
Angelo Rotta
apostoli nuncius 
és hazánk
Angelo Rotta apostoli nuncius a második világháború után meg-
élte, hogy el kellett hagynia Magyarországot, ahol békében és há-
borúban egyaránt részese volt történelmünknek. Mindenki ismerte
az újságokból, a filmhíradókból, és a hívek személyes találkozá-
sokból is.

Amikor Barcza György vatikáni követ Rómában találkozott vele,
a következőket írta róla: „Meglehetősen egyszerű ember benyomá -
sát keltette, kinek látóköre nem terjed túl azon a határon, melyet
sok vatikáni személyiségnél tapasztalhattam. Megjelenése és fellé-
pése egy falusi plébánoséra emlékeztetnek, olaszul beszél, a franciát
elég jól bírja, és igen örül Budapestre menetelének. Ott otthon fogja
magát érezni, mert olyan országba kerül, ahol a katolikus egyház
hí vei fogják körülvenni.”1

Ki volt ez a „falusi plébános”, aki világítófáklyaként működött
hazánkban 15 éven keresztül? Milánó város szülötte, aki 1872. au-
gusztus 12-én látta meg a napvilágot, ahol iskoláit is végezte, és ele-
get téve az Úr hívásának, papi pályára lépett.2 Rómában filozófiát
és teológiát hallgatott, és 1895. február 10-i pappá szentelése után —
tehetségét felismerve — tanárnak nevezték ki Mantuába, majd Mi-
lánóba. Szépen ívelő pályájának következő állomása az Örök Város
lett, ahol 1904-től a lombard kollégium rektora, egyúttal az Index
Kongregáció tagja, vatikáni kanonok és a San Giuseppe kollégium
rektora volt. Diplomáciai pályafutása igen hamar, 1922-ben kezdő-
dött. XI. Piusz pápa október 12-én thébai c. érseki címmel tüntette
ki és november 1-jén Gasparri bíboros szentelte püspökké. Így in-
dult el internunciusi megbízatással Közép-Amerikába (Costa Rica,
Honduras, Nicaragua, Panama, San Salvador). Itt jó két évet töltött
el, ahonnan 1925. július 6-tól apostoli delegátusi megbízatással
Konstantinápolyba távozott. Nehéz öt éve lehetett Keletnek eme
pompázatos, jórészt muzulmán világában, amint erre később hi-
vatkozott is. 1930-ban kapta meg Budapestre szóló nunciusi kine-
vezését.

Hogyan került Magyarországra Angelo Rotta? Eugenio Pacelli
berlini nuncius 1930-ban lett államtitkár a Vatikánban, és az ő he-
lyére Cesare Orsenigo budapesti nuncius ment.3 Így esett a válasz-
tás Angelo Rottára. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímással
Pacelli levélben közölte az új nuncius kinevezését.4
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Nagy örömömre szolgált, amikor a szentszéki iratok között meg-
találtam Barcza György imént idézett levelét. Többek között meg-
említi még benne, hogyan látja Rotta a helyzetünket: „Szerinte a ka-
tolikus egyház helyzete Magyarországon a kormány és annak
minden tényezője által messzemenő anyagi és erkölcsi támogatás-
ban részesül, bizonyára a kormánynak is sok mindent megad a Va-
tikán.” Ekkor még nem láthatta Rotta azokat a nehézségeket, a gol-
gotai kereszteket, amelyeket a második világháború hoz a magyar
nemzetnek. Amikor a nuncius XI. Piusz pápánál járt, örömét fejezte
ki a könyvtár miatt, amelyet aranymiséje alkalmából a kormánytól
kapott és ezután a vatikáni könyvtárat fogja gyarapítani.5

Rotta a húsvéti ünnepeket még szülővárosában, Milánóban töl-
tötte, hogy azután elfoglalja új állomáshelyét Budapesten, 1930.
május 8-án. Meghódította a magyarok szívét, „sztárként” szerepelt,
talán éppen szerény megjelenése és fellépése vonzotta magához az
embereket.

Május 13-án bemutatta megbízólevelét a kormányzónál.6 Tevé-
kenysége igen sokrétű volt. Sokat foglalkozott a magyar nemzettel
határainkon innen és túl, egyházi liturgikus eseményekkel, a félig-
meddig egyházi és világi funkciókkal és az üldözöttekkel. Magyar -
országon belecsöppent a Szent Imre-évbe, amely azután átívelte az
egész 1930-as esztendőt. Szinte az első nagyszabású megmozdulás
a Szent István Bazilikába vezette. Ugyanis május 29-én az Orszá-
gos Katolikus Szövetség rendezésében a bazilikából több mint tíz-
ezer főnyi zarándoksereg vonult a Margitszigetre, és a romoknál
felállított tábori oltárnál Rotta celebrálta az ünnepélyes szentmisét.

Impozáns rendezvények díszvendége vagy celebránsa volt a
nun cius. Megtaláljuk az Úrnapi körmeneteken, amelyeket a várban
rendeztek, valamint a júniusi Jézus Szíve tiszteletére rendezett kör-
meneteken, s több alkalommal együtt találjuk Serédi Jusztinián bí-
borossal. Így például a hitoktatók háromnapos Szent Imre jubile-
uma alkalmával rendezett kongresszust Serédi nyitotta meg, Rotta
pedig latin nyelvű szentbeszédet tartott. Ott találjuk a Magyar Tu-
dományos Akadémia patinás épületében, ahol a nemzetközi kato-
likus pedagógiai konferencia elnökségi tagja. Szívesen volt jelen a
szerzetesek ünnepélyein. Így 1930. október 5-én a domonkosok
pesti házában a rend hétszáz éves jubileumán ünnepi misét celeb-
rált. Felavatta a Notre Dame de Sion apácák Sas-hegyi új zárdáját és
leányinternátusát. Elhívták Szegedre is, hogy a Fogadalmi temp-
lom felszentelésekor szentmisét mutasson be.

Szeretettel karolta fel a társadalom peremére szorult embereket.
1930. november 5-én például az angyalföldi hajléktalanok menhe-
lyén szeretet-lakomát adott 340 személy részére, Szent Imre név-
ünnepén. Salgótarjánban a ferences plébániatemplomban a mun-
kások által emelt új oltár felszentelését végezte 1940. június 29-én.7

A magyarra lefordított beszédében arra hivatkozik, hogy a mun-
kások iránti nagyrabecsülésének akar kifejezést adni, azok iránt,
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„akik a katolikus hit fáklyája fényénél emberi és keresztény méltó-
ságuk tudatában” élnek és dolgoznak.8

j

1939-ben már rossz sejtelmek gyötörték Angelo Rottát. A 28. Or-
szágos Katolikus Nagygyűlésen ezeket mondta: „Napjainkban,
ami dőn az eget annyi sötét felhő borítja, amidőn minden népet a
félelem, az aggodalom, a bizonytalan jövő kínos érzete fog el”,9 ag-
gódott, és ezek az érzések beteljesültek.

A második világháború alatt lengyel menekültek jöttek Magyaror-
szágra, és szíves fogadtatásban részesültek. Ugyanakkor a semleges
külképviseletek, az apostoli nunciatúra, a svájci, török, svéd or szágok
képviseletei is készséggel álltak rendelkezésükre.10 A Szentszék uta-
sítására Angelo Rotta többször meglátogatta a lengyel menekültek
táborait, lakótelepeit. Csodálta a magyarok humánus bánásmódját.
Egy alkalommal így szólt a lengyelekhez: „Egy eltiport nemzet föl-
dönfutóit és nyomorultjait jöttem meglátogatni és vigasztalni, s ehe-
lyett teljes szabadságban élő, gondtalan, életvidám, egészséges te-
lepeket láttam.”11 Közös magyar–lengyel ünnepélyeken sokszor
megjelent, sőt a náci uralom idején vállalta a kompromittáló len-
gyel iratok elrejtését, menlevelek kiadását is.

És elérkeztünk 1944-hez, amikor megsűrűsödött felettünk az idő.
Túl vagyunk a Jugoszláviából 1934-ben kiutasított magyarok keser-
gésén, amikor még XI. Piusz meghagyásából 1000 pengőt, Angelo
Rot ta személyesen 2.000 pengőt juttatott el ezeknek a megsegítésére,
Serédi Jusztinián bíboroson keresztül.12 Túl a véres bánáti inciden-
sen, a hideg napok 30–40.000-res áldozataival és a Don-kanyarban
elpusztult 150.000 el nem sirathatott katona áldozataival.

Sok irodalmat lehet találni a zsidóüldözésekről. Lévai Jenő köny-
vei13 már 1946-ban napvilágot láttak, és azóta is jelennek meg újak.
Különösen a Szürke Könyv14 foglalkozik sokat a Vatikán és a katoli-
kus egyház mentési akcióival. E könyv megállapítja, hogy Szlová-
kiában, Romániában, Bulgáriában, Szerbiában és Horvátországban
1942–1943-ban a zsidó lakosság százezreit deportálták, míg nálunk
a Kállay-kormány mindent megtett ennek megakadályozására,
amint írja: „Tartozunk az igazságnak ezzel a megállapítással.”15 Va-
lóban, 1944 májusáig nem folytak deportálások.

Lévai könyve teljes egészében a Prímási Levéltár anyagára tá-
maszkodott a vatikáni mentőakcióval kapcsolatban. Vannak iratok,
amelyekre sikerült fényt deríteni, de olyanok is, amelyeket nem sike-
rült feltalálnom. A Szürke Könyv hosszasan taglalja azokat a tiltakozá-
sokat, amelyeket Angelo Rotta gyors egymásutánban tett szemé-
lyesen, vagy titkára — Gennaro Verolino — által, illetve jegyzékek,
levelek útján. A vatikáni mentésben két szakaszt különböztetünk
meg: az első a diplomáciai, a második az egyéb tettek szakasza.
A nyilas hatalomátvételig a diplomáciai út járható volt, és ennek
eredményeként július 8-án felfüggesztették a deportálásokat. Sztójay

8a nuncius második
világháború előtti magyar -

országi tevékenységéről
részletesebben lásd
Beke Margit: Angelo

Rotta apostoli nuncius
(1930–1945).

Hazai források alapján.
in: Magyar Egyház -

történeti Évkönyv, 1994.
1. kötet (Szerk. Bertényi

iván és Dóka klára.)
Magyar egyháztörténeti
enciklopédia alapítvány,

Budapest, 1994, 165–174.

9Nemzeti Újság,
1939. május 18.

10Lengyel menekültek
Magyarországon a

háború alatt. athenaeum,
Budapest, 1946, 75.

11Vö. uo. 11. 

A zsidóüldözések
időszaka

12PL Mindszenty József.
egyházkormányzati

iratok. 791/1946. ii. 7.

13Lévai Jenő: Fekete
könyv. A magyar zsidóság

szenvedéséről. Officina,
Budapest, 1946; Szürke

könyv. Magyar zsidók
megmentéséről. Officina,
Budapest, 1946 (= Szk);

Fehér könyv. Külföldi
akciók magyar zsidók

mentésére. Officina,
Budapest, 1946 (= Fehk).

14Szk 11–57.
15Szk 11.

183

Beke Margit_Angelo Rotta_Layout 1  2014.02.13.  13:02  Page 183



Döme miniszterelnökhöz írt levelében így szól Rotta: „Az a nagy-
rabecsülés, mellyel Excellenciád személye s elveinek és jóakaratá-
nak tisztasága iránt viseltetem, vitt arra, hogy így tegyek, ugyan ak-
kor az én szeretetem és ragaszkodásom Magyarországhoz, melyet
15 évi budapesti tartózkodásom alatt megtanultam szeretni, s mint
hazámat tekinteni.”16 És ez május 15-én történt. Április 27-én Jun -
gerth-Amóthy követet kereste fel Rotta, és kifejezte a Szentatya fáj-
dalmát az embertelen rendelkezések fölött, amelyeknek tanúja volt.
A megkeresztelkedett zsidókkal is faji megkülönböztetéssel bán-
nak. A minisztérium szerint szó sincs deportálásokról, csak munka -
szolgálatról, igaz, hogy Németországba viszik őket.

A nuncius tájékoztatta a Szentszéket az itteni állapotokról, és a
Szentatya június 25-én üzenettel fordult Horthy Miklóshoz. Tudjuk,
Horthy Miklós Emlékirataim című könyvéből17 is, hogy a német meg-
szálláskor Veesenmayer nagykövet, teljhatalmú megbízottnak a ke-
zében volt az ország sorsa. Ezek után hiába írta XII. Piusz pápának:
„mindent megteszek, ami hatalmamban áll”18 — ez már kevés volt.

A Szentatya, a nunciatúra megmentési akciójába beleszövődik a
katolikus püspöki kar — és a református is —, különösen Serédi
Jusztinián ténykedése. Rotta sürgette Serédi bíborost a zsidók meg-
mentése érdekében, mire Serédi azt válaszolta, nem kell őt figyel-
meztetni kötelessége teljesítésére. A püspökkari körlevél kiadásá-
ról a zsidók érdekében még májusban tárgyalt Angelo Rottával.19

Május 10-én pedig Serédi írt Sztójay miniszterelnökhöz, hogy leg -
alább a vallást és fajt különböztessék meg, de erre csak június 21-én
érkezett válasz, amelyben közli, nem akarják kiirtásukat, nem is de-
portálják őket, hanem csak külföldi munkára viszik.20 Igaz, hogy
május 14-én még nem deportálták őket, de azután igen.21 Közben a
református egyház elhatározta magát körlevél kiadására. Serédi
azonban Sztójay válasza előtt nem szándékozott körlevelet kiadni,
ezért csak május 17-én bocsátotta ki egyházmegyei körlevelét a zsi-
dók érdekében. Június 29-én pedig megszületett Az apostolutódok
című körlevél,22 amelyet kinyomtattak és postára adtak. Az eszter-
gomi egyházmegyének szólókat azonban visszavonatta, mivel a
kormány további tárgyalásokat ígért (a többi egyházmegye meg-
kapta), ezért július 8-án este és 9-én reggel a rádiónál visszavonta a
körlevél felolvasását.23 Mindezen diplomáciai lépések következté-
ben sikerült július 8-án a deportálásokat leállítani, és viszonylagos
nyugalom állt be augusztus közepéig. Augusztus 12-én azonban a
németek ismét sürgették a deportálásokat. Ettől kezdve — a men-
tés miatt — átlépték a diplomácia Rubiconját és a karitász fázisához
érkeztek el. Még ebbe is beleszövődött a diplomácia, amikor a nun-
cius, mint a Budapestre akkreditált külföldi követek doyenje, fel-
kereste a semleges államok követeit — svéd, portugál, spanyol,
svájci —, akik a kilátásba helyezett elhurcolások ellen előre tilta-
kozó jegyzéket adtak le augusztus 21-én.24 Ebben remélik, hogy
Magyarország visszatér lovagias és keresztény módszereihez.
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Október 15-én bekövetkezett a Szálasi-puccs. Horthy Miklós em-
líti, hogy a nemzetvezető a kormányzói és miniszterelnöki tisztet egy
személyben képviselte, és ez jogilag nálunk abszurd. Serédi Juszti -
ni án levele Szálasihoz szintén ezt erősítette meg.25 Horthyt letartóz-
tat ták, bejelentette a fegyverszünetkérést az oroszok felé. A teljhata-
lom Szálasi Ferenc kezében összpontosult tehát, aki többnyire nem
a fővárosban, hanem Sopronban időzött.

Azt írja Witz Béla, aki 1944-ben a Szent István Bazilika plébániá-
jától megválva várplébános, a Szent Jobb őre s egyúttal a Budapesti
Helynökség vikáriusa volt, hogy a Gestapo papokat tartóztat le zsi-
dórejtegetés címén és a gettóházakba való bejárás miatt.26 A legna-
gyobb baj az, hogy sem a belügynél, sem a rendőrségen nincs kivel
tárgyalni — csak pártvonalon lehetne, de Szálasi nincs Pesten. De-
cember 19-én írta Witz Béla Serédi bíboroshoz: „Ma üzent a nuncius
Úr, hogy ő hajlandó Eminenciás Úrral együtt magánál Szálasinál
ezen ügyekben fellépni, tárgyalni vele és erélyesen tiltakozni” —
mire a prímás helynöke azt felelte, egyetlen probléma a mód és a
Szálasival való találkozás, aki állandóan Sopronban tartózkodott.

Serédi személyesen találkozott már október 24-én Szálasival, ami-
kor az emberi jogokról szólt,27 és ezenkívül írt Szálasinak, a levelek
másolatát pedig elküldte Rottának. Ismeretesek azok a cikkek, ame-
lyek tárgyalják Budapest és Esztergom nyílt várossá való deklarálá-
sát.28 Október 27-én Serédi hercegprímás Szálasihoz és Veesenma-
yerhez levelet intézett, amelyben kifejezi legalább e két városnak
hadszíntér alóli mentességét.29 Ez azt jelenthetné, hogy nem ke-
rülne sor a polgári lakosság eltávolítására, köztük a zsidókéra sem,
továbbá nem válna harcok színhelyévé. „Szépséges fővárosunkat
és Esztergomot lakosaival együtt meg lehetne menteni” — írja. Tud-
juk, milyen eredménytelen volt e kísérlet.

Angelo Rotta lázas sietséggel szervezte meg Budapesten a nuncia-
 túra külön irodáját a várban, a nunciatúra oltalma alatt álló házakat,
továbbá a mentési kísérleteket Budapest és Hegyeshalom között.

A Dísz-téri palotában Vajkay Róza segédletével 1944. november
első napjaitól kezdve tömegesen adtak ki védőleveleket.30 Ezeket
pedig a keresztlevelekre, illetve valamelyik plébános levelére állí-
tották ki, aki igazolta, hogy az illető megkeresztelkedett. Tömege-
sen keresztelkedtek meg a zsidók, néha háromnapos oktatás után,
később annyit sem kívántak meg tőlük.

A Prímási Levéltárban találhatók olyan dokumentumok, ame-
lyeket máshol nem lehet fellelni. Sőt, nem szólnak róluk a megjelent
könyvek sem. Egyúttal szeretném bemutatni Angelo Rotta találékony
szeretetét és nagylelkűségét. A nuncius megszervezte a nunciatúra
védelme alatt álló házak hálózatát.31 1944. november-december hó-
napokban Újpesten 12 önálló házuk volt, ahová oltalomlevéllel le-
hetett bemenni, bár ehhez ők nem ragaszkodtak. Mindegyik ház élén
megbízott parancsnok állt, aki bárminemű változást köteles volt a
nunciatúrának jelenteni. E házak a következők:

25PL Serédi Jusztinián.
Magánlevéltár.

12/a. 8444/1944.

A Szálasi-puccs után

26PL Serédi Jusztinián.
Magánlevéltár.

12/a. 9364/1944.

27PL Serédi Jusztinián.
Magánlevéltár.

12/a. 8939/1944.

28rosdy Pál: Önvizsgálat
vagy önigazolás? Serédi

bíboros feljegyzése
1944 őszén. Vigilia,

1975. március, 191–195.

29PL Serédi Jusztinián.
Magánlevéltár.

12/a. 844/1944.

30Fehk 145.

A nunciatúra védelme
alatt álló házak

31PL Serédi Jusztinián.
Magánlevéltár.
12/a. Sine nro.
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1. Pozsonyi út 20. 297 személy tartózkodik
230 férőhely

2. Pozsony út 24. 317 személy tartózkodik
195 férőhely, ebből 16 lakik a kapu alatt

3. Pozsonyi út 30. 314 személy tartózkodik
166 férőhely

4. Légrády Károly u. 48/a 330 személy tartózkodik
156 férőhely

5. Wahrmann u. 28. 262 személy tartózkodik
220 férőhely

6. Wahrmann u. 29. 152 személy tartózkodik
? férőhely

7. Wahrmann u. 36. 129 személy tartózkodik
62 férőhely 4 lépcsőházban

8. Phőnix u. 14. 112 személy tartózkodik
109 férőhely

9. Sziget u. 19/b ? személy tartózkodik
137 férőhely

10. Sziget u. 25. 154 személy tartózkodik
270 férőhely
150 személyt elhurcoltak

11. Pannónia u. 54. 124 személy tartózkodik
180 férőhely
54 személyt elhurcoltak

12. Pannónia u. 56. 130 személy tartózkodik
? férőhely

Tehát összesen 12 házban mintegy 3.000 személy tartózkodott.
Noha ezek az épületek területenkívüliséget élveztek, az SS-katonák
nem vették figyelembe, amint kitűnik az előadottakból, mert onnan
is hurcoltak el személyeket. Egy időben 16 ház állt a nunciatúra ren-
delkezésére, később néhány elvesztette védettségét. Az ideiglenes
lakásiroda a Pozsonyi út 20. szám alatt volt. Az illetékesek beuta-
lókat kaptak, és azután lakásigazolást, hogy melyik házban szállá-
solják el őket. Láthatók papír cetlire írt kérvények a pápai irodához,
hogy az elhurcoltakat hozzák vissza. Ebből lemérhető, hogy a nun-
cius nem adott a külsőségekre, a „falusi plébános” szíve a helyén
volt. Többen már a határ felé meneteltek, egyesek azonnal indultak
a menetszázaddal. Ilyen esetekre szervezte meg Rotta a mentőszol-
gálatot Budapest és Hegyeshalom között. Újváry Sándor, a Vörös-
kereszt küldötte elment Rottához, hogy adjon számára előre alá írt
védleveleket. Ő a szeretet furfangjával ezt mondta neki: „Fiam, amit
maga tesz, az Istennek és Jézusnak tetsző dolog, mert ártatlan em-
bereket ment meg. Tehát én előre feloldozom magát, végezze tovább
a munkáját Isten dicsőségére.”32 Ebbe a munkába kapcsolódott be
Zsarnay Kálmán főispán a feleségével együtt.33 A munkaszázadok-
ból és a vonatokról is mentették az embereket.

Mentési akciók

32Szk 193.

33Zsarnay kálmánné
szíves közlése nyomán.

részletesebben lásd Beke
Margit: „Az eget annyi

sötét felhő borítja”.
esztergom-Budapest. az

eszter gom-Budapesti
Főegyházmegye negyed-

évi lapja. 2004/2. 10.
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A semleges követségek egymás után adták ki az oltalomleveleket.
Azonban a száraz statisztikához nyúlva is megállapíthatjuk, hogy a
Szentszék tett legtöbbet a zsidók megmentéséért.

Kiállított védőlevelek:
svájci követség 7.800
svéd 5.000
portugál 698
spanyol 300
vatikáni 15.000 az engedélyezett 2.500 helyett.

A saját házában Rotta 200 személyt rejtegetett, köztük Horthy
Mik lósnét, István nejét és ennek fiát 1944. október 15-től.34

A háború végső szakaszában még utolsó ténykedése volt, hogy
1945. február 3-án Gennaro Verolino titkára kíséretében átment
Pfeffer Wildenbruck SS tábornok főparancsnokhoz, és próbálta rá-
venni, hogy kössön fegyverszünetet az oroszokkal.35 A tábornok ezt
nem tette, viszont február 10-én levelet küldött a nunciushoz, hogy
a hátrahagyott 11.000 sebesültet a nunciatúra oltalma alá helyezi.

Nagycsütörtökön, 1945. március 19-én halt meg Serédi Jusztinián
hercegprímás, és előtte még találkozott a nunciussal. Április 2-án
pedig az esztergomi bazilikában a requiemet és a beszentelést An -
ge lo Rotta végezte.36 Április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
döntése alapján, a semleges államok követeivel együtt távoznia kel-
lett hazánkból. Előtte találkozott Grősz József kalocsai érsekkel, és
köszönetét fejezte ki a püspöki karnak azért a támogatásért, ame-
lyet részükről élvezett.37 Az érsek biztosította őt, hogy a Szentatya
iránt törhetetlenül és rendületlen hűséggel maradnak meg a ma-
gyarok. Később, még 1946-ban is reménykedtek Angelo Rotta visz-
szatérésében, tudjuk, hiába.38 Rómában a Keresztények Egysége tit-
kárságának tagjaként halt meg 1965. február 1-jén.39

Oltalomlevelek

34gabriel adriányi:
Fünfzig Jahre

Ungarischer Kirchen -
geschichte, 1895–1945.
Hase & koehler Verlag,

Mainz, 1974, 109.

35Bokor Péter:
Végjáték a Duna mentén.

kossuth könyvkiadó,
Budapest, 1982, 124.

36PL Serédi Jusztinián.
egyházkormányzati

iratok. 311/1945.

37Püspökkari
jegyzőkönyvek, 1945.

május 24. 1. c.

38Magyar kurír, 1946.
november 3., iii. 1.

39Annuario Pontificio
1965. Città del Vaticano,

1965, 679, 1087.
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JOHANNES B. BRANTSCHEN
Miért van szenvedés?
A nagy kérdés Istenhez

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenvedésről, akkor
nem próbálja meg agyonmagyarázni a szenvedést vagy akár olcsó
vigaszt nyújtani a szenvedőknek. Pusztán arra vállalkozik, hogy
velük együtt érezve, de megszólítva az egészségeseket és a „boldo-
gokat” is, utánagondoljon a szenvedés titkának. A könyv nyílt és
őszinte tájékozódása segíthet eligazodnunk, hogy keresztény hittel
hogyan lehet szembenézni a szenvedés tapasztalatával. 

Ára: 1.800 Ft
Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon
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