és minden
megpróbáltatásban bátor volt, soha nem
félt, mert tudta és hitte, hogy a legnehe-
zebb órákban, a legnagyobb megpróbál-
tatásban sincs egyedül: vele van az Is-
ten.” Ilyen hitre lenne és van szükségünk
nekünk is, ma, a XXI. században élõ ke-
resztényeknek – tette hozzá a kismartoni
püspöki helynök.

A szentmisén a Missio Cantorum Ve-
gyeskar teljesített zenei szolgálatot, és a
közösség a himnuszok elõtt természete-
sen a Márton Áron püspök boldoggá ava-
tásáért szóló imádságot is elimádkozta.

A szentmisét követõen a Pázmáneum
dísztermében emlékülés vette kezdetét,
amelyet Hegyes Ádám és Dányi Árpád
zongoramûvészek négykezes játéka nyi-

tott meg. Johannes Brahms Német Re-
quiem címû zenemûvének második, Mert
minden test olyan, mint a fû címû tétele
illõ nyitánya volt az estnek, amelyen a
nagyszámú emlékezõ és ünneplõ közös-
séget Potápi Árpád János nemzetpoliti-
káért felelõs államtitkár köszöntötte. Rá-
mutatott: „Ami Márton Áront az erdélyi
magyarsággal összekötötte, az a szere-
tet. Ezt érezte és tapasztalta meg min-
denki, akivel csak találkozott. A püspök
ugyanis szerette híveit, nemcsak a katoli-
kusokat, de a többi felekezet tagjait is. A
szeretet mellé pedig társult a kötelesség.
Márton Áron hitte, hogy a rá bízott népért
kötelességgel tartozik. Mindig meglátta,
hogy pozíciójából fakadóan hol és ho-
gyan tud a magyarságért tenni. Nem hall-
gatott a magyarságot ért sérelmekrõl, mi-
közben békére intette a zúgolódókat…”

A 25 éve Ausztriában élõ Vencser
Lászlót Márton püspök bérmálta, a teo-
lógián tanította, szülõfalujában, Ditró-
ban pappá szentelte, majd római tanul-
mányai befejezte után a fiatal erkölcsteo-
lógus a Gyulafehérvári Hittudományi
Fõiskola tanáraként esztendõkön át a
nagy püspök közvetlen közelében dolgo-
zott. Mintegy húsz évet átfogó szemé-
lyes emlékeinek felelevenítését szûnni
nem akaró tapssal köszönte meg a több-
nyire nem Erdélybõl elszármazottakból
álló, nyitott és érdeklõdõ ausztriai kö-
zönség.

Virt László szociológus, Márton Áron
életrajzírója Kisebbségi erkölcs: Márton
Áron címû elõadásában végigvezette a
hallgatóságot a püspök életútján és hit-
vallásán. „A tömeget érintõ népmisszi-
ókkal a kiengesztelõdés eszméjét állítot-
ta elõtérbe, ugyanakkor a terjeszkedõ új
diktatúra ellenmérgeként a felnõttek hit-
oktatását, a családok evangelizálását, a
merõ katolikus szokásokon túlmutató el-
kötelezett, evangéliumi kereszténységet
szorgalmazta. Tudta, hogy lelki fordulat
nélkül nem maradhatunk meg” – hallhat-
tuk Virt László elõadásában, aki azt is a
kiemelte, Márton Áron tudta, hogy a ke-
reszténység csak akkor lesz életképes, ha
az nem csak egy szelete az életnek, ha-
nem az egész életet áthatja.

A Bécsi Magyar Iskola két diákja,
Grubbauer Evelin és Tök Tamás vers-
szavalatokkal – melyeket Lengyel Fe-
renc tanár úr tanított be – járultak hozzá a
mûsor ünnepélyességéhez.

A bécsi Márton Áron Emléknapok zá-
rógondolatát a mûsorok vezetõjeként e
sorok írója nyújtotta át a közönségnek,
Szappanos Gábor író Quadragesima
Die, azaz A negyvenedik napon címû,
megjelenés elõtt álló novellájából köl-
csönözve: „Nemcsak szent életû fõpász-
tor, de példamutató ember is voltál az
embertelenségben.”

Varga Gabriella

E Z A C S I L L A G S Z Ó R J A F É N Y É T . . .
Márton Áron-emléknapokat tartottak Bécsben

Csibi Krisztina elõadása (Fotó: Miklós Tünde)

A S Z Í V B Õ S É G É B Õ L S Z Ó L T A S Z Á J
Elhunyt Tempfli József ny. nagyváradi püspök

Tempfli József ny. nagyváradi megyéspüspök életének 86. évében, május 25-
én hosszan tartó betegség után elhunyt. A nagyváradi székesegyházban helyez-
ték végsõ nyugalomra május 30-án. Az alábbiakban Bábel Balázs kalocsa-
kecskeméti érsek személyes hangvételû emlékezését olvashatják.

A rendszerváltás hajnalán egy, a ma-
gyarországi katolikus hívek elõtt addig is-
meretlen, aszketikus külsejû erdélyi fõpap
a média által egyre többször szólt a meg-
újulásról, a magyarságról és az összetarto-
zásról. A kommunizmus idején még a leg-
jobbak is alig tudtak va-
lamit a Ceauºescu dikta-
túrájába szorított erdélyi-
partiumi magyarságról,
a katolikus egyházról,
annak vezetõirõl. Az
idõsebbek még emlé-
keztek Márton Áronra,
de életének jó részét õ is
házi õrizetben töltötte, a
nyilvánosság elõl rejtve
maradt. És akkor, mint-
ha Márton Áron lelke
költözött volna Tempfli
József addig ismeretlen
erdélyi papba, aki bibliá-
san szólva, mint Elizeus,
megörökölte Illés köntösét. Németes neve
ellenére izzott a magyarságért. Élete nagy
kitüntetésének tartotta, hogy 1982-tõl szent-
jobbi apát volt (temetése gondviseléssze-
rûen Szent István király ereklyéinek átvi-
tele ünnepére esik).

Annak az apátságnak a tiszteletbeli cí-
mét hordta, ahová Szent István király
jobbját mentette tisztázatlan körülmé-
nyek között egy Mercurius nevû szerze-
tes. Többek között nekem is sokszor el-
mondta: ez a megtiszteltetõ cím arra kö-
telezte õt, hogy ápolja Szent István örök-
ségét az emberek lelkében és a vissza-
szerzendõ elkobzott javak felújításában.

Gyerekkorának nagy élménye volt,
hogy Erdély Magyarországhoz való visz-
szacsatolásakor a bevonuló magyar ka-
tonák egyike fölültette a lovára, és õ elkí-
sérte az alakulatot egészen a falu határá-
ig. Nem azonnal jelentkezett a szeminá-
riumba, egy szükséges kanyart vett az
élete: tanító lett, méghozzá orosz nyelvet
tanított. A tanításban eltöltött idõ meg-
határozta és elõsegítette késõbbi hitokta-
tását, a fiatalokkal való foglalkozását.
Márton Áron szentelte pappá 1962-ben,
és a nagy püspök példaként állt elõtte.

Püspöki jelmondatául ezt választotta:
Petra Christus – a Szikla Krisztus. A fi-
zikumában gyenge, ám a romokon is
rendíthetetlenül álló embert Krisztus
megerõsítette: Tempfli József képes volt
napokig küzdeni és harcolni Bukarest-

ben a különbözõ hivata-
loknál, hogy elõdei örök-
ségét visszaszerezze egy-
házmegyéje számára.
Nekikezdett a Patachich
Gábor (késõbbi kalocsai
érsek) által épített palo-
ta felújításának, õ azon-
ban sosem költözött be-
le, szerényen az egyik
régi kanonoki házban
töltötte éveit. (...)

Küzdelmeinek jutal-
ma volt, hogy megérte a
tényleges változást, ami-
kor már bárki nyíltan vál-
lalhatta kereszténységét

és magyarságát. Egy nagyváradi Szent
László-ünnep alkalmával egymás mellett
mentünk a körmenetben, és kissé diadal-
masan mondta: „Gondoltad volna valami-
kor, hogy Nagyvárad utcáin egyszer majd
magyar zászlók alatt, magyar énekekkel
kísérhetjük Szent László ereklyéit? (...)”

Olykor hosszúra nyúló elõadásai is azt
mutatták, hogy a szív bõségébõl szólt a
száj. Ilyen alkalmakkal kihagyhatatlan
volt, hogy Reményik Sándor, az erdélyi
költõ valamelyik versét idézze fejbõl. Rá
való emlékezésünk is záródjék egy Remé-
nyik Sándor-verssel (Maradj velem!),
amellyel az Úrhoz készülõ költõ imádság-
ban mondta el az örök hazáról szóló gon-
dolatait. Utolsó versszaka lehet a megbol-
dogult Tempfli József püspök imája is:

„Maradj velem! Leszáll az én napom.
Bagoly huhog szálló napom felett.
Maradj velem! E jajra ki felel:
A világ végezetéig veled?!
Maradj velem! Oly örök ez a kérés!
És tiszta, mint a hó kristályai.
Maradj velünk: Jézust is erre kérték
Alkonyba-hulló tanítványai.”

Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek

Tempfli József (1931–2016)

A magyarországi Katolikus Karitász vezetõi május 24. és 27. között Kárpát-
aljára látogattak, hogy a helyi munkatársakkal találkozva pontosabb képet kap-
hassanak az ottani viszonyokról, a családok és az intézményrendszer helyzeté-
rõl, valamint jobban megismerjék a kárpátaljai karitászcsoportok munkáját.

A munkácsi egyházmegyei Szent Már-
ton Karitász által mûködtetett intézmé-
nyek és programok megismerése után a
hazai vezetõk találkoztak Majnek Antal
munkácsi püspökkel is, és ellátogattak a
rászoruló családok részére ingyenes étke-
zést biztosító népkonyhákra, betekintést
nyerhettek a ráti gyermekotthon, a
bustyaházi magyar óvoda, a nagyszõlõsi
és a huszti rehabilitációs gyermekköz-
pont, illetve a fogyatékkal élõket foglal-
koztató viski gyertyamûhely mûködésé-
be, továbbá felkeresték Aknaszlatinán a
Karitász-házat, és a viski és a pósaházi ci-
gány iskolát is. A magyarországi küldött-
ség élelmiszer-adományt is vitt a gyerme-
kekkel foglalkozó intézmények számára.

Ungváron életmentõ készüléket adott
át a városi gyermekkórháznak Écsy Gá-
bor, a Katolikus Karitász országos igaz-
gatója. Az elmúlt hónapokban az anya-
országi szervezet a fiziológiai osztály
felújításának támogatásával, majd mûtõ-
lámpa adományozásával is segítette az
intézmény mûködését, míg most egy
nagylelkû, nevének titokban tartását ké-
rõ felajánlónak köszönhetõen oxigén-

koncentrátorral is hozzájárulhattak az
orvosi ellátás sikeréhez.

Az adományozó néhány héttel ezelõtt
meghatódva értesült a Katolikus Karitász
kárpátaljai gyermeksegítõ munkájáról, és
megkereste a szervezetet, hogy szeretne
csatlakozni ehhez a programhoz. Azt kér-
te, hogy az õ felajánlásából is vásárolja-
nak a kórház számára olyan gyógyászati
eszközt, amely elengedhetetlen az orvosi
ellátásban, és beszerzésére az intézmény-
nek nem lenne lehetõsége. Így kerülhetett
sor május végén arra, hogy az ebbõl az
adományból vásárolt oxigénkoncentrátor
a kórházba kerüljön.

A kórházaknak az ungvári intézmény-
hez hasonlóan nincs lehetõségük a szüksé-
ges eszközök pótlására, sokszor alapvetõ
gyógyászati eszközök hiányoznak a bete-
gek ellátásához. A Katolikus Karitász az
elmúlt hónapokban már összesen közel
egymillió forint értékû segítséget nyújtott
az ungvári gyermekkórháznak. A 1356-os
adományvonalon és a szervezet bank-
számlaszámán továbbra is lehetõség van a
kárpátaljaiak támogatására.

Zagyva Richárd/Katolikus Karitász

K Á R P Á T A L J Á N I S S E G Í T
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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 �

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.

***

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések karakterenként:

0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés karakterenként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok karakterenként 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!
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KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.
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ELÕFIZETÉS:

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!
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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@stuttgarti-
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.).

J Ó I R Á N Y B A V E Z E T T E A L E L K E K E T
Emlékezés Fogassy Judit nõvérre

Fogassy Judit nõvér, a Jézus Szíve
Nõvérek Társaságának tagja május 7-én
tért haza a mennyei Atyához. A jó halál
kegyelmében részesülve volt ideje elkö-
szönni szeretteitõl, felvennie a szentsé-
geket és még néhány órával halála elõtt
egyesülhetett az eucharisztikus Jézus-
sal. Szerzetestársai szeretõ imádsággal
virrasztottak mellette és kísérték haza
az Atyához.

Judit nõvér 1949. április 28-án szüle-
tett Budapesten, ötödik gyermekként a
nyolcgyermekes Fogassy családban.
Közvetlenül az 56-os forradalom után a
Fogassy család menekülni kényszerült.
Egy hónapot az egyik ausztriai mene-
külttáborban töltöttek, végül az Egyesült
Államokban kaptak menedéket.

Judit 1967. szeptember 15-én csatla-
kozott a magyar alapítású Jézus Szíve
Nõvérek Társaságához (Society Devo-
ted to the Sacred Heart of Jesus), akik-
kel egy iskolai hivatás-ébresztõ napon
találkozott. Elsõfogadalmát 1969- ben,
örökfogadalmát pedig 1975-ben tette
le Los Angelesben. Amikor a nõvérek
1985-ben rendházat nyitottak Tajvan-
ban, Judit nõvért küldték a kínai nõvé-
rek mellé. Hat év missziós szolgálat
után visszarendelték az Államokba,
hogy elõkészüljön következõ feladatá-
ra. A rend 43 év után visszatért Ma-
gyarországra.

Judit nõvér húsz évig szolgált Ma-
gyarországon, és ez idõ alatt a magyar
hitoktatás és katekétaképzés egyik
legjelentõsebb szolgálójává vált. 1998-
tól az Országos Hitoktatási Bizottság
pedagógiai asszisztense, majd fõmun-

katársa volt. Számos segédanyaggal,
kézikönyvvel, jegyzettel, elõadással
mozdította elõ a hitre nevelést Ma-
gyarországon, és európai szintû bi-
zottságoknak is értékes munkatársa
volt. Tanított a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Fõiskolán, és kezdemé-
nyezõje volt az Egyházmegyei Ifjúsá-
gi Tábornak, amely nagy gondot for-
dított a fiatal vezetõk képzésére. Ál-
dozatos nevelõi tevékenységének elis-
meréseként a magyar állam Ezüst Ér-
demkereszttel tüntette ki 2012. márci-
us 15-én.

Judit nõvért 2012-ben a rend vissza-
helyezte az Egyesült Államokba. Hát-
ralevõ négy évében a Granada Hills-i
St. Euphrasia (Szt. Mária-Eufrázia)
plébánián vezette a felnõttképzést és a
katekumenátust, ugyanazzal az erõvel,
szeretettel és odaadással, mint amivel
nemzeti és nemzetközi szinten is dol-
gozott a magyarországi évek alatt. A
lelkeket mindig a legjobb irányba te-
relte: Jézus Szívébe, ahol megtalálhat-
ták életük és örömük forrását. Február
közepén „Az Év Szerzetesnõvére” díj-
jal tüntette ki a Kolumbusz Lovagjai-
nak Társasága.

Áprilisban derült ki, hogy Judit nõ-
vérnek áttételes rákja van, és nincs esé-
lye a gyógyulásra. Nem harcolt, nem
dühöngött, nem szomorkodott, hanem
azon volt, hogy beteljesítse Isten akara-
tát a végsõ pillanatig, és ezért kérte az
imákat. Bár fizikai ereje szinte semmi
nem volt, lelki ereje annál inkább. Halá-
la után közvetlenül arca békét és örömet
sugárzott.

Fogassy Judit nõvért a Jézus Szíve
Nõvérek kíséretében helyezték örök
nyugalomra a San Fernando Missziós
Temetõben május 13-án. Hála legyen Ju-
dit nõvérért és Istennek benne megvaló-
suló tervéért.

Jézus Szíve Nõvérek Társasága

H I R D E T É S E K
Ausztriában mûködõ és élõ magyar

cég, magyar ápolókkal, 14 napos turnu-
sokban idõsgondozást, ápolást végez. Tel.:
Márta Vellner, 0043/0680-4417-705.
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Ferenc pápa május 17-én, kedden délben elfogadta Pápai Lajos gyõri megyés-
püspök lemondását hivataláról, amelyet az egyházi törvénykönyv 401-es kánon-
ja elsõ paragrafusa szerint nyújtott be, mivel betöltötte 75. életévét. A Szentatya
egyidejûleg Veres András püspököt, aki eddig a Szombathelyi Egyházmegye fõ-
pásztora volt, kinevezte gyõri megyéspüspökké.
Veres András 1959. november 30-án

született Pócspetriben. A Gyõri Bencés
Gimnáziumban érettségizett, felsõfokú
teológiai tanulmányait Egerben, Buda-
pesten, majd Rómában végezte, licenci-
átust morálteológiából szerzett a római
Alfonsiana Egyetemen. 1989-ben dok-
torált erkölcstanból a Pázmány Péter
Hittudományi Akadémián. Veres And-
rást Nyíregyházán szentelték pappá 1986-
ban, 1990-tõl 1996-ig az Egri Papneve-
lõ Intézet teológiai tanára és prefektusa,
1994-tõl 1996- ig a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Hittudományi Kará-
nak docense, 1996-tól 1998-ig a Ró-
mai Magyar Intézet rektora volt. 1998-
ban nevezték ki az MKPK titkárává.
2000. január 6-án II. János Pál pápa
szentelte püspökké a római Szent Pé-
ter-bazilikában.
A Vas megyei napilap, a Vas Népe te-

lefonos interjút készített Veres András
püspökkel, aki a beszélgetésben elmond-

ta, a kinevezés híre õt is meglepte, és õ is
csupán pár nappal korábban szerzett tu-
domást a felkérésrõl, amelyet örömmel
elfogadott. „Egyrészt megtiszteltetés,
hogy a Szentatya erre a feladatra kivá-
lasztott, másrészt a kinevezésben egyfaj-
ta atyai gondoskodást, szeretetet is ér-
zek, hiszen szeptember óta aMagyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia elnökeként
számos alkalommal kell Budapestre
utaznom, Gyõrbõl ez lényegesen egy-
szerûbben megoldható” – fogalmazott
Veres András.
Veres András május 17-tõl már nem

szombathelyi, hanem kinevezett gyõri
megyéspüspök, viszont amíg az új egy-
házmegyéjében nincs meg a székfoglaló,
addig Szombathelyen látja el hivatalát
mint egyházmegyei kormányzó. Az egy-
házi törvénykönyv értelmében a kineve-
zett püspöknek két hónapon belül el kell
foglalnia új hivatalát.

(MKPK/Vas Népe)

A Szent Márton-év legkiemelkedõbb
szombathelyi egyházmegyei és városi
rendezvénye a Szent Márton Találkozó
lesz július 9-én és 10-én. A program rész-
leteit sajtótájékoztatón ismertették a vasi
megyeszékhelyen.
A katolikus Egyház, a magyar állam,

a Szombathelyi Egyházmegye, a Pan-
nonhalmi Fõapátság és SzombathelyMe-
gyei Jogú Város 2016-ban ünnepli Szent
Márton születésének 1700. évforduló-
ját. Õ volt az egyház elsõ szentje, aki
nem vértanúságával, hanem életpéldá-
jával érdemelte ki, hogy a szentek kö-
zött tiszteljük. Feltehetõen Savariában,
a mai Szombathelyen látta meg a napvi-
lágot 316-ban.
A jeles évfordulóról a Szombathelyi

Egyházmegye és Szombathely városa is
igyekszik méltó módon megemlékezni.
A közös cél, hogy Szent Márton életpél-
dáját minél többen megismerjék és kö-
vessék, észrevegyék azokat a rászoruló

és elesett társaikat, akikben Krisztus néz
rájuk – hangzott el a sajtótájékoztatón.
A jubileumi esztendõben számos

program hívja fel a figyelmet és hirdeti
minél szélesebb társadalmi körben Szent
Márton életpéldáját, keresztény hitét. A
Szent Márton-év kiemelkedõ egyházme-
gyei és városi eseménye a július 9–10-ei
hétvégén Szombathelyen megrendezen-
dõ ünnepség, a Szent Márton Találkozó.
A programok helyszíne az Emlékmû-
domb lesz, mondta el Veres András me-
gyéspüspök.
Hozzátette: július 9-én, szombaton

kerül sor a Nemzetközi Katolikus Talál-
kozóra és a Kárpát-medencei Szent Már-
ton-plébániák találkozójára. Az ünnepi
programsorozat 10.30-kor szentmisével
veszi kezdetét, amelyen részt vesznek a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tagjai, és határokon túlról is várják a hí-
vek és papok részvételét.

Szombathelyi Egyházmegye

S Z E N T M Á R T O N T A L Á L K O Z Ó
S Z O M B A T H E L Y E N

Júliusban rendezik meg a jubileumi év fõ eseményét

H Í R E K – E S E M É N Y E K

Ferenc pápa fogadta
Erdõ Péter bíborost

Ferenc pápa május 2-án fogadta az
Európai Püspöki Konferenciák tanácsa
(CCEE) Erdõ Péter bíboros vezette kül-
döttségét. Európa legaktuálisabb kérdé-
seirõl folytattak megbeszélést, a szeku-
larizációról és a keresztények egységérõl
éppúgy, mint a migrációról, a gazdasági
problémákról és a békérõl. A CCEE el-
nöke az európai püspökök aggodalmát
tolmácsolta Európa jövõje miatt.

Európai Polgár-díj Kozma Imrének

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat alapító elnöke az Európai
Parlament (EP) által alapított Európai
Polgár-díj egyik idei díjazottja. Az öt-
ven díjazott személyérõl június 1-jén
döntött a Sylvie Guillaume EP-alelnök
vezetésével ülésezõ brüsszeli kuratóri-
um. Az ötven díjazott között van Major
Balázs régész, a PPKE Régészeti Tan-
székének vezetõje is. Az Európai Parla-
ment által 2008-ban alapított díjat olyan
kivételes teljesítményt nyújtó emberek-
nek ítélik oda, akik hozzájárultak a köl-
csönös megértés, a polgárok és a tagál-
lamok közötti szorosabb integráció elõ-
mozdításához, vagy az unió értékeinek
képviseletére hivatott programokat dol-
goztak ki. Az Európai Polgár díjat a ki-
tüntetettek saját országukban rendezett
díjátadó ünnepségen vehetik át, vala-
mint meghívják õket az októberben
Brüsszelben rendezendõ központi díj-
átadó ünnepségre is.

Erdélyi körúton az ereklye

Ternyák Csaba egri érsek vitte el má-
jus 17-én Nagyváradra Árpád-házi Szent
Erzsébet ereklyéjét, amelyet május vé-
géig tartó körúton mutattak be. Nagyvá-
rad a körút elsõ állomása volt, majd
Nagyszalontán, Temesváron, Szász-
városban, Petrozsényben, Déván,
Gyulafehérváron, Kolozsváron, Szé-
kelyudvarhelyen, Csíksomlyón, Gyer-
gyószentmiklóson, Kézdivásárhe-
lyen, Kovásznán, Marosillyén és
Székelyhídon fogadták az ereklyét,
szentmise keretében. Böjte Csaba
testvér – aki körbevitte az ereklyét
Erdélyen – elmondta, Sárospata-
kon misézett abban a templomban,
ahol az ereklyét õrzik, és akkor tá-
madt az ötlete, hogy „elhívja Er-
délybe” Szent Erzsébetet. Mint
mondta, az Irgalmasság évében nagy
szükség van „az irgalmasság szentjé-
nek” bemutatására.

Segítség a Közel-Keletnek

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia 85 millió, a magyar kormány
120 millió forinttal támogatja a Közel-
Keleten menekültként élõ gyermekek
oktatását – jelentette be Balog Zoltán,
az emberi erõforrások minisztere és
Veres András püspök, az MKPK elnö-
ke május 23-án Budapesten. Veres
András hangsúlyozta: a 2015-ben meg-
rendezett családszinóduson a Szíriából
és Irakból érkezett püspökök többször
kérték, hogy ne csalják el ezekbõl az
országokból az embereket, hanem ab-
ban segítsék õket, hogy a hazájukban
vagy az ahhoz legközelebb lévõ biz-

tonságos országban maradhassanak.
Az MKPK ezt a kérést meghallgatva
szervezett januárban rendkívüli temp-
lomi gyûjtést, amelyen a hívek 85 mil-
lió forintot adományoztak. Az MKPK
már tavaly õsszel eljuttatott harminc-
ezer eurót a rászorulóknak.

Márton Áron-szobor Csíkszeredában

Áder János köztársasági elnök jelen-
létében avatták fel május 15-én Csíksze-
reda fõterénMárton Áron egykori gyula-

fehérvári római katolikus püspök
szobrát. Beszédet mondott Lezsák
Sándor, Ráduly Róbert volt polgár-
mester, aki a szoboravatást kezde-
ményezte, és Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek. A szoborava-
tóra összegyûlt több ezres tömeg
Márton Áron hangját is meghall-
gathatta, melyet 41 évvel ezelõtti
csíkszeredai bérmáláson rögzítet-
tek. A felavatott szobor bérmálá-
son ábrázolja a székely püspököt,
amint áldást ad egy bérmálkozó
lánynak, akit bérmakeresztanyja

bátorít. A szoboravatásra a magyar kor-
mány által meghirdetett Márton Áron-
emlékév keretében került sor.

Imadélután Pozsonyban

A pozsonyi magyar katolikus közös-
ség tagjai mellett más városokból és fal-
vakból is érkeztek Mária-tisztelõk a po-
zsonyi Havas Boldogasszony-kegytemp-
lomnál tartott imadélutánra május 28-án.
Az összegyûltek az örvendetes rózsafü-
zér és a loretói litánia elimádkozása után
ünnepi szentmisén vettek részt a kálvári-
ával szemben található Havas Boldog-
asszony-templomban (Kostol Panny
Márie SneJnej), ahol Molnár Tamás po-
zsonyi magyar lelkipásztor és Németh
Rezsõ mutattak be szentmisét.

Mindszenty-zarándoklat
Esztergomban

Mindszenty József bíboros halálának
évfordulóján Erdõ Péter bíboros szentmi-
sét mutatott be május 7-én, szombaton az
esztergomi bazilikában. A szentbeszédet
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök tartotta, aki példaként állítot-
ta a fiatalok elé Mindszenty bíborost. A
szentmisén a hercegprímás boldoggá ava-
tásáért imádkoztak, majd a szertartást kö-
vetõen a püspökök, köztük Bábel Balázs
kalocsai érsek és Székely János eszter-

gom-budapesti segédpüspök, a jelen lévõ
papság, az állami és közélet képviselõi
megkoszorúzták Mindszenty József sírját
a bazilika altemplomában.

Vajdasági zarándoklat

Az Irgalmasság rendkívüli szentévé-
ben május 18-án a vajdasági doroszló-
szentkúti Mária-kegyhelyen tartották a
Szerbiában mûködõ katolikus püspö-
kök és papok országos zarándoklatát, és
megnyitották a kegytemplom szent ka-
puját. A találkozó bevezetõ elõadását
Kálmán Peregrin OFM, amátraverebély--
szentkúti kegyhely igazgatója tartotta
magyar nyelven, a szentgyónás és az ir-
galmasság témájában. A szentmise
homíliáját Német László nagybecs-
kereki megyéspüspök mondta két nyel-
ven, magyarul és horvátul. �

(Fotó: Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye)

(Fotó: Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye)

Ebben az évben is megtartották május 31-én év végi hálaadásukat Rómában
a Pápai Magyar Intézet lakói. A hagyományoknak megfelelõen egy nevezetes ró-
mai templomba zarándokoltak el.
Ebben az esztendõben Melo Lajos do-

monkos atya, a római Santa Maria Maggi-
ore-bazilika magyar gyóntatója vezetésé-
vel a nevezetes pápai bazilikát tekintették
meg.Mivel a templom a négy pápai bazili-
ka egyike, ezért a Szent Péter- és a Falakon
kívüli Szent Pál-bazilikák, valamint a
lateráni Keresztelõ Szent János-székes-
egyház mellett a Santa Maria Maggiore-
templom is rendelkezik olyan szent kapu-
val, amelyet minden szentév elején ünne-
pélyesen megnyitnak, majd a jubileumi
esztendõ bezárását követõen újra befalaz-
nak. A kaput legutóbb a 2000-es Nagy Ju-
bileum végén zárták be. Ferenc pápa 2016.
január 1-én nyitotta ki újra ünnepélyesen.
Az épület alatt található ókori romok az
apostolfejedelmek korabeli római hétköz-
napok emlékeit õrizték meg.
A pápai bazilika tõszomszédságában

található a szintén V. századi Szent Pra-
xedis-bazilika. Az itt bemutatott hálaadó
szentmise fõcelebránsa Szentmártoni Mi-
hály jezsuita volt, aki homíliájában a há-
laadás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Kiemelte, hogy sosem csak a kapott aján-

dékra, de még inkább az ajándékozó sze-
mélyére kell fókuszálni hálaadásunk so-
rán, végsõ soron pedig minden ajándék
forrására, Istenre. A szentmisén jelen vol-
takmégMelo Lajos domonkos és Kovács
Gergely pápai káplán, a Vigiliancia Bi-
zottság tagjai, valamint az Intézetben élõ
magyar alkalmazottak.
Ebben az akadémiai évben a Pápai Ma-

gyar Intézetnek kilenc ösztöndíjasa volt:
Aradi László (Veszprémi Fõegyházme-
gye) liturgikus teológiát, Bárdos Krisztián
(Eger) kateketikát, Eiben Tamás (Debre-
cen-Nyíregyháza) dogmatikát, Hodász
András újmisés (Esztergom-Budapest)
történeti teológiát, Kaposi Gábor (Gyõri
Egyházmegye) patrisztikus teológiát, Lá-
bár Tamás (Pécsi Egyházmegye) egyház-
történelmet, Nagy Krisztián (Eger) funda-
mentális teológiát, Szakács Tibor (Kalo-
csa-Kecskemét) biblikumot és Urbán Eva-
riszt (Hajdúdorog) keleti teológiát tanul-
tak. A legtöbbek közülük idén befejezik
tanulmányaikat és visszatérnek egyház-
megyéjük szolgálatára.

(PMI)

T E D E U M
A P Á P A I M A G Y A R I N T É Z E T B E N

V E R E S A N D R Á S A G Y Õ R I
E G Y H Á Z M E G Y E Ú J M E G Y É S P Ü S P Ö K E
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