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HANGOT ADNI

A SZEGÉNYEKNEK
A G20-ak vezetõi július elején

Hamburgban üléseztek. A G20 né-
met elnökségének témája „A beháló-
zott világ alakítása” volt. Ferenc pá-
pa Angela Merkel kancellárnak cím-
zett üzenettel fordult a G20-as talál-
kozó résztvevõihez. Nagyra értékeli
az eddig megtett erõfeszítéseket a
kormányozhatóság és a világgazda-
sági stabilitás terén. Ezt követõen
utalva Evangelii Gaudium kezdetû
apostoli buzdítására a pápa négy
alapelvet ajánlott a figyelmükbe egy
testvériesebb, igazságosabb és béké-
sebb társadalom építéséhez: az idõ
fontosabb a térnél, az egység elõrébb
való a konfliktusnál, a valóság fonto-
sabb az elképzelésnél, az egész fonto-
sabb a részeknél.

Az idõ fontosabb a térnél. A világ
problémáinak a súlyossága, összetett-

sége és egymással való összefüggése
olyan mértékû, hogy nem léteznek
azonnali és mindent kielégítõ megol-

dások – fogalmaz a pápa. Az idõben
szükségszerûen kiterjedõ hatékony
megoldás akkor lehetséges, ha a fo-

lyamat végsõ célja világosan jelen van
annak tervezési folyamatában. A kor-

mányzók szívében és értelmében, va-

lamint a politikai intézkedések mind-

egyik megvalósítási fázisában abszo-

lút elsõbbséget kell adni a szegények-

nek, a menekülteknek, a szenvedõk-

nek, a kitelepítetteknek, a kirekesztet-

teknek, nemzetre, fajra, vallásra vagy
kultúrára való tekintet nélkül, vala-

mint el kell utasítani a fegyveres konf-

liktusokat.
Ferenc pápa felhívással fordult a

G20 csúcstalálkozó résztvevõihez a Dél-
Szudánban, a Csád-tó völgyében és az
Afrika szarvában, valamint a Jemen-

ben kialakult helyzet miatt, ahol 30
millió ember nem jut ételhez és vízhez a
túlélés érdekében. Sürgõsen tegyenek
lépéseket és adjanak azonnali támoga-

tást ezeknek a népeknek. A segítség-

nyújtás a világgazdaság középtávú re-

formja iránti elkötelezettség komolysá-

gának és õszinteségének jele lesz és
egyben a fejlõdés hatékonyságának ga-

ranciája.
Az egység elõrébb való a konfliktus-

nál. Ferenc pápa megismétli XV. Bene-

dek száz évvel ezelõtti felhívását, amely-

ben akkor a háborúban álló népek veze-

tõit kérte, hogy vessenek véget az értel-

metlen mészárlásnak. A fenntartható
fejlõdés célkitûzéseinek megvalósítása
a pápa szerint nem lehetséges, ha a fe-

lek nem kötelezik el magukat a konflik-

tusok szintjének jelentõs csökkentése
mellett. Meg kell állítani a fegyverkezé-

si versenyt és el kell utasítani a közvet-

len vagy közvetett részvételt a konfliktu-

sokban, valamint õszintén és átlátható
módon kell megvitatni az eltérõ vélemé-

nyeket. Tragikus ellentmondás és követ-

kezetlenség a látszat egység a gazdasá-

gi vagy társadalmi közös fórumokon, il-

letve a háborús összeütközések akart
vagy elfogadott elhúzódása – mutatott
rá a pápa.
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Írta: Kránitz Mihály

A tanévkezdés nemcsak a fiataloknak, de a felnõtteknek is feladatot jelent, ter-
mészetesen más-más összefüggésben. Eltelik a nyár és jön a következõ évszak. Ez
így megy mindig. Az idõjáráshoz igazítjuk tennivalóinkat. A szabadságolás befe-
jezõdik és mindenki visszatér a munkájához. Természetesen vannak, akik nem
tudnak élni a kikapcsolódás lehetõségével. Anyagilag nem mindenki teheti meg,
hogy vakációzni indul, mert az is költséges. A nyárnak mégis más a ritmusa, mint
az õsznek. Szeptember a mûvészek világát is megragadja. A természetnek ilyen-
kor más a szépsége, a nappalok rövidebbek, több idõt töltünk házon belül.

Azonban hívõ embert is ugyanazok a
hatások érik, mint a nem hívõt. Az idõ-
számítás mégis másképp történik egy ke-
resztény ember esetében. A hívõ ember
élete ugyanis egy folyamatos belsõ épít-
kezés. Számol a természetfeletti való-
sággal, ezért nem szorítja annyira életét
az elmúlás. Nemcsak a látható világ ha-
tározza meg mindennapjait, hanem elsõ-
sorban a láthatatlan, mert mindent ennek
rendel alá.

A keresztény két világ polgára, de
érvényes rá Szent Pál apostol kijelenté-
se, hogy „A mi hazánk a mennyben
van!” (Fil 3,20). Isten, a Teremtõ alko-
tása az ember, akinek szüntelenül nö-
vekednie kell és a bûn következtében
megromlott emberi természet tökélete-
sítése a mindenkori feladata. Ehhez
megkapja a lelkiismeret segítségét és
az isteni kegyelmet, mellyel együttmû-
ködve nem tévesztheti el igazi célját: a
lélek üdvösségét.

Számunkra minden évszak Isten aján-
déka és alkalom arra, hogy növekedjünk
a lelki életben. Isten, a mi Mennyei
Atyánk mindenhol jelen van, de lelkünk
szemét nekünk kell kinyitnunk, hogy õt
észrevegyük. Senkire nem kényszeríti rá
magát, de szelíden hív, mint egykor Jé-
zus Krisztus az apostolokat. Akár egy
gyönyörû õszi erdõ látványával bájolja
el lelkünket, mely a maga törvényei sze-
rint hullatja el most színpompás leveleit,
hogy átadja fáit a téli pihenésnek. Mi-

lyen érdekes, hogy a természet télen
megy szabadságra és nyáron pezsdül
benne minden.

Szent Pál tanítása szerint a teremt-
ménynek olvasni kell a természeti jelen-
ségekbõl és nemcsak csodálkozni, mert
„a természet mulandóságnak van alávet-
ve” (Róm 8,20). Jézus is figyelmeztet,
amikor kijelenti: „Ha az ég színébõl tud-
tok következtetni, az idõk jeleit miért
nem ismeritek fel?” (Mt 16,3) A termé-
szet és az emberiség össze van kapcsol-
va, de „maga a természet sóvárogva vár-
ja Isten fiainak a megnyilvánulását.”
(Róm 8,19) Küldetésünk van tehát itt a
világban, mégpedig az istengyermekség
elérése. Ehhez fel kell nõni, s ezért min-
dent meg kell tennünk.

A növény- és állatvilág vagy a csilla-
gos ég látványa örömmel tölthet el min-
ket, de ne ragadjunk le a puszta külsõnél,
hanem mindig kérdezzük meg magunk-
tól, hogy mi a feladatunk, és hogy hol
tartunk a lelki életben. A keresztény a ki-
nyilatkoztatás és az Egyház tanítása is-
meretével nincs magára hagyatva. Nem
kell szomorkodnia, hogy vége van a
nyárnak, hanem bátran folytatnia kell a
földön megkezdett örök életet.

A világ változásai és a természet át-
alakulásai elmúlnak, de Isten végérvé-
nyes szava, hogy szereti az embert és Jé-
zus Krisztusban, az õ Fiában megváltot-
ta, mindig megmarad.

Körösi Márk: sz. Krizevac (Horvátor-
szág), 1588. Grodziecki Menyhért: sz.
Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz Ist-
ván: sz. Alvinc (Erdély), 1582. Meghal-
tak: Kassa, 1619. szeptember 7.

Márk a Zágrábi Egyházmegye papnö-
vendékeként került Rómába, ahonnan
pappá szentelve 1615-ben tért haza. Rö-
vid körösi tevékenysége után Pázmány
érsekprímás fölfigyelt rá, és meghívta
elöljárónak az Oláh Miklós prímás által
létesített nagyszombati papnevelõ inté-
zetbe. 1618-ban már esztergomi kano-
nok, komáromi fõesperes.

Menyhért teológiai tanulmányait Prá-
gában végezte, ahol 1614-ben kinevez-
ték a Szent Vencel-kollégium igazgató-
jává. 1618-ban beosztották tábori lel-
késznek a kassai helyõrség német és kü-
lönféle szláv anyanyelvû katonái mellé.

István 1615-ben került Homonnára a
jézustársasági kollégium tanárának és hit-
szónoknak. Kassára õt is 1618-ban küld-
ték, nemcsak a helyõrség magyar ajkú ka-
tonái, hanem a csekély létszámú katolikus
egyházközség lelkipásztorának.

Midõn Rákóczi hajdúi szeptember
3-án a város falai alá érkeztek, Dóczi
András császári fõkapitány kevés kato-
nájával kilátástalannak látta a harcot, te-
kintettel a város protestáns vezetõségére.
Másnap létrejött a város átadásáról szóló
szerzõdés, melynek az volt a kikötése,
hogy senkinek, se a katolikus híveknek,
se a papoknak nem esik bántódása. Szep-
tember 5-én bevonultak a hajdúk a vá-
rosba, és tüstént fölrúgták a megállapo-
dást: Dóczit bilincsbe verték, s elhurcol-
ták Erdélybe. Rákóczi meghagyta, hogy
a három papot tartsák szigorú házi õri-
zetben. Kétnapi éheztetés után megpró-
bálták hittagadásra bírni õket. Az elsõ si-
kertelen kísérlet után 7-én, éjféltájban is-
mét rájuk törtek, és válogatott kínzások
után Márkot és Menyhértet lefejezték,
Istvánt pedig halottnak vélve egy közeli
szennygödörbe vetették, s mellédobták a
másik két vértanú testét is. Húszórás kín-
lódás után István atya is meghalt...

Boldoggá avatásuk eljárását még
1628-ban indította el Pázmány bíboros,
de az csak 1905-ben vezetett sikerre. II.
János Pál pápa szlovákiai látogatása so-
rán, 1995. júliusban szentté avatta õket.

Szentek élete

A KASSAI VÉRTANÚK
Ünnepük: szeptember 7.

„ A Z E G Y H Á Z M E G Y E L E L K I
M E G Ú J U L Á S Á T S Z O L G Á L O M ”

Székely János a Szombathelyi Egyházmegye új megyéspüspöke

Ünnepi szentmise keretében foglalta
el Székely János a Szombathelyi Egy-
házmegye püspöki székét július 8-án.
Az egyházmegye híveinek sokasága,
meghívott vendégek, közjogi méltósá-
gok, állami és egyházi vezetõk, család-
tagok elõtt került sor a beiktatásra.
Nagy taps köszöntötte a bevonuláskor
Székely Jánost, kifejezve ezzel azt az
örömet, amit megyéspüspöki szolgála-
tának kezdete jelent az egyház-
megye híveinek.

A szertartás kezdetén Császár
István köszöntötte a megjelente-
ket. „Már nagyon vártuk ezt a
napot” – mondta az egyházme-
gyei kormányzó. Brenner János
lelki naplójából vett idézettel kö-
szöntötte Székely Jánost.

Alberto Bottari de Castello
apostoli nuncius felolvasta a ki-
nevezõ bullát latinul, majd ma-
gyar fordításban is hallhatták a

megjelentek. Ezt követõen nuncius atya
átadta a pásztorbotot, mint a püspöki
hatalom és az egyházkormányzás egyik
jelképét Székely Jánosnak.

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia nevében Udvardy György pé-
csi püspök, míg az egyházmegye pap-
sága nevében Brenner József nagypré-
post köszöntötte az új megyéspüspököt.

(Folytatás 6. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

A beiktatott szombathelyi megyéspüspök(Folytatás a 2. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K

Szeptemberre

Szent Ireneusz egyházatya törekvése, hogy bizonyítható állításokat sorakoz-
tasson fel. A Szentírás mellett mindig hivatkozik az apostoli hagyományra és az
igazság szabályára, a hiszekegyre (regula veritatis). Az apostoli tradíció az apos-
toloktól ered, fennmaradt a jelenig, és az egész világon egységes. A Szentírásnak,
mint írásnak abszolút érvényt tulajdonít. Amikor Ireneusz a Szentírás mellé ve-
szi még az apostoli tradíciót, az igazság szabályát (dogmákat), akkor a Szentírás
összes lehetséges értelmezése közül az egyházi értelmezést fogadja el. Ez annyit
jelent: a Szentírást csak az Egyház hite közvetítésével lehet helyesen értelmezni.
Ireneusz tanításának lényege, hogy hangsúlyozza a Szentírás tekintélyét. A
Szentírással szemben pedig megemeli az apostoli tradíció és az Egyház hitének
tekintélyét. A kizárólagos tekintélyû Szentírással szemben nem lehet más taní-
tásra hivatkozni. A Szentíráshoz kapcsolódó apostoli tradíció pedig exegétikai
szabályozó. A hitszabályok pedig lehetetlenné teszik, hogy a Szentíráshoz eret-
nek magyarázatokat fûzzenek.

A Szentírás és az apostoli hagyomány
Ireneusznál igen közel áll egymáshoz. A
tradíciónak azért van tekintélye, mert az
elsõ keresztények, az apostolokat is be-
leértve, akik hittek Krisztusban, nem pa-
pírra írták az üdvösség Evangéliumát,
hanem a Szentlélek írta a szívükbe, s azt
gondosan megõrizték. Az egyházatya
mûve elején leszögezi, hogy a Szentírás
értelmezése kezdetben egységes volt. A
sokféle, egymásnak ellentmondó értel-
mezés az eretnekség következménye. Az
eretnekség pedig mindig késõbbi, mint
az ortodoxia. Az egységes szentírás-ma-
gyarázat elve az Egyházban található,
mert az Egyház ismeri az üdvrendet, az
üdvrend ismerete pedig az írásmagyará-
zat alapja. „Az igazi tudás az apostolok
tanítása. Az apostolok, bárhol is voltak,
az Egyházra bízták tanításukat. Az igazi
ismeret az írások hamisítatlan megõrzé-
se és tökéletes kezelése által jutott el
hozzánk, sem bõvítést, sem csonkítást
nem szenvedett. Olvasásuk hamisítatlan,
értelmezésük hiteles, gondos, veszélyte-
len, mentes a tévedéstõl.” Az eretnekek
arra törekednek, hogy semleges válasz-
tóvonalat húzzanak az Egyház és a
Szentírás között, annak érdekében, hogy
az írások „mélyebb értelmének” feltárá-
sát maguknak tartsák fenn, az Egyház és
a Szentírás kárára.

Ireneusz a tradícióra, mint Szentírá-
son kívüli magyarázó elvre hivatkozik.
A Szentírás és az apostoli tradíció Egy-
házon belüli valóságot jelent, kölcsönö-
sen egymásra utalnak. Ireneusz el sem
tudja képzelni, hogy a Szentírással
szemben az apostoli hagyománnyal le-
hetne érvelni! Az apostoli hagyomány
ugyanazt tartalmazza, mint a Szentírás.
A Szentírás nem más, mint az apostoli
hagyomány írásban rögzített, kanoni-
zált formája.

Az egyházatya összetartozónak tartja
a hagyományt és az írást. Az eretnek pe-
dig utólag húzza rá az Evangéliumra ta-

nítását. Ireneusz arra az apostoli hagyo-
mányra hivatkozva utasítja vissza az el-
térést, melynek konkrét formája a jelen-
ben az egyházi igehirdetés; az Egyház
hite. A Szentírásnak, exegézisnek, ige-
hirdetésnek az Egyházban a jelenben is
összhangban kell lenniük, mert kezdet-
ben is összhangban voltak.

A nyilvános, tekintélyre támaszkodó
szentírás-magyarázat Ireneusznál krité-
riummá vált az olyan gyakorlattal szem-
ben, mely ugyanazon szövegekre hivat-
kozva különbözõ tételeket hirdet, és el-
lentmondó állítások tanújául idézi a
Szentírást. Ireneusz nem vette ki az eret-
nekek kezébõl a Szentírást, csupán a he-
lyes értelmezést kívánta biztosítani. Bi-
zalommal tárta a Szentírást az eretnekek
elé, rámutatva a szöveg összefüggéseire,
továbbá arra a tényre, hogy a Szentírást
csak az apostoli egyházi hagyománnyal
együtt lehet helyesen értelmezni. Ireneu-
sztól örökölte az Egyház a meggyõzõ-
dést, hogy a Szentírásnak egyházi értel-
me van. A szentírás-magyarázatban az
egyéni belátásnak összhangban kell len-
nie az Egyház hitével.

A Szentírás, az apostoli tradíció, az
egyházi igehirdetés egy és ugyanazon
hagyományfolyamat mozzanata. Az
Egyház hitét, az apostoli tradíciót, a
Szentírást ezért nem lehet egymással
szemben kijátszani. A Szentírás maga
is az igazság szabályából (regula veri-
tatis, kánon) sarjadt, az igazság szabá-
lya pedig az ortodoxia kritériuma, tel-
jessége, határa.

A Szentírás tökéletesen foglalja össze
az igazságot, ugyanakkor az igazság kri-
tikus zsinórmértékét is szolgáltatja. A
Szentírást azonban mindenki olvashatja
anélkül, hogy az Egyházhoz tartozna.

A keresztények megkeresztelkedé-
sükkor nem a Szentírást kapják az igaz-
ság szabályaként, hanem a hitvallást.
Ez a hitvallás vezeti biztos úton a szentí-
rás-magyarázatot. Külön-külön sem a

Szentírás, sem a hitvallás nem merítik
ki az igazság teljességét. Amit Ireneusz
igazság szabályának nevez, nem merít-
hetõ ki önmagában sem a hitvallással,
sem a Szentírással, de mindegyiket át-
hatja, s érthetõvé teszi. Az igazság
szabályának elsõsége van a hitvallás-
sal és az írott Evangéliummal szem-
ben is, és egybeesik az apostoli megbí-
zatással. Ha nem így lenne, senki sem
ismerné az igazság zsinórmértékét. Az
újszövetségi szentírók szempontja
mûveik megírása közben hitvallásuk
volt. Az igazság szabálya szentírás-
magyarázó elv.

Az igazság szabálya azonos azzal,
amit az Egyház hisz. Az apostolok
mindazt, ami a hithez tartozik, az Egy-
házra bízták, az Egyházban azt össze-
gyûjtötték, az Egyház mindennek leté-
teményese lett. Az igazság szabálya az
Egyház apostoloktól származó hite,
mely az apostolok hitével egyenlõ. Az
Egyház hite a hit szabálya, az igazság
zsinórmértéke.

Ireneusz nem a hittételek elemzésével
kezdte a vitát ellenfeleivel. Az egésznek
a tisztázását helyezte elõtérbe, amit az
igazság szabályának nevez, ami minden
további hittétel alapja. Az igazság szabá-
lya ugyanúgy nem lehet vitatéma, aho-
gyan nem lehet vitatéma Krisztus és
apostolainak tanítása, mert különben
nincs vitathatatlan vitaalap.

Ireneusz nem tartotta tekintélynek
az eretnek kinyilatkoztatást. A szekta-
vezérek maguk írták a hittételeket, me-
lyekbõl saját tanításaikat adták elõ. A
szekta tagjai elfogadták a mesterük te-
kintélyét. A mindenkori szektavezérek
abszolút tekintélyre tartottak igényt.
Éppen a tekintély abszolút igénylése
veszélyezteti a tekintély folytonossá-
gát az eretnek közösségekben. Minden
tanító saját véleményének atyja és elöl-
járója. Tanítványa pedig a tanítás „ja-
vítója”. A tanítás tanítványok általi
„javítása” pedig rácáfol az eretnek ta-
nítás abszolút érvényére. (A szekták
osztódás által szaporodnak.)

A Jézus iránt megnyilvánuló tiszte-
let sokszor csak látszat, mert az eretnek
nem tûrt maga fölött tekintélyt. Az
eretnek tanítók végeredményben ma-
gukat Jézussal legalább egyenlõnek,
sõt egyesek nála hatalmasabbnak tar-
tották. Az agykontroll feltalálójának
egyik írásában olvastam, hogy José
Silva híresebb Jézusnál.

Hiába ragaszkodik az eretnek a Bibli-
ához, azt csak saját tanítása igazolására
használja fel. Az eretneknek van bibliá-
ja, de a hiteles tanítás ismertetõjegyét, az
apostoliságot nem tudja felmutatni.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (6.)

Plébániáinkért, hogy missziós lel-
külettõl vezérelve a hit továbbadásá-
nak és a szeretetrõl való tanúságtétel-
nek helyei legyenek.

A kereszténység lényegéhez tartozik,
hogy a hívõk közösségeket képeznek. A
Bibliából ismeretes a jeruzsálemi õske-

resztény közösség élete. Az ott lakó hívõk
rendszeresen összejöttek az apostolok
tanításának hallgatására és az eucha-

risztia közös ünneplésére. Egy szív-

vel-lélekkel dicsérték az Istent, és az
egész nép szerette õket. Amikor az elsõ
pünkösdkor Péter evangéliumhirdetése
révén új emberek lettek Krisztus-hívõvé,
és megkeresztelkedtek, ezt úgy fejezi ki a
Biblia, hogy „körülbelül háromezer em-

ber csatlakozott aznap hozzájuk” (ApCsel
2,42). A kereszténység úgy terjedt to-

vább, hogy a jeruzsálemi közösség és
más közösségek vonzó életstílusa, vala-

mint vándormisszionáriusok hitterjesztõ
igehirdetése révén hívõk új közösségei
alakultak a különbözõ városokban. E kö-

zösségek felszentelt vezetõit már a 2. szá-

zadtól kezdve püspököknek (görögül:
episzkoposz) hívták. Amikor az Egyház
rohamos növekedése következtében falu-

helyen is sokan lettek kereszténnyé, ott is
hívõ közösségek alakultak ki, melyeket
pappá szentelt presbiterek vezettek. Így
fokozatosan az egész földkerekségre ki-

terjedt az Egyház szervezete: a városi
közösségeket vezetõ püspökök jogható-

sága a környezõ területek közösségeire
is kiterjedt, a helyi közösségeket pedig,
a püspökök fõfelügyelete alatt, presbite-

rek irányították, õk vezették a közösségi
eucharisztiát és hirdették az igét. A kora
középkorban terjedt el a szokás, hogy
ezeket a közösségvezetõ presbitereket
latinul „plebanus”-nak, azaz „a népet
(latinul: plebsz) vezetõ lelkészeknek ne-

vezték. A görög nyelvû Egyházban
ugyanakkor a „parochos” (parókus)
cím terjedt el.

A mai Egyházban is minden katolikus
keresztény hívõ valamelyik plébánia tag-

ja, az egy püspök joghatósága alá tarto-

zó plébániák pedig az egyházmegyét (la-

tinul: diocoesis) alkotják.
Ebbõl jól megérthetjük az e havi ima-

szándék értelmét: azért imádkozunk,
hogy azok a plébániák, amelyekhez tar-

tozunk, igazi, élõ keresztény közösségek
legyenek. A Biblia szerint a keresztény
közösség szembetûnõ jellegzetessége az,
hogy „a tanítványok szeretik egymást”
(vö. Jn 13,35). Az egymást és mindenki
mást is szeretõ, életüket értelmesnek tar-

tó, megpróbáltatások között is örvende-

zõ keresztény közösségek sugárzó ereje
volt évszázadokon keresztül a legfõbb
oka a kereszténység terjedésének. Példá-

ul a fáradt, kiábrándult és kicsapongó
szórakozásokkal unalmukat elûzõ késõi
Római Birodalom lakóit a fiatal keresz-

tény közösségek ragyogó életpéldája
vonzotta csatlakozásra. Ha ilyenek a ke-

resztény közösségek, vagyis a plébániák,
akkor nem kell sokat töprengeni azon,
hogy miképpen terjesszük a hitünket. A
hit magától fog terjedni.

Egy hasonlattal világosíthatjuk meg ezt
a valóságot: a hófehér virágdíszbe öltözõ
és édes, ízes almákat termõ almafára nem
kell plakátot akasztani azzal a felirattal,
hogy „jöjjetek ingyen almát szedni”. Elég,
hogy az almafa almái tényleg ízesek legye-

nek. Futni fognak az emberek az almafá-

hoz, hogy megízleljék gyümölcsét.
Nemeshegyi Péter SJ

A valóság fontosabb az elképzelés-
nél. A XX. század tragikus ideológiáit a
piacok teljes autonómiája és a pénzügyi
spekuláció új ideológiái váltották fel.
Ezek a kirekesztés és a kiselejtezés, a
halál fájdalmas útját indítják el. A pápa
imádkozik Istenhez, hogy a hamburgi
csúcstalálkozót világosítsa meg azok-
nak az európai és más vezetõk példája,
akik mindig elõtérbe helyezték a párbe-
szédet és a közös megoldásokat keres-
ték: Schuman, De Gasperi, Adenauer,
Monnet és sokan mások.

Az egész fontosabb a részeknél. A
problémákat a maguk konkrétságában
kell megoldani, a szükséges figyelmet
szentelve sajátosságaiknak. Ahhoz, hogy
tartós megoldásokat találjunk, szélesebb
látókörben kell a problémákra tekinteni
és figyelembe kell venni a következmé-
nyeket minden ország és állampolgár
számára, továbbá tiszteletben kell tarta-
ni véleményeiket. Utalt XVI. Benedek pá-

pa gondolatára, hogy a G20-ak képvise-
lik a világ termelésének 90%-át, ugyan-
akkor a nagy többség, amely gazdasági
szempontból a másik 10%-ot képviseli,
szenvedi el a gazdasági válságok követ-
kezményeit, amelyekért azonban a legke-
vésbé felelnek. Nekik van a leggyengébb
hangjuk a világpolitikai színtéren, pedig
a legnagyobb képességgel rendelkeznek,
hogy hozzájáruljanak mindenki fejlõdé-
séhez. Ferenc pápa arra buzdított, hogy
mindig viszonyítási pontként kell kezelni
az ENSZ-et és regionális ügynökségeit,
tiszteletben kell tartani a nemzetközi
egyezményeket és elõ kell mozdítani a
multilateralizmust, hogy a megoldások
valóban egyetemesek és tartósak legye-
nek, mindenki javára szolgáljanak.

Üzenete végén Ferenc pápa áldását
adta a G20 találkozó résztvevõire és re-
méli, hogy a nemzetközi közösség erõfe-
szítései az innovatív, egymáshoz kap-
csolódó, fenntartható, a környezetet
tiszteletben tartó és minden népet és
személyt befogadó fejlõdés egy új kor-
szakát indítják el.

(Vatikáni Rádió)

HANGOT ADNI...
(Folytatás az 1. oldalról)

Ehhez kell igazítanunk mindennapjain-
kat és segíteni a fiatalokat is, hogy ne té-
vedjenek el a sokszor kísértésként is je-
lentkezõ lehetõségek színes forgatagában.

Nem kis feladatunk van tehát itt a föl-
dön: szeretetben kell felépítenünk egy Is-
tennek tetszõ társadalmat, fokozatosan
elõrelépni a hitben, az Istennel való belsõ
tapasztalatban, hogy „mindnyájan eljus-
sunk a hitben és az Isten Fia megismeré-
sében az egységre, míg meglett emberré
nem leszünk, elérve Krisztus teljessége
életkorának mértékére.” (Ef 4,13)

Egy közülünk már megvalósította ezt
az isteni tervet: a Boldogságos Szûz
Mária, aki teljesen és folyamatosan
együttmûködött a kegyelemmel és be-
fogadta az Urat. Õ az igazi minta szá-
munkra most az õsz folyamán, amikor
közelítenek a hosszabb éjszakák, hogy
azok még inkább segítsenek minket az
igazi hûségre, melyet az istenszeretet
örök lángja táplál. �

ÕSZI...
(Folytatás az 1. oldalról)
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„MARADJ LÁMPÁS!”
Százhúsz pap és hívek százai Vencser László ditrói hálaadásán

A gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyékbõl,
Csángóföldrõl, Felvidékrõl, Magyarországról, Ausztriából és Németországból
nem kevesebb, mint százhúsz pap érkezett s mellettük hívek több száza is jelen
volt június 20-án Ditróban a Jézus Szíve-nagytemplomban, hogy csatlakozzék a
Linzbõl hazaérkezõ Vencser László hálaadásához a hetvenedik születésnapja
alkalmából szülõfalujában bemutatott szentmisén.

Az ünnepi pillanatokban Tempfli Im-
re egyháztörténész, egyházi író, stuttgar-
ti plébános Albrecht Dürer Imádkozó ke-

zek címû alkotására épített szentbeszédé-
ben elmondta: Vencser László életében
is fontos szerepet játszottak a kezek, a
pappá szentelése pillanatában éppúgy,
mint azelõtt és azután a tanulás, majd a
papi hivatás teljesítése alatt, a gyulafe-
hérvári vicerektori munkájához kapcso-
lódó megvalósítások és az ausztriai igaz-
gatói beosztásával járó sok szervezõ-
munka során. A szónok kitért arra is,
hogy a papi élet áldozatokkal jár, s ezek
közül Vencser László életében talán a
szülõföld elhagyása volt a legnagyobb,
de õ Istenbe kapaszkodva vállalta a ne-
hézségeket, s noha immár huszonhat éve
Ausztriában él, lélekben és tettekben
szülõföldjén is jelen maradt.

A szentmise végén Csibi Krisztina, a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt., Magyar-
ság Háza igazgatója – aki bukovinai szé-
kelyként és kisdorogiként a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetségét és a
Kisdorogért Egyesületet is képviselte –
elmondta: ismeretségük Vencser László-
val nem túl régi, de a kapcsolat közöttük
talán több mint negyed évezredes. A bu-
kovinai székelyek leszármazottaiként
ugyanis a családjuk eredetét a név alap-
ján a leírások Gyergyószékhez, köze-
lebbrõl Gyergyóditróhoz kötik. „Ez
alapján õseink valaha akár ismerhették
egymást, én szentül hiszem, hogy rokoni
szálak is fûznek bennünket egymáshoz”
– mondta a díszvendég, majd tolmácsol-
ta az ünnepeltnek Potápi Árpád János
üzenetét. „A szülõföld szeretete, a közös-

ségért vállalt cselekedetek a megpróbál-

tatások idején, a nehézségben, bizonyta-

lan idõkben is megtántoríthatatlan hû-

ség szemtanúi lehetünk, ha életén végig-

nézünk. Köszönjük a példát, köszönjük a
döntés földi megtapasztalásait. Isten él-

tesse sokáig, köszönjük hûségét szolgá-

latához, és hogy mintaként tekinthet Ön-

re a jelen és a jövõ generáció!” – fogal-
mazott levelében a nemzetpolitikáért fe-
lelõs államtitkár.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgár-
mestere az egész hajdúság, de fõként a
város üdvözletét hozta magával. „Kö-

szönöm azt az elmúlt években megta-

pasztalt odahajolást hozzánk, amellyel
megtisztelt Tanár úr bennünket – mondta
a városvezetõ, majd így folytatta: – Az a
kötelék, amely száz évvel ezelõtt fonódott
közöttünk, amikor a hajdúságba telepí-

tettek errõl a környékrõl több tízezer em-

bert, és ebbõl nekünk Hajdúnánáson
3200-at sikerült befogadnunk és szere-

tetben ott tartanunk, az a kötelék a mai
napig tart.” Szavait Szólláth Tibor ezzel
zárta: „Köszönöm református magyar-

ként is ezt a hetven évet és azt a negyven-

hat évet, amelyet a papságban eltöltöttél.

Azt kívánom, hogy maradj lámpás az er-

délyi, a Kárpát-medencei és a diaszpó-

rában élõ magyar testvéreink számára!”
Puskás Elemér, Ditró polgármestere

így fogalmazott: „Van egy ember, akire
mindig számíthatunk, és nem egyszerûen
csak támaszkodhatunk a barátságára,
hanem megerõsítést is kaphatunk tõle a
harcban éppúgy, mint a kétségeinkben.
És szövetségest találunk benne mindig, ha
össze kell esküdni a jóra. Vencser László,
aki ennyi év után is rendületlen hittel és
alázattal szolgálod az Egyházat, hazádat,
népedet, szeretõ híveidet, kívánjuk, hogy
a Jóisten adjon még erõt, egészséget, ki-

tartást, az elkövetkezendõ évekre is. Kö-

szönjük, hogy vagy nekünk!”
Puskás Elemér a község fennállásának

450. évfordulója elõtt tisztelgõ, az alka-
lomra készült képzõmûvészeti alkotással
ajándékozta meg az ünnepeltet, majd a
Gyulafehérvári Fõegyházmegye volt gaz-
dasági igazgatója, jelenlegi petrozsényi
plébános, Szász János lépett a mikrofon-
hoz, és elmondta, hogy õ virág helyett egy
ünnepi kötettel jött a barátját köszönteni.
Hogy mirõl is volt szó pontosan, azt már
Szõcs Csaba, a kolozsvári Verbum Kiadó
igazgatója fedte fel. E szerint a Szász János
kezdeményezésére született, Távol és kö-

zel címû könyvben paptársak, egykori ta-
nítványok és barátok, Vencser László szü-
letési évére, 1947-re utalva összesen negy-
venheten emlékek felidézésével, történe-
tekkel, verssel, de még kottával is köszön-
tik az ünnepeltet. Az ajánlás és a negyven-
hét szerzõ nevének felolvasása után Szõcs
Csaba a megjelent ötszáz példányból át-
adott hetvenet a meglepett jubilánsnak.

Végezetül egy költemény is elhangzott
a szerzõ Ferencz Imre papköltõ jóvoltá-
ból, majd a ditrói egyházgondok adta át
jókívánságait az egyháztanács nevében.

Vencser László arra kérte paptestvé-
reit, hogy – Sütõ András szavaira utalva
– legyenek égtartó emberek, ez ugyanis
szerinte nemcsak a közszereplõk felada-
ta. „Tartanunk kell az egeket, hogy ne
omoljanak híveinkre, népeinkre, nemze-

tünkre. Legyünk igazi égtartó emberek.
Ne várjuk, hogy ezt helyettünk mások te-

gyék meg, hanem tegyük oda vállainkat,
és ne engedjük az eget ránk omlani. Így
találkozzunk itt Ditróban ebben a temp-

lomban, ha Isten éltet, négy év múlva,
2021. szeptember 13-án, aranymisém al-

kalmával, és hálálkodva mondhassuk el
majd: az omló egek nem borultak ránk,
nem temettek maguk alá, mert mi teljesí-

tettük feladatainkat” – fogalmazott az
ünnepelt.

Vencser László ilyen égtartó ember.
Tapasztaljuk ezt Erdélyben és Ausztriá-
ban is. Ismételten minden jót kívánunk
neki, hogy még sokáig égtartó és lámpás
lehessen közöttünk!

Varga Gabriella

HÉT ÉVTIZED SZOLGÁLAT BELGIUMBAN
Pro Ecclesia Hungariae-díjat kapott Dobai Sándor

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat ado-
mányozott Dobai Sándor atyának. A kitüntetést a testület nevében Somorjai
Ádám OSB adta át július 23-án, Kónyban. A díjjal a püspöki konferencia elisme-
rését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Dobai Sándor atya a
Katolikus Egyházért végzett.

Dobai Sándor a Benelux ál-
lamok fõlelkésze Liege-ben.
Lelkipásztori megbízatását
Liege fõpásztorától kapta,
kiterjesztve egész Belgiumra
és Luxemburgra.

1927. március 7-én született
Kónyban. Szülei fiatalon el-
hunytak, ezt követõen nagy-
szüleinél, illetve nagybátyjá-
nál nevelkedett. Elemi iskoláit
szülõfalujában kezdte, majd a
negyedik elemitõl Gyõrbe ke-
rült, a Czuczor Gergely Ben-
cés Gimnáziumba, ahol nyolc
évet töltött. Ötödikes gimnazista korá-
ban Apor Vilmos gyõri püspök felvette
kispapnak a gyõri kisszemináriumba.

A II. világháború végén, 1944 decem-
berében, szülõfaluja leventéivel együtt,
gyalogosan Ausztriába vezényelték, majd
St. Pöltenben bevagonírozták és Észak-
Németországba szállították: Braun-
schweigben, Hamburgban, Cuxhavenben
és Oldenburgban állomásoztak, ahol 18
évesen angol-amerikai hadifogságba
esett. A Vatikáni Misszió megbízásából
egy év után egy szerzetes pap mentette ki
negyven társával – köztük tíz magyarral
–, hogy aztán valamennyien továbbtanul-
hassanak. Lakatos Ferenc belgiumi ma-
gyar lelkész flamand nevelõszülõket
szerzett neki. Szeminaristaként kijárt a
liege-i magyarok egyletébe, amelynek
irányításában is segített, így már
1948-ban elkezdõdött szolgálata a liege-i
magyarok körében. Eközben elvégezte a
hatéves francia-flamand teológiát. A ma-
gyarok közül egyedül érte meg a pappá
szentelést, amelyre 1952. július 20-án ke-
rült sor Liege-ben, majd ettõl kezdve a
Liege-i Egyházmegye papja.

1952-ben Merkhofs Jozef püspök Bres-
sone-ba helyezte káplánnak, Liege kül-
városába, egy vallon plébániára, mivel a
liege-i magyar hadifoglyokból és család-
tagjaikból álló közösséget kicsinek talál-
ta. Kápláni teendõi mellett magyar misé-
ket tartott Liege-ben.

Mint idegen származású pap, két év
után, 1954-ben Winterslagba került, egy
29 nemzet képviselõibõl álló, 4000 lel-
kes plébániára, a flamand bányavidéken.
Innen járt motorkerékpárral Liege-be,
ahol havonta tartott magyar nyelvû misét
az ott élõ magyar híveknek.

1956-ban püspöke visszarendelte
Liege-be, az éppen akkor érkezõ 6000
magyar menekült szolgálatára. 1965-
ben átvette a hirtelen elhunyt Lakatos
Ferenc atya szolgálatát is a Hasselti
Egyházmegyében. 1973-ban õ lett a
Benelux államok fõlelkésze, majd ma-
gára vállalta a hívek szolgálatát Char-
leroi-ban, Namurban és Luxemburg-
ban. Mintegy húsz éve öt egyházme-
gyében és kilenc városban tart rendsze-
resen magyar nyelvû miséket.

(MKPK Sajtószolgálat)

Százhúsz pap köszöntötte az ünnepeltet Ditróban

1973-ban lett a Benelux államok fõlelkésze

MAGYAR HAGYOMÁNYÕRZÕ NAP
MÜNCHENBEN

Hároméves szünet után július 2-án, vasárnap új helyszínen, Vaterstettenben
ismét helyet talált hagyományos népünnepélyünk, a „Júniális”. Több éven át
Grünwaldban tartottuk ezt a rendezvényt, de a Hubertus utcai telken sajnos há-
rom éve e program lebonyolításának lehetõsége megszûnt.

Az idei Júniális új neve Magyar Ha-
gyományõrzõ Nap, és ennek az elneve-
zésnek megfelelõen gazdagodott, sok-
színûbb lett a tartalma és emelkedett a
színvonala is.

A rendezvény szervezését Szarvas Er-
zsébet lelkipásztori munkatárs vállalta
fel, aki a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
támogatásával és a Fõkonzulátus véd-
nöksége alatt sikeresen megoldotta ezt a
sokrétû feladatot.

Jó érzés volt belépni a praktikusan
berendezett, óriási helyiségbe, amely-
nek egyik oldalán a kézmûves foglalko-
zásokhoz elõkészített asztalok sorakoz-
tak. A budapesti Hagyományok Házá-
ból érkezett népi iparmûvészek szakér-
telemmel, türelemmel vezették be az ér-
deklõdõ gyerekeket a kosárfonás, gyé-
kénybábukészítés és gyöngyfûzés rej-
telmeibe.

A komoly koncentrációt és kéz-
ügyességet igénylõ munka után a ki-
csik büszkén szaladtak szüleikhez,
nagyszüleikhez kezükben lobogtatva a
fonott kosárkákat, gyékénybõl készí-
tett huszárokat vagy bölcsõben
ringatozó babákat. Sokan próbálkoztak
fakanálfestéssel is.

Ugyancsak ezen a soron kínálták ma-
gyar iparmûvészek portékáikat: kékfes-
tõbõl készült ruhákat, szatyrokat, kendõ-
ket, posztókalapokat és a különbözõ
népviseletek ékszereit.

„Kicsi vagyok én, majd megnövök
én” – hallatszott az egyik sarokból. Itt a
legkisebbek mondókáztak Jánosi-Lind-
roos Caroline vezetésével.

A gyerekekre várt még egy meglepe-
tés: a Lábita Színház. Az erdélyi Csernik
Szende vidám mesélési stílusával és
egyéni lábbábozásával nemcsak a kicsi-
ket szórakoztatta, a felnõttek is nevetve
figyelték a humoros elõadást.

Délután két óra körül három tehetsé-
ges énekesnõ, Izbéki Petronella,
Drüen-Kiss Viktória és Peidl Katalin, is-
mert dalokat adott elõ Morva Péter zon-
gorakíséretével. Repertoárjukban volt
népdal, operett és musical is. A legsike-
resebb dal a „Hajmási Péter, Hajmási
Pál” volt, amelyet a közönség is együtt
énekelt a mûvésznõkkel.

A Hagyományõrzõ Napon a münche-
ni magyar gasztronómia is képviseltette
magát. A jókedvrõl nem csak a jó bor gon-
doskodott, a Lelkes Banda nevéhez híven
lelkesen húzta a talpalávalót.

Evés-ivás, táncolás és jókedvû baráti
beszélgetések közepette észre sem vettük
az idõ múlását. Ezen a rendezvényen régi
barátok, ismerõsök újra találkozhattak, új
barátságok, ismeretségek köttethettek.

Este hat óra körül a magyar és szé-
kely himnusz eléneklésével zárult a ren-
dezvény.

Meyle Éva
a Müncheni Magyar Iskola vezetõje
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Gyerekeknek

EGYSZERRE KÉT HELYEN
Biztosan Te is elképzelted már, milyen

lenne az, ha egyszerre két helyen is jelen
tudnál lenni. Elkezdõdött az új tanév, reg-
geltõl délutánig az iskolapadban ülsz.
Ami egyáltalán nem haszontalan dolog,
sõt, milyen jólesõ érzés új ismeretekre,
nagy tudásra szert tenni! De amikor én
kisiskolás voltam, bizony eszembe jutott,
hallgatva a tanító néni elõadását az órán,
hogy milyen jó lenne most valahol más-
hol lenni: még mindig a strandon, vagy
csak otthon anyáékkal, esetleg a nagy-
mamáék kertjében focizni. Persze tudtam,
lehetetlen egyszerre két helyen lenni…

Vagy mégsem? Talán Te is hallottál
már egy olasz kapucinus szerzetesrõl, aki
a 19–20. században élt, és Isten csodás
képességekkel ruházta fel, melyekkel a
lelkek megmentését szolgálta. Õ volt
Pietrelcinai Szent Pio, vagy ahogy min-
denki ismeri: Pio atya. Egyházunk ebben
a hónapban, szeptember 23-án tartja ün-
nepét. Vele történt meg az alábbi eset.

Fernando Damiani, egy uruguayi püs-
pöki helynök, halálos beteg létére arra vá-
gyott, hogy az olaszországi San Giovanni
Rotondóban, Pio atya szolgálati helyén fe-
jezhesse be földi életét. Oda is vitette ma-
gát. Pio atya azonban így fogadta:

– Nem! Az ön helye az egyházmegyé-
jében van!

– Akkor legalább ígérje meg nekem,
hogy halálomkor mellettem lesz! – kér-
lelte a beteg püspöki helynök.

Az atya egy pillanatra áhítatba merült,
és így szólt:

– Jó, ezt megígérem!
1941-ben egy éjszaka Barberi érsek,

Damiani atya felettese kopogást hallott
az ajtaján. Egy ismeretlen kapucinus
szólította meg: – Kérem, sürgõsen men-
jen Damiani atyához, mert haldoklik!

Az érsek elsietett barátjához, akit épp
ekkor ért utol egy súlyos szívroham.
Damiani atya ennek ellenére, tiszta tu-
dattal és áhítattal fogadta a Szent Útrava-
lót, majd csendben, békésen elhunyt.

Nagy volt a körülötte lévõk meglepe-
tése, amikor az éjjeliszekrényén ceruzá-
val írt, néhány szavas írást találtak:
„Padre Pio eljött!”

E történet mellett azt is tudjuk, hogy
Pio atya – a fenti esethez hasonlóan –
meglátogatta börtönében Mindszenty
József hercegprímást!

Bizony, a szentek életében ismert je-
lenség a bilokáció, az egyszerre két he-
lyen való tartózkodás képessége. Azt
azonban tudni, kell, hogy nem kedvük
szerint idézték elõ, hanem a Jóisten
akaratából.

Kovács Péter

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (33.)

Az ember õsi idõktõl fogva törekszik
a tudomány és a hit által feltárt világké-
pek egyeztetésére.

A szakiskolákban és a mérnöki fõis-
kolákon, egyetemeken nevelkedett em-
ber sokszor könnyebben fogad el egy ter-
mészettudományos nyelvbe öltöztetett
rendszert, gondolatmenetet, mint a böl-
cseleti eszmefuttatásokat. A szcientoló-
gia ezt a szellemi légkört használja ki
céljaira, amikor látszólag szabatos, tudo-
mányos nyelvet alkalmaz, és minden té-
telérõl azt állítja, hogy tudományosan
igazolva van. Hogy Hubbard írásaiban
szinte semmi bizonyítékot sem hoz fel
állításai igazolására, azt az átlag olvasó
nem veszi észre, valamint azt sem, hogy
a szcientológia a vallás és a tudomány
közötti összhang megteremtésére ke-
csegtetõ, de téves utat kínál fel. Egyrészt
összekeveri a vallást a mágiával. A val-
lásos hit tárgya Isten, a láthatatlan Transz-
cendens Létezõ, aki örökre titok marad
az ember elõtt földi élete során. Azonban
nem minden „titokzatos” valóság – pél-
dául az emberi lélek, a szellemek, a ma-
guk pszichikumával, a parapszichológia
még kifürkészetlen területei – azonos az
Istennel. Másrészt a szcientológia úgy
állítja be a vallást és a világnézet alapve-
tõ kérdéseit, mintha ezeket redukálni le-
hetne a természettudományok szintjére.

A következõ csapdát a szcientológia
látszólagos szervezettsége és növekedé-
se alkotja.

A dianetika és rajta keresztül a szcien-
tológia egy jól szervezett és vezetett kö-

zösség látszatát nyújtja. Sokan nem,
vagy csak késõn veszik észre, hogy a
szcientológia szervezettsége egy ag-
resszív, sõt az emberi személyt eltipró
gépezetet takar.

A dianetika számítógépes emberképe
és ennek megfelelõ kezelési módszere
nemcsak az egyes személyekre alkalma-
zott terápiában, hanem közösségi kapcso-
lataiban is megnyilvánul. Megköveteli
tagjaitól, hogy egymást állandóan ellen-
õrizzék; a dianetika módszereitõl, elõírá-
saitól való legcsekélyebb eltérést azonnal
jelentsék. A hibákat pénzbírsággal és sú-
lyosabb esetben a tagság megvonásával
büntetik. Hubbard különösen is harcias
azokkal szemben, akik támadják a
szcientológiát. Ilyen esetben ellentáma-
dásra szólítja fel a követõit. Elsõsorban ne
is a szcientológia ellen felhozott nehézsé-
gekre feleljenek, ajánlja munkatársainak,
hanem az ellenfél bûneit kutassák ki és
tárják fel. Szerinte ugyanis csak azért tá-
madhatja valaki a szcientológiát, mert el-
nyomó; azaz olyan bûnei vannak, ame-
lyekért a ma érvényben lévõ törvények
alapján börtönbe kerülhet. Ezt az ag-
resszív magatartást a szcientológia etika
követeli meg, amelynek fõ elve a túlélés
alapvetõ dinamikája, szükséglete: az élet
vérzik, szenved és éhezik. Ameddig tehát
el nem érkezik az aranykor, joga van ah-
hoz, hogy lelõje ellenségeit! Tehát itt ta-
lálhatjuk meg a szcientológia szociológi-
ailag szektás, agresszív, romboló maga-
tartásának gyökereit.

János atya Londonból

Ö T V E N É V E S A M O N T R E A L I
GYÖNGYÖSBOKRÉTA TÁNCEGYÜTTES

Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte a Gyöngyösbokréta együt-
tes június 3-án a kanadai város McGill Egyetem Moyse Hall színháztermében,
ahol nemcsak az együttes három korcsoportja lépett színpadra, hanem régi tán-
cosok is visszatértek az elmúlt évtizedek egy-egy sikerszámát feleleveníteni.

A Gyöngyösbokréta tánccsoport
1966–1967-ben alakult a montreali
Magyarok Nagyasszonya Plébánia
közösségében. Az együttes inspi-
rációját Kodály Zoltán híres idéze-
te fejezi ki legjobban: „Kultúrát
nem lehet örökölni. Az elõdök
kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”

Ezt a „visszaszerzési” munkát a
Bokrétának becézett Gyöngyös-
bokréta táncegyüttes már fél év-
százada kitûnõen folytatja, jelen-
leg Dreisziger Kálmán vezetésével. Az
ünnepi estén jelen volt a 93 éves Farkas
Mária, aki alapítója és 1987-ig vezetõje
volt a tánccsoportnak.

Az elõadáson hatévestõl hatvanéve-
sig négy nemzedék lépett fel, de valójá-
ban öt csoportot látott a közönség: a
gyerekeket, az ificsoportot, a felnõtte-
ket – és a visszatérõ régi táncosokat,
akik a Gyöngyösbokréta két különbözõ
korszakából elevenítettek fel egy-egy
mûsorszámot.

A gyerekcsoport javarészt erdélyi
származású, így nem véletlen, hogy a
gyerekek felcsíki játékokat és táncokat
mutattak be. Az ificsoport viszonylag új,
hiszen csupán két éve létezik – a 12 ka-
nadai magyar tánccsoport közül alig há-
rom-négynek van ificsoportja, mert a ha-
gyomány átadása általában a tizenéve-
seknél szakad meg. Az ifik a Szeged kör-

nyéki falvak és tanyavilág régies táncát,
az oláhost mutatták be.

A Bokréta felnõtt táncosai Észak-
Amerika egyik legszínvonalasabb cso-
portja; az õ repertoárjuk képezte az elõ-
adás java részét, Erdélyt állítva a közép-
pontba. Mezõségi, székely és kalotasze-
gi táncokat vittek színpadra, valamint a
szászcsávási cigányok virtuóz táncát, il-
letve megjelent a magyarországi hagyo-
mány is: ugrós, kanásztánc, üveges és
csárdás a Mezõföldrõl.

Az estét a Bokréta örökzöld sikerszá-
ma, a Szatmári Táncok zárta, méghozzá
egy meglepetéssel: a nyolc pár visszaté-
rõ régi táncoshoz még hat pár csatlako-
zott a felnõtt csoportból, így 28 táncos
ünnepelte szatmári táncokkal a Bokréta
50. évfordulóját.

Magyarok Nagyasszonya Plébánia,
Montreal

Kanada egyik legnívósabb néptánccsoportja

MÜNCHENI MINISTRÁNSOK LELKI

HÉTVÉGÉJE

Július 7-én, pénteken délután gyüle-
keztünk a müncheni fõpályaudvaron,
hogy útnak induljunk lelki hétvégénkre
Teisendorfba. Hosszú, kalandos vonato-
zás után megérkeztünk úti célunkhoz.
Teisendorfban rosenheimi ministráns-
társunk és János atya várt minket. Elfog-
laltuk szobáinkat, majd vacsorázni men-
tünk. Vacsora után a játszótéren játszot-
tunk és társalogtunk. Amikor beestele-
dett, mindenki nyugovóra tért.

Másnap reggeli után lelki program
várt minket. A magyar szentek életét is-
mételtük át, illetve megismertük Szent
Gellért életét. Rövid szünet után ketté
osztottuk a csoportot. A kicsiknek János
atya elmesélte, hogy Jézus hogyan csen-
desíti le a vihart a Genezáreti tavon,
majd a kicsik ehhez a bibliai részhez
kapcsolódó színezõt színeztek ki. A na-
gyok Erzsébettel két tesztet oldottak
meg, hogy összemérjék tudásukat. Az
egyik a szentek életéhez kapcsolódott, a
másik egy általános bibliai teszt volt.

Mielõtt ebédelni mentünk, még gya-
koroltuk az énekeket a vasárnapi szent-
misére.

Ebéd után fürödni indultunk a csodála-
tos környezetben elterülõ Höglwörther-
tóhoz. Fürdés és napozás után fagyiztunk,
majd megtekintettük a tó partján lévõ ko-

lostort. Vacsorára visszamentünk szállo-
dánkba. Vacsora után átismételtük az éne-
keket és a nagyok gyakorolták a könyörgé-
seket és a szentleckét a vasárnap délelõtti
szentmisére. Természetesen szombaton es-
te még játékra is maradt idõnk.

Vasárnap reggel összepakoltunk, majd
reggeli után szentmisén vettünk részt. A
vonatunk indulásáig még maradt idõnk
egy kis játékra is. Nagyon gyorsan eltelt
ez a hétvége. Reméljük, jövõre is részt
vehetünk János atyával és Erzsébettel
egy ilyen szép, vidám, élményekben
gazdag hétvégén.

Olah Carla és Schwarzkopf Isabel
müncheni ministránsok

F E R E N C P Á P A F O G A D T A
A NÉMET FOCICSAPATOT

Az augusztus 2-i általános kihallgatást
megelõzõen a pápa a vatikáni VI. Pál ki-
hallgatási aula kistermében találkozott a
német Borussia Mönchengladbach labda-
rúgócsapat tagjaival. Kifejezte háláját
azért a baráti kapcsolatért, amely a német
klub és a vatikáni alkalmazottak sport-
szervezete között jött létre. Az utóbbi
években számos találkozót tartottak
Mönchengladbachban és Rómában. „A
csikóknak is nevezett Borussia
Mönchengladbach kiemelkedik abból a
szempontból, hogy mindig »emberszabá-

sú« volt és elõtérbe helyezi a családokat”
– hangsúlyozta a pápa köszöntésében.

„Jó látni, hogy családok töltik meg a
stadionotokat és hogy a különbözõ sport-
programok és kezdeményezések hogyan
zajlanak annak érdekében, hogy segítsék
a fiatalokat, különösen azokat, akik hátrá-
nyos helyzetûek. Arra hívlak benneteket,
hogy folytassátok elkötelezettségeteket,
mint a jó és a béke sportolói, akikre a vi-
lágnak ma nagy szüksége van.” Végül Fe-
renc pápa az Úr oltalmába ajánlotta a fo-
cistákat, családjaikat és szeretteiket. �

A Höglwörther-tónál

A lelki hétvégén új ismeretekkel is gazdagodtak a gyermekek
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A hadifoglyok sokáig hallgattak.
Nem volt tanácsos a szovjet lágerek-

ben megélt borzalmakról beszélni. Rá-

adásul – most már a visszaemlékezé-

sekbõl tudjuk – szabaduláskor figyel-

meztették õket: ha nem akarnak vissza-

kerülni, jobb, ha nem mondják el sen-

kinek, mit tapasztaltak a „baráti” or-

szágban. Az utóbbi idõben megjelent
visszaemlékezések szerzõi, az egykori
foglyok arról is beszámolnak: nem
nézték jó szemmel, ha valaki feljegyzé-

seket készít. Ezért is kész csoda, hogy
volt, aki naplót írt és a füzeteket sike-

rült hazamenekítenie.
„Szkoro damoj!” – Gyorsan haza!

– ezzel a címmel jelent meg a Szo-

boszlay György fõhadnagy, felsõnyá-

rádi katolikus kántortanító hadifo-

golynaplóját bemutató kötet. A két
szerkesztõ, Kornyáné Szoboszlay Ág-

nes, Szoboszlay György lánya és
Kornya István, a naplóíró unokája a
kötet elõszavában írják, hogy a csalá-

di kincset azért tették közkinccsé,
mert úgy gondolják, a téma kutatóin
kívül azok számára is érdekes olvas-

mány lehet, akiknek a szülei, nagyszü-

lei a II. világháború után szintén
szovjet hadifogságba kerültek.

Ez a napló a hadifogság eseménye-

inek pontos, hiteles rögzítésén túl is
érdekes olvasmány. Szoboszlay György
beszámol például arról, milyen té-

mákkal foglalkoztak a maguk szerve-

zte „szabad egyetemi” elõadásokon.
„Úgy veszem észre, hogy magyarja-

ink engem is nagyon szeretnek. Jó ez,
mert látom, hogy a nagy tömeg még
józanul gondolkodik. Tanulni akar és
a fogság utáni életét új alapokon
akarja kezdeni, vagy folytatni” – írta
1947. március 16-án. A „józan gon-

dolkodás” megõrzését szolgálta a
naplóírás is. Gyûjtött, lejegyzett min-

den adatot, neveket, életrajzi adato-

kat, tényeket és álmokat.
A kötet illusztrációi között megta-

láljuk például a saját készítésû és dí-

szítésû csajka, valamint a töltényhü-

velybõl készült vésõ fotóját, a megõr-

zött levelek, hivatalos iratok másola-

tát, az egyik fogolytársával írt Fenn az
égen... kezdetû dal kottáját, a mûsoros
estek forgatókönyvét, a Csákányi
Lászlónak készített dohányos „dózni”
tervét… Igen, a neves színmûvész szin-

tén ott raboskodott.
Csákányi László az 1988-ban meg-

jelent életrajzi kötetében beszélt ugyan
a fogságban töltött évekrõl, de nem so-

kat mondott. Talán a mûvész örök de-

rûjével is magyarázható, hogy a szer-

zõ, Kárpáti György hadifogsággal
kapcsolatos kérdésére válaszolva így
fogalmazott: „Dolgoztam bányában,
téglagyárban, repülõgépgyárban. Vol-

tam Taganrogban, az Azovi-tenger
partján, a Moszkva melletti Tusinóban
és Nizsnij Novgorodban, a mai Gorkij-

ban. Színtársulatot is szerveztem, elõ-

adásokat is tartottunk, szóval a négy
év alatt nem jöttem ki teljesen a gya-

korlatból…”
Szoboszlay György többször is ír

ezekrõl az elõadásokról, melyeken „Csá-

kányi képezi a súlypontot”, „Csákányi
tündökölt megint” vagy csak „egészen
jó volt”. A naplóból tudható, hogy a mû-

vész a karácsonyi ünnepségen Ady-
verset szavalt, a Bányász-estre emlé-

kezetbõl rekonstruálta a „Két ember
a bányában” címû darabot, és õ ját-

szotta az egyik szerepet is, egy másik
mûsoros esten nótákat énekelt, a „Ba-

rangolás a magyar földön” címû ösz-

szeállítása a naplóírónak különösen
tetszett. A villámtréfákban komédiázó
mûvész „bemondásait” is megõrizte a
napló.

Érdemes elolvasni.
Filip Gabriella

FOGOLYNAPLÓ

A Szovjetunió kény-
szermunkatáborairól – ki-
váltképpen a Nobel-díjas
orosz író, Alexander
Szolzsenyicin: Gulág
Szigetcsoport címû doku-
mentumkötete óta – sok
könyv jelent meg. Az
amerikai Shenandoahból
származó Walter Ciszek
jezsuita atya kötete azért
különleges ezek sorában,
mert õ nem csupán túlélte
a gulág borzalmait, ha-
nem saját maga választot-
ta sorsát, azaz felszente-
lését követõen arra töre-
kedett, hogy elöljárói a
Szovjetunióba küldjék
missziós céllal. Ez rész-
ben sikerült is neki, habár
minden másként alakult,
mint gondolta…

Walter Ciszek szülei a
XIX. század legvégén
Lengyelországból ván-
dorloltak be a New York-
tól Nyugatra fekvõ Penn-
sylvania államba, és fiuk
is ott született 1904-ben.
A mélyen vallásos családi
háttér – némi kitérõkkel –
jó indíttatás volt a papi pá-
lya felé. 24 évesen belé-
pett a jezsuita rendbe, és
hamarosan jelentkezett a
XI. Piusz pápa által kezde-
ményezett orosz misszió-
ba. Így a teológiát is Ró-
mában végezte. Hogy fel-
készüljön hittérítõ munká-
jára, felvette a Vlagyimir
nevet és megtanult a keleti
rítus szerint misézni. Fel-
szentelése után azonban a
Vatikán már nem küldhe-
tett papokat a Szovjetuni-
óba, ezért elöljárói egy ke-
let-lengyelországi kisvá-
rosba, Albertynbe helyez-
ték, ahol a jezsuiták
görögkatolikus missziót
mûködtettek.

A világháború kitörését
követõen, 1939 õszén a
Vörös Hadsereg lerohanta
Lengyelország keleti fe-
lét, így Albertyn is szovjet
fennhatóság alá került.
Ciszek atya ekkor kiváló
lehetõséget látott arra,
hogy még Rómából is-
mert jezsuita rendtársával,
Viktor Nesztrovval együtt
szovjet földre léphessen
és ott lelkipásztori szolgá-
latot végezzen. Rendfõnö-
ke engedélyével civil ru-
hát öltve elkísérték az
Urál hegységbe tartó

munkásbrigádokat. A ne-
héz testi munkával idõvel
megbirkóztak mindketten,
azonban miután Németor-
szág hadba lépett a Szov-
jetunió ellen, megindult a
hajsza az állítólagos ké-
mek ellen, és a titkosrend-
õrség hamarosan letartóz-
tatta mindkét jezsuita
szerzetest. Elõbb az Urál
menti Tyoplaja Gora bör-
tönében, majd a hírhedt
moszkvai Lubjankában
vallatták õket a legbestiá-
lisabb módszerekkel. Öt-
esztendei sorozatos kínzá-
sok után Ciszek atyát 15
évi szibériai kényszer-
munkatáborra ítélték.

Sorsának alakulásáról
részletesen „Istennel
Oroszországban” címû
könyvében számolt be,
miután – szinte csodával
határos módon – 1963 ok-
tóberében az Egyesült Ál-
lamokban letartóztatott
két szovjet kém ellenében
kicserélték. A budapesti
Jezsuita Kiadó gondozá-
sában nemrég megjelent
második – és mint ebben
hangsúlyozza –, szívéhez
jóval közelebb álló „Az
Úr vezetett engem – a hit
erejével a Szovjetunió-
ban” címû könyvében a
vele történt események
folyamata inkább a hát-
térben jelenik meg, hogy
meggyõzõ választ tudjon
adni arra a sokak által fel-
tett kérdésre: hogyan tud-
tad túlélni? Ciszek atya
magyarázatként az isteni
gondviselést hozza fel,
amelynek a gulágban átélt
súlyos megpróbáltatások
ellenére is töretlenül tuda-
tában volt. Ez erõt adott
neki és így még azokat is
gyámolítani tudta, akik
végleg elvesztették a re-
ményt. Mint írja: „Az élet-
nek és szeretetének olyan
megértésére vezetett Isten
a hosszú évek elszigetelt-
ségén és szenvedésein ke-
resztül, amelyet csak azok
képesek mélységében fel-
fogni, akik megtapasztal-
ták.” Második könyvével
az 1984-ben elhunyt szer-
zõ az általa átélt szenvedé-
sek és keserûségek leírá-
sával megrázóan õszinte
lelki tanítást nyújt olvasó-
inak. Így szinte magától
értetõdik, hogy a Vatikán-
ban már tervbe vették bol-
doggá avatását.

Vincze András

A Z Ú R V E Z E T E T T …HÁBORÚ ÉS BÉKE
„Békeviselt nemzedék”, mondják a mi

generációnkra, amely a II. világháború
után született, szemben apáinkkal, akik
életén minden szörnyûségével végigsö-

pört a háború. Nem szeretném persze ki-

sajátítani ezt a címkét, hátha más gene-

rációk is igényt tartanak rá: legalább eb-

bõl ne legyen háborúság, amelynek
ugyanis rendre az az alaphelyzete, hogy
valaki(k) ki akar(nak) sajátítani valamit,
amire más is igényt tart. Legyen ez a va-

lami „élettér” vagy hatalom, politikai
vagy gazdasági befolyás, „üdvösség”
vagy „szabadság”, esetleg maga a világ-

béke. Kifogyhatatlannak mutatkozik az
emberiség az önigazoló magyarázatok-

ból, amikor a maga „szent háborúját”
próbálja megmagyarázni.

Mindez talán arról jutott eszembe,
hogy szeptember 1-jén lesz hetvennyolc
éve annak, hogy Németország megtá-

madta Lengyelországot. Történelembõl
azt tanultam, hogy ekkor, ezzel kezdõdött
a második világháború. De biztos ez? Ek-

kor és ezzel kezdõdött? És amikor egy év-

vel korábban Csehszlovákiába hatoltak
be, az még nem háború volt? Az még tu-

lajdonképpen a béke idõszaka, egyik ese-

ménye volt? Mitõl háború a háború? Ta-

lán attól, hogy a megtámadott ellenállást
tanúsít? Eme logika szerint azt kellene
mondanunk, hogy – hetek alatt megtört –
ellenállásával tulajdonképpen Lengyel-

ország kezdte volna a háborút...
Magyarország német megszállása a

béke körébe tartozik tehát: merthogy nem
volt ellenállás. Körös-körül háború, itt
egy kis szigetnyi béke a térben és idõben.
Az erõszakoskodó orosz katona – ezek sze-

rint – a béke fogalmának ernyõje alá tar-

tozik, ha áldozata az élete védelmében
nem állt neki ellen. A koncentrációs tábo-

rok foglyai (akár a németek, akár az oro-

szok vagy bármely más náció hozza létre a
lágereket) békés intézmények lettek volna
csak azért, mert a szerencsétlenek nem
tudtak vagy nem mertek ellenállni?

Mikor kezdõdik és meddig tart a hábo-

rú? Az agressziónak való ellenállástól az
ellenállás feladásáig? Úgy tûnik, sokan
így gondolják. Amíg valahol valakik tûrik
az elnyomást, az agressziót, addig nem
szólnak róluk haditudósítások. És ha meg-

törik az ellenállás, akkor véget ér a ször-

nyû háború? A vérbosszú, az emberek el-

hurcolása, a megtorlás ezerféle lelemé-

nyes módozata már nem része a háború-

nak? A következõ háború magvát elvetõ
Trianon már nem tartozott a háborúhoz?

Úgy látszik, nem is olyan könnyû meg-

határozni, mi a háború. Matematikus ba-

rátom magyarázta egyszer, hogy õk a „vé-

ges” fogalmát úgy próbálják értelmezni,
hogy elõbb meghatározzák a „végtelent”.
Lehet, hogy ez segítene? Lehet, hogy a há-

ború meghatározásában – határok közé
szorításában: nemcsak a fogalomnak, ha-

nem az általa megragadni kívánt jelen-

ségnek is – a békébõl kellene kiindulni?
A béke – legalábbis így hitték a régi

görögök – a határsértésig tart. Amíg az
egyes ember át nem lépi a maga határait.
Amíg nem akar többet, mint ami megille-

ti. Amíg nem tartja magát magasabb ren-

dûnek másoknál. Így hitték a régi görö-

gök, de ehhez hasonló a keresztény taní-

tás is. (Akkor is, ha a kereszténység nevé-

ben is viseltek háborút, és öltek embert.)
A béke valószínûleg az ember bensõ azo-

nossága, ha ez megbomlik, már nincs bé-

ke, ha hallgatnak is még a fegyverek.
Békeviseltnek mondott nemzedék tag-

jaként be kell látnom, nem a béke viselt
meg engem és minket, hanem csak az itt
éppen ki nem robbant háború majdnem
folyamatos békétlensége. Beleértve a
belõlem forrásozót is.

Szóval korántsem lehetünk biztosak
benne – még abban sem –, hogy öt és fél
évvel késõbb, 1945 tavaszán valóban vé-

get is ért az a bizonyos háború.
Kipke Tamás

Ennek a társadalmi jár-
ványnak szomorúan õsi
voltát jelzi, hogy általá-
ban minden modern nyelv-
ben régi latin szóból ere-
dõ névvel nevezik: kor-
rupció, vagyis romlás,
rontás.

Az Egyház szociális
tanításában, Ferenc pápa
gondolkodásában minden
eddiginél nagyobb hang-
súlyt kapnak olyan kérdé-
sek, amelyek a modern
világban különösen fon-
tosakká váltak. Ilyen pél-
dául a teremtett világ, a
természeti környezet vé-
delme és a korrupció rák-
fenéje elleni küzdelem. A
pápák közül elsõként en-
ciklikát, tanító körlevelet
adott ki a környezetvéde-
lem erkölcsi kötelességé-
rõl, társadalmi felelõssé-
gérõl, és szinte nem mú-
lik el hét, hogy szóvá ne
tegye beszédeiben a kor-
rupció minden formája
elleni küzdelem köteles-
ségét.

Egyáltalán nem meg-
lepõ hát, hogy Peter Turk-
son bíboros most megje-
lent korrupcióellenes köny-
véhez a pápa írta a tartal-

mas, nem csak udvarias
elõszót. Turkson bíboros
egyik közvetlen munka-
társa a Szentatyának. Ko-
rábban az afrikai Cape
Coast érseke és a ghánai
püspöki konferencia el-
nöke volt. Aztán az Igaz-
ságosság és Béke Pápai
Tanács elnöke lett, 2016

óta pedig az ember teljes
fejlõdését szolgáló vati-
káni fõhivatalt vezeti. Köny-
vének társszerzõje Vitto-
rio Alberti olasz profesz-
szor, a kongregáció mun-
katársa. A könyv szerzõi
megállapítják többek kö-
zött, hogy a korrupció
olyan gondolkodásmód-
ból és beállítottságból
ered, mely megakadá-
lyozza spirituális fejlõdé-
sét. Mert a pénzben, va-

gyonban látja boldogulá-
sát, bármi áron. Amikor a
könyv olasz kiadása meg-
jelent, június 15-én nem-
zetközi konferenciát tar-
tottak a témáról a Vati-
kánban.

Ferenc pápa a kötethez
írt elõszavában hangsú-
lyozza, hogy Turkson bí-
boros könyve bemutatja
az embert a korrupcióhoz
vezetõ út különbözõ sza-
kaszait. Mindegyikünk fe-
lelõssége e „legrosszabb
társadalmi járvány” elleni
küzdelem. Ehhez neve-
lésre és az irgalmasság
kultúrájára van szükség.

A pápa hangsúlyozza
az együttmûködés szük-
ségességét, mert a kor-
rupció következménye
mindegyikünket érinti és
egyedül nem küzdhetõ
le. Megrázó figyelmez-
tetés, hogy a korrupció
kifejezés olaszul a „cuore
rotto” szavakra hasonlít,
ez pedig „megtört szí-
vet” jelent. Ami az egyik
embernek anyagi hasz-
not hoz, másoknak meg-
töri a szívét, tönkreteszi
az életét.

Rosdy Pál

A K Ö Z É L E T R Á K B E T E G S É G E

A kötet borítója

Peter Turkson bíboros
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ÚJSÁGÍRÓKÉNT EGY SZABAD EURÓPÁÉRT
Beszélgetés Vincze Andrással

Budapesten született, a hatvanas években került szüleivel Belgiumba.
Brüsszelben diplomázott. Újságírói pályája Kölnben kezdõdött, majd Mün-
chenben a Szabad Európa Rádiónál folytatódott. Évtizedek óta munkatársa az
Életünknek.

– Mikor és hol születtél, hol telt a
gyermekkorod?

– Budapesten születtem, a legvadabb
Rákosi-korszakban, de szerencsére min-
ket nem telepítettek ki. Így visszaemlé-
kezve derûs, békés gyerekkorom volt.
Nagymamám velünk lakott, õ foglalko-
zott a legtöbbet velem, végtelen szeretet-
re méltó teremtés volt, akire kegyelettel
gondolok vissza. Ma is fájó pont szá-
momra, hogy halála elõtt, de még a te-
metésén sem lehettem jelen, mert szüle-
im olyan helyen dolgoztak akkoriban,
ahonnan nem lehetett a kommunista Ma-
gyarországra utazni.

– Hogyan és mikor kerültél külföldre?
– Iskoláimat Budapesten kezdtem,

majd a hatvanas évek közepén szüleim-
mel Belgiumba kerültem, mert apám, aki
egy amerikai céget képviselt Magyaror-
szágon, úgy érezte, hogy aligha lehet
zaklatástól mentesen a cégtõl Pesten
nyugdíjba menni, ezért döntött úgy,
hogy anyámmal és velem Brüsszelbe
megy, ahol vállalatának európai köz-
pontja volt. Noha számítása nem vált be,
mert az amerikai cég attól tartva, hogy
disszidálása ártalmas lehet kelet-európai
kapcsolatai számára, azonnal felmondott
neki, de egy régi barát révén, már a
Brüsszelbe érkezésünk utáni hónapban
bekerült egy kanadai-belga gyógyszer-
ipari gyárba, ahol rövidesen a kutatási
osztály vezetõje lett. Én Brüsszelben
folytattam a tanulmányaimat, mégpedig
a német követség gimnáziumában, mert
már jól tudtam németül és angolul, fran-
ciául kevésbé, úgyhogy azt ott igyekez-
tem behozni. Szüleim azonban úgy vél-
ték, hogy a magyar nyelv megõrzése vé-
gett jobb lenne, ha a Nürnbergtõl keletre
fekvõ Burg-Kastlban mûködõ magyar
gimnáziumban fejezném be a tanulmá-
nyaimat, így ott érettségiztem.

– Hol jártál egyetemre, és milyen sza-

kon diplomáztál?

– Elõbb a leuveni katolikus egyetem or-
vosi fakultására iratkoztam be, ugyanis or-
vos szerettem volna lenni, azonban az elsõ
évben rájöttem, hogy nem ez az én igazi
hivatásom, és akkor egyetemet és irányt
változtattam, úgyhogy a brüsszeli egyete-
men szereztem politológiából diplomát és
mellékszakként felvettem az újságírást,
ami idõvel a foglalkozásom is lett.

– Amikor lediplomáztál, sikerült új-

ságíróként elhelyezkedni Belgiumban?
– Szó sem volt errõl. 1975-ben diplo-

máztam, és azonnal behívtak a katona-
sághoz, mert belga állampolgár voltam.
Nem akartam tartalékos tiszt lenni, noha
egyetemi végzettségem révén erre mó-
dom lett volna, de akkor másfél évet kel-
lett volna a mundérban eltölteni, szimpla
bakaként csak 11 hónapot szol-
gáltam. Egységünk a NATO kere-
tében a kölni repülõtér közelében
állomásozott, így többször is be-
mentem Kölnbe. Egy alkalommal
egy volt kastli osztálytársammal
futottam össze, aki akkor már Né-
metország Európa adójánál, a
Deutsche Wellénél dolgozott, és
az õ tanácsára, még mint katona
elkezdtem elõbb a francia adások-
ba külsõ munkatársként bedol-
gozni, majd a leszerelésem után
állományba vett a rádió magyar

szerkesztõsége, így végleg Kölnben ma-
radtam.

– De nem maradtál sokáig Kölnben,
mert hamarosan átkerültél Münchenbe a
Szabad Európa Rádióhoz. Nem érezted
jól magad a kölni rádiónál?

– Alapvetõ különbség volt a két rádió
között. Míg Kölnben jórészt központi
anyagból dolgoztunk és csak ritkán nyílt
lehetõségünk saját gondolataink közzé-
tételére, addig Münchenben magunk
szerkesztettük mûsorainkat és távolról
sem fordítóként voltunk alkalmazva.
Igaz, én az elsõ években a Magyar Hír-
osztályra kerültem, ami igen jó iskola
volt a szabatos fogalmazás és a pontos
munka szempontjából. A Szabad Európa
Rádió hajnaltól éjfélig folyamatos mû-
sort sugárzott, óránként tízperces hírek-
kel, ami a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a nemzetközi hírügynökségek
anyagából nekünk, hírszerkesztõknek
kellett kiválasztani a magyar hallgató
számára fontos jelentéseket, ezeket ma-
gyarra fordítva lediktáltuk egy titkárnõ-
nek, majd a gépelt anyagot átnézte a fele-
lõs szerkesztõ és néha belejavítva to-
vábbadta a hírolvasónak.

– A Szabad Európa Rádió különleges
szerepet játszott a rendszerváltás elõtt,
mert alighanem a legfontosabb függet-
len nyugati hírforrás volt a kommunista
párt által irányított médiával szemben.
Munkatársait ezért a hatalom ellenség-
nek tartotta. A megfélemlítések között
még attól sem riadt vissza, hogy ügynö-

kei révén a rádió kantinjának sótartóit
méreggel tegye tele.

– Ez a mérgezési kísérlet szerencsére
dugába dõlt, de akkor én még nem voltam
Münchenben. Arra viszont ma is jól em-
lékszem, hogy egy román kollégámat, aki
velem egy házban lakott, többször is
megfenyegették, és miután a kutyáját hol-
tan találta, úgy döntött, hogy nem várja
meg, míg vele is végeznek Bukarest ügy-
nökei, hanem távozott Münchenbõl, és
nevét megváltoztatva Amerikában tele-
pedett le. Tény, hogy a legtöbb mûsor-
szerkesztõ nem a valódi nevét használta,
mert így remélte, hogy megkímélheti a
Kárpát-medencében élõ rokonait a ható-
ságok kellemetlenkedésétõl, illetve meg-
torló intézkedéseitõl. Mivel én éveken át
a hírosztályon dolgoztam, nevem sem
szerepelt az adásokban, így talán el is ke-
rültem a budapesti belügy érdeklõdését.

– Hogyan és mikor kerültél kapcsolat-
ba az Életünkkel?

– Ez már akkor történt, amikor átkerül-
tem a mûsorszerkesztõségbe. Ott már ter-
mészetesen mikrofon elõtt szerepeltem.
Makvári György néven jelentkeztem,
ugyanis második keresztnevem György,
nagyanyám második férjének neve Ai-
chelburg volt – ezt fordítottam magyarra.
Egy szobába kerültem Frank Miklós atyá-
val, a katolikus mûsorok szerkesztõjével.
Hamarosan össze is barátkoztunk, ami
komoly megtiszteltetés volt számomra.
Egy napon megkérdezte, hogy nem ír-
nék-e idõnként a havonta Münchenben

megjelenõ katolikus lap, az Életünk
számára egy-egy cikket. Ebbõl az
„idõnként”-bõl idõvel rendszeres-
ség lett. A rádió azóta már rég meg-
szûnt, Frank Miklós is távozott az
élõk sorából, jómagam átkerültem az
állami Bajor Rádióba, ahol kivált-
képpen az interkulturális kérdésekkel
foglalkoztam, míg nyugdíjba nem
mentem, de töretlenül küldöm hó-
napról hónapra cikkeimet az Életünk
számára, no meg tudósítom a buda-
pesti InfoRádiót Németországból.

Cz. B.A Szabad Európa Rádió épülete Münchenben

Évtizedek óta az Életünk szerzõje

VISSZAPILLANTÁS
Hetvenéves a stuttgarti Szent Gellért Egyházközség

Annyiszor bebizonyosodott már, hogy a történelem Ura megtalálja a percet
és az órát, a helyet és a személyeket, ha valami nagyszerût akar alkotni. Az idõ
tükre, mint egy jól mûködõ visszapillantó, elengedhetetlen segédeszköz, hetven
év távlatába tekint, közeli és távoli eseményeket értelmez. A folyamat, amelyrõl
véleményt alkotok, saját egyházközségem sorsa, élete, jelene és múltja. Május
19-tõl háromnapos rendezvénysorozat keretében, élõben folyt a visszapillantás
a stuttgarti Szent Gellért Egyházközség berkeiben.

Sokan sokfélén emlékeztünk. Termé-
szetesen a visszatekintés mellett fontos
volt az ünnep tudatos megélése, az a ke-
ret, amelyben mindenki megtalálta azt a
módot, amely legjobban kifejezte az ér-
zést, a hálát és az összetartozás örömét.

Hét évtized nem több mint egy ember-
öltõ, gondolhatnánk joggal. De milyen fel-
tételek mellett, milyen áldozatok árán, mi-
lyen szándékkal, körülmények között, mi-
lyen távlatokkal indult el a württembergi
magyarok lelki gondozása? A jubileumi
ünnepség kezdõ akkordjaként szentmise
és a közösség történetét bemutató plakátok
bemutatására került sor. Tizenhat leperge-
tett oldalon a hetven év számomra is óriá-
sira tágult. Benne szövegrészek, képkoc-
kák, arcok, portrék, világ- és egyháztörté-
nelem, diktatúrák, békés idõszakok, reha-
bilitáció, személyes életutak, menekülé-
sek, változások sora, amit mi magunk is
elõidéztünk azáltal, hogy akarva-akaratla-
nul elhagytuk az óhazát. Itt az idegenben
talán sokan meglepõdtünk, amikor meg-
történt a gondviselés elsõ csodája és egy
magyar lelkipásztor kézen fogott minket,
éppen úgy, mint otthon.

Százezernyi megtett kilométer, bejárt
út, értékes gondolat, vigasztaló szó, fel-

tett kérdés, feledhetetlen látogatás,
szentségek közvetítése, kezdeményezé-
sek sora. Viszonzásul mindezért vajmi
kevés, talán köszönetképpen hálás kéz-
fogások, a tudat, hogy az idegenben el-
töltött missziós munka duplán ér, mint a
dal, amelyrõl úgy tartják, kétszeresen
imádkozik, aki énekelve teszi. Mert az
elhivatottságnak megannyi lehetõsége,
számos helyszíne, egyszerre több temp-
loma, közössége is lehet, ha idõt és ener-
giát félváll helyett széles akarattal meg-
áldva párosít a lelkész.

S lám, az Egyház megtartó ereje, a lel-
kiség ezer nyelve ott van a szombati él-
ménybeszámolók mindegyikében. Ugya-
narról beszéltünk, mégis másként. Nincs
két egyforma részegyházközség, még
akkor sem, ha mindenütt ugyanazokkal a
gondokkal küzdünk. A Lélek az, amely
mindenütt ugyanaz. A Lélek, amely ösz-
szetart, legyen az foci vagy asztalite-
niszbajnokság, néptánc, cserkészprodu-
kció, õsi magyar harcmûvészet, dal
vagy vers.

Egész napos terített asztal mellett volt
elegendõ alkalom beszélgetésre, örömte-
li találkozásra. Ételrõl-italról gondosko-
dó szorgos kezek reggeltõl estig folya-

matosan dolgoztak. A szombati nap kira-
gadott eseményei, a korai óráktól késõ
estig kellemes mederbe terelték a hangu-
latot. Nem siettünk sehová, mert úgy
éreztük, most érkeztünk meg igazán.

A vasárnap reggeli verõfényben mi-
énk volt a tér, a vidám bolhapiac, az íny-
csiklandó illatok, hangos zsibongás és
jókedv, de a pátosz, az emelkedett han-
gulat, a hódoló gyermeksereg, a zarán-
dokok éneke, a délben kezdõdõ ünnepi
szentmise és Veres András püspök me-
leg szavai is.

Nincs különbség Magyarország, a ha-
tárokon túli magyarság, vagy Nyugat-
Európa magyar keresztényeinek szent-
miséje között, lehet a zene nyelve mo-
dern vagy hagyományos, liturgiánk kö-
zös és a hit ereje határtalan. Ez már a dél-
utáni fórum üzenete. Az egyházi ügye-
kért felelõs államtitkár, Soltész Miklós
profetikus és önelemezõ, Európa sorsát
illetõen nincsenek kétségei. Mindegy,
milyen összefüggésben gondolkodunk,
egyén, család vagy nemzet, járható út,
esély a túlélésre egyedül csak a hit lehet.

Végszó, amely az ünnepi hétvége
mottója is lehetne, kapaszkodó egy bi-
zonytalanul változó világban.

Ismerve a múltat, talán bátrabban és
határozottabban pillantunk ezután a jövõ
felé is. Tesszük ezt abban a reményben,
hogy a folytonosság még jó ideig meg-
tart minket a Szent Gellért Egyházköz-
ségben, a Jóisten gondviselõ tenyerén….

Schultheis Éva

A köszöntések után az egyházmegye
papsága az új püspök elé járult és kézfo-
gással fejezte ki tiszteletét, illetve a pap-
szenteléskor tett engedelmességi ígéretét
püspöke iránt.

A szentbeszédet Székely János már
mint szombathelyi megyéspüspök mond-
ta. „Szent II. János Pál pápa a Szombathe-
lyi Egyházmegyét a vértanúk földjének, a
szentek földjének nevezte. Ugyanezzel a
tisztelettel, kegyelettel, hálával lépek én
is ennek az egyházmegyének a földjére.
Hálás vagyok azért, hogy Ferenc pápa
egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta
rám, ahol a hit, a múlt értékeihez való ra-
gaszkodás, a táj szépsége, az itt élõknek –
vasiaknak és zalaiaknak – mély embersé-
ge ezt a tájat lelkiekben, szellemi értékek-
ben, az életszentség nagy példáiban gaz-
daggá tette” – mondta Székely János.

A fõpásztor kiemelte: „Püspöki szol-
gálatomban minden erõmmel azon le-
szek, hogy az egyházmegye lelki meg-
újulását szolgáljam. Európa és benne
magyar nemzetünk, sok szempontból
egy belsõ, spirituális válságon megy át.
Egyre kevesebb a házasság, egyre keve-
sebb gyermek születik, egyre több olyan
ember van, aki alig tud valamiért lelke-
sedni, valamiért õszintén örülni. Ennek a
válságnak a legfõbb oka, hogy sokan a
nyugati világban elszakadtak a Teremtõ-
tõl, az élet forrásától. Azon leszek, hogy
minél többeket segítsek vissza ehhez az
éltetõ forráshoz.”

(Szombathelyi Egyházmegye)

AZ EGYHÁZMEGYE...
(Folytatás az 1. oldalról)
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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 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:
Az észak-angliai magyar lelkipásztorkodás át-

menetileg szünetel. Lelkipásztori ügyekben, ké-
rem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Fõlelkész-
séggel.

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,
Deutschordenskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hó-
nap utolsó vasárnapján 17.00-kor; E-mail:
bmke@katolikus.at, http://www. katolikus.at;
Baden, minden hónap második vasárnapján 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: Kath. Pfarramt, A-7501
Unterwart 226, tel.: 0043-3352/34108. Misézõ
helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor, Felsõ-
õr, vasárnaponként 8.30-kor. Felsõpulya, hó 1.
vasárnapján 8.45-kor. Alsópulya, hó 1. és 3. va-
sárnapján 18/19 órakor.

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 vasár-
nap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvari-
enbergstr. 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: 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: 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

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, He-
nisiusstr. 1., D-86152 Augsburg, tel.: 0049-
821/31 66 89 60 vagy 0049-821/31 66 89 61,
E-mail: iroda@augmis.de; www.augmis.de, www.
augsburgimisszio.de

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

berg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden
vasárnap délelõtt 11 órakor, a hónap utolsó va-
sárnapján 16 órakor. A hónap utolsó vasárnap-
ján 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.: 0049-89/2137-4230, fax: 0049-89/
2137-4234. E-mail: Ungarische-Gemeinde. Muenchen
@eomuc.de; www.ungarische-mission.de Nyug-
díjas 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: https://sites.google.com/
site/magyarkatolikusmisszio vagy https://www.
facebook.com/ungmis

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

dorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Mis-
sio Passau, honlap: www.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-katolikusok.
de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17, D-
89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-1575-3701412, 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, Tuttlingen.

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 Santa Maria del Suffragio (Via Giulia) –
00186 Roma, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájá-
ban minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó
elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Copernico 9, kivéve jan., júl., aug., szept.).

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

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

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

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

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

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

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

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

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

***

S Z E N T M I S E R Ó M Á B A N
S Z E N D I J Ó Z S E F L E L K I Ü D V É É R T

Július 31-én, hétfõn temették
el Veszprémben Szendi József
ny. érseket, aki július 23-án, va-
sárnap hunyt el 96 éves korában.
Lelki üdvéért szentmisét muta-
tott be Németh László pápai pre-
látus, az olaszországi magyarok
fõlelkésze és a római Szent Ist-
ván Ház igazgatója a Szent Péter
bazilika magyar kápolnájában
augusztus 1-jén, kedden reggel.
A szertartáson koncelebrált Deli
Lajos, Perger Gyula és Arkadi-
usz Nocon atya. Németh László
pápai prelátus homíliájában el-
mondta:

„Tegnap temették el Veszprémben
Szendi József ny. érseket, aki július 23-
án, vasárnap hunyt el 96 éves korában.
Az õ lelki üdvéért mutatjuk be ezt a
szentmisét itt a magyar kápolnában. Egy
hivatalos és egy személyes oka van en-
nek. A hivatalos ok az, hogy a kápolna
felszentelése, 1980 óta hagyomány, hogy
az elhunyt magyar fõpásztorokért szent-
misét mondanak ebben a kápolnában, a
személyes ok pedig az, hogy amikor
1975-ben papnövendék lettem, Szendi
József volt az esztergomi szeminárium
spirituálisa, lelki igazgatója. A két év ka-
tonai szolgálat alatt, a nagyatádi lakta-
nyában évente egyszer-kétszer a szemi-
náriumi elöljárók, köztük Szendi atya is
meglátogattak minket és igyekeztek tar-
tani bennünk a lelket, testi és lelki meg-
erõsítést nyújtva. Hálásan emlékezem
ezekre a látogatásokra.

Az esztergomi szemináriumban Szendi
spirituális atya tartotta nekünk a napi el-
mélkedéseket a kápolnában. Visszatérõ
téma volt a piszkos kis önzés és a Szent-
háromság teológia, az Atya, a Fiú egymás
iránti szeretete, aki a Szentlélek. Idõsebb
kora ellenére ezekben az években tanult
meg franciául, példát adva nekünk a
nyelvtanulásra. Pár évre ki is került Pá-
rizsba tanulni. Jó kapcsolat fûzte Lékai
László bíboroshoz, akinek az akkori idõk-
ben felmerült teológiai kérdésekben gyak-
ran tanácsaival a segítségére volt.

Történelmi kutatásaimból tudtam meg
a 90-es években, hogy az 1970-es évek
elején többek között õt is jelölték Mind-
szenty bíboros utódának. Ténylegesen
1982-ben Veszprémben lett Mindszenty
utóda, mint az egyházmegye 100. püspö-
ke. Halála alkalmából az Emberi Erõfor-
rás Minisztériumának sajtóközleménye
azt emelte ki, hogy 1988-ban a Püspöki
Karnak Grósz Károly miniszterelnöknél
tett látogatása alkalmával elhangzott be-
széde Mindszenty bíboros 1948-as letar-
tóztatása után az elsõ nyilvános, határo-
zott kiállás volt az Egyházért. Új meg-
egyezést szorgalmazott Egyház és állam
között, kérte a szerzetesrendek visszaállí-
tását, az ifjúsággal való lelkipásztori fog-
lalkozás szabad lehetõségét, a tömegtájé-
koztatási eszközök szabad használatát és
a békepapi mozgalom megszüntetését. A
megfogalmazott igények ma magától ér-
tetõdõek, azoknak, akik nem éltek abban
a korban, már történelem. Az Egyház ak-
kori helyzetét szinte elképzelni se tudják.
Amikor Szendi püspök atya igazságért
szót emelõ levelét ma olvassuk, egyrészt
tisztelettel tekintünk a bátor tettére, de el
is gondolkodhatunk azon, hogy ma
mennyire valósulnak meg megfogalma-
zott elvárásai, mennyire képes Egyhá-

zunk a felsorolt küldetéseit teljesíteni.
Történelmi korszakváltást jelzõ levele ha-
lála alkalmával ma minket is indíthat lel-
kiismeret-vizsgálatra. Köszönet neki érte.

II. János Pál pápa 1991-es magyaror-
szági lelkipásztori látogatásának lett az
egyik eredménye az 1993-as egyházme-
gyei határrendezés. Nem volt egyszerû,
sok egyeztetés elõzte meg. Talán a legké-
zenfekvõbb a Veszprémi Egyházmegye
kettéosztása volt, amit enyhített a tény,
hogy Veszprém érseki rangot kapott és
Szendi József az elsõ érsek lett. (...)

Szendi József érsek atya nyugodjon
békében! Ámen!”

(Vatikáni Rádió)
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H Í R E K – E S E M É N Y E K

Papszentelés Munkácson

Majnek Antal megyéspüspök a mun-
kácsi székesegyházban július 1-jén pap-
pá szentelte Gerzánics Szergej diakó-
nust. Az egyházmegye új papja másnap,
július 2-án szülõfalujában, az Ungvári
járásbeli Mélyúton (Hliboke) mutatta be
elsõ szentmiséjét.

Szent László-emlékmise Nyitrán

A felvidéki magyar családokért imád-
koztak a hívek Nyitrán, Szent László ki-
rály halálának évfordulójához kapcsoló-
dóan július 28-án. A szentmisét Veres
András gyõri megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
mutatta be a Szent László piarista temp-
lomban. Minden évben összegyûlik a
zoboraljai magyarság László király halá-
lának évfordulóján, de távolabbi régiók-
ból is érkeznek hívek az ünnepre, hogy
leróják tiszteletüket a lovagkirály elõtt,
aki 1095. július 29-én hunyt el Nyitrán.

Elhunyt Joachim Meisner bíboros

Joachim Meisner váratlanul, Bad
Füssingben töltött szabadsága idején
békésen, örökre elaludt – tájékoztatott a
kölni érsekség július 5-én, szerdán. 83
éves volt. Meisner bíboros huszonöt
éven át, 1989 és 2014 között volt a kölni
érsekség fõpásztora. 2014 márciusában
visszavonult; nyugállományba vonulá-
sát követõen is Kölnben élt. Németor-
szág egyik legközismertebb egyházi
személyisége volt.

A román elnök Csíksomlyón

Klaus Johannis román elnök székely-
földi látogatása során ellátogatott
Csíksomlyóra, ahol felkereste a ferences
közösséget és a kegytemplomot. Urbán
Erik ferences atya körbevezette az ál-
lamfõt a templomban, ismertette a kegy-
hely történetét. Mint ismert, a csíksom-
lyói búcsút nem vették fel az UNESCO
szellemi kulturális örökségi listájára.
Korodi Attila képviselõ ezzel kapcsolat-
ban átnyújtott egy memorandumot Klaus
Johannisnak, amelyben emlékezteti az
államfõt arra, hogy az elutasításban sze-
repet játszott a román államot képviselõ
államtitkár hozzáállása is. Klaus Johan-
nis átvette a beadványt, és azt ígérte, ta-
nulmányozni fogja.

Emlékmise a Mátyás-templomban

Ferenc Józsefet és feleségét, Erzsébe-
tet 1867. június 8-án koronázták meg a
Budavári Nagyboldogasszony-templom-
ban. Ekkor fordult elõ a magyar koroná-
zások történetében elõször,
hogy a királyt és feleségét egy-
szerre koronázták meg. A ko-
ronázás százötvenedik évfor-
dulója alkalmából szentmisét
mutatott be június 10-én a Bu-
davári Nagyboldogasszony-
templomban Márfi Gyula
veszprémi érsek. A szentmisén
koncelebrált Alberto Bottari
de Castello apostoli nuncius,
Cserháti Ferenc esztergom-
budapesti segédpüspök és
Süllei László, a Mátyás-temp-
lom plébánosa. A szentmisét

követõen ünnepi koncert volt a Má-
tyás-templomban, ahol elõször hangzott
el együtt a korabeli eseményre kompo-
nált két mû, Liszt Ferenc Koronázási mi-
séje és Erkel Ferenc Magyar Cantate cí-
mû mûve.

Avignoni megemlékezés

A pápák avignoni fogságának 700.
évfordulója alkalmából szertartásokat
tartottak a franciaországi városban júni-
us 23–25. között. Az avignoni fogság azt
az 1309 és 1377 közötti idõszakot jelöli,
amelynek során a pápa székhelye – Ró-
ma helyett – a Rhone folyó mentén talál-
ható Avignon városában helyezkedett el.
Ferenc pápa kinevezte Paul Poupard bí-
borost, a Kultúra Pápai Tanácsa nyugal-
mazott elnökét az eseménysorozat rend-
kívüli követének.

Európa értékeit védte

Litvánia fõvárosában június 25-én
boldoggá avatták Isten tiszteletre méltó
szolgáját, Teofilius Matulionis érseket
(1873–1962) – õ az elsõ litván boldog a
szovjet uralom vége óta, akit hazájában
kanonizáltak. Az érseket háromszor tar-
tóztatták le a szovjet uralom idején, 11
évig volt börtönben. Halálát a boldoggá-
avatási akták a „Martirium propter ae-
rumnis carceris” kifejezéssel illetik. An-
gelo Amato bíboros, a Szenttéavatási
Kongregáció prefektusa a Vatikáni Rá-
diónak adott interjújában elmagyarázta:
ez azt jelenti, hogy halálát a börtönben
elviselt szenvedések okozták. Angelo
Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki
Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnö-
ke, Genova érseke, valamint az európai
fõpásztorok testületének elnökhelyette-
sei: Vincent Nichols bíboros, westmin-
steri érsek, Stanis³aw G¹decki poznañi
érsek is részt vettek június 25-én Teo-
filius Matulionis érsek boldoggá avatá-
sán a litvániai Vilniusban.

Kerékpárok kárpátaljai családoknak

A Németországból érkezett használt,
de jó állapotú és felújított kerékpárok a
Szeretetszolgálat, illetve a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete se-
gítségével jutott el a Beregszász környé-
kén élõ családokhoz. A német partner-
egyesületen keresztül olyan kerékpáro-
kat szereztek be, amelyek viszonylag jó
állapotban voltak. A kerékpárokat a Ma-
gyarországra szállítás után egy szerviz-
ben teljesen átvizsgálták, elvégezték raj-
tuk a szükséges felújításokat, valamint
rászerelték a kötelezõ tartozékokat. A
karitatív szervezet egy évtizede tart idõ-
rõl idõre kerékpárgyûjtéseket. A bereg-
szászi központú Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete választotta
ki azokat, akik kerékpárt kaphattak.

A Délvidéki Háló jubileuma

A húszéves Délvidéki Háló törökbe-
csei tagjai július 22-én gyalogos és ke-
rékpáros zarándoklatot szerveztek, törté-
nelmünk és magyarságunk egyik szenté-
lyébe az aracsi Pusztatemplomhoz. Ez
alkalommal Erdélybõl és Magyarország-
ról is érkeztek zarándokok, így szinte
Kárpát-medenceivé vált a találkozás. �

(Fotó: Munkácsi Egyházmegye)

ÚRNAPJÁT ÜNNEPELTEK A MAGYAROK
A P E R U I F Õ V Á R O S B A N

Krisztus Szent Teste és Vére ünnepén, június 18-án Limában a helyi magya-
rok a német ajkúak plébániatemplomában szentmisére gyûltek össze, amelyet
Szeles Tibor mutatott be. Peruban a kereszténység megérkezése óta folyamatos
a magyar katolikus jelenlét, de jelentõs közösség sohasem alakult ki.

A tízmilliós nagyváros-
ban élõ magyar diaszpóra
létszáma mindössze száz
és kétszáz fõ közé tehetõ.
Ha a nyelvében feltétlenül
nem is, de szívében ma-
gyar közösség katolikus
tagjai negyedévente össze-
gyûlnek, hogy együtt ün-
nepeljék az Eucharisztiát
és ápolják nemzeti önazo-
nosságukat. Ezt megelõzõ-
en legutóbb nemzeti ünne-
pünk alkalmából, március
12-én, vasárnap szólt ma-
gyarul az imádság abban a
templomban, amelyet a né-
met ajkú közösség épített
ötven éve, Szent József, a
vándor tiszteletére.

A vándorlást állította Szeles Tibor
plébános szentbeszéde középpontjába,
kiemelve, hogy a szentmise olvasmá-
nyában a pusztában vándorló nép a
vándorló Egyház elõképe. E képben
könnyen magukra ismerhetnek a Peru-
ba vándorolt német vagy magyar kö-
zösségek is. Tibor atya rámutatott arra
is, hogy miként az Ószövetség embere
rácsodálkozott a mannára, úgy mi is
ámulhatunk a Krisztus Testét körülöle-
lõ szimbolikán, de sokkal lényegesebb
ennél a felénk áradó isteni szeretet fel-
ismerése.

Magyar szerzetesek, papok a 17. szá-
zad óta mûködnek Peruban kisebb-na-
gyobb megszakításokkal, de lényegében
folyamatosan. Napjainkban a Temesvár
mellõl származó Szeles Tibor szolgál itt
a német ajkú – németországi, ausztriai és
svájci – közösség plébánosaként, de
készséggel áll a számban csekélyebb
magyar közösség szolgálatára is. A ter-
vek szerint idén Szent István király, va-
lamint Árpád-házi Szent Erzsébet ünne-
pén találkoznak újra Lima magyar kato-
likus közösségének tagjai.

Kaleta Gábor limai nagykövet

F E G Y V E R K E Z É S H E L Y E T T B É K E
Az Európai Egyházak Konferenciájának állásfoglalása

Adjunk elsõdleges helyet a béke építésének és a kiengesztelõdésnek az Euró-
pai Unió militarizálása helyett – ezzel a címmel adott ki sajtóközleményt az Eu-
rópai Egyházak Konferenciája (CEC) július 11-én.

A dokumentum a szervezet „Békete-
remtés és kiengesztelõdés” tematikus
csoportja közelmúltbeli ülésének ered-
ményeként született meg. Ebben az Eu-
rópai Egyházak Konferenciája az Euró-
pai Bizottságnak a védelmi politikáról
kiadott három legutóbbi tanulmányára
reflektál. Felszólítja az Európai Uniót,
hogy ne nyisson utat a költségvetés és az
intézményi struktúrák militarizálása fe-
lé. Ehelyett az Európai Unió inkább erõ-
sítse meg szerepét mint a béke és a kien-
gesztelõdés építõje a nem katonai eszkö-
zökön keresztül.

Júniusban az Európai Bizottság be-
mutatta egy új Európai Védelmi Alap
tervét, amely javaslatot tesz az európai
fegyveripar pénzügyi támogatásának
szabályozására, és lehetséges helyzete-
ket vetít elõre az európai védelmi politi-
ka jövõjét illetõen. Az Európai Egyhá-
zak Konferenciája ellenzi az uniós doku-
mentumban szereplõ harmadik esetleges
jövõbeli helyzetet, amely az EU katonai
szövetséggé alakulását eredményezné.
Az Európai Bizottság terve szerint
2020-ig 90 millió eurót költene katonai
kutatás céljára és további 500 millió
eurót a védelmi ipar támogatására. Az
Európai Egyházak Konferenciája szem-
beszáll tehát azzal az elképzeléssel, hogy
az EU költségvetésébõl ilyen jelentõs
összegeket csoportosítsanak át a katonai
finanszírozásra, amelynek ellentmondá-
sos hatása lehet a biztonságra. Ilyen mér-
tékû befektetések más szektorokba vi-
szont növelnék a kiengesztelõdést, a sta-
bilitást és a jólétet, amelyek a biztonság
alapját jelentik.

Az Európai Unió békeprojektjének
erõsítenie kell a polgári konfliktusmeg-
elõzést és -megoldást költségvetésének és
intézményeinek militarizálása helyett –

hangsúlyozza a közlemény. „Az evangé-
liumi értékeket megélõ egyházak tehát ar-
ra ösztönzik az EU-t, hogy minden embe-
ri és pénzügyi erõforrását fordítsa a béke
építésére, amely a mindenki által fontos-
nak tartott biztonság alapja. Az európai
projekt a különbözõ megnyilvánulási for-
máiban példája annak, hogy mit lehet ten-
ni nem katonai eszközökkel egy békés,
stabil és jólétben élõ Európáért” – nyilat-
kozta Heikki Huttunen, az Európai Egy-
házak Konferenciájának fõtitkára.

A szervezet arra hívja továbbá az
Uniót, hogy fordítsa figyelmét a fiata-
lok körében tapasztalható munkanélkü-
liség, a regionális gazdasági fejlõdés és
a szociális ügyek felé, különösen is Ke-
let- és Dél-Európában. Az Európai Egy-
házak Konferenciája arra kéri a tagegy-
házakat, hogy kezdeményezzenek meg-
beszéléseket országaik kormányával ar-
ról, hogy azok milyen szerepet vállal-
nak az EU védelmi politikájának jövõ-
beli alakulásában.

(Vatikáni Rádió)

Szívében magyar közösség Limában

(Fotó: Nagybecskereki Egyházmegye)

E S T E R H Á Z Y -
E M L É K F U T Á S

Hétnapos futásra kerül sor a Felvidé-
ken Búcstól Alsóbodokig szeptember
10–16. között az Esterházy-emlékévben,
Zsélyi Zoltán szervezésében. Komárom,
Udvard, Érsekújvár, Gúta, Somorja,
Dunaszerdahely, Pered, Nyitraújlak, Ki-
rályhelmec, Kassa, Várhosszúfalu, Ri-
maszombat, Losonc, Kalonda, Nagy-
csalomja, Ipolynyék, Ipolyság, Palást,
Léva és Pográny települések gróf Ester-
házy János tiszteletére felszentelt em-
lékhelyeinek érintésével valósul meg az
emlékfutás. �
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