
napfénye, az örök boldogság reménye és lsten szerete tének és részvéténe k
égó lángja családjainkban , országunkban és a világban.

lsten áldja meg Önöket.

LEVELEK A M ISSZIÖBÖl

Hála a jó Istennek, aki teljes it ette évti zedes álmomat : hogy missz ionárius legyek
a szegények között. 1978-ban a Sao Paul ö-í érsek három évre Caet ité rnlsszl ós egyház
megyébe küldött Itt Brazfli ában. Három plébániát kapt am, nevük : Plr lpá, Tremedal és
Corde iros (bárány kák) . Az egyházmegye kb. akkora, mint Svájc. Az én plébán iálm
3700 km-re terjed nek az őserdőben , útt alan utakon, 65 OOO hlv övel. összesen 12 k ápol
nával. Három nap múlva már tud tam: aki itt gyenge . az tönkremegy, akinek nincs med
veereje , az nem soká ta rt kl , akinek Iste nbe vetett bizalma nem kimeríthetetlen , az
sohasem lehet itt rnlssz lon árlus.

Asz fal tu tak nincsenek . A t rópusi eső alámossa a földutakat. Egészen sajátos rnü
vészet az autóvez et és a hatalmas lyuk ak között , Hidak hiányában mindenki gyalog vagy
autóval lábólja át a patakokat. Ha az i dős terep járó beakad, akkor vesd le a clpöt,
várakozz, míg szamárháton vagy lovon, autón megérkezik valaki , és térd ig érő vízben
told az autót. Nem tudok vezetn í, igy sof örre is szükségem van. De jobb is kettesben
lenni : az éles kövek felh asítják a gum iker eket. motorhiba áll elő stb. A vidék tele
mérges kigyókkal , skorp iókk al. 1978·ban két ember halt bele plébániám terület én ki
gyómarásba. A nép azt beszéli , hogy egy missz ionárius felajánlotta életét paptest
v érel ért. és ezért nincs azóta k fgyómarásos haláleset a papok között. - Esö vagy hat
hónapig az évben egyált alán nincs . A kövek átf orrósodn ak az úton 'a t rópusi hőségben .

Ivóv íz nincs , csak patakok és tócs ák, ahonnét a lakosság bádogdobo zokban meregetl
a zöldesbarna vizet , miután békák, szúnyogok és egyebek ezre i fürödtek benne . . .
(n legalá bb felforralva Iszom. Mások az esővizet t art ogat ják évszárnra, mert az . lö
víz" . Egyik tervem: artézi kutakat fúratnl minden falucskában. Ez megtakarítaná az
orvosságok 50 %-át. A nehézségek nem hiányoznak . A gép beletörik a köves talalba.
az alkatrészek pót lása legalább egy hét ig tart . Egy k út költségvetése 15 OOO márkára
szól. - Mikor aztán elérkezik az esős évszak , arra ébred hajnalban az ember, hogy
a szoba úszik a vízben. Itt a forró éghajlat alatt a házaknak rende sen nincs födémjük .
csak tetőfedő cserepek . A viz átsz ivárog a lyukakon, és az ágyamba csöp ög. - ViIiany
vil ágítás nincs : nagyobb házcsoportoknak egy-egy olajmotor ad gyenge áramot este
6 és 10 óra közt. A télen Pir ipában kereken 100 napot töltöttünk gyertyafénynél , mert
a motor megint elromlott.

Rengeteg a munkanélkül i. Igy híve im többnyire rosszu l t ápl áltak. és nincs erejük
az ór iás i kit erjed ésú vidék termékenn yé tételére. 70 % -uk analfabéta . Jóformán soha.
sem volt még saját le lkipásztoruk. Több mint száz oszt at lan falusi elemi Iskola van,
ahol agyerekeknek e l s őá l d ozá sI oktatást kelie ne kapniok . 1979-ben népmissziót sze
retnék tartan i. M indenütt vannak ún. •anlmadores" (laikus apostolok). akik vasá rnapon.
ként Igeistentiszteletre gyűjtik össze a népet . 1978 júl ius ában 150 fiatal nak adtam
lelkigyakorl atot. 40 km-ról jöt tek , lovon, jeepen, teherautón. A földön ültek, .farofát·
ettek (száraz hús li szttel) , forró kávét Ittak t ócsavízből. Látnák csak , hogy özönlik a
nép a szentm isére , ha kéthavonként a pap megérkezik kápoln ájukbal Anya csecsemő

jéve i egy szamáron , vőlegény-menyasszony lóháton. lakodalmasok öszvérháton, órák
hosszat lovagolva a zsúfo lt kápoln áig .. . Az egyik mise 4 órár a van jelezve. Fél nyolc
kor tudom megkezdeni. 200 ember vár rám tür elmesen . Tudják: itt várn i keli . Útközben
is állandóan fe ltart anak: .Jö j jön be hozzánk, Atyám! l:desapám súlyos beteql" Több
templomépülete t kellene restauráln i , sőt újj áépiteni. If júsági otthon ls kellene . Cara l-
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bas faluban épül az első ház . mlseravels - nyomorul tak' részére . Fölkeresek egy
beteges néqert, Ajtó nincs . A kunyhó vályo gból épült . Középen nyito tt tűzhe ly . Vagy
tíz szurtos gyerek kisér. Hol alszik Itt a jó Istenne k ez a sok gyerm eke? IOs mit esz
nek? IOléskamrát nem látok. Szerencse, ha egy zsák barna bab és egy zsák rizs íek
szik a földpadlón . . .

Szent János születésének ünnepe (j ún. 24) Itt olyan , mint a karácsony. 31 nap alatt
222 keresztelöm, 47 esk üv öm, 650 gyónóm vol t . Még kétezer szeretett volna gyónni,
de a szentmiséket lehetőleg pontos an kell kezdenem, - a nép sokszor 30-36 km-t
gyalogol visszafelél A kis kápolnákban sokszor fordu ln i sem lehet. Magnetofonkazettá·
ról jó zenét, egyházi énekeket tan ítunk. Az animador rózsafüzért Imádkozik e l ő. Szánt
mise után a keresztelők be ír ása. Batyuban, lóháton hozzák a barna-fekete cs öpps éqe
ket . Az egész kápolna gyereksírás . . . 3 órakor jegyesek beír ása. Tervbe vet ten , hogy
Inkább gyakrabban jövök, hogy jobban előkés zíthessem őket .

Betegek után érdeklődőm . . Franclska asszony 14 napja nem beszél. De oda el nem
juti A Gavlo patak a trópus i esőtől megáradt!" Hála Istennek, annak Idején az érseki
fiúszemináriumban jól megtanultam úsznI. IOs egy haldokló mindennél előbbre való .
Terepjárómban magammal viszem laikus áldoztatónkat, Domingost is : 12 gyerm ekes
vall ásos családapa. Útközben eltörik a kuplung . A sofő r két órahosszát dolgozik az
autó alatt fekve . MI közben egy órát gyalogolunk . A viz csakugyan igen magas. Az
Oltár iszentséget és a betegek olaját nagy tis ztelettel nylonzacskóba tessz ük, egy kl
sérőnk a fejére köt I. Tornanadrágban úszom a kötéllg, amely 20 méter hosszúságban
nyúlik ki a folyóágy fölött . Nélküle elra gadott volna a vad áradat. A túlsó parton hegy·
nek föl, hegynek le az őserdőben tov ább, egy kölcsönkért petr óleumlámpa világánál,
nehogy klgyóra vagy skorp lóra lépjünk. A ház előtt már várnak a rokonok. Éjszakánként
felváltva virrasztanak a betegágynál. Franciska asszony már csak jelekkel tud gyónnI.
Aldoznl nem képes. A Szentostyát ápolói közt osztom el , hogy ne szakadjon meg Jé
zus Szfve-klle ncedük. Itt az egyenIftő környé kén hamar est eledik, éven át kb. 6 órakor .
Mint a majmok úszunk vissza a patakon át a köté len lógva. Domingos, aki nem tud
úsznl, még a szernét ls becsukja , mert nem tudja elv iselni a látványt .

Novemberben európai körútra megyek . Cél : 76 éves szüleim meglátogatása, kedves
nővéreket keresni három plébániámra, fölsz erelést épülő templomaimnak, . Entwtck
lunqsheltert-t Németországból. A személyes Ismeretség megkönny ít i a harmonikus
munkát .

Az arsi szent plébános, Vianney János Márla igy pr édikált: ,Úgy kellene futnunk
a kereszt után, mint a fösvény fut a pénz után ... ' Hála legyen Ist ennek a missz ió
keresztjeiérti

Ladislao Klener (Kléner László)
45170 Tremedal, Bahia, Brasil

+
Itt a nyelv nagy probl éma, mert ebben a szigetv il ágban kb. 90 különféle nyelvet és

dialektust beszélnek . A hiva talos nemzet i nyelvet csak Manila környékén, de mintho gy
ezt (a tagalogot) tették meg nemzet i nyelvnek, más körny éken, mint pl. itt Cebuban
nem szeretik, és Inkább az angol mellett maradnának, ami t az amer ikaiak hoztak Ide
a század elején . Iskolánkban a diákok nagy része klnal származású, és otthon klnai
dialektust beszélnek . A tan ít ás angolul fol yik, de természetesen a nemzet i nyelvet ls
tanitani kell , amellett mandarin (k inai) ls kötelező . Kis bábel. IOn magam megtanultam
annyi tagalogot Manilában és cebuanót (az Itteni f illppino nyelv), amióta Itt vagyok,
hogy misézni tudok vele, és a jó lsten biztosan megérti , de nincs gyakor latom t ársa
logn l. De aki Iskolába járt, ért angolul, Igy elboldogu l az ember. VIetnamival vagy kí
nalval összehasonlitva az Itteni nyelvek könnyűek. Persze ötvenen felül mindig nehe
zebb lesz új nyelvet elsajátftanl. Papil la és Kaufmann Manilában van a Xavier School
ban, már több mint egy éve, hogy láttam őket, nyakig vannak azok ls munkával. Amikor
együtt vagyunk, angolu l beszélünk, annyira elszoktunk a magyartól. Itt nincs senki ,
akivel besz élhetn ék.
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Ami pedig az Időt Illeti, Itt ls 24 órából áll a nap. Óriási az emberhiány, és mln
denklnek több job-ja van. Hogy csak magamról beszéljek: történelmet tanitok az Isko
lában, a rendház gondnoka vagyok, az Iskola adrn lnlsztrátora. a helyi katolikus egyete ·
men adok történelmi kurzust (ami Igen sok előkészületet kíván, mert doktorátusra
készülő diákja im vannak) , azonkIvül egy új épületszárnyat épitünk az iskolához, csuda
lassan halad előre. azt ls ellenőrizni kell. A szomszéd barriónak (falunak) is gondját
viselem, a nép Igen szegény, de fogékony és nagyon loj ális . Csak Időm kis részét tu
dom ráford ítani , esténk ént és vasárnap, de sok örömet ad. Misézek nekik, négy övo
dát tartunk fenn, ahol kosztot ls kapnak a gyerekek, a betegeknek orvosságot szerzek,
kórházba viszem őket, a szegénysorsú halottakat segftem a temetéssel stb. A Ieq
fontosabb , amit az ember adhat. nem ls a pénz, hanem az ideje és érdeklődése . Ha
egyedül mennek hivatalba, kórházba stb ., klsemmlzik őket; egy sz öval vagy egyszerű

jelenléttel át lehet segíteni őket sok akadályon . Mindezt nem azért from, hogy men
tegetőzzem, inkább azért, hogy lássák: hála Istennek, Itt ls zajlik az élet. I:s talán egy
k icsit megmagyarázza, miért hagyja el sok misszionárius a levélírást. Ez és az ehhez
hasonlók a felada tlIsta aljára kerülnek . Talán jól is van így, rnert pszichológiailag is
nehéz egy lábbal más országban vagy kont inensen maradni. Sok munka meg kevésbé
ártalmas, mint tétlenség.

Itt jó testhezálló tropikus klima van, egész éven át , de nincsenek tájfunok, és nem
esik annyit, mint Manilában . I:n birom , de a kápolnákban, ahol vasárnap esténként
misézek, olyan förte lmes meleg van, hogy mindig vigyáznom kell , hogy az Izzadságom
ne a kehelybe vagy a clbóriumba csuro gjon . De amíg annyian jönnek, hogy túlzsúfolt
a hely és amiatt Izzadok, nem panaszkodom. A hivek Igyekszenek kitenni magukért.
Igen jó énekkarunk van a Santo Nino (Szent Gyermek) kápolnában, és a mise mindig
fölemelő élmény . Különösen a karácsony előtti novéna (az Aguinaldo misék) a hajnali
misékkel reggel fél ötkor.

P. Kráhl József SJ
P. O. B. 229, Cebu City 6401
Phllippines

+
Három éve, hogy megnyitottam a szellem ileg visszamaradt gyerekek otthonát. Nagy

szükség van rá. A mal Ipar i korban és zavaros családi életben mindig több és több
ilyen gyerek születik, vagy lesz azzá betegségek miatt. A nagy ipari államokban (USA,
Japán) a tanul ök 3 % ·a több é-kevésbé már nem normális. Volt egy diákotthonom ren
des tanul ök számára. De a szellem ileg visszamaradtakat senki sem fogadja be. Azért
feladtam a dl ákotthont. és befogadtam azokat, akik senkinek sem kellenek, a nyilvá
nos iskol ákba nem járhatnak, a családban nyűgök. a társadalomban megvetettek. Persze
akkor nem sz ámítottarn arra, hogy ez menny i költ ségbe fog kerü lnI. 4-S gyerek mellé
kell egy külön taní tó. A gyerekek pedig jö ttek. A szü l ők hálásak, hogy van egy hely,
ahol mégis csak embernek tek int ik és neveli k őket. ö k nem tudnak mit kezdeni velük.
Eddig 60 gyerek van. Nehézség épp elég. Az elsó: Mit egyenek? A szülők anyagi hely
zetükhöz képest hozzájárulnak . De csak néhányan tudják fedezni a gyerek ellátását.
A többit koldul ásból kell pótol nom. - Másik kérdés: Hol találok elegendő jó tan ít ót
számukra? Tavaly egy újságh irdetésre 26 Ielsőlskol át végzett fIatal lány rögtön jelent.
kezett . Egymás után két hétig mint vendégek laktak nálunk, hadd lássák, mire vállal
koznak. Csak kettő állta ki a próbát. A többiek mind lemondtak, vagy én küldtem el
őket. Az Ilyen gyerekek tanítá sához nagyobb szeretet kell, és mérhetetlen türelem.
Hihetetlenül vágynak a szeretetre, és a legki sebb jóért ls Igen hálásak , örvendezők .

Ezért minden nehézség mellett öröm a vel ük való foglalkozás . A szülők ls. ha elfopad
ták Ilyen gyereküket , megkapj ák lsten áldását is velük.

Mire tanítsuk őket? Kezdetben még öltözködni, mosakodni , WC-re menni sem tud
nak. Hosszú gyakorl at kell minderre. Azután jönnek a .fels öbb" Ismeretek: melyik a
jobb és balkéz, a színek, a súlyok, az utcán járás , forgalmi jelzések , egyszerűbb be-
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vásárlás. Majd az .akad émlat" Ismeretek: közönségesebb irásjelek, pénzbeváltás. szá
mok . .. Oly egyszerűnek tűn ik, a normális gyerek szinte magától tanulja. Ezeknek
nagy probl éma. de áldás forrása ls . nekik és tan ltólknak. Amenny ire megy, próbáljuk
őket önáll ó tevékenységre nevelnI. Ovegmozaikot állitanak össze, ahol az egyes dara
bok berakásához kicsit gondolkodni is kell; esernyőt állítanak össze, asztalosmunkát,
hal ászást. kert i munkát , állatokkal való bánást tanulnak, sportolnak. játszanak . zenél
nek. Akik már egy kicsit boldogulnak, kint laknak, de a mühelyünkben dolgozhatnak
tov ább. Egyik vol t tanítványunk ma egy vendéglöben mosogató, csomaghordó, ellátást
kap és keres ls . A család boldog és hálás. Persze nem mindenkinél Ilyen sikeres a
munkánk , de mindegyik többé-kevésbé neve l h e tő . Egyszerű ls. Csak szerétet kell hozzá.
Ez hozza magával az örömet, lsten áldását . meg csodált ls.

P.JaschkÓ István SJ
51 Shuiyuan Chieh
Hslnchu. Taiwan 300

+
lOvi lelkigyakor lataink voltak jan. 21-28-ig. Egy redemptorista atya tartotta a II. va

t lk áni zsinat szellemében. Febr.2·án 4 novic la tette le első fogadaimát egy évre . Febr.
l-én 6 jelöl t kezdte meg noviciátusát. 20 leánykából várunk új hivatás okat . Anyaházun
kat Iskol ával egybekötve építettük, 5 alsóbb osztály részére. Később óvodával. glm·
názlummal bővü l t . Most már kicsinek bizonyult . A házunkkal átellenes utcában meg
vettün k egy házat. Külföldi (német) segitséggel kl bövlttetj űk . Brazflla népe nagyon
gazdag és nagyon szegény. Itt valóban kellene a szegényeknek hirde tnünk az Evan
géliumot. .A munka nagy, az aratás sok . . , a munkás kevés:

Annunclata nővérek

C. P. 64
84100 Ponta Grossa, Brasll

+
Jan.a-án érkeztem Bardlhba, öt órás utazás után jeeppel. Néhány rendtárs elklsért

Jampaniból. Amikor az itteni helyet meglátták, sirva fakadtak és mondt ák, hogy nekik
mil yen gyönyörü épületeket hagy1am, és most milyen fedél van a fejünk felett Itt. Ha
előbb láthat tam volna ezt az elszige telt helyet, nekem sem lett volna .buzgóságom"
elf ogadni, de hát már Igy alakult . és meg vagyok győződve, hogy lsten akaratát te·
szem, amikor engedelmeskedem. Ez a mls szlö csak "kisded" korban van, és a sok ren
detlenség, viszály . az elszigete lés még nehezebbé tették. Egyik oldalo n a 150 m szé
les Sankh folyó választ el bennünket a közleked ést öl, a másikon csak 2 órás gyalogo·
lás után - a mez ökön keresztül - érkezünk az út ra a buszhoz. Itt ls 1B falu nk van,
de nagyon messze fekszenek a missziótóI. A létszám kb. 8000, közülük 4000 katollk us:
10 kápolna van. A körny éken nincs üzlet. még gyufáért ls egy órás út keli buszon az
üzlethez. A monszun ( esős évszak) Idején egyáltalán nincs közlekedés . Be kell v ás á
rolni előtte 4-5 hónapra. ami szükséges. Az új pl ébánosunk. aki éppen akkor érkezett
Ide. mint én, új életet hozott, s rávette a bennszülötteket, hogy utakat építsenek a
rnez ökön keresztül . persze ő fi zeti; sót az egyes falvak k özőrt ls legyen megfeleló út .
Különben az ápoló kedves n ő v é rünknek nagyon fárasztó a gyalogolás. Ha már út lesz,
meg kell kezdenem a koldulást egy mentőkocsiért .

Mit mondjak a haj lékunkról? Olyan a tetö, hogy amikor esik az eső , plasztik teritő

alatt húzódunk meg, mert ránk csepeg. A falak on repedések. Az elöljárók sem sze rét-
nek IdelátogatnI. Várjunk csak , majd sü rgősen meghlv om öket , amiko r esik az esö .
Valami 350 kis szegény diáklányunk van, de milyen épüle tben kell meghúzódnlokl .
Jó I d őben a szabadban ls lehet tanítani , de amikor esik az es ö, ott sincs menedék.
Tehát kell Iskola, kolostor, meg egy kis kórház ls. Kaptunk 6 hold föl det, ezen lenné
nek az épületek, egy része meg gyümölcsös és zöldségeskert. De most ez mind kert 
tés nélkül van, igya rókák. vaddisznók és egyéb állatok szabadon látogatják. Semmit
sem lehet megvédnl. Iskolás aink számára pedig gyümölcs és fr iss zöldség nagyon
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szükséges. A sok többi tennivalóm mell ett egy kerftésre kell gondoln I. Most gyűjtó

getem a .p énzrnaqot". IOn nem tudok csodát csi nálnI. azt a jó Szent Józsefre bizom .
Igazán komoly összegre van szükség.

A népünk Itt ls a régi bennszülött törz shöz tartozik. Nagyon szegények , de Igen
jó szívüek . A nyelvük . ur áon". nem mint az elöbbl helyemen, de valamit megértek
Nagyon szeretem őket. Olyan nagy bennük a vendégszeretet, és ragaszkodnak hoz
zánk. A viszályoktól nem félek. Ezek az élethez tartoznak, és lassan minde n rendbejön.

Mother M. Theresia (Pushpa nővér)

Ursulfne Convent
Bardih, P. O. Amgaon, via Gumla
835207 Ot. Hancht-Bthar. lndla

.H OL SZENT Pf:TER SIRBA Tf:VE .. .•

Az alábbiakban néhány levélrészletet közlünk, amelyek mutatják, hogyan vissz
hangzott a magyar szívekben a .három pápa éve".

- Istennek hála érte, együtt tudok szomorkodni és örvendezni az Egyházzal, az O
nagy ügyel vel. Úgy tekintek föl a Pápára és a Püspök ömre . mintha édesapám lenne.
Nemcsak a halálban vagy a választásban, de a mindennapi életben ls.

- Megszűnt dobogni egy apostol szíve . Igaz, 80 éves volt. Sok minde n hato tt a
szívérel Nagy pápa volt. Végigkísérlük apostoli útjain Jeruzsálemtől kezdve ml nden
hová!

- Adjon a jó lsten neki örök nyugodalmati S egyházának egy új szent életü, ilyen
remek főpapot, mint ő volt!

- Halála annyira átgondoltnak, szinte megszervezettnek tű nik , mi nt egész élete.
- Erős bens ö ösztönzés re elmélkedő imában, nagyon elmélyül ten mell ett e kellett

állnom. Másnap reggel közölték a halálhírt. Most aztán beszélhetek hozzá: . Aty árn,
én az Egyház leánya vaqyok!"

- A szentmiséról jövet egy nem h ivő asszonyismerős adta tudtomra, hogy rneq
halt, és részvétet nyilvánított. Picinyke mozzanat , de kifejez i azt az eredményt, ame
Iyet VI. Pál pápa elért: a békés egymás mellett élést.

- VI. Pál pápa halála elszomorított. Onnepélyes gyászmisét mondtun k, amelyre
nagyon szépen megjöttek a hívek, vasárnap a Szentatyáról prédikál tam, és szép plak á
tot készítettem útja iról. pápasága jelentősebb esem ényeiről .

- Különös tisztelettel voltam VI. Pál Atyánk Iránt. Amióta meghalt. minden mls ém
ben megemlékezem Róla. Ha valami nehézségem van, csak Ot kérem .

- Ezekben a napokban senki sincs távol egymástól. hiszen itt Magyarországon is
mindenki Róma felé tekint. Fölemelő dolog látni, hogy egyszerű hívei nk ls a sokszor
megrendítő sorsú , de nagy és szent emberek igézetében milyen érdeklódéssel kísérik
az Egyház életét, és gyermeki engedelmességgel várják és követik útmutatásait. A
legutóbbi .nagy sz érla" hihetetlen magasra emelte a rnérc ét - hála Istennek! Kl lorné
terekben távol . de lélekben közel Rómához ml ls ugyanazon szándékkal imádkozu nk,
a megválas ztott új szeritatya örömében éppenúgy részesülünk, és néhány órai késéssel
nálunk ls éppenúgy megszólalnak a harangok, mint ott.

+
- Úgy gondoljuk, még inkább érezzük: János Pál pápa megtalálása és meqválasz

tása valóban a Szentlélek vihara volt. Jó szíwel mondom meg : humano modo ls jó
kezekben tudjuk és szeretjilk Péter hajójá t.

- Hogy mit várunk az új Szentatyától? Azt , hogy le ne fagyjon ajkáról a mosoly , a
derű . Bár ez az Igazi evangéli umi, Istengyermeki egyszerűsége, derüje oszl átná el a
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