
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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világ arcáról ezt a sok nagyképüséget , fari zeusi gőgöt. Or ömömnek legmélyebb oka ez
a csod álatos Egyház-élmény, amiben most részünk volt , van. Nem tudok elég sokat
elmélkedni minden mozzanaton.

- VI. Pál pápáért ls és I. János Pál pápáért ls 10-10 szentm isét mutatta m be
már eddig, hogya jó ls ten az elhunyt nak adja meg Onmagát örök jutal mul; az élőnek

pedig a kegyelmét bőségesen , oogy Urának hüséges sáfára lehessen!
- Rám igen nagy benyomást tett a pápai hivatalban nagyon röv id I dőt megélt

I. János Pál egyszerüsége, közvetl ensége, alázata, derüle és kezdeményező bátorsága.
Bár volt alkalmam a n ehézségekről és aggodalm akról is hallani, úgy érzem , ezeket
sikerült volna kiküszöbölnI.

-- Nagyon örü ltem, hogy der űl át ó és nyugodt ember került a pápai székbe. Sok
emberben, sajtóban, irodalomban olyan vészhangulat uralkodik . M ilyen jól jött I. János
Pál magától értetődő rem ényei lsten biztos an jobb at akar . ..

- Annyira megszerett em az új pápát , hogy személyes veszt eségnek érzem a halálát.
-- A d öbbenetet. amit a Szentaty a halála okozott , szln te le írn i sem lehet. Pápát

még Ilyen hamar nem szerett ek meg hivek és papok ...
- Azonnal plak átokat készitettem élet éről. Nem gondoltam. hogy mire elkészülnek

a plakátok. már gyászkeretben kell kitenn em f énykép ét. Megdöbbentő volt számunkra
is a hír. Valóban . Isten gondolatai nem a mi gondolataink .. . még a pápasággal kap
csolatban sem . A kevés ismeretet összegyúj tve , próbáltam szentbesz édet mondani
vasárnap az elhunyt Szentaty áról, szerdán temetésekor pedig szentm isét mondtam
érte. Nagyon szépen megjött ek rá a hívek is.

-- A fekete zászló k inn vol t. és kiírva a gyászhir ; ott s lrtak-rítt ak a buzgó hivek . ..
el se akartuk hinn i , mindahányan . . . De nagy fi gyelmez tetés vol t ez az egész világnak !

-- Egy hétig kápoln ánk mell ékoltárán gyászszalagg al kitettük a nagy színes képét ,
és égő díszgyertyák mellett minden szentmise után külön imát mondtunk érte a hívek
kel együtt .

- A két Szentatya haláláva l kapcsola tban nagyobb volt a tanúságtéte lük fölötti
öröm. mint az elvesztésük föl ötti fájdalom . Bennük az lsten ere je győzött .

- Szentatyánk hirtelen halála az lsten útjaih oz való ragaszkodás t, a Gondv isel és
mindenben való felismerését. az lsten akaratának mindenben való keresését válto tt a
kl. A legszebb szentbeszédek szül ettek meg ennek kapcsán.

-- Meg vagyok győződve , hogyab. e. Pápa egy hónapos szolgá lata fontos láncszem
abban a folyamatban, ami a Zsinattal eli ndult. Az aggio rnament o pápai relác iólt to
vább erős ítette , s ezzel ls szolg ált a a fo lyamatosságot a 21. század felé . Együtt vagyunk
az Egyház egyetemes imaegységében!

-- Rövid ural kodása felr ázta, megmozgatt a az egész világot. Hirte len halála te lje.
sen letört mindenk it. Nem his zem, hogy rövid pápasága ne hagyna mély nyomokat az
Egyház életében. Szent volt. Mint üstökös tünt fel Egyházunk egén. Eltünt , de nem
nyomtalanu l! Meg érdemelt e, hogy eljusson a legmagasabb mél tóságra , de a jó lsten
meg akart a kimélni a vele Járó óri ási kereszttől.

-- Kedves alakja. mcsolya sokakban hosszabb időn keresztül érni fog .
-- A mosolygó pápa nekünk fel ejthetetlen . Ha rátekin tünk (mert k i van téve a ké-

pe), mind ig mos olygós. der űs lesz a lelkünk .
-- Ú de jó. hogy katekéta és lelkipásztor pápánk van! Szin te megmámor osodtam

a kihall gatás okon mondott egyszerü és vil ágos beszédeitő l. Azt án jött a szomorú hír .
Hívelm me gsiratták. Hát ezt jelentett e a rem ényt sugárzó mosoly? Akkor mind ig rno
solyognl kell . még akkor ls, ha a halál közelében járunk. Vigaszunk, hogy most már
odatúlr ől fog mosolyogva Integetni, és áldását adja, hogy az a hat programpont legyen
előttünk . amelyről a leqe ls ö beszédében szólott .

-- Ora pro nobis Joannes Paule!

+
- Az a példa nélkül álló döntés. amely egy kelet-eur öpet egyház alig Ismert lelk i

pásztorát emelte szent Péter trónjára : olyan bátorságra. elkötelezettségre, a jövőben
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követendő egyházpoli ti ka Irányára és céljára vall, amelyet világtörténelmi jelentőségű

. szenz áctö"-nak kell tart ani , ha ugyan Illik ebben az esetben az újságirók által használt
kif ejezést alkalmaznI. Most kezd csak derengeni az ember agyában valami halvány
megérzés, sejtelem arra vonatkozóan, hogy mi lehetett a Gondviselés szándéka akkor ,
amikor - 33 napl uralkodás után - magához szólft otta a kedves , mosolygós , rnlnden
kihez egyformán barátságos velencei k örnüves-ftát, I. János Pált? Amit az ő váratlan
halálakor ért hetetlennek és meg nem magyarázhatónak tartottunk: ma már úgy ls értel
mezhető, hogy ez adott módot és lehetőséget, hogy az egyház új lapot kezdjen anna
lesében. Úgy is lehetne ezt fogalmazn i, hogy I. János Pál azzal tett felbecsülhetetlen
értékű szolgálatot , hogy meghal t, és ezzel l eh e tőséget nyitott az új, világ történelmi
j el entőségű döntés megszületésének. Min dez persze gyarl ó emberi spekuláció, hiszen
a ml vaksi szemünk. agyunk, a ml látószögünk alkalmatla n arra. hogy valamit ls elles
sünk a Jóisten szándékából.

- Tudom, folytatója lesz nagy elödjel megkezdett és felmérhetetlen hatalmas
munkájának a Szent lélek vezetésével.

- Megválasztását olyan bátor tettnek és korlordulónak tartom, mint János pápa
részéről a zsinat össze hívás át.

- Múltkor az Egyház·élményrő l irtam, most Isméte lhetném ugyanazt fokozott mér
t ékben. Múltkor azt kérdeztük , mit várunk az új Szen taty átöl. most ezt kl sem rner
nénk mondani , hanem Igy: mi t vár ő mitőlünk?

- A Jelenlegi Szentatya megválasztása hatalmas meglepetés volt mindnyájunk
számára. Azt hiszem, ez a választás ls ékesen bizonyit ja, hogy az egyház örökké f iatal
marad. Szentatyánk nagyon jó l beszél a fiatalok nyelvén, nagyon élő a gondolkodás.
rn ödja, ki tűnő a hangja, hanghordozása, és azt hiszem nagyon jó l beszél olaszul. Persze
a nehezebb része a dolgoknak még csak most jön.

- Növendékeim már meg is tanult ák a . Dlcsértess éket" lengyel nyelven annak
örömére, hogy a Szentséges Aty a Lengyelhonból került Szent Péter székébe.

- Kedves hfveimnek is megmut attam Szentatyánk f ényk épét . Igy az örömöm hiveim
öröme ls lett.

- A templomba is klt ett em mind a három pápa arcképét bekeretezve. Láthatják
legalább a hivek. s Imádkoznak értük .

- Nagyon·nagyon köszönöm a Szentatyá ról küldött képeket. MI valóban naqyon
nagyon szeret jük a Szentatyát! Hiszen benne a Krisztust szeretjük. "rette is elv áqez
tem már a 10 sa ctát. Gondolom . szüksége ls van a jó lsten bőséges segitségére .

- Ilyen mindenkit átölelö áldást még egy pápa sem adott.
- Mennyi hálával tarto zunk a jó Istennek. hogy egymás után Ilyen kiváló pápák

kerülnek szent Péter székébe! Hamarosan a negyedik . akivel nem tud betelni a lelkünk
Sokat Imádkozunk érte. csak attó l tartunk . ha i lyen iramban dolgozik . nem megy sokáig.

- Adjon a Jó lsten néki sok erőt. jó egészséget. hogy ezt a szédületes rnunka
t empót bi rj a. Tört énelmi [e lentö séq ü lesz a mexikói utazás is. Csak mindig félek , hogy
valamil yen ostoba szélsőséges ember tr agédiát ne okozzon. Itt a kel et i országokban
sokkal biztonságosabb ezen a téren a helyzet , mint nyugaton . Elszomoritó a sok terror
cselekmény. A Gondviselés adta ezt a Szeritatyát . e Gondviselés meg ls örzl majd!

- Múltkor megyek Pesten az egyetemi templom felé . ünnepi reverend ában. kör
gall érral , s pici gyerekek beszélgetnek: OdanézzI - M ásik : Ki lehet ez? - Hát nem
tudod. ez a II. János Pál pápa . . . ! Merthogy látták a tel evizióban .. .

- Amilyen nagy szomorúságot okozott Szentatyánk. I. János Pál váratlan hallíla ,
oly nagy és még nagyobb öröm volt számunkra az. hogyaválasztótestület a rnost t.nl
Szentatyánkat választotta meg. Istenünk Gondvisel ését vél jük látni a t örténésekben .
abban ls. hogy I. János Pál pápát magához hfvta , s hely ébe pontosan egy Ilyen a mal
világba nagyon is belevaló szem élyt - ha szabad magam magyarán kife jeznem - vá
lasztottak. Képzett , kispo rtolt, korához képest f iatalos , egészségben jó, Közép-Euröpa,
sőt az egész világ problémáit i s merő, a szenvedések és megpróbáltatások közt rneqed
zett , mégis szeretettel t ell egyéni ség. Áld ja meg a választótestület tagjait a jóságos
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lsten, hogy .tal áltnk" il yen szem élvr. s naponta imádkozunk Szentatyánkért , hogy őt

meg vezesse és bátorítsa az a Kri sztus , aki maga is végigjárta a földi Kálvária minden
állomását.

.FIATAL OREGEK" (lEVELESLADANKBÓl)

A hagyományos teológiai form ák már a hittanra járt Idősebb hiv einket sem elégí tik
ki , nem ls szólva a f iatalabb és középkorú generációkról. A zsinat haladó szell emében
történő megnyilatkozás . kra (gyóntatásban, beszédben, hitoktatásban, rnaq ánbesz él
getésbenl jobban odafigyelnek, és érdekli is a testv éreket , partnereket , hallgatókat .
A konzervativ kérődzés nem ér semmit. Az evangélium új hír, örömh ir .•Az új bor új
tömlőbe való: A bort, az örök élet ital át egykor b örtörnlökbe, hord ékba. majd beton
tart ályokba. s rnost már üveghordókba töl tik és táro lják. Az evangélium mindig haladó
szellem ű volt, sőt forradalmi. A vil ág halad , fe jl őd i k , sem lsten Országa, sem lsten
népe nem topogh at egy helyben, s azok sem , akikre a közösséget r ábízta a Szent
lélek. A Szentl élek vil ágosságában, az ő vezet ésével haladunk el őre, benne él s val ó
sul meg a jelen történelem s az eszkatoló gia. Ez sajnos a keresztény közösségekben
még nem eléggé köztudott és nyilvánvaló . Egy bizto s: a középkor i magyarság jobban
beleillesztette minde nnapi életébe, áhitatába, népi ünnepeibe a Lélek hódolatos , me
legszlvú tiszteletét, mint a mai. M inden mat ér iába, ha ember kezébe kerül , Lélek kell.
S oly keveset hallunk, olv asunk, szólunk róla. Éleszteni, szitani kell a t üzet. Csak az
anoním keres ztényekben múködne a l élek Incogni ta gratla·jával, a megkere szte lte kben
nem? Hisszük a Szentieiket. szeret jük ls, de nem merünk rábízni semmit? Csak a Zs i
natra korlátozzuk áldott múködését? (Nyugd ijas paptestvér level e)

+
Nagy szüks éqern van információkra , hogy párbeszédet fol ytat hassak olyan ernberek

kel, akik ugyan nem hagyták ott az Egyházat. de még nem tudták megérten i, hogy
Krisztus Egyháza sok nem lényeges dolgot módos itott , de ezzel nem szúnt meg hite
lesnek lenni. 78 éves vagyok . Megvan a korral járó betegeskedés; de a fejem, hála
Ist ennek, telje sen ti szta . Szeretn ém fe lhasználni ezt a világosságot arra , hogy maparn
ba szívjam a fe lvilágositások at . Lelkes hive és csodálója vagyok XXIII. János pápának,
aki olyan biztons ággal ki je lö lte a követendő változások útj át : Egyszerús ég, t ermé
szetess ég, átl átszóság és mindezzel együtt felebarát i szeretet.

+
A szeretet, amely körülveszi nyugdíjas napjai mat, és gondoskodik 85 éves öreg fe

jemnek korszerü szell emi táplálékról is , mélyen meghat . A legutóbbi .Szolq álat" -ban
nagy érdeklödéssel olvastam korunk néhány gondolkodójának vázlato s bemutatását ,
akik ú j szerű meglátásokkal próbálják megközeliteni tere mtett vi lágunk lsten-k épét,
Orök témánk ez. Nemcsak Szt. Agoston igaza miatt. hogy term észeténél fogv a nyug·
talan az emberi szív, mig meg nem talál Téged, Istenem. Hanem a mi fe l el ős lelki
pásztori küldetésünk miatt ls , akik moh ön szomjazunk minden tapasztalatc serét, amely
az elvesztett vagy veszni índult bárányát nyomozó Jó Pásztor témakörébe vág. Uto lsó
kívánságom, hogy szere tnék hasonlítan i ahhoz az evangéliumi gazdához, aki még egy·
szer szétnéz háza tájékán : mit tudna még kiosztani övéinek ki ncseiből .régieket és
újak at" l?

+
Bizonyára értes ültek, hogy 85 éves korában meghalt Feszty Masa. Szint e élete

utolsó perc éig dolgozott, az egyházmúvész neh éz hivatását te lj esítette. .uu Boldog-
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