
ünnepet hálaadó Imával fejeztük be. Imádkoztunk azokért a jótevőkért (Onökért IsJ.
akik ezt a munkát támogatt ák. Isten áldja meg jós águkat .

A rokonságunkban volt tavaly egy papszentelés, az újmiséjét az én kis szülófalum
ban. Olaszf án rnutatt a be. Igen sok h ivő jött össze. Szabadtéri olt árt készit ettek a
templom mell é. A szülöl háznál volt a búcsúztató énekekkel és versekkel. Sok pap
testvér és a hivek kísért ék a templomhoz. Hangerös itő ls vol t. Mindenki jól hallhatt a.
Még a faluban maradt beteges vagy I dős hívek ls bekapcsolódhattak . Jó pl éb ánosunk.
dr. Gyürki László sokat fáradozott azon. hogy ez a sz ép nap emlék ezetes legyen. Az
egyházközség egy szép modern kehel lyel ajándékozta meg Ottón kat. A paténa is nagy
és szép, hogy - mint a plébános beszédében mondotta - elférjen rajt a a hivek kö
nyörgése . A szentmise után vacsora volt a szülöl háznál. hatalmas sátor alatt . 200
vendéget szolgált ak kl. MI it t Indiában az én családommal (elég nagy) Imádsággal
emlékeztünk meg Ottónkról , hogy legyen hű követ öle az Úrnak.

Most készülődünk Bardlhban két papszentelé sre. Már több éve egyházmegyénk
ben az a szok ás, hogy ezt a pap szülöhelyén, az o tt ant mi sszióban tartj ák, úgyhogy
ezen a szép szert artáson az új pap rokonai és sok keresztény részt vehetnek. Apr . 28-án
du. 3 órakor lesz ez a nagy és rit ka esemény egy i lyen elhagyott vidéken . Két püsp ö
köt és 80 papot, szerzetest várunk. M I készftjük mind ezeknek az ünnepélyes étkezést .
A verandánk szép, tágas , és van hely több mint 150 személynek . Lássa kedves Atyám .
az Úr néha megáldj a ezt a missziót sz ép napokkal is .

Már beállt a nagy meleg. Minden évben át kell élni ezt a klmer ltö Idő j árást . Ez ls
elmúlik. mint minden más. Ilyenkor van alkalom áldozatoka t hozni. Fáradt vagyok, de
még birom. Még két évern van hátr a, ha azt megérjük, és befelezem a 6 éves felelős

séget itt Bardlhban . Utána fel kell készülni egy más helyr e. Vagy talán adnak egy kis
pihenést.

Moth er M. Theresl a
Ursu lln e Convent , Bardlh
P. O. Amgaon, via Gurula. 835207
Dt . Hanchl-Blhar , Indi a

+
Orömmel közöljük. hogy Szlkszay Márla ferenc rendi missziós n ő v ért a Nemzetközi

Vöröskereszt a legmagasabb kitüntetésben, a Florence Nlghtln gale emlék éremben
részesitette. A nővér hosszú ideig működött a leprások között, jele nleg Magyarorszá.
gon él. (Szerk .)

LEVELESLADANKBÖL

Nagyon köszönöm Luzsénszky atya életrajzát. Szeretetreméltó , derűs kisöreg volt .
Többször jött hozzánk. misézni is. Olyan áhita tta l végezte a szent áldozat bemutatá
sát. szemét olykor pillanatokra le-Iecsukv a lma közben, hogy az már maga megtérésre
késztette a lelket. I:letem nagy lelki élményei közé tartozik, hogya szükös szobában
egészen közel ról láthattam öt misézni. MI gyerekek rnosolyoqtunk , hogy a többgyere
kes 50 éves asszonyt , édesanyánkat. mint volt tanítvány t . ft acskérn" -nak sz ólltotta ,
de az ő szemében a diák lányok mind ig megmaradtak diákoknak. P. Nemeshegyi ír ja:
. Bárnulatosan fi atal maradt szellemileg." Valóban Igy volt . Fiatalos lendülettel tudott
azonosulni még azokkal a budapesti fia talokkai is, akik a beat-zene ízlésesebb válto
zatával müködtek közre a szentmiséken. Még kazettá t is hozott nekünk. és elragad .
tatással szólt a zenész flúk és lányok áldozatosságáról. Soha nem fel ejtem el : egy
ködös decemberi estén utoljára én kisértem le a vonathoz. A szatyor almát (2-3 kg)
nehezen fogadta el. de mégis csak kötélnek állt . Az állo máson derült kl, hogya szl
vével nem jöl van. és a cipelés nem használ. Csak anyut nem akarta megbántani . . .
Ezekkel egészitettem kl magamban és Igy most levélben ls a nekrológot .
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- Az elhun yt Papp Artur nagy tiszte lője vagyok ma ls. de most már a sirján ál t isz
telegh etek csak. a l őrinc i temetőben . 1935-ben találkoztam vele. mint a Kat. If júsági
Kör le lki vezetőjével. 1942-ben mint helyi káplán eskető papunk lett. Sokunknál volt
eskető és keresztelő és - nem szfvesen - temető atya . Nagy népszerüségnek ör
vendett. de nem szerette. ha udvaroltunk nekI. Temetésén talán ezrek is megjelentek.
Már egy éve. hogy elment. vagy Inkább: felment . de sfrján mindig friss virágok van
nak. Készül már a s íreml éke. de sokkal ma radand öbb és értékesebb emlék szerintem
az a sok ráemlékezés és sokat emlegetett tanácsa: .Szeressük egymást. gyerekek! ·
A .gyerekek· közül sokan már nagypapák és nagymamák (nekünk ls öt gyermekünk .
hat unokánk van) . de szeretjük egymást! l egyen ez a pár sor is egy szál virág nek i
megem lékezésül!

+
1978. júl. tü- én Paray le Moníal-ban jártam . Jóval hazaérkezés em után tudtam meg .

hogy ott akkor karizmatikus liatalok kongresszusa volt. Száll ást keresve Msgr. Mau
rica Galdon autuni segédpüspökhöz ker űltem . akinek némi latin nyelvtudásommal elö
adtam kérésemet. Zsin óron függő egyszerü pléhkeresztje volt. és Igen fia ta lnak néz
tem. nem ls álmodtam voln a róla. hogy püspök . Kaptam szállást. s elfoglalása után
nyomban a kegy templomba mentem. Útközben nem tudtam mire vélni a sok-sok hu
szonéves fiatalembert imára az étt árt kezekkel . olvasóv al ls . az utc ákon . A templom.
ban pedig az ott lévők kiterjesztett karral. t érden állva Imádkoztak. égre emel t tekin 
tettel. Nemsokára megkezdődött a szentmise. Am ikor a pap kijött az oltárhoz. akkor
láttam a pil eolust a fején : hiszen én püspökkel beszéltem! Nem volt rnlnlstránsa, fel
ajánláskor segélykérőn nézett a tömegre . miv el az ampolnák igen távol vol tak tőle .

Elöl állván. hátra néztem. senkinek sem rebbent meg a szeme. Hamar segitségére
siettem. s Igen nagy örömmel szolgáltam tovább. Nagyon Jól eml ékszem a püsp ök úr
arcára : nem engemet várt oda. Csak azért Irta m meg ezeket. mert nem gondoltam
volna. hogy az életben tőle származó szavakat olvashatok. a Szolgálat 55. számának
könyvi smertetésében. Még csak annyit. hogy amikor másnap reggel 8 óra körül gyalog
Indul tam az állomásra két nehéz bőrönddel a kezemben . nem akadt egy sem a velem
szemben jövő. Imádkozó fiatalokból. aki csak egy lépésnyire is segített volna . A közös
étkezéseknél viszont ragyogóan seg ítettek. ezt hozzáteszem .

+
Az ősz szlnt, Illatot jelent. és a term és tel jességét . Búcsút ls . Búcsút a gazoag

nyár sok útjától ; búcsút és új kitárulást arr a. ami magamnál nagyobb ... Az Úr vilá
gltó virágokként szöví életem szőnyegébe az örömö ket . Itt vannak a vasárnapok: t öbb
nyire közösségben töltjük. és egym ásra hallgatva . egymás számára Időt szakítv a er ö
sebben átéljük együttlétünk Intenzitását . mint hét közben . Csomagtartóra erős ített

elemózsiás kosárral klkerékpározunk a mez öre. ker esünk egy szép helyet . ahol letele
pedünk. beszélgetünk. álmo dozunk. Isszuk a term észet széps égét . . . Más alk alom 
mal ázsiai menekülteket keresünk fel. aki kkel most együ tt dolgozunk. Belemerülün k
egy egészen más. csupa-probl éma világba. amely azonban rem énys éggel ls teli . az
világft a sok-sok vidám gyerek szeméből. l átogatást teszünk egy·egy elkeseredett.
magányos embernél ls . Vagy egy parasztházn ál töltjük a hétv égét . hogya csendes·
ségben újból egészen meghalljuk annak szavát . aki meghfvott .. . Néha otthon mara
dunk. és buzgón sütjük a süteményt. előre örülve egy-egy kedves látogatásnak.

- Olyan csodála tos gazdagsággal ajánd ékozza meg lsten a napjaimat . hogy sok.
szor felkiáltok; mivel érdemlem ezt meg? MI az. ami életemet ilyen s z épp é teszi ?
Biztosan az. hogy állan dóan érezhetem: ajándék . Ajándék a sok l e h etőség . és raj tam
ls áll. hogy éle-k·e vele . hogy elfoqadom-e lsten kezéből. Mert nem az én érdemem .
Nagy örömök a családi összejövetelek ls . amire sokáig tudunk emlékezni . hiszen egy ik
legnagyobb áldás az. hogy szeret het jük egymást. számíthatunk egymásra.

- Nehéz ez a tavaszi Időjárás. megtornáztatja nemcsak a matérlámat. hanem ke
délyemet. akaratomat ls . Mivel számomra a modern aszkézis van klosztva, számtalan
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ember . számtalan problémával - nagyon szükséges a oszlkrányi humor" és az akara
tom kézben tartása. De örülni sem utolsó dolog a földi életben. Ráálltam erre a .k ú.
r ára", és naponta szftom fel magamban a tud atot : lsten gyermeke vagyok. enyém J é
zus, enyém a Szüzanya, és minden szentek a mennyországbanI Aldott legyen az ls ten
a megváltásért!

- Jó. ha az életben lsten egy kicsit megál litja az embert. hogy vegyük észre egy
kicsit. milyen szép világot adott nekünk. Már Itthon volt egy igen szép közös t it kunk:
egy aranyba öltözött nyfrfa. Egyik reggel kaptam ajándékba. amikor kinéztem az abla
kon. Úgy ragyogott harmatos sárga leveiein a napfény. mlntha aranyból lett volna .
Nagyon megköszöntem. Akkor megsugaraztuk ezzel a fényözö nnel azokat a nyakukat
behúzó embereket . akik nehéz szatyralkat clpe lve még csak fel sem néztek a f ényö
zönre.

- Néha rácsodálkozom, hogy az ember mily en képtelen hely zetekb en ls tud boldog
lennI. Valahololvastam régen. hogy az Indiánok különösen szeret ik és ti szte lettel
veszik körül szellemil eg fogy atékos társaikat . mert úgy tartják. hogy Isten eik foglal·
koztak velük . Igya szegény bolond Indiánok boldog emberek voltak. mert betegségük
révén a közösség kiemeit szeretettel vette öket körül. Nos. velünk ls foglalkozik oly.
kor lsten úgy. hogy valamit - például az egészségünket - elveszi tőlünk. Mennyivel
többre kell becsülnünk ezt, hiszen a ml Istenünk az egy Igaz. élő lsten. és bármit tesz
velünk. eleve az a tény. hogy személy esen velem kapcsolatban tesz valamit. már ok
a boldogságra. O betegen ls szeret: mi t akarhatnék többet és jobbat ?

- Nagy az éhség az Igazi t áplálékra. A Biblia és az Imádságos közösségek a mus
t árrnaq, a kovász ma közöttünk. Nagyszerüen reagálnak rá és jönnek. Valami új alakul
kl. Splrltus ubi vult splratl Ez most már kézzel fogható. Mire megérik . talán ml már
nem érjük meg. De nem ez a fontos. hanem alkossunk. és ért sük meg a Szentlélekisten
sugallatát. Ezért vagyunk optimisták. és maximális e rővel végezzük lelkipásztori rnun
kánkat .

- Jó nézni a mi utazó Szeretett Aty ánkat . Nagy Jel a vIlágbani Egyik nagy ajándéka
ennek a szerencsétl en emberiségnek. Mert a Szent lélek ugyancsak ostromol mostan á
ban bennünket. Mennyi szikrázó jó kiadvány. könyv, prédikációs anyag! Nem Igy volt
f iatal korunkban. Valóságosan a ki sujJunkból kelle tt klszopnl a vasárnapi Igét. De
annyiban jó volt. hogy napokon át a perikopára borulva és hagyatkozva kaptuk meg a
mondandókat a Szent l él ektől. Milyen jó most a fia ta loknak. hogy könnyü jót . szépet
és okosat mondanI. Mérhetetlen kegyelemadomány fürdőj ében dédelget bennünket a
Lélekl Bárcsak átére zhetnénk mélyen a nagy fe l e i ősséget i Mennyi reményteljes ese
mény a világban . a mélyben és a felü lete n isi Lelkekben és történésekben milyen kéz.
zelfoghatóan dolgozik a mindi g köztünk lakozó Jézus ! Mil yen bizakodóknak, erőseknek

kell lennünk nekünk ls . mint a Makkabeusok voltak.

+
Most halottak napjára készülök. Ez kis városkánkban az ökumenikus ünnepek kö

zött a legnagyobb . Ily enkor együtt vannak szószékem alatt katoli kus hfvelmmel a gö·
rögkeletiek. reform átusok stb . Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz. amikor
meghalt szeretteinkért Imádkozunk .

- Most a Luther-évben nekünk kell Irgalmasan reall stának lennI. Igaza van Henri
de Lubac-nak: Rettenetes dolog . ha a katekizmust egymás ell en tanuljuk megl Bizony.
teológláinkon erősen dfvlk ez a szeml élet : és az eredmény az. hogy keresztes lovagok
kerülnek kl a gyüle kezetekbe. akik arra jók . hogy egymásnak ugorjanak és ugrassák
a híveket: de másra, progressz fv dolgokra már nem képesek . Két perlekedő között
aztán a harmadik örül.

(Evangélikus diakonisszák frják :) Családomb an mindig nagyra becsülték Martin
Luthert. Igy gyerekkoromtól kezdve úgy Ismerem. mint olyan embert , aki az lsten
szava Iránti szeretettöl és felelősségtől Indftta tva lef ordftotta a BIbIlát. Isten megadta
neki a Szentfrás anyanyelvi ford ftásához szükséges különös adottságot. Jól megértem
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tehát Avilai Szent Terézt. aki egyszer irigyelte a németeket. arn ért Luther blbllaford í
tásával közvetlenül hozzáférhetnek a Szentlráshoz, mig O mindig fordftókra volt rá.
utalva.

- A LuthertOl megfogalmazott és magyarázott katekizmust már konflrmálásom
előtt könyv nélkül megtanultam. és sok része még máig ls szószerint eml ékezetern
ben van.

- Luthernek gyermekei iránti szeretete és az ebből született énekek, mint pl. •Vom
Hlmmel hoch, da komm ich her '. melegszívú apaként ismertették meg Ot velem. Az
egyház. Isten gyülekezete Iránti szeretete ls világosan kifejeződik sok koráljában .
Ezeket a mély hit ét megmutató korálokat különösen szívesen énekelem.

- Tudom azt ls . hogy Luther sokat szenvedett vérmérséklete mlatt, mindig újból
alaposan megvizsgálta lel ki ismeretét, és rendszeresen gyónt . Alázatos és tiszta ern
ber maradt lsten és kora el ött. Ez ls mindig fogl alkoztat. és már gyakran szolgált b á
tor ltásul és épülésül számomra.

+
- Az eltelt félév alapján úgy érzem. megtaláltam azt az életutat, amelyre az élete.

met adhatom. Isten kegyelmében bízva, bizakodva tekintek az előttem álló esztendók
elé . Ez az öt év mindenképpen a felkészülés Időszaka, és ráébredtem arra, hogy k ésöbb
soha nem lesz ennyi ldörn a tanulásra , vagyis soha vissza nem t érö lehetőség ez az
öt év. Ezért szeretnék belemélyednl a tanulmányokba ls, mert tanulni ugyan mindig
kell. de alapvetően meghatározzák a kés öbbí tanulmányokat a most gondosan lerakott
alapok . Nem kisebb szempont a lelkiéletben való fejlődés és el őrehaladás ls, hiszen
mindent. amit teszünk , Isteni szempontok alapján kell tennünk, hogy ne csak a teo
lóglal tudom ányokba. hanem azokon keresztül az lsten szeretetébe ls belemerüljünk .
Szüntelenül hálát adok az Istennek, hogy Itt lehetek. Kérem, Imádkozzék értünk, hogy
jó papokká s az lsten Igaz és hú szolgálvá fejlődjünk!

- Két héttel a szentelésem előtt kérem a barátai közé befogadó Krlsztust. alak ít
son bennünket úgy. hogy a vil ágot átformáló kegyelmet szivünkön keresztül bösépe
sen és tisztán sz étsuq ározhassuk .

- Ahogyelnézem a kispapokat egyenként - beleértve természetesen magamat-,
az els ö pillanatra megijedek: Ilyen emberek akarnak Téged meqdtcs öltenl, hirdetni az
embereknek. Uram? Miért nem hfvsz jobb. szeritebb. kiválóbb fiatalokat? De Ilyenkor
eszembe jut Szt. Pál szava: .Isten azt választotta ki, aki a világ szerint oktalan. hogy
megszégyenltse a bölcseket .. : (lKor 1,27) Csak mindenben Rá kell hagyatkoznunk,
hinni Benne. mert csak [gy jutunk valamire ; gyengeségeink még nagyobb hitre lndíta
nak: .rnert az er ö gyöngeségünkben lesz teljessé:

Az ls meglepett, hogy mikor elsősként bejöttem, társaim közül négy 30 év körüli
volt. Milyen nagy pofon ez nekünk fiataloknak: ha mi nem jövünk. tud az lsten a .k ö.
vekből' - az Idősebbekből - is fiakat támasztani rnaqának, és hála Neki . támaszt ls .

Hogya szeminárium ne Intézmény legyen . hanem otthon, az mindenki Igénye, azt
hiszem. A helyzet jelenleg sajnos az, hogy válságban van a róm. kat . papnevelés (a
görög kat . nem. az Inkább virágzik) . Tény az ls, hogy eddig nem sokat sikerült ezen
a tőlem telhet ő mértékben változtatn i. Talán azért nem. mert a felszlnen. látványos.
számokkal rnérhetö, nagyszabású dolgokkal próbálkoztam. Egy·két élő példán láttam,
és ennek alapján elhatároztam, hogy még Inkább az alapokon legyen a hangsúly. az
egymás közti szereteten. Ebben a tanévben megpróbálok még mélyebbre mennl. annak
ellenére, hogy Igy sokkal később épül fel a .ház", de reméljük. tartós, stabil lesz pár
év múlva .

Katonakoromban Szabolcsban dolgoztunk. Szombat-vas árnap. míkor nem mehettünk
haza, a környék pl ébánosalt. templomait látogattuk meg. Ott ls azt tapasztaltuk. hogy
a pap. kispap minden plébánlán. sőt minden keresztény házában otthon van. Az eszme
szépséghibája csak az, hogy egyszerú keresztény ember esetében ez már sajnos nem
áll. A kisebb . szabadegyházaknak" sikerül megvalósltanl , talán kis számuk és nagyobb
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buzgóságuk mlatt, hogy minden városba betérhetnek testvéreikhez, egész Ismeret lenek
hez ls. Jó volna nálunk is megvalósftani, főleg a diákok és katonák esetében, mert ha
valaki tartozik valahová, akkor nem vész el olyan hamar. hanem él. értelmet, feladatot
lát vallá sában.

- lsten segitségével Immár célba vagy Inkább új kezdéshez érkezhettem. Június
óta minden nap az oltártól kezdhetem a napot, az Istennek szolgálást. Célom volt.
hogy ezt el érjern. de mikor megkaptam, új távlat nyilt meg az életemben: maradék
talanu l Ist ené lenni , miközben darabonként kiosztom magamat is az embereknek. Egé
szen Isten nek az embereken keresztül, ez beszédes tanúságtétel.

+
Msgr. Donze, Tarbes és Lourdes püspöke, egy Fájdalmas Anya-szobrot áldott meg

máj . 3-án. A szobor a barlang átellenében, a Gave folyó túlsó partján áll. Carrarai
márványból készitette egy fiatal szobr ásznö, aki Magyarországról származott el.
.Ez a szobor - mondotta beszédében a püspök - nem olyan. mint a megszokott
Pieta-ábrázolás. A többi szobroknál lehajtott fejjel néz halott Fiára Márla. Itt azonban
emelt arccal az ég felé tekint . Jézus halott teste az ölében nyugszik. de olyan súlyos,
hogy ali g bir ja jobb kezével fenntartani. Majdnem lecsúszlk rólal Eközben a másik
kezét nyitva tartja, jelezve, hogy felajánlja Út a mennyei Atyának az egész emberiség
búneinek kiengeszteléséért . Ez a szentév a kibékülés éve, amikor kinyitjuk az ajtóket
Megváltónk előtt . Nagyon örülök, hogy éppen Itt Lourdes-ban állithattuk fel. Minden
beteg, aki Ide zarándokol. akit az új kórházból a barlanghoz visznek, Itt megy el rnel.
lette, de a sok egészséges zarándok ls egy pillantást vethet a szoborra, megállhat
e l őtte és Imádkozhat . Reméljük, hogy Igy megerősödve haladhatnak életük útján: A
mú most szabadon áll. de eltervezték, hogy virágokkal ültetik körül és kerítéssel lát
ják el. Abban reménykedünk, hogya zarándokokat - legyenek akár magyarok, akár
bármely nemzet fiai - megragadja ennek a sz ép Mária-szobo rnak a kisugárzása, és
imádkozni fognak előtte világunk sokféle szükségéért.

- A római magyar gyóntató írja: A rendkívüli szentév ugyanolyan munkát ls ad,
hála Istennek; úgy látom, sem 1950 (már végiggyóntattam). sem 1975 nem látott
ekkora népözönt .

PAPI JUBILEUMOK

Vasmise: Székely László, a neves papköltő. érd. teol. tanár jún. 13-án a buda
pesti Jézus Szíve templomban. Szónoka Szakos Gyula püspök. korábbi
káplánja volt.

Grynaeus György tb. kanono k júl. 31-én a badacsonytomaj i plébániatemplom
ban.

Gyémántmise: Gyeglnszkl Ferenc kanonok. ny. plébános jún. 26-án Mogyo
ródon .

P. TOll Alajos SJ jún. 19-én a budapesti Szent Rita templomban. Koncelebrált
vele egy aranymisés, egy ezüstmisés és egy 40. évfordulós rendtársa.
a 30 éve pap plébáno s 10 éve szentelt káplánjával és egy primíc iás.

Aranymisék: Msgr. Dr. Glanone Egon, a Pázmáneum rekto ra jún. 29-én Bécs
ben, a Pázmáneum kápolná jában . Szónoka dr. Eperjes Erné müncheni
magyar plébános volt. Paptestvérei egy keresztúttal ajándékozták meg
a kápolnát.
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