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MÜNCHEN

A R C A L E T T A R E M É N Y N E K
Írta: Udvardy György pécsi megyéspüspök

Karácsony ünnepén az Isten és az ember misztériumát szemléljük. Isten lehajol az
emberhez: megérinti, fölemeli és nemesíti õt. Azáltal, hogy az egyszülött Fiú belép az
ember életébe, valósággá válik az ember reménye, amelyet hosszú éveken, évszázad-
okon át hordozott – ha néha elbizonytalanodva is. És akkor egy adott történelmi pilla-
natban a Gyermek képében arca lesz a reménynek. Arca lesz a szeretetnek.

Mindannyian vágyakozunk erre.
Mindannyiunk szívében ott van a vágy
az igazság, a szépség, a tisztaság után.
Az emberi lét törékenységében persze
azt éljük át, hogy ezek a vágyak csak tö-
redékesen, szétesetten, sebzetten telje-
sülnek. De a vágy él, és Isten válaszol a
vágyainkra. És nemcsak ezekre, hanem
azokra is, amelyeket Õ ültet belénk.

A karácsony az ember ünnepe is. Nem
azért, mert meg akarunk feledkezni Isten-
rõl, hanem azért, mert az ember méltósá-
ga is felragyog az Istentõl való megaján-
dékozottság révén. Új fényben láthatjuk
életünk értékét, annak konkrétságát és ér-
telmét – amelyet olyan sokan és sokféle
módon megkérdõjeleznek manapság:
mintha nem volna értelme, nem lenne cél-
ja, és semmiféle következménye.

Isten már akkor felel nekünk, mielõtt
kérdeznénk. Nem feltétlenül úgy, hogy
egyenként megválaszolja minden kérdé-
sünket, nem úgy, hogy térdre kényszerít
bennünket, hanem azzal, hogy vállalja a
teljes emberi életet: vállalja szegénységét
és összes küzdelmét. Ezt ünnepeljük Bet-
lehem szegénységében, egyszerûségében,
ami az Isten számára
nem véletlen, és nem a
körülmények szeren-
csétlen összejátszásá-
nak következménye
volt. Az Isten válasz-
tott szegénysége ez.
Úgy lép be a világunk-
ba, hogy nem akar bir-
tokolni semmit. Nem
akar hírnevet, nem akar
pénzt, nem akar köz-
megbecsülést. Hanem
gyermekként, szeretet-
re vágyva, teljesen ki-
szolgáltatottan vállalja az ember sorsát.

Mindez számunkra nagy üzenetet
hordoz. Emeli méltóságunkat. Föléb-
reszti szívünkben a jóság, a jó iránti vá-
gyakozást. Újfajta identitást ad a szá-
munkra, az emberi méltóság identitását.

Egészen konkrét következményei is
vannak Isten közénk szállásának. Napja-
inkban, amikor sokat beszélünk gazda-
sági nehézségekrõl, krízisrõl, azt tapasz-

taljuk, hogy emberek sokasága eddig so-
ha föl nem tett kérdéseket fogalmaz meg
az emberrõl, az élet értelmérõl, az igaz-
ságról, a küzdésrõl. Ha ezeket végiggon-
doljuk, tisztábban látjuk helyzetünket, és
szorosabbra fûzõdnek emberi kapcsola-
taink. Erõsítik bennünk az öngondosko-
dást, elmélyítik a szolidaritás érzését. A
szegénység, a nélkülözés a kapcsolatok
új minõségét hívhatja életre.

Azáltal, hogy Isten – Fiának személyé-
ben – egy gyermek képében lépett be kö-
zénk, nagy bátorítást kapunk. Merjünk
szeretni, legyünk készek és bátrak ember-
társaink elfogadására, konkrét és közvet-
len szeretetére! Isten választott. Õ már
döntött. Nem hezitál, nem kételkedik, „jó
befektetés”-e ez, vajon van-e ennek értel-
me. Õ egyértelmûen döntött az ember
mellett. Ez ösztökél bennünket: ne legyen
köztünk senki, aki szegény, aki nélkülöz
bármiben is – hiszen a szegénység szám-
talan új formájával találkozunk.

Jézus Krisztus gyermekként érkezett
közénk. Azt az üzenetet is hordozza ez a
tény, hogy különösen fontos az élet rend-
jében a család. Itt kapjuk az életet, itt

nyerjük el önazonos-
ságunkat, itt tanuljuk
meg, mit jelent elfo-
gadni és adni, mit je-
lent osztozni és fi-
gyelmesnek lenni, mit
jelent mosolyt mo-
sollyal viszonozni,
vagy éppen hordozni
egymás terhét, ami-
kor a másik valami-
lyen nehézséggel küsz-
ködik. Ugyancsak a
családban tudjuk kéz-
zelfoghatóvá tenni

egymás számára Isten irgalmas szere-
tetét, aki képes szenvedni az emberért,
képes szenvedélyesen szeretni – hogy
teljes élettel ajándékozzon meg ben-
nünket.

A karácsony mindannyiunk számára
közvetlen, szívünket érintõ üzenettel bír
és bátorítani is akar. Az Isten már szeret
minket. Merjük Õt viszont s így egymást
is szeretni! �

DSIDA JENÕ

Közeleg az emberfia

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tõlem és nem tõled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölõ
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal.

Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Õ az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Õ lesz, akinek legtisztább

kék a szeme,
legerõsebb lészen a karja

és szelíd arcáról ragyog
az örök építõk acélos vidámsága.
Õ megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengõnek az igazságot,

minden
haldoklónak az életet.

Õ megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja

a fáradt költõt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog

és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelõl.
Õ nem ad országot nekünk,

hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek

a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Õ, minden bizonnyal eljön.

(1929)

A pásztorok imádása
Friar Juan Bautista Maíno festménye

RENDKÍVÜLI
MISSZIÓS HÓNAP
Ferenc pápa október 22-i keltezéssel

levelet küldött Fernando Filoni bíbo-
rosnak, a Népek Evangelizálása Kong-
regáció prefektusának, melyben beje-
lenti, hogy 2019 októberére rendkívüli
missziós hónapot hirdet meg.

A Szentatya levele elején utal XV. Be-
nedek pápa 1919-ben közzétett Maximum
illud kezdetû apostoli levelére, mellyel
„új lendületet adott az evangélium hirde-
tésének missziós felelõsségéhez”. 1919-ben
éppen véget ért a félelmetes világháború,
amit a pápa maga „értelmetlen vérontás-
nak” nevezett. Ebben a helyzetben XV.
Benedek szükségét érezte, hogy „az evan-
gélium alapján újra meghatározza a
missziót a világban, megtisztítva azt min-
den gyarmati és nacionalista jellegû fél-
reértelmezéstõl, mely oly sok csapást oko-
zott”. „Isten Egyháza egyetemes, ezért
semmi sem idegen számára a népek kö-
zött” – idézett XV. Benedek pápa apostoli
levelébõl, mely „nagy impulzust adott a
népek felé irányuló missziónak, fõként a
papság körében fölszítva a kötelezõ
missziós öntudatot”.

A misszió ugyanis Jézus örök felhívá-
sára válaszol: „Menjetek el az egész vi-
lágra, és hirdessétek az Evangéliumot
minden teremtménynek” (Mk 16,15).
Ebben a jézusi kérésben nincs választási
lehetõség az Egyház számára, mert az
„elengedhetetlen feladat”, a Zsinat sza-
vával élve: „az Egyház természeténél
fogva missziós jellegû”. „Az Evangéli-
um hirdetése ugyanis kegyelem és fel-
adat, az Egyház saját hivatása, ebben áll
önazonossága: a Szentlélek ihletésére
valóban közvetítse az Urat, aki az új em-
beriség modellje, melyet testvéri szere-
tet, õszinteség és békevágy tölt el.

XV. Benedek és a Zsinat tanítása ma
teljességgel aktuális – állapítja meg Fe-
renc pápa levele, majd Szent II. János Pál-
ra utal, aki szerint „az Egyház ma még bõ-
ven távol áll attól, hogy Jézus missziós ké-
rését betöltötte volna”, sõt „csak küldetése
kezdetén jár, de éppen ezért kell ebben a
misszióban minden erejével elkötelezõd-
nie”. Ferenc pápa innét veszi a saját buz-
dítását, miszerint „az Egyház újítsa meg
missziós elkötelezettségét abban a meg-
gyõzõdésben, hogy a misszió maga meg-
újítja az Egyházat, megfiatalítja a hitét és
keresztény önazonosságát, új lelkesedést
és motivációt ad.”

Ferenc pápa Evangelii gaudium kez-
detû apostoli buzdításából idézett: „Az
Egyház elsõ feladata a misszió, és ezért
ma is a legelsõ kihívás az Egyház számá-
ra, mely így megelõz mindent: a missziós
munka az Egyház összes mûvének a pa-
radigmája, alapvetõ formája”. Ferenc
pápa apostoli levelében egészen konkrét
gyakorlati tanácsokkal is szolgál: az
Egyház továbbra sem maradhat csak egy
egyszerû adminisztráció, hanem „önma-
gát mindig és mindenütt alapvetõen
missziós állapotban kell értelmeznie”,
megújult módszerrel, új nyelvezettel kell
a világ felé fordulnia. Ezen célok ponto-
sítására, tudatosítására és elmélyítésére
rendelte el a pápa, hogy 2019 októberére
rendkívüli missziós hónapot hirdet meg.

(Vatikáni Rádió)

B O L D O G
K A R Á C S O N Y T

K Í V Á N
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I M A S Z Á N D É K

Decemberre

A III. században óriásként magasodik kortársai fölé Origenész. Egyik mun-
kájának a címe Sztrómateisz (Szõnyeg), mint Kelemen mûve is. A különbség a
két írás között az, hogy Origenészbõl hiányzott Kelemen derûje. Õt a vasakarat
szigora jellemzi.

Nemcsak a rossznak tudott ellent-
mondani, de még a jóról is le tudott mon-
dani, ha gátolta tervei megvalósítását. Is-
merte a filozófusok mûveit, de minde-
nekelõtt a Szentírást olvasta, a Bibliát kí-
vülrõl tudta. Nála nem lehet szépirodal-
mi elemeket, megfogalmazásokat keres-
ni, õ csak a tartalomra összpontosítja fi-
gyelmét. A pogány világgal nem folyta-
tott dialógust. Zárt keresztény környe-
zetben élt és írta mûveit.

Apja 202-ben vértanúként halt meg. A
tizennyolc éves fiú végignézte apja ki-
végzését. Ez lehet az oka, hogy noha jár-
tas volt a klasszikus irodalomban, soha
nem tudta a pogányság iránti ellenszenvét
elfojtani. A vértanúk Egyháza nevében ír-
ta mûveit. Platón Origenészt nem értékel-
te. Egyetlen hitigazság kifejtésénél sem
használta a filozófia érvrendszerét.

Nézetei szerint a kinyilatkoztatás
egyetlen forrása a Biblia. Napokat töltött
a Biblia olvasásával, imádkozva és böj-
tölve. Mindig szerényen, szegényesen élt.
Keveset evett, sokat virrasztott. A keresz-
tény tanítás megvédését minden támadás-
sal szemben életcéljának tekintette.

Már mûködése kezdetén látta, hogy a
keresztényeknek olyan szentírási szöveg-
re van szükségük, melyet a zsidók is elis-
mernek. Az Egyházban a hetvenes fordí-
tást használták, melyet a görög keresz-
ténység sugalmazottnak tartott. A zsidó
szórványok közben áttértek az újabb for-
dításokra. Az egyik fordító Aquilasz. Õ
pogányból kereszténnyé lett, majd a zsidó
valláshoz csatlakozott. Elkészítette az
Ószövetség görög fordítását a héber szö-
veg alapján. Fordítása szó szerint követte
a héber eredetit. A hetvenes fordítás mel-
lett feltûnt újabb görög fordítások szüksé-
gessé tették a különbözõ szentírási szöve-
gek összehasonlítását. Origenész párhu-
zamos oszlopokba írva egymás mellé állí-
totta az Ószövetség héber szövegét és a
különbözõ fordításokat. Így áttekinthetõ
lett, hogyan adták vissza ugyanazokat a
helyeket az egyes fordítások. Ez a munka
a Hexapla. Így tudta felmérni, mennyire
pontos a hetvenes fordítás, amelyet a ke-
resztények használták. Helyenként jelen-
tõs eltérések mutatkoztak. A munka során
megjelölte a kétes szövegeket. Origenész
az egész Bibliához írt magyarázatokat. A

nagyközönség számára homíliákban ma-
gyarázott egy-egy szentírási részt.

Célja az ortodoxia védelme volt. Meg
volt gyõzõdve arról, hogy a gnószisz át-
fogó cáfolata csak a keresztény tanítás
rendszeres kifejtésével lehetséges. Külö-
nösen foglalkozott azokkal a kérdések-
kel, melyekkel a gnózisz is foglalkozott,
mint a rossz kérdése, az anyag szerepe az
üdvrendben, az akaratszabadság, az iste-
ni igazságosság kérdése. Ezt akarta elér-
ni a Peri arkhón mûvével, melyet latinra
fordítottak De princípiis címmel. E
könyvben Origenész kifejti, hogy a jelen
világ, amelyben az ember a véletlenek
kelepcéjében vergõdik, nem valami té-
vedés eredménye, hanem Isten alkotása.

Az üdvrendnek nem az a célja, hogy az
ember útját kényelmessé tegye, hanem
az, hogy iskolázza, nevelje, visszairányít-
sa Istenhez. Az ember Isten nélkül saját
életét sem tudja megvalósítani. A gnoszti-
kusok által állandóan felvetett rossz-
probléma a látszólagos céltalanságban
gyökerezett. Origenész azt tanítja, hogy a
keresztény számára a világ feladat. A
rosszat a jó hiányaként értelmezi. Az
anyagi világ mulandó, az ember élete a lé-
lek örök életének egy szakaszát jelenti. A
lélek létezik a testtõl való elválás után is.

A megváltás fokozatosan valósul meg,
Isten nem alkalmaz erõszakot az emberrel
szemben, tiszteletben tartja szabadságát.

Origenész axiómája volt, hogy min-
den kinyilatkoztatás a befogadó felfogó-
képességének megfelelõen történik. Is-
ten az Egyház által hirdeti Evangéliu-
mát. Mivel senki sem hal meg bûntele-
nül, senki nem is méltó Isteni jelenlétbe
jutni. Ezért tisztító tûzön kell átmennie a
halál után, mely a lelket megtisztítja a
szennytõl. Az égrõl, pokolról szóló be-
széd mind csak jelképes Origenész sze-
rint. Nem lehet a pokol tüzének hõmér-
sékletét mérni. E kifejezések igazságtar-
talma az: lesz isteni igazságszolgáltatás.

Origenész szerint Isten a sátánt nem
rossz angyalnak teremtette, a sátán saját
akaratából fordult el Istentõl. A sátán és
a vele elbukott angyalok nem veszítették
el akaratszabadságukat.

Origenész exegézisében Krisztus-
nak döntõ szerepe van, mert az õ sze-
mélye kapcsolja egybe a két szövetség

könyveit. Az evangélisták nem száraz
tényleírásra törekedtek, amit az evan-
géliumokban található eltérések mutat-
nak. A Szentírás elsõdleges célja az is-
teni igazságok közlése volt, az elemi
tételek rögzítése, a történelmi leírás-
nak másodlagos jelentõséget tulajdoní-
tott Origenész

Origenész misztikája és tanítása az
imádságról teljesen a Szentírásra tá-
maszkodik. Elsõrendû feladatának tar-
totta a Szentírás magyarázását. Írásainak
nagyobb része a Biblia valamely köny-
vét vagy kijelentését fejtegeti.

Munkabírása miatt nevezték gyémánt-
keménységûnek, adamantiosznak. Szi-
gorú, igényes volt önmagával, másokkal
szemben. Sok tisztelõje, barátja volt, de
sok ellenséget is szerzett magának. Lel-
kes híve volt a papi nõtlenségnek.

Palesztinai tartózkodása alatt a cae-
sareai, és a jeruzsálemi püspökök pap-
pá szentelték Origenészt. Ez felháborí-
totta az alexandriai püspököt, Demetri-
oszt, mert a szentelés tudta és bele-
egyezése nélkül történt. Vádat emelt
Origenész ellen Rómában, zsinatra
hívta össze az egyiptomi püspököket.
Ez a szinódus elítélte Origenészt, meg-
fosztották katedrájától. Ezért Orige-
nész 231-ben a palesztinai Caesareaba
költözött, és itt folytatta tanítói tevé-
kenységét. A Decius-féle keresztény-
üldözés alatt 253-ban börtönbe vetet-
ték. A kínzatás után meghalt.

Origenésznek alig néhány évtizeddel
halála után már óriási hatása volt Kis-
Ázsiában. Az egyháztörténész Euszebi-
osz úgy tekintett rá, mint a legnagyobb
tanítóra és szentre, aki valaha az Egy-
házban élt.

A VI. században Origenész nézetei
népszerûek voltak a szerzetesek köré-
ben, egyes eszméit továbbfejlesztették.
A kibontakozó szerzetesmozgalomnak õ
a legolvasottabb lelki írója. Hívei tudták,
hogy semmire sem vágyott jobban, mint
hogy Egyháza hû fia legyen, s valóban
hitvallóként is halt meg.

Az 533-as konstantinápolyi zsinaton
több tételét elítélték, de ez nem vonhat le
semmit a nagy alexandriai jelentõségé-
nek értékelésében. Senki nem adott any-
nyi ösztönzést a teológiának számos kér-
dés átgondolására, mint éppen õ. Legna-
gyobb tragédiája talán az volt, hogy éle-
tében nem talált vitapartnerre, csak halá-
la után kezdték számon kérni, amikor
már nem válaszolhatott, nem változtat-
hatott nézetein. Az érdeklõdés azonban
nem szûnt meg iránta ma sem.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (9.)

Az idõsekért, hogy családjuk és a ke-
resztény közösségek által támogatva
bölcsességükkel és tapasztalataikkal
együttmûködjenek a hit továbbadásá-
ban és az új generáció nevelésében.

Az idõsek, öregek értékelése az idõk
folyamán sokat változott az emberi tár-
sadalomban. A hagyományokat nagyra-
becsülõ régi társadalmakban az öregek
nagy tiszteletnek örvendtek. A világban
lefolyó változások lassú menetûek vol-
tak, és az új generációk elõdjeik életét és
viselkedését igyekeztek reprodukálni. Az
„aggok bölcsességét” nagyra becsülték,
az elmúlt korok eszméit, szokásait és vi-
selkedését követendõ ideálnak tekintet-
ték. A bevált normáktól való eltérést, új-
donságok hajhászását pedig veszedel-
mes dolognak tartották. Köztudomású
dolog, hogy az ókori rómaiaknál az ál-
lam kormányzó testületét senatusnak,
azaz „öregek tanácsának” hívták.

A modern korban változott meg gyöke-
resen ez a felfogás: az emberiségnek a tu-
dományok fejlõdése által gerjesztett roha-
mos fejlõdése azt eredményezte, hogy az
emberek már nem a múltban, hanem a jö-
võben keresik gondolkodásuk és cselekvé-
sük normáit. Az új generációk nem akarják
megismételni az elõzõ generációk viselke-
dését, világosan felismerik az elõzõ korok
hibáit, bûneit és elégtelenségeit, és semmi-
képpen sem akarják azokat megismételni.

A jövõ betört a jelenbe. Ez a „future
shock”-nak nevezett jelenség elbizonyta-
lanítja az embereket, megrendülnek a
biztos alapok, elhomályosodnak a meg-
bízható tájékozódási pontok.

A II. Vatikáni Zsinat elismeri, hogy
korunkban oly rohamos változások mu-
tatkoznak, melyeket az egyes emberek
már szinte képtelenek követni. Az embe-
riség áttért a dolgok statikus szemléleté-
rõl a dinamikus, evolutív szemléletre. A
zsinat azonban bölcsen hozzáteszi:
„Minden változás közepette sok minden
változatlanul megmarad, melyeknek vég-
sõ alapja Krisztus, aki ugyanaz tegnap,
ma és mindörökké.” (GS 5–10)

Nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy fel-
ismerjük a változások közepette fennma-
radó változatlant. Ebben nyújtanak elen-
gedhetetlen segítséget a társadalomban
az öregek. A Biblia is mondja: „Milyen
jól áll az õsz hajnak a döntés, s az öre-
geknek, ha tanácsot adni tudnak! Milyen
jól áll az élteseknek a bölcsesség, s a tisz-
teseknek az értelem és megfontoltság. Az
öregek koszorúja a bõséges tapasztalat, és
dicsõségük Isten félelme.” (Sir 25,6–8)

A bölcs öreg sok-sok új gondolat, terv,
tevékenység megjelenését élte már meg.
Látta, miképpen bukkannak fel új gondo-
latok és tevékenységek, melyekért a fia-
talok lelkesednek, de megélte sok ilyen
újdonság elhomályosodását, csõdjét,
nagy lelkesedések lelohadását és az új-
donsággal együtt fellépõ új bajok és ne-
hézségek megjelenését is. Ezért nyugod-
tabban tudja megítélni a hirtelen fellob-
banó újdonságok valós értékét.

Úgy is mondhatjuk, hogy az idõs ember
közelebb áll földi élete végéhez és az utána
következõ örök élete kezdetéhez, mint a fi-
atalok. Így aztán az örökkévalóság szem-
pontjából képes szemlélni és értékelni az
idõben megjelenõ újdonságokat.

Ezért fontos, hogy a társadalom életé-
ben az öregek hallassák hangjukat, és ta-
láljanak figyelmes fülekre. Nem szabad
õket egy kézlegyintéssel elintézni, mert
bennük is mûködik az értelem és az isteni
kegyelem. Nagyon fontos, hogy a fiatalabb
generációkban megmaradjon a hála az
elõzõ generációk tettei, szenvedései, alko-
tásai iránt. Ha túl is fog lépni rajtuk az új
generáció, õk viselték a nap terhét évszá-
zadokon keresztül, és hozták létre azt a ki-
indulópontot, amelybõl elõre haladhatunk.

(Folytatás a 4. oldalon)

M Á R T O N Á R O N É S J A K A B A N T A L P Ü S P Ö K Ö K S Z O B R Á T
A V A T T Á K K O L O Z S V Á R O N

A Magyar Mozgáskorlátozottak Tár-
sulata keretében mûködõ kolozsvári
Szent Kamill Szociális Otthon szobor-
parkjában 2017. október 7-én felavatták
Márton Áron és Jakab Antal néhai gyula-
fehérvári püspökök kõmellszobrát,
Pakot Áron farkaslaki népi faragó alko-
tásait.

A megemlékezés az otthon kápolnájá-
ban a Felsõ-Ausztriából hazalátogató Ven-
cser László igazgató, a Kolozsvár-Monos-
toron szolgált, nemrég elhunyt id. Kádár
István címzetes esperes és a kisbácsi Ko-
vács Árpád plébános által bemutatott szent-
misével kezdõdött, majd a szoborparkban
ünnepi mûsorral folytatódott. Megnyitósza-
vaiban Tokay Rozália, az intézet elnöke el-
mondta: a szobrok állításának gondolatát
Borsos Géza József, a gyergyócsomafalvi
Borsos Miklós Mûvészetéért Alapítvány
elnöke azonnal felkarolta és támogatta,
majd a kezdeményezéshez a Jakab Antal
Keresztény Kör is csatlakozott.

Vencser László volt gyulafehérvári
teológiai tanár, a Jakab Antal Keresztény
Kör társalapítója köszöntõjében kiemel-

te: mindkét fõpásztor maradandót alko-
tott, a nagy elõdjük, Gróf Mailáth Gusz-
táv Károly püspök által lerakott funda-
mentumokra építkezve. Megállapította:
szükségünk van ma is a Márton Áron és
a Jakab Antal lelkületét hordozó embe-
rekre, akik az õ szellemük és tanításuk
szerint beszélnek és cselekednek.

Ónody Rita Éva, Magyarország Ko-
lozsvári Fõkonzulátusának konzulja ün-
nepi beszédében emlékeztetett: bármi-
lyen veszedelem, megpróbáltatás jutott is
a magyarságnak osztályrészül, minden
kornak megvoltak a maga kiemelkedõ,
szívükben megtörhetetlenül szilárd sze-
mélyiségei, akik továbbvitték nemzetünk
értékeit, hitet, reményt és példát adva az
õket követõknek. „Ez a két szobor engem
mindig arra fog emlékeztetni és tanítani,
hogy csak a másokat elfogadó, nyíltszívû,
de töretlen hozzáállás – amely Márton
Áront és Jakab Antalt is jellemezte – hoz-
hat a magyar nemzet számára örömteli jö-
võt” – hangsúlyozta Ónody Rita.

Varga Gabriella Budapesten élõ új-
ságíró, Jakab Antal püspök unokahúga, a

Jakab Antal Keresztény Kör társalapító-
ja kifejtette: Márton Áron és Jakab Antal
összetartoztak, egy úton jártak, ezért illõ,
méltó és igazságos, hogy az utókor is
együtt emlegesse õket. Üdvözölte, hogy
ez alkalommal „kettejük egyszerre emelt
mellszobrát egyszerre leplezzük le”.

Borsos Géza József arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a szobor nem fénykép,
nem az élet adott pillanatát örökíti meg,
hanem jel; múlt, jelen és jövõ egysége.
Lelkeinket, gondolatainkat köti össze
térben, idõben és eszmeiségben. A múl-
tat a jövõvel, az égieket a földiekkel
kapcsolja össze. „Ha majd ránézünk,
ennek szimbolikus jelét is láthatjuk” –
fogalmazott.

Fuchs Tünde tolmácsolásában el-
hangzó, Bajor Andor Nem mi választjuk
ki a szentjeinket címû verse, majd a Van
egy jó hely ének közös eléneklése után a
szobrokat Bányai Csilla és Pál Karsai
András leplezte le, áldást pedig Vencser
László kért az alkotásokra. A megemlé-
kezés koszorúzással zárult.

Székely Pálma
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EURÓPÁNAK SZÜKSÉGE VAN „LÉLEKRE”
Cserháti Ferenc püspök a vatikáni Európa-konferenciáról

A Szent Péter-bazilikában október 29-én, vasárnap bemutatott szentmise
után érkezett a Vatikáni Rádió stúdiójába Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
püspöke, aki megosztotta a háromnapos vatikáni Európa-konferencián szerzett
tapasztalatait.

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott esz-
tergom-budapesti segédpüspök elmond-
ta, nagy öröm volt találkozni a Szent-
atyával, hallani azt a tanítást, amit „törté-
nelmi beszédnek” minõsíthetünk. A
konferenciát Reinhard Marx bíboros, a
COMECE elnöke szervezte és vezette, õ
tartotta a záró szentmisét is. Homíliájá-
ban visszacsengtek a konferencia alap-
gondolatai: Európa sokszínû, sok értéke
van, és most új reményre van szüksége.

A konferencia résztvevõinek összeté-
telérõl Cserháti Ferenc megállapította,
hogy az népességarányosan állt össze.
Magyarországot hatan képviselték. Cser-
háti püspök a német nyelvi csoportban
vett részt, püspökökkel, politikusokkal,
tudósokkal és mûvészekkel együtt.
„Õszintén és nyíltan beszélhettünk, és mi-
után a németek kibeszélték magukat, ben-
nünket is meghallgattak. Nyilvánvalóvá
lett számukra, hogy akik Kelet-Európából
jöttek, másként gondolkodnak.” Hosszú
felszólalásában azt emelte ki, hogy „Eu-
rópát nemcsak Nyugat alkotja, hanem
Nyugat és Kelet együttesen. Kelet még
egy folyamatban van, tanulja a demokrá-
ciát, ahogy maguk a németek is 1945 után
tanulták a demokráciát. Ott most mások a
bérek és más a vélemény a migrációval
kapcsolatban is. Más a mi hozzáállásunk,
mert más a történelmünk, de mi ezért nem
vagyunk kevésbé keresztények”. Utalt a
Szentatyára, „aki szerint a politikusnak
okosságra és bölcsességre is szüksége
van.” Kelet is adhat értékeket Nyugatnak,

például a család szeretetét. „Mi több gye-
reket akarunk. A mi híveink megszenved-
ték azt, hogy a hitükben kitartsanak. ’56-
ban sokan a vérüket áldozták a szabadsá-
gért. Kelet-Európában másként viszonyu-
lunk a hitünk megvallásához, mint Nyu-
gat-Európában”.

A Szentatya beszéde kapcsán Cserháti
Ferenc az interjúban hangsúlyozza, hogy
„visszacsengenek benne azok a gondola-
tok, amelyeket a megbeszélések során ma-
gunk is érintettünk”. Ilyen többek között a
tolerancia, a szociális kiegyenlítõdés.

„Sokan szkeptikusan érkeztek Rómá-
ba a tanácskozást illetõen, de nagyon po-
zitív lett az együttlét. Maguk a politiku-
sok kérték, hogy folytatni kellene ezt a
találkozást, a párbeszédet egymás kö-
zött”. A legjelentõsebb mozzanat számá-
ra „a Szentatyával való találkozás és az õ
beszéde volt. A pápa mind a 350 résztve-
võvel személyesen kezet fogott, így vele
is, amikor a magyar közösség járult hoz-
zá, és úgy köszöntötte: „Isten éltessen!”,
mint egy hónapja, amikor szintén talál-
kozott vele. A jövõ iránti reménység ab-
ból fakad, hogy Európának szüksége van
„lélekre” és a mi feladatunk, hogy visz-
szaadjuk számára a saját lelkét. Azzal
megyek haza, hogy „Krisztus Európa jö-
võje”, és hogy mi ehhez hozzá tudunk já-
rulni. Ebbõl az erõbõl azok is meríthet-
nek, akik a kormányrúdnál ülnek. Segítse
a Jóisten õket ebben a küldetésükben” –
nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Cserháti
Ferenc, a külföldi magyarok püspöke.

(Vatikáni Rádió)

„ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELÕDBE!”
Magyar szentmise Írország fõvárosában a missziós vasárnapon

A Dublinban élõ és dolgozó magyar
testvéreink régi vágya valósult meg,
amikor magyar nyelvû szentmisére
gyûltek össze október 22-én, vasárnap
délután. Gyermekek, fiatalok és idõsek
együtt ünnepeltek, énekeltek, imádkoz-
tak szép, ékes magyar anyanyelvünkön
Dublin szívében, a St. Mary’s Pro-Ca-
thedral, vagyis a székesegyház egyik tá-
gas kápolnájában. Lélekemelõ érzés
volt hallani a kezdõének elsõ hangjait:
„Isten, hazánkért térdelünk elõdbe…”

A szentmisén imádkoztunk az Íror-
szágban élõ magyar testvéreinkért, és
mivel október hónapja a megemlékezés
hónapja, imádkoztunk az 1956-os forra-
dalom hõseiért, azokért a magyar testvé-
reinkért, akik életüket áldozták a szabad-
ság oltárán. Együtt kértük Szûz Mária,
Magyarország Fõpatrónájának a köz-
benjárását, hogy keresztény katolikus hi-
tünket és magyarságunkat megõrizhes-
sük a távolban is. Mindszenty József bí-
boros, hercegprímás élete és példája ott
lobogott a szívünkben, imádkoztunk a
boldoggá és szentté avatásáért is.

A szentmisén jelen volt Ferenc pápa
képviselõje: Okolo Jude Thaddeus ér-
sek, vatikáni nuncius, Diarmuid Martin
dublini érsek, Tarnawski Piotr atya, a va-
tikáni nuncius helyettese, a magyar ál-
lam részérõl Pálffy S. István, Magyaror-
szág dublini nagykövete és felesége,
Tóth Judit asszony.

Nagyrabecsüléssel és hálával tarto-
zunk Pálffy S. István nagykövet úrnak,
aki támogatta minden téren, diplomáci-
ai és egyházi téren is, hogy a magyar
nyelvû szentmise idõpontja, helyszíne
létrejöhessen. A szentmise után a kö-
zösségi élet folytatódott testvéri és ba-
ráti beszélgetések keretében a székes-
egyház közösségi termében. Ahogy
szokás ilyenkor, a kávé, a tea és a süte-
mény sem maradhatott el. Köszönet és
hála a dublini magyar nagykövetség
munkatársainak is.

Az újra találkozás és a folytatás remé-
nyében köszöntünk el egymástól.

Isten áldd meg a magyart jó kedvvel,
bõséggel!

Csicsó János, London

M E G Õ R I Z N I A R E M É N Y T
Kilencven éve alakult meg a Párizsi Magyar Katolikus Misszió

Bár tavaly szeptember óta a Párizsi Magyar Katolikus Missziónak nincs plé-
bánosa, a francia fõvárosban élõ magyar katolikusok ünnepségsorozatot szer-
veztek a misszió létrejöttének kilencvenedik évfordulója alkalmából.

1927. november 13-án a Szombathe-
lyi Egyházmegyébõl érkezett Sarlay Gé-
za plébános celebrálta az elsõ magyar
nyelvû misét Párizs 6. kerületében, az
egykori jezsuita templomban. Így jött
létre a Párizsi Magyar Katolikus Misz-
szió. 1945-ig egymást váltották itt a Ma-
gyarországról kiküldött plébánosok a
szolgálatban. A rendszerváltás idején is
magyar plébános, Molnár Ottó atya ve-
zette a missziót, aki 23 éven keresztül,
2009-ig fáradhatatlanul végezte szolgá-
latát. 2016 szeptembere óta azonban a
franciaországi magyar hívek lelkipásztor
nélkül maradtak.

A misszió mûködését ettõl kezdve a
párizsi érsekség által kinevezett gazda-
sági és pasztorális tanács alelnökei, Gon-
thier-Romhányi Anna és Szinyei Melin-
da, valamint a tiszteletbeli elnök, Leh Ti-
bor Louis biztosítják az önkéntes tagok-
kal együtt. A hívek lelkigondozását havi
rendszerességgel egy-egy meghívott
magyar pap látja el.

Az így kialakult nehéz helyzet ellené-
re úgy határozott az egyháztanács, hogy
emlékezetes programokkal ünneplik
meg a misszió létrejöttének kilencvene-
dik évfordulóját.

Az ünnepségsorozat kezdeteként iro-
dalmi pályázatot hirdettek. A már hosszú
ideje mûködõ magyar iskola tanárairól,
diákjairól is született egy idõrendi össze-
foglaló. Ezt követõen a felhívásra össze-
gyûlt fényképekbõl szerveztek kiállítást.

Magyarok Nagyasszonya ünnepén
szentmisét tartottak. A misszió székhe-
lyétõl nem messze levõ Sainte-Elisabeth
de Hongrie (Magyarországi Szent Erzsé-
bet)-templom plébánosa, a magyar kö-
zösség barátja, a francia Xavier Snoëk
felajánlotta, hogy híveivel együtt tartsák
meg templomában az ünnepi magyar–
francia nagymisét. A fõcelebráns Cser-
háti Ferenc püspök volt.

„A párizsi magyar lelkészség elhúzódó
nehézségei ellenére örömmel érkeztem
ide, hogy megemlékezzünk a Párizsi Ma-
gyar Katolikus Misszió létrejöttének ki-
lencvenedik évfordulójáról és hálát adjunk
Istennek mindazért a lelki, szellemi, kultu-
rális és karitatív tevékenységért, amelyet
ez a misszió kezdettõl fogva kifejtett” – fo-
galmazott szentbeszédében a püspök.

A szentmisét követõ díszebéden Cser-
háti Ferenc püspök mellett a magyar dip-

lomáciai kar – Károlyi György nagykö-
vet, Lengyel Zita fõkonzul, Posgai And-
rás katonai attasé és Havasi János, a Ba-
lassi Intézet igazgatója – is részt vett, a
francia egyházat a Migránsok Pasztorá-
ciója szervezet igazgatóhelyettese, Chris-
tine Kohler nõvér képviselte.

A hívek kérdéseire válaszolva Cser-
háti Ferenc elmondta, mindent megtesz
annak érdekében, hogy elkötelezett ma-
gyar plébánost találjon a Párizsi Magyar
Katolikus Misszió jövõbeni vezetésére.

Október 10. és 12. között egy kis cso-
port római zarándokúton vett részt a
misszió fennmaradásáért imádkozva. A
Szent Péter téren jelen voltak Ferenc pá-
pa audienciáján, valamint Németh Lász-
ló olaszországi magyar fõlelkész celeb-
rált szentmisét számukra a Szent István
Ház kápolnájában.

A jubileumi ünnepsorozat lezárása-
ként október 15-én ünnepi szentmise
keretében emlékeztek az ’56-os forra-
dalomra. A szentmisét Molnár Ottó
egykori plébános mutatta be. A szertar-
tás után Sujánszky Jenõ ’56-os szabad-
ságharcos mondott beszédet, majd meg-
koszorúzták Mindszenty bíboros em-
léktábláját.

Az 1956-os Magyar Forradalom Fran-
cia–Magyar Emlékbizottsága, a magyar
és a francia állam képviselõi, a Párizsi
Magyar Katolikus Misszió tagjai a dia-
dalívnél tartott koszorúzást követõen
meggyújtották az öröklángot a magyar
forradalom hõsi halált halt mártírjai
tiszteletére.

Párizsi Magyar Katolikus Misszió

Ünnepelt a párizsi misszió

A NYUGATRA MENEKÜLT MAGYAROK
Z A R Á N D O K L A T Á R A E M L É K E Z T E K
Mintegy nyolc-tízezer nyugatra menekült magyar vett részt azon a zarándok-

laton, melyet 1947. augusztus 20-án tartottak a bajorországi Altöttingben. Az
esemény 70. évfordulója alkalmából október 21-én a Müncheni Magyar Katoli-
kus Egyházközség újra Altöttingbe hívta a külhoni magyar katolikusokat.

„Végignézek rongyos ruháinkon, té-
pett magyar zászlóinkon, és fáj a szívem,
hogy ilyen koldussorsban kell élnünk –
hangzott el 1947. augusztus 20-án Kótai
Zoltán, a nyugatra menekült magyarok
lelkigondozását ellátó vatikáni megbí-
zott prédikációjában. – Ezért határoztuk
el, hogy eljövünk a Boldogasszonyhoz.
Eljön a magyar nép, és könyörögni fog
azon a földön, ahol ezer esztendõvel ez-
elõtt magyar lovak patái csattogtak az ut-
cák kövezetén és magyar seregek pusztí-
tották a várost. E nagy pusztításból csak
a kegykápolna maradt meg épségben.
Szûz Máriának az õsmagyarok által ép-
ségben hagyott kápolnájába zarándokol-
tunk el az elsõ nagy magyar Mária-tisz-
telõ, Szent István király ünnepén.”

Az 1947-es zarándoklaton az akkori
németországi és ausztriai magyar emig-
ráció minden társadalmi rétege képvisel-
tette magát: a katonatisztek, köztisztvi-
selõk és az Országgyûlés nyugatra me-
nekült tagjai mellett részt vett az esemé-
nyen József királyi fõherceg is. A zarán-
dokok a kegykápolna falán emléktáblát
helyeztek el, melyen Szent István király
látható, amint felajánlja Szûz Máriának a
koronát, de megtalálható rajta a magyar
címer is, azonban a Szent Korona helyét
töviskoszorú foglalja el.

A kerek évforduló alkalmából meg-
rendezett emlékzarándoklat a kegyká-
polna falán 1947-ben elhelyezett emlék-
tábla megkoszorúzásával kezdõdött, ezt
követõen Herbert Hofauer, Altötting pol-
gármestere köszöntötte a zarándokokat.
Az ünnepség keretében Cserháti Ferenc,
a külföldi magyarok lelkipásztori ellátá-
sával megbízott esztergom-budapesti se-

gédpüspök, Spiller Krisztina müncheni
magyar konzul és Funke Attila, a zarán-
doklat szervezõje aláírták a város arany-
könyvét.

Az ünnepi szentmise, melyen több
száz magyar zarándok vett részt, délelõtt
11-kor kezdõdött a Szent Anna-baziliká-
ban. Cserháti Ferenc homíliájában több-
ször is idézett Kótai Zoltán 1947-es be-
szédébõl. Felhívta mind a Magyaror-
szágról érkezõ, mind a németországi ma-
gyar hívek figyelmét, hogy Szent István
király óta történelmünk összefonódik a
Mária-tisztelettel.

A szentmise után a zarándokok „visz-
szakísérték” a kegyszobor másolatát a
kegykápolnához, ahol Cserháti Ferenc
megújította Mindszenty József bíboros
1946. augusztus 25-én Székesfehérvá-
rott elhangzott országfelajánlását. A kegy-
szoborral történõ áldás után Passauban
folytatódott a megemlékezés: a magyar-
országi csoportok Boldog Gizella sírját
koszorúzták meg.

Müncheni Magyar Katolikus
Egyházközség

Aláírták Altötting aranykönyvét
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Gyerekeknek

APRÓSZENTEK
Mindannyian ismerünk szenteket. Ha

szentekre gondolunk, olyan emberek képe
lebeg elõttünk, akik földi életükben magas
fokon gyakorolták az erényeket, bátran
megvallották hitüket, vállalva az ezzel járó
veszélyeket, akár a vértanúságot is. A
szentté avatott személyeket állítja elénk
példaként Egyházunk. Tágabb értelemben
pedig szentnek nevezünk mindenkit, aki
Istennek tetszõ életet él, teljesíti parancsa-
it. De vajon csak az lehet szent, aki egy
hosszú, több évtizedes emberéletet jár vé-
gig Istennek tetszõ módon?

Néhány évvel ezelõtt egy plébániai
kirándulás alkalmával eljutottam a Szent-
földre. A kis csoportunk bejárta Jézus
életének legfontosabb helyszíneit: láttuk
megkeresztelkedésének helyét a Jordán
folyónál, tanításainak színhelyeit, szen-
vedésének és kereszthalálának helyét,
Jeruzsálemet. És persze megtekintettük
Betlehemben a Születés bazilikáját is. A
helyi hagyomány szerint a templom alatt
található az Aprószentek sírja. A sírbar-
langot a 15. század folyamán befalaz-
ták, s nem is tudtak róla sokáig. 1962-
ben vették észre elfalazott bejáratát, s
amikor kibontották, fölfedezték a gö-
rögkereszt alaprajzú sírbarlangot. A ke-
reszt három szárának végében összesen
tizenhárom mélyedést vettek észre.
Ezek a gyermeksírok.

De kik is az Aprószentek? Jézus szü-
letésekor Heródes volt Izrael királya, aki

szinte tébolyultan féltette hatalmát min-
denkitõl. Ebben a helyzetben érkeztek
meg Jeruzsálembe a napkeleti bölcsek,
és azt tudakolták Heródestõl, hogy „Hol
van a zsidók újszülött királya?”. A király
megrettent, és összehívta a véneket,
hogy mondják meg: hol kell megszület-
nie a Messiásnak? Azok így válaszoltak:
Betlehemben, mert így jövendölte Mike-
ás próféta. Heródes ezután ezzel küldte a
napkeleti bölcseket Betlehembe: „Men-
jetek, szerezzetek pontos értesülést a
gyermek felõl. Ha megtaláltátok, jelent-
sétek nekem, hogy én is elmenjek és hó-
doljak neki!” A bölcsek hódoltak a meg-
született Király elõtt, ám álmukban in-
tést kaptak, hogy ne Jeruzsálem felé tér-
jenek haza. Józsefnek pedig megjelent
egy angyal, és arra utasította, hogy Mári-
ával és a kis Jézussal menjenek Egyip-
tomba, mert Heródes meg akarja ölni a
gyermeket. „Amikor Heródes látta, hogy
a bölcsek kijátszották, nagy haragra ger-
jedt és Betlehem egész környékén meg-
öletett minden fiúgyermeket a kétévestõl
lefelé, a bölcsektõl megtudott idõnek
megfelelõen” (Mt 2,13–16). A bölcsek
csillaga ugyanis ekkor már második éve
ragyogott az égen.

A meggyilkolt betlehemi gyermekek-
re emlékezünk december 28-án. Õk az
Aprószentek. Szentek: vérük hullatásá-
val tettek tanúságot Krisztus mellett.

Kovács Péter

M Û V É S Z I S Z I N T R E E M E L T
M É Z E S K A L Á C S V I L Á G
Tari Márta ma is alkot, oktat és kiállít

„Tari Márta mûvészetét megismerve a
mézeskalácsról többé már nemcsak a kis
szívek, huszárok és házikók jutnak eszünk-
be, hanem a népmesék, a mondókák, a ma-
gyar költészet elevenedik meg elõttünk. A
mézeskalács a méz édessége mellett a me-
se, az álom, a játék ízét is felidézi. Az a ter-
mészetes báj, játékosság és gyermeki, a vi-
lágra csodálkozó derû, amely Tari Márta
mûveibõl árad, az alkotás szeretetérõl ta-
núskodik.” A Kis, karácsonyi ének címû
könyv bevezetõjében írta e szavakat tizen-
öt évvel ezelõtt Mádl Dalma asszony. Ezt a
Tari Márta által lakásokba, iskolákba, ga-
lériákba, könyvekbe varázsolt édes ízt, il-
latot, hangulatot azóta is mind többen ke-
resik – a ma nyolcvanöt éves alkotó pedig
csak alkot rendületlenül: most egyszerre
két új falinaptárral lepte meg sajátos mé-
zeskalács-mûvészete kedvelõit.

Tari Márta Csongrádon született és
nevelkedett. A mese, az irodalom, a nép-
mûvészet felfedezésének varázslatos Ti-
sza-parti világában vált felnõtté, vizuális
mûvészet iránti vonzódása is gyermek-
kori élményeiben gyökerezik. A Képzõ-
mûvészeti Fõiskola elvégzése után pá-
lyája a rajzpedagógia útjára vezette: há-
rom évtizeden keresztül – elõbb a rákos-
palotai gimnáziumban, majd a Német-
völgyi úti általános iskolában – fürkészte
és formálta a gyermeki lelkületet s azok
is az övét. A Tanítóképzõ Fõiskola esti
tagozatán is oktatott. Mindeközben fel-
nevelte – egy idõ után egyedül – és dip-
lomához juttatta három gyermekét.

Nyugalomba vonulása után az Óvó-
nõképzõ Szakközépiskolában tanított,
ahol advent idõszakában illatos mézes
tésztából különféle formákat készített di-
ákjaival. „Addig nem mézeseztem, de
akkor kértem valakitõl egy receptet. A
tanítványaim nagyon kedvelték ezt a
technikát, és ez engem is lelkesített” – te-
kint vissza a kezdetekre a mûvésznõ. A
következõ évben öt Mária nevû mûvész-
kollégájának különféle Madonnákat, kis
Mária-szobrocskákat formázott névnap-
jukra. Közülük egyik az Angelika-kiállí-
tások szervezõje volt, és máris megbízta
Tari Mártát, hogy készítsen angyalkákat
a Batthyány téri irodalmi cukrászda kiál-
lítására. A mézesfigurák akkora sikert
arattak, hogy még Prágába is meghívták
õket, Tari Márta következõ adventi alko-
tásait pedig az Angelikából országos
vándorkiállításra hívták, többek között
Gyõrbe, Szombathelyre, Sárvárra, Sze-
gedre. Azóta Európa-szerte mintegy
negyven egyéni kiállítása volt és több
közös tárlaton is részt vett.

Munkáin, írja róla Lehoczky Leopol-
dina, „megjelennek az Ó- és Újszövetség
biblikus jelenetei, sorra a szentek, mind
emberközelien: olykor esendõen, de
mindig derûsen és kedvesen. Néhol a je-
lenetek magukért beszélnek, másutt
Ady-, Kosztolányi-, Babits-idézetekkel
is ékesíti õket”. Mindez több könyvben,
kártya- és memóriajátékon is látható,
több mint két évtizede pedig kiadója, az
Excenter Demo Stúdió jóvoltából forga-
tós falinaptárakkal lepi meg a mézes kü-
lönlegességek látványát kedvelõket. Idén
két naptárral is jelentkezett: a Mézescsók
mellett az Édes Erdély címûvel külhoni
nemzettestvéreinek kedveskedik.

Az agyagozással is foglalkozó Tari
Márta – terrakottából dombormûveket és
körplasztikákat készít – nemcsak képzõ-
mûvész, hanem elkötelezett pedagógus is:
nagy figyelmet fordít arra, hogy mûveivel
tanítson, inspiráljon. Módszertani foglal-
kozásai keretében különösen az adventi
idõszakban hívja kreatív kísérletezésre, az
anyaggal való játékra az érdeklõdõket. Ki-
állításain is már több alkalommal megmu-
tatta gyermekeknek és felnõtteknek mé-
zespraktikáit, a mézesgyúrás fortélyait.

A mézestésztával való míves foglal-
kozás után pedig a Karácsonyt családja
körében tölti. Gyermekeivel, unokáival
Biblia-olvasással, közös énekléssel és
zenéléssel töltik a Szentestét. Mindig
visz nekik angyalkákat is, noha ilyenkor
nem a külsõségeket, hanem a beszélge-
tést tartja fontosnak.

„A tevékenységem, a hivatásom éltet”
– mondja Tari Márta. Áldott ünnepet és
még sok termékeny esztendõt kívánunk
neki, Õrangyal alkotásával pedig min-
den kedves olvasónknak!

Varga Gabriella

ÉVNYITÓ SZENTMISE A RÓMAI PÁPAI
M A G Y A R I N T É Z E T B E N

Magyarok Nagyasszonyának fõünne-
pén, október 8-án a Pápai Magyar Intézet
protektora, Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek nyitotta meg
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia fenntartásában mûködõ római intéz-
mény új akadémiai évét. Jelen voltak az
Intézetet felügyelõ Vigliancia Bizottság
tagjai, Szentmártoni Mihály jezsuita,
Kovács Gergely pápai káplán és Melo
Lajos domonkos.

Az ünnepi szentmise homíliájában a
bíboros kiemelte, hogy Szûz Mária az
emberiség történetében fordulópont, hi-
szen az Õ kimondott igenje megváltozta-
tott mindent: elõtte csupán sejtések és
ígéretek voltak a birtokában, utána azon-
ban Jézus Krisztusban a megváltás mûve
beteljesesedett, valósággá lett. Az embe-
riség fejlõdése során különbözõ csopor-
tokba, nemzetekbe rendezõdött, melyek
saját kultúrával és történelemmel rendel-
keznek, a Teremtõ gazdag ajándékaként.

A kinyilatkoztatás pedig tudomást vesz a
nemzetekrõl. Az utolsó ítéletrõl szóló
beszédében például maga Jézus is említi
õket. A népeknek a Biblia szerint angya-
la van. Az egyes nemzetek gyakran vá-
lasztottak maguknak patrónust, közülük
is kiemelkedik a Szûzanya, hiszen õt sok
nemzet, így a magyar is Nagyasszonya-
ként, védõszentjeként tiszteli. Ez a párt-
fogás azonban kétoldalú: egyrészt re-
méljük az õ oltalmát nemzetünkre, éle-
tünkre, másrészt azonban ez minket is
kötelez. Nekünk is igent kell mondani Is-
ten tervére. A Pápai Magyar Intézet la-
kói, itt tanuló ösztöndíjasai különösen is
kérjék az õ közbenjárását, hogy Máriá-
hoz hasonlóan be tudják teljesíteni azt a
küldetést, amely miatt Rómába érkeztek,
igent tudjanak mondani Isten tervére né-
pünk és Egyházunk életében. Tanulmá-
nyaik alapján közvetíthessék is Szent
akaratát mások felé.

PMI

A H I T L É N Y E G E A B I Z A L O M
Nagy ünnepnap van. A meghívottak

mosolyogva köszöntik egymást, majd be-
szédbe elegyednek. Te ott állsz kicsit fél-
rehúzódva. Nem ismerlek, ezért odame-
gyek hozzád, bemutatkozom és köszönte-
lek. Kérdezem, honnan jössz? Mondod,
hogy új vagy és csak pár hónapig maradsz
itt, Stuttgartban. Udvariasan kérdezel Te
is a munkám felõl. Nagy vonalakban
ecsetelem, hogy a „lelkészi” hivatás
mennyi szépséget rejt magában. Különö-
sen az emberekkel való törõdés az, mon-
dom, ami értelmet ad papi életemnek…

„És mit ajánlana a ‚lelkész úr’ annak,
aki most ismerkedne a vallással? Mi a
vallás leglényegesebb és az élet számára
leghasznosabb vonása?” – kérdezed.

„A bizalom gyakorlása.” – felelem
gondolkodás nélkül.

„És azt hogyan kell?” – kérdezel
vissza kíváncsian.

„Két pillanatfelvétel jut eszembe, amit
soha nem fogok elfelejteni – a tengeren.”
– mondom, majd mesélni kezdek.

„Az anyuka élvezi a hullámokat. Be-
le-beleveti magát a habokba és nevet a
boldogságtól. Kisfia, talán másfél éves,
kis lapátkájával a homokban játszik. Hir-
telen felnéz, észreveszi az anyukáját és
feléje tipeg. Az elsõ kis hullámok körül-
nyaldossák a lábát. Õ kissé meginog, de
talpon marad. Ismét felnéz, s amikor új-
fent megpillantja anyukája nevetõ arcát,
tovább indul, addig, míg az elsõ nagyobb
hullám ledönti a lábáról. Feláll, majd
anyukája nevetõ arcába néz, és félelem
nélkül tovább indul, míg az anyukája
erõs karjai föl nem fogják.

Egy másik kép.
Egy tíz év körüli fiúcska a tenger-

parti homokban várat épít tacskó ku-
tyája köré. Az ülve marad, semmi féle-
lem nem látszik a viselkedésén, jólle-
het az õt körülvevõ magas falak már
majdnem egészen készen vannak.
Nyugodt, hisz gazdija minduntalan rá-
néz, és meleg, megnyugtató hangon
beszél hozzá…

Nekünk, embereknek, szükségünk van
valakire vagy valamire, akire vagy amire
felnézhetünk, akiben vagy amiben meg-
bízhatunk, ha az élet hullámai elboríta-
nak, vagy a falak, amelyeket nem aka-
runk, körülöttünk bezárulnak.

Mi, emberek, mert így vagyunk te-
remtve, mindent el tudunk viselni, cso-
dákra vagyunk képesek, ha valaki vagy
valami nagyobbat ismerünk meg, mint a
félelmünk.

Hogy ki vagy mi ez a nagyobb? Min-
denki maga dönti el.

Mi, hívõk, azt mondjuk, hogy Isten.
Ha benne bízunk, akkor minden félel-

münket le tudjuk gyõzni.
Ugyanis egyedül Õ nagyobb a félel-

münknél!“
Elgondolkodva bólogatsz…
A rendezõk lassan jelzik, hogy kezdõ-

dik az ünnepség…
Elköszönünk hát egymástól, és beme-

gyünk…
Vajon sikerült-e Veled megértetnem,

hogy mi az Istenbe vetett hit lényege?
Nem tudom, de imádkozom azért,

hogy Te is legyõzhesd félelmeidet…
Tempfli Imre

A társadalmak hagyományainak ismere-
te és megbecsülése terén pótolhatatlan
feladatot töltenek be az öregek. És nem
ritka dolog, hogy a nagyszülõk, a nagy
korkülönbség ellenére, jobban megtalál-
ják a hangot a fiatalokkal, mint a szüleik.

Szép szokás a japánoknál, hogy a
naptárban nemzeti ünnep az „öregek
tiszteletének a napja”, amelyen minden
közösségben: a családban, a munkahe-

lyen, az öregotthonokban stb. hálával
megünneplik az öregeket, és méltatják
teljesítményeiket. A japán vonatokon és
egyéb tömegközlekedési eszközökön min-
dig ki vannak jelölve az úgynevezett
„ezüst székek” (silver seat), amelyek az
„ezüsthajú, õsz” idõsek számára vannak
fenntartva.

Imádkozzunk, hogy a keresztény tár-
sadalmakban is megkapják az idõsek azt
a tiszteletet, és azt a szerepet, amely a
társadalom egészséges fejlõdése számá-
ra elengedhetetlenül szükséges.

Nemeshegyi Péter SJ

IMASZÁNDÉK...
(Folytatás a 2. oldalról)
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Ha a görög mitológiából ismert mú-
zsák, a mûvészetek és tudományok isten-
nõi hallhatták volna az ókori Rómában
Cicero szónoklatait, talán hallgattak
volna a harcok, a háborúk idején. De hi-
ába vált klasszikussá a jeles író-filozó-
fus kijelentése, mely szerint „inter arma
silent musae”, azaz „háborúban hall-
gatnak a múzsák”, hiába igazolták ezt
évezredes tapasztalatok, ha valósággá
váltak a cáfolatok is.

„Nem tudok zenét szerezni akkor, mi-
kor a frontokon egymást öli a világ” –
szoktuk idézni Kálmán Imrét, amikor
szóba kerül a Csárdáskirálynõ címû
nagyoperett születése. Mert a Csárdás-
királynõ megszületett! A Nagy Háború
idején! Az 1915. november 17-i bécsi és
az 1916. november 3-i budapesti premi-
er után 1917-ben, amikor a frontokon
még egymást ölte a világ, már a moszk-
vai és szentpétervári közönség is láthat-
ta ezt az operettet, és ráadásként elké-
szült a Broadway-változat.

Persze Kálmán Imrét nem a fronton
csókolta homlokon a múzsa. De azok a
mûvészek is megalkották remekmûvei-
ket, akik részt vettek a háborúban.

Így például az olasz hadszíntéren
megélt élményei alapján írta meg az
amerikai Ernest Hemingway a Búcsú a
fegyverektõl címû regényét, mely meg-
hozta számára az ismertséget és az el-
ismertséget. A német Erich Maria Re-
marque is saját tapasztalataira ala-
pozva vetette papírra a Nyugaton a
helyzet változatlan címû háborúelle-
nes remekmûvét.

Igaz, ezek a regények csak a háború
után jelentek meg, viszont a nagybá-
nyai születésû Tersánszky Józsi Jenõ
katonaként lett igazán író. Õ is önkén-
tesként indult a háborúba. 1914 novem-
berétõl a galíciai hadszíntéren teljesí-
tett szolgálatot, majd délre, Isztriába
vezényelték, aztán Isonzó következett,
és részt vett a híres piavei csatában, az-
tán 1918 õszén olasz fogságba került,
csak 1919 augusztusában térhetett ha-
za. Viszont írásai korábban is megje-
lentek Budapesten. Leveleiben, napló-
jegyzeteiben elõbb derûsen, hetykén fo-
galmazott, humorral próbálta palástol-
ni: tévedett, amikor hitt a hamis szó-
noklatoknak, a propagandaszövegek-
nek. De már 1915. április 4-én megfo-
galmazta: „Alapjában a dolgok egysze-
rûek. A rablógyilkos, aki pénzért öl,
akár hogy gyermekeinek vagy magának
javait gyarapítsa, ugyanazt cselekszi,
mint egy nemzet, amely háborúzik. De a
háború még valamivel becstelenebb,
mert nem az éhes tömeg dolga, hanem a
piócáiké.”

A magyar háborúellenes irodalom
egyik kiemelkedõ alkotása lett Tersán-
szky mûve, a Viszontlátásra, drága. A
Nyugat folyóirat 1916-ban sorozatban
közölte a regényt. És ebben a lapban je-
lent meg a róla szóló méltatás is Ady
Endrétõl. Azt írta a költõ: „Voltakép-
pen Tersánszky Józsi Jenõ háborús re-
génye az én mostani háborús olvasmá-
nyaim közül talán az elsõ igazi háborús
regény. Titkos mottója mintha ez volna,
hiszen igaz, háború, sõt Háború van, de
ember is van, embersors is van, s a gép-
fegyver sem pattoghat ember nélkül, s
ha nincs ember, kire?”

Tersánszky a regény végére illesz-
tett Epilóg-félében Isonzó mellõl küldte
üdvözöltét az olvasónak. A keltezés
szerint 1916 augusztusában üzenete
nekünk: „elhihetik, hogy kissé már
sokallva is élményekben való gyarapo-
dásom.” Pedig hol volt akkor még 1917
novembere, az I. piavei csata kezdete, a
caporettói áttörés, a támadás, az ellen-
támadás, a kapituláció…?! És hol le-
hettek a múzsák?! Errõl az író is hall-
gatott.

Filip Gabriella

MÚZSÁK

Margittai Gábor nyár
elején megjelent könyvé-
nek alcíme lehetne akár
„düledezõ templomok” is,
mert a szerzõ az erdélyi
történelmi családok Ro-
mániában élõ, illetve a
kommunizmus bukása után
oda visszatért tagjainak
felkeresése során beszá-
mol arról is, hogy fõkép-
pen az egykor szászok
lakta vidékeken az úgy-
nevezett vártemplomokat
az enyészet fenyegeti. A
hívek, papjaikkal együtt
tömegesen „visszatértek”
az óhazába, azaz a volt
nyugatnémet kormány bõ-
ségesen guruló márkái el-
lenében elhagyhatták Ce-
ausescu Romániáját.

Margittai Gábor és fe-
lesége, Major Anita azon-
ban nem a szászoknak
akart emléket állítani,
amikor Erdélyt keresz-
tül-kasul bejárta, hanem
arra keresett választ,
hogy a térség egykori fõ-
nemes családjai miként
küzdenek a második világ-
háború után elkobzott bir-
tokaik viszszaszerzéséért,
pusztulásra ítélt kastélya-
ik helyrehozataláért. A
tetszetõs kiállítású és szá-
mos, dokumentumértékû
fényképpel illusztrált kö-
tet beszámol a Teleki-, a
Bánffy-, a Bethlen-, a Mi-
kes-, az Apor és a Hal-
ler-család megpróbáltatá-
sairól, amelyeknek a kom-
munizmus idején ki vol-
tak téve. A „Tiltott kas-
tély” olvasói megismerik
azt a harcmodort is,
amellyel az arisztokraták-
nak fel kellett vértezniök
magukat az igencsak fur-
fangos román jogalkal-
mazással szemben, mert a
rendszerváltást követõen

hozott restitúciós törvény
ugyan makulátlannak tû-
nik, viszont alkalmazása
annyira körmönfont, hogy
a szerzõ által megszólal-
tatott személyek közül
többen is azt vallották,
hogy leginkább a jogos
igénylõk türelmének fel-
morzsolását és anyagi ki-
véreztetését szolgálja.
Ehhez kiváló hátszelet
biztosít a mûemlékfelü-
gyelet, lényegében ugyan-
csak az egykori tulajdo-
nosok elrettentését célzó
követelményeivel.

Margittai Gábor író,
újságíró és irodalomtörté-
nész, éveken keresztül
folytatott kutatómunkájá-
nak eredményeképpen
betekintést nyújt a „Til-
tott kastély” címû kötet-
ben szereplõ családok
sorsába is. Kálváriájuk
1949. március elején kez-
dõdött, amikor elûzték
õket kastélyaikból és do-
hos pincelakásokba, ned-
ves mosókonyhákba, sõt
ólakba kényszerítették
õket. Nem ritkán 6-8 tagú
családoknak 9 négyzet-
méteren kellett élniük.
Hányatott sorsuk ellenére
a mai napig megõrizték

emberi méltóságukat, mû-
veltségüket, neveltetésü-
ket, amit még a hirhedt
román titkosrendõrség, a
Securitate sem tudott ki-
verni belõlük. A román
kommunista rendszer sze-
mében kettõs bûnük volt:
magyarok voltak és fõne-
mesi származásúak. A ki-
sajátított kastélyokat – ha
a második világháború-
ban épen maradtak – fõ-
leg egészségügyi, kato-
nai, vagy mezõgazdasági
intézményekként, vagy
raktárnak használták. Ál-
laguk megõrzésére sem
akkor, sem pedig a rend-
szerváltás után nem sok
gondot fordítottak, így
nem csoda, hogy számos
nagymúltú kastélyt ma
már az összeomlás fenye-
get, és ezt nemegyszer
felgyorsítja a környékbe-
li lakosok kapzsisága,
ami a még mozdítható
tárgyak, sõt gerendák,
oszlopok elhordásában nyil-
vánul meg.

Margittai Gábor köny-
ve azonban bizonyítja azt
is, hogy az egykor törté-
nelemformáló osztály le-
származottai nemegyszer
reménytelennek tûnõ küz-
delmükkel élõ példaként
cáfolják azokat a kommu-
nista rendszer idején ter-
jesztett vádaskodásokat,
hogy csak a fényûzés volt
az életelemük. A könyv
anyagából a szerzõ fele-
sége szervezésében ván-
dorkiállítás is nyílt, és az
év során dokumentum-
film is készül.

Margittai Gábor: Til-
tott kastély – erdélyi törté-
nelmi családok a jóvátétel
útvesztõjében; Külsõ ma-
gyarok Kiadó, Budapest

Vincze András

T I L T O T T K A S T É L YS Z Ü L E T É S N A P
Képzeljünk el egy társaságot. Tizen-

három férfi születésnapot ünnepel. Já-
nost kivéve mind öregebbek az ünnepelt-
nél. Ülnek az asztal körül, mint már
annyiszor, és remélik, még jó néhány-
szor. Az asztalon az ünnepelt kedves
egyszerû ételei: olajban sült hal, kenyér,
gyümölcs és pogácsa. És persze bor, de
ne gondoljunk nagy traktára.

– Még mindig az orromban érzem an-
nak az istállónak a szagát – tûnõdik el
két falat között az ünnepelt.

– Ugyan már... – fakad ki végül Sántha
–, legfeljebb anyád mesélt róla, te meg el-
képzelted. Az ember a csecsemõ korára
sem emlékszik, nemhogy a születésére...

– De ha mondom...
– A gyaluforgács szagára emlékez-

hetsz, az apád mûhelyébõl...
– Pedig a születés nagy megrázkódtatás,

kellene, hogy emlékezzék rá az ember. Em-
lékezni kellene mindenre... Nektek is azt
mondom mindig... Remélem, nem hiába...

– Már megint – sóhajt indulatosan
Sántha.

– Ma ünnepeljünk – mondja Halász, s
békítõleg néz Sánthára és kérlelõn az
ünnepeltre. – Ma csak ünnepeljünk!
Olyan jó volna semmi mást nem csinál-
ni, csak ünnepelni, bort inni, és semmi-
ségekrõl beszélgetni.

– Õ nem tud beszélgetni. Csak taní-
tani... Holnap megint tovább indu-
lunk… – Sántha újból az ünnepelt felé
fordul –, te sietsz majd elöl, mi meg
caplatunk a nyomodban, én meg a lá-
bamat is húzom... Rendben, megszok-
tuk... De ma lassítsunk...

– Jól megkaptam... A születésnapomon...
– Jaj, bocsáss meg – dünnyögi riad-

tan Sántha is, Halász is.
– Nem, semmi baj... Lehet, hogy iga-

zatok van. De szorít az idõ, és annyi min-
dent kellene még megértetnem veletek...

Hallgatnak, és újra körbejár a serleg.
Megint az ünnepelt szólal meg eltûnõdve.

– Az emberélet útjának...
– ... felén... – folytatja a pillanatnyi

csöndben a verssort a költészetre fogé-
kony János.

– Felén? A végén inkább...
Halk szavai ott lebegnek a figyelem

és meghökkenés csöndjében. Megáll a
levegõben a falattal a száj felé mozdu-
ló kéz.

– Harminckét éves vagy, egészsé-
ges... – rázza a fejét Vámos.

– Tanítónk vagy, mesterünk, de azért
te is tanulhatnál valamit tõlünk, idõseb-
bektõl – fakad ki Halász.

Meglepett csodálkozással fordulnak
Halász felé az arcok.

– Tudom, mirõl beszélsz. Épp azért
mondom, amit mondok. Itt az ideje an-
nak, hogy megnõsülj, családot alapíts...
Kérlek, ne szakíts félbe! Tudom, hogy
arra gondolsz, elõbb-utóbb elfognak és
bebörtönöznek, sõt talán még... De mi
lesz akkor mindabból, amirõl évek óta
beszélsz nekünk? Igazság meg szabadu-
lás... Alapíts családot, mondom. Akkor
lesznek, akikért aggódhatsz. Akkor majd
óvatosabban beszélsz... Ezekkel szem-
ben csak az óvatosság használ... Magad
ellen és mi ellenünk hangolod a hatósá-
gokat, te magad veszélyezteted azt, amit
ígérsz nekünk... Legföljebb a felénél jár-
hatsz az utadnak, ha az a te utad, amirõl
beszéltél. Hidd ezt el nekem, az öregebb-
nek, tapasztaltabbnak...

– Halász, Halász, te még mindig nem
értesz semmit...

Az ünnepelt hangjában se meglepe-
tés, se csalódás. Végignéz a társaságon,
belekortyol a boros serlegbe, majd to-
vább adja Jánosnak, és közben arra
gondol, hogy jövõre, azok után, amik
történni fognak, vajon megünneplik-e a
születésnapját. Nélküle. Õk, tizenketten.
Azaz csak tizenegyen. Hiszen addigra
Sántha se lesz már köztük.

Kipke Tamás

Egyre több szó esik az
„öreg földrész” jövõjérõl,
jeléül annak, hogy valami
nagyon nincs rendben Eu-
rópában, és sokan érzik,
hogy sürgõs szükség van
az okos és felelõsségteljes
párbeszédre és tettekre.

Az Európai Unió tagálla-
mai püspöki konferenciái-
nak bizottsága (COMECE)
a Vatikánba hívta meg az
európai politikai, gazdasá-
gi és társadalmi életjeles
szakértõit egy „Európa új-
ragondolása” (Re-thinking
Europe) címû tanácsko-
zásra. Tulajdonképpen az
Európai Unió jövõjérõl
van szó. A püspöki bizott-
ság helyettes fõtitkára tá-
volról sem az egyetlen,
aki aggodalommal állapí-
totta meg, hogy végre már
nemcsak az EU szervezeti
kérdéseirõl kellene beszél-
ni, hanem alapvetõ politi-
kai teendõkrõl. Ez a pár-
beszéd az európai katoli-
kus egyház és politika
képviselõi között igen
fontos.

Pat Cox, az Európai
Parlament egykori ír elnö-

ke az EU kialakulásáról,
fejlõdésérõl és mai kihí-
vásairól tartott elõadást,
amit vita követett. A ta-
nácskozásról remélhetõ-
leg még sok fontos és ér-
dekes részletet fogunk
megismerni, ha az el-
hangzott hozzászólások
ismertté válnak.

A COMECE elnöke,
Reinhard Marx müncheni
bíboros érsek nyilatkoza-
tának néhány részlete már
október 23-án felkelthette
a figyelmünket. Több meg-
értést kívánt a jelenlegi
kelet-európai társadalmi
fejlõdés iránt: „Tisztelet-
ben kell tartanunk, hogy a
kelet-európai országok-
nak sajátos történelme
van” – mondta a bíboros
Bonnban a KNA-nak és a
Vatikáni Rádiónak adott

interjúban. Emlékeztetett
arra, hogy ezeknek az or-
szágoknak – köztük Ma-
gyarországnak is – füg-
getlenségét, önazonossá-
gát a 20. században több-
szörösen megsértették.
Mostani útkeresésükre te-
kintettel kell lenni.

Az Egyház kezdettõl
fogva az európai egység-
folyamatot támogatja és
továbbra is ezt teszi. „A
20. század katasztrofális
eseményei után ezt a bé-
kefolyamatot a pápák is
mindig támogatták” –
mondta a bíboros. Mindig
arra bátorították a püspö-
köket, hogy ezt az „Euró-
pa-kísérletet” támogas-
sák. Európa újra meg újra
válságokat él át, pénz-
ügyi, gazdasági és mene-
kültválságokat. „Most
döntenünk kell, mi le-
gyen az Európai Unióból
a következõ évtizedek-
ben. A Katolikus Egy-
háznak most lehetõsé-
get kell adnia a párbe-
szédre. Megértésre van
ehhez szükség.”

Rosdy Pál

E U R Ó P A J Ö V Õ J É R Õ L

A kötet borítója
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AMERIKA ELSÕ MAGYAR TEMPLOMA
125 éves a clevelandi Szent Erzsébet Plébánia

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébá-
nia hívei püspöki szentmisében adtak há-
lát egyházközségük alapításának 125.
évfordulója alkalmából október 15-én az
egyesült államokbeli Clevelandben.

Az Amerikai Egyesült Államok elsõ
magyar katolikus egyházközségének
alapítása és templomának építése Böhm
Károly plébános nevéhez fûzõdik, aki-
nek kiküldetését 1892-ben a clevelandi
püspök kérte Vaszary Kolos esztergomi
érsektõl.

A jubileumi ünnepségen részt vevõ
vendégeket, többek között a Clevelandi
Egyházmegye új fõpásztorát, Nelson J.
Perez püspököt, Roger Gries segédpüs-
pököt, Gary Hoover bencés apátot, vala-
mint Kiss G. Barnabás ferences szerze-
test, a detroiti Szent Kereszt magyar egy-
házközség plébánosát, a Külföldi Katoli-
kus Magyar Lelkipásztori Szolgálat észak-
amerikai delegátusát, Bona Richardot, a
Clevelandi Egyházmegye egyházi bíró-
ságának tisztviselõjét, Mezei Andrást, a
clevelandi Szent Imre magyar egyház-
község kormányzóját, illetve a magyar
kormány képviselõit – Szilágyi Péter
nemzetpolitikáért felelõs helyettes ál-
lamtitkárt és Bencsik Zita Ilona chicagói
fõkonzult – a szentmise kezdetén Antal
András plébános köszöntötte. „Kérjük
együtt a gondviselõ Istent, hogy az Õ
szent akarata szerint a Szent Erzsé-
bet-templom továbbra is Isten dicsõsé-
gét, Egyházunk javát és a lelkek üdvét
szolgálja” – fogalmazott.

A szentmisén magyar és angol nyelven
olvasták fel a szentírási olvasmányokat.
Az angol nyelvû homíliát Roger Gries se-
gédpüspök mondta. Gondolatait az elsõ ol-
vasmány (Iz 25,6–10a) üzenetéhez fûzte:
Isten jósága kiárad minden népre; az õ jó-

ságának jelképe a bõséges lakoma,
amelyre mindenki meghívást kapott.

Szentbeszédében a fõpásztor felidézte
életébõl azokat az apró történeteket, me-
lyek magyar emberekhez és közösségek-
hez fûzõdnek, akikkel bencés tanárként
és papként találkozott.

Kiss G. Barnabás ferences szerzetes –
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott esz-
tergom-budapesti segédpüspök küldöt-
teként – magyar nyelvû szentbeszédének
végén hangsúlyozta: „Hosszú út vezetett
idáig… A 125 évvel ezelõtt alapított
egyházközség és ez a felszentelt temp-
lom a kegyelem közvetítõje. Ma hálát
adunk az Úrnak a magyarság elsõ egy-
házközségéért és templomáért itt, Ame-
rikában. Az alapítók és elõdök ránk ha-
gyott öröksége ma is bátorít, hogy mi is
kapcsoljuk össze életünkben a magyar-
ság ügyét az Isten ügyével. Ápoljuk õse-
ink örökségét, a Szent István-i öröksé-
get, a keresztény és magyar kultúrát, a
buzgó vallásosságot és egymás megbe-
csülését, intézményeik támogatását és
segítését. Tartsunk össze a nagy idegen-
ben, távol hazánktól, hogy itt otthonra ta-
láljon sok Istent keresõ és szeretõ ember.

Ez a templom Isten háza, az Egyház
képe, a mennyország elõcsarnoka és az
imádság háza – fogalmazott Kiss G.
Barnabás. – Megszámlálhatatlan kegye-
lem forrása ez a szent hely. Keresztelõk,
elsõáldozások, szentgyónások, bérmá-
lások, házasságkötések, betegek meg-
erõsítése, gyászolók vigasztalása, ifjú
párok házasságkötése… öröm és bánat,
mennyi elmondott fohász és kérés, pa-
nasz és hála, szentmise és különbözõ áj-
tatosság, ünneplés és emlékezés, amire
most visszatekintünk… Szeressük temp-

lomunkban az Egyházat, ragaszkodjunk
hozzá. Ezen a jubileumon is érvényes
Szent Ágoston üzenete: »Nem lehet
senkinek Isten az atyja, akinek nem
anyja az Egyház.«

Adja az Úr, hogy ez a templom és plé-
bánia sokak otthona legyen – fohászko-
dott a ferences szerzetes. – Áldja meg
mindazokat, akik munkájukkal, áldozat-
vállalásukkal és anyagi támogatásukkal

hozzájárultak e templom megújulásá-
hoz, és az egyházközség sorsát ma is szí-
vükön viselik. Adja az Úristen, hogy ezt
a házat mindig eleven lelki és közösségi
élet töltse meg!”

A teljesen felújított templomban több
mint ötszázan vettek részt a hálaadó
szentmisén; szerzetesnõvérek, cserké-
szek és különbözõ magyar egyesületek
képviselõi. Nelson püspök a szentmise
záró áldása elõtt köszönetét fejezte ki,
hogy részt vehetett a jubileumi ünnepen.

A szentmisét követõ ünnepség elején
Cleveland polgármestere, Frank G. Jack-
son is megjelent, az évforduló alkalmá-
ból gratulált a magyar közösségnek.
Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár átadta a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának oklevelét Antal András plébá-
nosnak. Ezután Bencsik Zita Ilona chica-
gói fõkonzul is szólt a jelenlévõkhöz.

Az ünnepség végén Antal András plé-
bános megemlékezése hangzott el. Fel-
idézte mindazok áldozatos munkáját,
akik az elmúlt 125 évben hozzájárultak a
közösség életéhez. „Az egyházközség
vezetõ papjai és kisegítõi az évtizedek
folyamán sokszor nagyon nehéz körül-
mények között, becsülettel helytálltak,
mint hûséges pásztorok Krisztus nyom-
dokain vezették és védték a nyájat” – fo-
galmazott. Szeretettel emlékezett meg a
szerzetes nõvérekrõl és a világi tanítók-
ról, akik a Szent Erzsébet-templom isko-
lájában több mint hetven éven át tanítot-
tak és nevelték a fiatalságot. Köszönetét
fejezte ki mindazon híveknek, akik hûsé-
gesek maradtak a Szent Erzsébet-temp-
lomhoz, illetve akik az õ lelkipásztori
szolgálata ideje alatt segítettek, hogy az
egyházközség megújuljon és erõsödjön.

„Visszatekintve az elmúlt 125 évre el-
sõsorban és mindenekfölött a gondviselõ
Istennek mondunk köszönetet, hogy ál-
dásával kísérte és megtartotta templo-
munkat. Nem tudjuk, hogy mit hoz a hol-
nap. Ezért nem mondhatunk jóslatokat,
hanem egyházközségünket, templomá-
val és híveivel együtt imádságos lélekkel
továbbra is a gondviselõ Isten oltalmába
ajánljuk” – zárta beszédét a plébános.

Kiss G. Barnabás OFM/
Szent Kereszt magyar egyházközség

Püspöki szentmise Clevelandben

„ÁLLOK ISTENÉRT, EGYHÁZÉRT,
HAZÁÉRT…”

Emlékezés Mindszenty Józsefre és az ’56-os áldozatokra a Pázmáneumban

A 61 évvel ezelõtti 1956-os forradalomra, valamint Mindszenty József bíbo-
ros Bécsbe érkezésének 46. évfordulójára emlékeztek a bécsi Collegium Pázmá-
neumban október 23-án.

Az ünnepség a szokásoknak megfele-
lõen szentmisével kezdõdött, amit Bosák
Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye nyugalmazott
püspöke celebrált.

Beszédének központi
üzenete a megemlékezés
értelmérõl és a haza fo-
galmáról szólt. A törté-
nelmi eseményekre való
emlékezés nem csupán
nosztalgia a letûnt korok
és hõstettek felett –
mondta. Kötelességünk,
hogy újból és újból fel-
színre hozzuk azokat az
értékeket, melyeket õse-
ink örökségként hagytak
ránk. Feladatunk ezt
megõrizni és továbbadni a jövõ generá-
ciónak.

Ezen a napon emlékezünk az 1956-
os hõsökre, akik a kommunista ideoló-
giai rendszer elnyomásából akartak ki-
törni. A szabadságukért áldozatokat is
hoztak. Mindszenty József esztergomi
bíborost, hercegprímást elõbb a nyilas,
majd az ateista, kommunista rendszer
akarta félreállítani, de õ kitartó hõsies-
séggel állt helyt ezekben az években, a
meghurcoltatás és börtön évei után is
Egyháza, hazája, népe szolgálatában.
Végül 1971-ben rákényszerült, hogy
elhagyja hazáját és ezt követõen életé-
nek, szolgálatának utolsó állomáshelye
Bécsben a Collegium Pázmáneum lett.
Felmentése után a világ minden ma-
gyarlakta országát felkereste, és meg-
látogatta híveit.

A szentmisét követõen került sor a
Pázmáneum földszintjén a Mindszenty-
emléktábla megkoszorúzására. A rendez-

vény házigazdája, Varga
János, a Collegium Páz-
máneum rektora kö-
szöntötte az egybegyûl-
teket, majd Perényi Já-
nos rendkívüli és meg-
hatalmazott bécsi nagy-
követ szólt az egybe-
gyûltekhez. Beszédében
Mindszenty József bí-
boros, hercegprímás leg-
fontosabb állomáshe-
lyeirõl, megpróbáltatá-
sairól, helytállásáról em-
lékezett meg, hangsú-
lyozva a bíboros állha-

tatosságát. Megalkuvás nélkül népének
szolgálatában állt. Nem tántorították el
küldetéstudatában semmilyen módszer-
rel vagy vádakkal. Örömének adott han-
got, hogy a bíboros boldoggá avatási
ügye jó úton halad és remélhetõleg miha-
marabb a boldogok sorában tisztelhetjük
õt. A boldoggá avatásáért elmondott
imádság után következett a koszorúk el-
helyezése. Perényi János nagykövet; a
Kaláka-Club elnöke, Wurst Erzsébet; az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetsége nevében
Sass Judit igazgató, végezetül a Colle-
gium Pázmáneum nevében Varga János
rektor atya helyzete el a megemlékezés
koszúrúját. A rendezvény a magyar him-
nusz eléneklésével zárult.

Cseh Csaba KCSP ösztöndíjas
Fotó: Czyzyk László

A BÚZÁSBESENYÕI EGYHÁZKÖZSÉG
JAKAB ANTAL-DÍJAT VETT ÁT

A Jakab Antal Keresztény Kör
idén nyolcadik alkalommal adta
át az évente legfeljebb három sze-
mélynek vagy közösségnek ado-
mányozható Jakab Antal-emlék-
díjat. A Kolozsi Tibor szobrász-
mûvész bronzplakettjét, díszok-
levelet és ötszáz euró ajándékot
magában foglaló elismerést eb-
ben az évben Jakab Antal hivata-
los búzásbesenyõi kinevezésének
(1966. október 8.) 51. évforduló-
jához kapcsolódóan, 2017. októ-
ber 8-án vette át az idén hármas jubileu-
mot: templomszentelésének 120., plébá-
nialapításának 50., templombõvítésének
pedig 30. évfordulóját ünneplõ, önállóvá
egykor Jakab Antal segítségével váló
búzásbesenyõi katolikus egyházközség.

Magyarok Nagyasszonya ünnepén,
október 8-án Jakab Antal szobrának
megkoszorúzása, majd a Vencser László
és ifj. Czikó László által bemutatott
szentmise után a búzásbesenyõi temp-
lomban a plébániaközösség, s annak ne-
vében ifj. Czikó László plébános átvette
az idei Jakab Antal-díjat. Az eseményen
a kitüntetettet Bakk Antal Pál történe-
lemtanár méltatta. „Egy emlékdíj kiér-
demlése és átvétele megtiszteltetés,
ugyanakkor felelõsség is. Felelõsség a
volt plébános és az egyházközség el-
hunyt tagjai iránt, akik együtt imádkozva
és munkálkodva sikert arattak: helyben
lakó papunk, önálló egyházközségünk,
plébániaépületünk, megnagyobbított temp-
lomunk és megerõsödött hitünk lett” –
fogalmazott laudációjában a falu szülöt-
te. Kifejtette azt is, hogy a búzásbese-
nyõi hívek számára Jakab Antal szemé-
lye a Jó Pásztorral azonosul, aki minden
körülmények között tanúbizonyságot
tett emberségérõl és példás helytállásá-

ról. „Emlékének õrzése és ápolása büsz-
keség, hite, szeretete, mosolya, munkabí-
rása és emberségessége napjainkig mér-
cét jelent. Megtiszteltetés, hogy e falak
között hirdette Isten igéjét, nevelt, okta-
tott. Nem túlzás kijelentenem, hogy Jakab
Antal az volt Búzásbesenyõ számára, aki
Márton Áron Erdély számára. Emléke hi-
tet és erõt ad számunkra s Jakab Antal
életpéldáját követve igyekszünk egyház-
községünk aktív és építõ tagjai lenni” –
hangsúlyozta Bakk Antal Pál.

Ifj. Czikó László plébános, miután kö-
zössége nevében a példaértékû törekvése-
kért és megvalósításokért kiérdemelt elis-
merést Varga Gabriellától és Vencser
Lászlótól átvette, válaszszavaiban ezt
mondta: „Meglepõdtünk, hogy figyelem-
mel követik egyházközségünk életét, s ez
jólesik, mert erõsíti azt a személyességet,
ami az életünket kell jellemezze az Isten-
nel és az egymással való kapcsolatban. A
meglepettségünket ma felváltotta az
öröm. Isten fizesse a közösség nevében!
Törekszünk továbbra is töretlenül ápolni
Jakab Antal püspök emlékét, és az Isten
útján egyre nagyobb szeretetben járni.”

E helyütt is szeretettel gratulálunk a
besenyõi plébániának!

Jakab Antal Keresztény Kör

Perényi János nagykövet

„Emléke hitet és erõt ad”
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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.

***

E L H U N Y T A B R A Z Í L I A I M A G Y A R
B E N C É S M O N O S T O R E L S Õ A P Á T J A
Linka Ödön Ernõ OSB a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja és a São

Pauló-i Szent Gellért Apátság apátja életének 92., szerzetességének 74., áldozó-
papságának 69. évében a betegek szentségével megerõsítve október 4-én haza-
tért Mennyei Atyjához.

Az elhunyt apátot október 5-én São
Paulóban a Szent Gellért Apátság temp-
lomában bemutatott gyászmisét követõ-
en temették el a templom kriptájában.

Linka Ödön 1925. december 12-én szü-
letett Kemenespálfán. 1944. május 25-én
öltözött be Pannonhalmán. Elsõfogadal-
mat 1946. május 25-én, örökfogadalmat
1949. április 19-én tett, áldozópappá 1949.
július 10-én szentelték. 1949–50-ben fe-
jezte be tanulmányait Pannonhalmán.
1950 és 1953 között mint káplán és kántor
szolgált Ménfõcsanakon, 1953-tól 1959-ig
kántor volt Veszprémvarsányban, ezután
1967-ig Budapesten.

1967-ben Jordán Emil perjel hívására
ment a brazíliai Szent Gellért Perjelségbe,
São Paulóba. Kezdetben hazai tapasztala-
taira támaszkodva a magyar kolóniával
foglalkozott, közben a Vila Anastáció-i
Szent István-templomban is végzett lelki-
pásztori munkát. Késõbb a morumbi
Szent Benedek-templom második plébá-
nosa lett. 1981-ben õt választották meg az
akkorra már magyar-brazil szerzetesi kö-
zösség perjelének. Az 1981 és 1989 kö-
zötti idõszak küzdelmes volt számára,
mert a közösségi kihívások, például a ma-
gyar szerzetesek elöregedése, a brazil fia-
talok elhivatottságának bizonytalansága
arra ösztönözték, hogy szembenézzen a
korábban vállalt munkaterületek átadásá-
val vagy megszüntetésével.

A szegények iránti szeretete a szociális
vállalások fejlesztésére ösztönözte, külö-
nösen Paraisópolisban. Közben eljött az
idõ, hogy szorosabbra fûzze kapcsolatát
Magyarországgal és a Pannonhalmi Fõ-
apátsággal. Cselekvõn vett részt az oblá-
tusközösség megalapításában.

1989-ben a Szent Gellért Apátság kö-
zössége elsõ apátjának választotta. Nagy

hangsúlyt helyezett a szerzetesi élet erõ-
sítésére, a liturgia megújítására, a fiata-
lok képzésére. A brazil és latin-amerikai
szerzetesi környezet felé való nyitása a
CIMBRA (Brazil Szerzetesrendek Kon-
ferenciája) és az UMLA (Latin-amerikai
Szerzetesek Konferenciája) egyik tartó-
oszlopává tette õt. Munkájával megte-
remtette a feltételeket apátságuk meg-
erõsödéséhez, elõkészítette az utat a
Szent József-kolostor megalapításához
Itapecerica da Serrában.

Apáti szolgálatát tizenhat éven keresztül
végezte. 2001-ben a Szent Imre Kollégium
és 2003-ban a Szent Gellért Apátság ötven-
éves jubileumi megemlékezéseit még õ ve-
zette, de tekintettel hajlott korára, 2005 má-
jusában lemondott apáti tisztérõl. A közös-
ség munkájában még részt vállalt, majd ere-
je fogytával teljesen visszavonult. Sokak
lelki támasza volt még ekkor is.

2017 májusában a vizitáció során még
örömmel fogadta második apátutódja
megválasztását, és szeretettel köszöntöt-
te magyarországi rendtársait, barátait.
Október 4-én csendesen hazatért a
Mennyei Atyához.

Pannonhalmi Fõapátság
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E L H U N Y T
I Z M I N D Y A N T A L

Hosszú, türelemmel viselt betegség
után 84 éves korában, papságának 59 évé-
ben október 16-án Bresciában elhunyt
Izmindy Antal oratoriánus atya. Az 1956-
os forradalom leverése után, december
2-án érkezett Olaszországba. Bresciában
belépett az Oratoriánus rendbe. 1958. ja-
nuár 6-án szentelték pappá. Egész papi
életét az oratoriánus szerzetesi közösség-
ben élte le. Kovács Angelus kapucinus
atyával járt Milánóba misézni a magyar
közösségnek, késõbb Bolognában, Geno-
vában, Torinóban, Bresciában is tartott
magyar szentmiséket. 2008. január 6-án
ünnepeltük aranymiséjét. 2009 márciusá-
ban tartottuk Milánóban az elsõ vasárnapi
magyar szentmisék 60. évfordulóját. Erre
már nem tudott eljönni. Súlyos beteg lett.
A szentmisét követõ ünnepségen testvére
vette át a Magyar Katolikus Püspöki Kar
által neki adományozott Pro Ecclesia
Hungariae kitüntetést. Szerzetesi szobájá-
ban élt, tolókocsiban, majd ágyhoz kötötten.

Temetése október 19-én, volt Bresciá-
ban, a Via della Pacén lévõ rendi temp-
lomban. Hálásan emlékezzünk rá. Antal
atya, nyugodjon békében!

Németh László Imre
fõlelkész
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H Í R E K – E S E M É N Y E K
Boldoggá avatják Brenner Jánost

Ferenc pápa november 8-án kihallga-
táson fogadta Angelo Amato bíborost, a
Szentek Ügyeinek Kongregációja pre-
fektusát, akit meghatalmazott nyolc dek-
rétum közzétételére, melyekben két vér-
tanúság, valamint hat Isten szolgája hõ-
sies erényeinek elismerése szerepel. A
két vértanú közül az egyik a magyar
Brenner János rábakethelyi káplán (szü-
letett 1931. december 27-én), aki a hit
védelmében, az Oltáriszentséget védel-
mezve halt meg 1957. december 15-én.
Gyilkosai a magyar kommunisták meg-
rendelésére cselekedtek, ávósok, rend-
õrök voltak, illetve egy-két helyi lakos.
A boldoggá avatásra valószínûleg 2018
nyarán kerül sor Szombathelyen.

A vatikáni magyar kápolna búcsúja

Idén a Magyarok Nagyasszonyának
ünnepét követõ kedden, október 10-én
tartották a Szent Péter-bazilika grottái-
ban lévõ Magyarok Nagyasszonya-ká-
polna búcsúját. A szentmise fõceleb-
ránsa Erdõ Péter bíboros volt. Az ünnepi
szentmisére zsúfolásig megtelt a kápol-
na, elsõsorban a Pécsi Egyházmegyébõl
érkezett zarándokokkal. A koncelebrá-
ciót Erdõ Péter bíboros prímás, eszter-
gom-budapesti érsek vezette, akivel Ko-
csis Fülöp görögkatolikus érsek, a Pápai
Magyar Intézet ösztöndíjas papjai és
Arkadiusz Nocoñ lengyel pap is együtt
misézett. A szentmise végén Németh
László olaszországi magyar fõlelkész
köszöntötte a bíborost, a szentmisét be-
mutató papokat és a híveket. Utalt arra,
hogy 1980-ban II. János Pál pápa szen-
telte fel azt a kápolnát, amelyet VI. Pál
pápának köszönhetünk. Azóta az egyiket
boldogként a másikat pedig már szent-
ként tiszteljük.

A Fatimai Szûzanya
a pozsonyi otthonokban

Újabb kezdeményezés indul a pozso-
nyi magyarok körében: otthonukba fo-
gadhatják a Szûzanya vándorszobrát,
amelyet vasárnaponként ad tovább az
egyik család a másiknak. A vándorszo-
borral együtt imafüzet is kerül a csalá-
dokhoz. „Kerüljön e szobor méltó helyre
a családi otthonban. Legyen az egész hét
folyamán a figyelem középpontjában.
Esetleg virágot, gyertyát is helyezhetnek
elé. Találjanak mindennap idõt a közelé-
ben idõzni. Imádkozzanak együtt is a
Szûzanya szobra körül összegyûlve” –
olvasható az imafüzet bevezetõjében,
amelyet Molnár Tamás, a közösség lel-
kipásztora írt.

Diakónusszentelés Rómában

Az olasz fõvárosban a Szent Ignác-
bazilikában szentelték diakónussá októ-
ber 10-én a Pápai Német–Magyar Kollé-
gium debreceni papnövendékét, Németh

István akolitust a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye szolgálatára. A szentelést
követõ napon, október 11- én este Palán-
ki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés-
püspök hálaadó szentmisét mutatott be a
kollégium templomában, amelyen részt
vettek a felszentelt Németh István diakó-
nus Magyarországról érkezõ családtag-
jai, barátai, egyházmegyés papok és za-
rándokok.

Szent Imre-búcsú Clevelandben

Az Ohio állambeli nagyváros Szent
Imre-templomának búcsúját november
5-én tartották, mely alkalomból a temp-
lom újranyitásának ötödik évfordulójá-
ról is megemlékeztek. A szentmise fõ-
celebránsa Böjte Csaba ferences szerze-
tes volt. A Szent Imre-templomot 2010
nyarán záratta be a Clevelandi Egyház-
megye akkori püspöke. A megszüntetés
ötven templomot érintett, melybõl har-
minchat nemzetiségi templom volt. A
Szent Imre-templom közössége nem fo-
gadta el a püspök döntését, ezért felleb-
bezést nyújtott be a vatikáni Klérus
Kongregációjához. Összesen tizenegy
templom fellebbezett, és valamennyi-
nek engedélyezték, hogy újra megnyis-
sa kapuit. A Szent Imre-templom 2012.
november 4-e óta várja újra a híreket.

Magyar nyelvû szent liturgia
Londonban

Jelentõs esemény és egyben fordu-
lópont október 29-e, mert az Angliá-
ban élõ magyar görögkatolikusok elõ-
ször vehettek részt görögkatolikus temp-
lomban magyar nyelvû szent liturgián.
A Hajdúdorogi Metropólia ezzel az ese-
ménnyel kezdte meg a lelkipásztori te-
vékenységet a hazánktól távol élõ ma-
gyar görögkatolikusok között: Jaczkó
Sándor budapesti helynök atya ugyan-
is mostantól havonta találkozik velük
és végez nekik szent liturgiát. A kez-
deményezést az egyházi vezetõk már
elõre egyeztették, Vincent Nichols
westminsteri érsek és Hlib Lonchyna
görögkatolikus püspök egyaránt kife-
jezték örömüket és támogatásukat
ígérték.

Janus Pannonius szobra Padovában

Oláh Éva Milánóban élõ magyar szob-
rászmûvész Janus Pannoniust ábrázoló
alkotását avatták fel október 10-én a
Padovai Egyetemen. Oláh Éva mûve,
mely a XVII. századi Maldura-palota
udvara közepén áll, bronzból készült, és
a fiatal Janus Pannoniust ábrázolja. Az
eseményen Rosario Rizzuto, a Padovai
Egyetem rektora és Szõcs Géza, a Ma-
gyar PEN Club elnöke mondott beszé-
det. A szoboravatást követõen konferen-
ciával, borkóstolóval és koncerttel emlé-
keztek az 1222-ben alapított egyetem re-
neszánszkori magyar hallgatójára. �

1 9 5 6 H Õ S E I R E E M L É K E Z T E K
A MÜNCHENI MAGYAR KATOLIKUSOK

Október 22-én a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség is megemléke-
zett az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról. Az ünnepségre
a szentmisét követõen került sor.

A templomot teljesen megtöltõ hí-
veknek már az ünnepi bevonulás is a
megemlékezés jelentõségét idézte: a ke-
reszt és a magyar zászló után ünnepi
népviseletbe öltözött gyermekek vonul-
tak a ministránsok elõtt. A szentmisét
megemlékezés követte, melynek mûso-
rát Szarvas Erzsébet lelkipásztori mun-
katárs állította össze.

Szarvas Erzsébet megnyitóbeszéde
után Tordai-Lejkó Gábor müncheni ma-
gyar fõkonzul köszöntõje következett:
kifejtette, hogy bár a gyõztesnek indult

forradalom a Szovjetunió hatalmas túle-
rejével szemben és a belsõ árulás követ-
keztében elbukott, és véres megtorlás
következett, ám végül megszületett a
független, szabad Magyar Köztársaság.

A mûsorban szereplõ gyermekek nar-
rátor vezetésével, versbetétek segítségé-
vel elevenítették fel a forradalmi napok
eseményeit és a megtorlás éveit. A meg-
emlékezés a Szózat és a Boldogasszony
anyánk eléneklésével zárult.

Müncheni Magyar Katolikus
Egyházközség

M A G Y A R M E N E K Ü L T E K O T T H O N A
650 éves az aacheni magyar kápolna

Az aacheni székesegyházban kialakított magyar kápolna felszentelésének
650. évfordulóját ünnepelték október 29-én. A kölni és a stuttgarti magyar kö-
zösségek mellett belgiumi és hollandiai magyar közösségek is elzarándokoltak
az ünnepre, és megtöltötték a nyugat-németországi város dómját.

A zarándokok elsõként az
aacheni dóm kincstárát tekintet-
ték meg: a gazdag gyûjtemény-
ben több magyar vonatkozású
emléket is láthattak, többek kö-
zött Szent László, Szent Imre és
Szent István ereklyéjét.

Az ünnepi szentmisét
Tempfli Imre stuttgarti ma-
gyar plébános, Lukács József
kölni magyar plébános és
Karl Reger aacheni nyugal-
mazott segédpüspök celebrál-
ta, a szertartás során Kodály
Zoltán Magyar miséje hangzott el.

Prédikációjában Tempfli Imre a há-
romkirályok újszülött Jézusnál tett láto-
gatását állította párhuzamba a mindenkori
zarándokok útjával. Kiemelte, hogy a za-
rándoklatok során mindig Isten keresése
van a középpontban; ahhoz hogy õt meg-
találjuk, fel kell kerekednünk, és kitartóan
kell járnunk, nyitottan arra, hogy a fel-
színt magunk mögött hagyva a dolgok
mélysége megérinthessen. Azért gyûl-
tünk össze, hogy a magyar kápolna jubi-
leuma kapcsán találkozhassunk Istennel,
pont úgy, ahogy évszázadokkal ezelõtt ér-
keztek ide, Aachenbe magyarok, hogy
imádkozzanak, és ahogy több szent elõt-
tünk felismerte egy-egy tökéletes mo-
mentumban a Gondviselést – tette hozzá.

A szentmise után a stuttgarti plébános
tartott elõadást a kápolna és alapítványa
történetérõl és hányattatásairól. Arról,
hogyan került egyházi berkeken belül
kézrõl kézre, hogyan égett le, szenvedett
kárt az évek során, és hogyan épült még-
is újjá. A nehézségek ellenére sok öröm-

teli pillanatot is látott a magyarok egyik
nyugat-európai központjának tekinthetõ
épülete: azt, ahogy tengernyi zarándok
imádkozik, ahogy a Magyarországról
menekülõk otthonra lelnek falai között,
ahogy újmisét és aranymisét mutatnak
be oltáránál. Végül két Mária-ének is fel-
csendült, miközben a zarándokokra a ká-
polna falairól körben Szent Imre, Szent
István, Szent László és Szent Adalbert
hatalmas szobra tekintett le.

A találkozó az Aacheni Német–Ma-
gyar Baráti Kör klubtermében folytató-
dott. Az állófogadás elõtt Dobrovka Jó-
zsef, a társaság kulturális vezetõje; Csu-
kás István, a baráti kör elnöke és Szegner
Balázs düsseldorfi magyar fõkonzul
mondott köszöntõbeszédet. A köszöntõk
után jól ismert, magyar hangulatot fel-
idézõ komolyzenei mûvek hangzottak el
fuvolán és zongorán Palatinus Violetta
és Ács József elõadásában.

Palotai-Farkas Júlia, Düsseldorf
(Fotó: a Kölni Érsekség Római
Katolikus Magyar Lelkészsége)

A zarándokok megtöltötték az aacheni dómot

A Z I . V I L Á G H Á B O R Ú M A G Y A R H Õ S I
HALOTTAIRA EMLÉKEZTEK RÓMÁBAN
Nyolcvan éve, 1937-ben áldották meg

a Róma belvárosában lévõ Santa Maria
dell’Anima-templomnak azt az emlékká-
polnáját, ahová az osztrák–magyar hadse-
reg 456, az I. világháborúban meghalt ka-
tonáját temették el, köztük magyarokat is.
Maradványaikat a római és Róma kör-
nyéki temetõkbõl hozták át ide, az Oszt-
rák–Magyar Monarchiához egykor szoro-
san kötõdõ templomba, amely a németajkú
közösség római nemzeti temploma.

A római magyar papi kollégiumból,
amely 1940-ben a Pápai Magyar Intézet
nevet vette fel, a kápolna megáldásától
kezdve minden évben eljöttek az Ani-
ma-templomba, hogy megemlékezzenek
az I. világháborúban olasz földön el-
hunyt és itt eltemetett katonákról. Aztán
a következõ világháború és az azt követõ
idõszak eseményei elfeledtették ezt a ha-
gyományt.

A kápolna megáldásának nyolcvana-
dik évfordulója alkalmából a Pápai Ma-
gyar Intézet jelenlegi rektora és ösztön-
díjasai részt vettek a templom halottak
napi esti szentmiséjén, amelyet Franz
Xaver Brandmayr, az Anima-kollégium
osztrák rektora mutatott be. A megemlé-
kezésen részt vettek többek között Né-
meth László prelátus, olaszországi ma-
gyar fõlelkész, Harsányi Ottó ferences
morálteológus, Érszegi Márk Aurél, a
szentszéki magyar nagykövetség elsõbe-
osztottja, de képviseltették magukat a
Collegium Germanicum et Hungaricum
papnövendékei is. A jelenlévõk a mise
végén lementek az altemplomba, és az
emlékkápolna alatt lévõ sír – amelyet
egy oltár és felette egy latin nyelvû em-
léktábla jelöl – elõtt magyarul is imád-
koztak az elhunyt hõsök lelki üdvéért.

(PMI)

Az Életünk támogatására adományokat a következõ számlára lehet befizetni:

SZENT MAXIMILIAN KIADÓ
OTP Banka Slovensko, Komárno

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

(Kérjük, hogy az átutalás során tüntessék fel az ADOMÁNY szót.)
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