
LEVELEK A M ISSZIÖBÖl

Yang Clng-chungnak születésnapja volt e hónapban, meg még négy gyereknek.
Mind szellemileg fogyatékosok, de élő, érző gyerekek. A rendes Iskola nem fogadja
be Oket . nem képesek a többiekkel haladnI. De nem ls annyi ra képtelenek, hogy ne
érezzék, ne tudják: nem olyanok, mint a többiek, lenézik , megvetik, kinev etik Oket.
Ök mind ig .pofonokat" kapnak. Soha nem sikerül nekik semmI. Ezért főképp az érte l
mesebbek sokat szenvednek, elkeserednek. Egyesek erőszakos rombolók lesznek,
mások saját magukat akarják megsemmlsit enl , fejüket ű t l k , Igazán .a falnak rnennek" .
Min él Idősebbek, annál szomorúbb ak. Lo A·hl már húsz éven felül van. Nem akar haza
menni, az utcára sem vagy a közös kir ándulásra. Szégyelli magát. Inkább az Intézetben
marad .hazat örlznt". Születésn apjuk a családban szomorú nap. Nem ls beszélnek róla .

Közeleg a karácsony. Jézus születésnapja. Mi t csináljuk ezekkel a . kül önleqes"
gyerekekkel , hogy örül jenek az Úr születésének - és a magukénak ls? Ök ls az örök
élet örökösei , a mennyorsz ág őrájuk ls vár. Ök Igazán ártatlanok, t iszta szfvúek, nagy
korukban sem tudnak vétkezni. Onneplés kell! Készülni , várni kell egy ünnepre. Ez ad
örömet . Mindenkinek kell ünneplés. A mindennapi , hétköznapi fel őröl ; unalmas lesz
a sz ép élet ls . A fogyat ékosoknak még inkább kell az ünneplés. Ha elérjük, hogy örülni
tudnak a maguk szület ésének, akkor az Úr Jézus szület ésének ls örüln ek. MI a testt
szell emi fogyat ékos gyerekek Intézetében minden hónapban tartunk egy kis .ka rá
csonyt" : születésnapi ünnepséget . Ak ik a hónapban születtek, piros rózsát kapnak a
mellükre. a főhelyen ülnek az Igazgatósággal, minden osztály (öt gyerek egy osztály)
feiköszönt i őket egy betanult énekkel , játékkal. lelkesen jelentkeznek szabadon vá
lasztott szólóénekre, fe lköszöntőre ls . Mindenki készül, mindenki örül , mindenki ünnepl
hangulatban van, és részesedik a rendkivüli nagy tortában vagy a külön kis tort ában.
amelynek gyertyáit az ünnepeltek taps és ének k öz őrt közösen fújják el, közösen kez
denek egy még szerencsésebb új esztendőt életükben .. .

KI akar e gyerekek havi nagy tortájához hozzájáruln i? Karácsonyi örömet szerezni?
Imában velünk egyesülni?

Most tervezem a harmadik Intézetet a legalacsonyabb IntellIgenciahányadosúak
számára. Az első kettőben 90 gyerm ek 22 tanltóval kap nevelést az életre. Már a kor
mány ls kezd Jobban törődni velün k. A hazai paptestvérek miséi missz iós Impulzust
adnak.

P. Jaschkó István SJ
51 Shul Yuan St.
Hsinchu 300, Taiw an, R.O.C.

+
Pár hónappal ezelőtt kaptam egy csomagot. Magyar füzet ek és Iskolaszerek voltak

benne. Feladó nélkül jött. igy nem tudtam megállapitani , kin ek kell megköszönnöm a
segitséget .

Most már több mint egy éve, hogy Burgenlandból látogatók érkeztek. László István
püspök jött Ide hozzánk 20 személy társas ágában. Az egyházmegye sokat segftett Itt
Paraguayban az utolsó húsz év alatt. A ml kápolnánkat és a lányiskolát is seqlts éaük
kel ép ítettü k. De nem az anyagi támogatás volt a legfontos abb, hanem hogy itt együtt
imádkoztunk az Itteni népért és hazánk boldogságáért. IOs a jótev ök ért . akik segit enek,
hogy Itteni feladatunkat a hithirdetésben meg tudjuk oldanI. Nekünk nagy élmény volt
a látogatás, és az Itteni embereknek szemük elé tárult az egyház egysége, mikor kü
lönbözö nyelv en ugyanazt a Krisztust dlcs öltett ük.

Volt más élményem ls az Idén, amit érdemes megemlít enI. P. Hlrth Vilmossal meg
látogatt uk a Paraguay közelében l évő magyar bencések házát BrazIli ában. IOn ugyan
nem Ismertem őket , viszont voltak közös I smerőse ink. 1940·tő l 1948-lg tanultam a
kőszeg i gimnáziumban, és éle tem legfontos abb szakaszát bencések form álták . Ezért
viseli Iskolánk és az It teni tele pülés Szent Benedek nevét . Ezért nevelj ük tanulóinkat
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az .ora et labora' szellemében. Sok Iskolában megfordultam közben, és be kellett
látnom, hogya kőszegi Iskola felvehette a versenyt szinvonalában az összes tskclá
val , amit később megismertem. Tanáraim közül az Idők folyamán azokat becsültem
leginkább, akik a legszigorúbbak voltak. Természetesen legtöbbjük már régen boldog
örök álmát alussza. de tovább élnek bennünk szellemükkel. I::s az ő szellemüket majd
átadjuk a jövendő nemzedéknek .

P. Gaal Jenő SVD
Escuela Agricola San Benlto
C. C. 37, Encarnaclón, Paraguay

+
Beszámolok nagy népmissziónkról. 1981 novemberében és 1982 áprilisában Clóvls

Bóvo redemptorista alaposan előkészítette. A 3 pl ébánlán és 38 kápolnában kis bázis
közösségeket alakltott. amelyek 40 napon át minden est e házról házra kís értek egy
Márla-képet. Márla, a brazil ok Anyja és Királynője. fölkereste a szegények agyagkuny·
hól t és a jobbmódúak lakásait egyaránt. Ezer szlvb öl. ezer ajakról tört fel a köszön
tés: Odvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyjai Mindenki vállán kívánta hordozni a képet.
Gyerekek virággal, gyertyával. petróleumlámpával kísérték. Mindegyik hely. ahol járt .
kis emlékplakettet kapott az ajtajára a pontos dátummal. A képet az asztalra tették
(akinek nem volt asztala , a szomszédtól kért kölcsön), majd olvasóimádság , szentírás
olvasás. Ima és testvéri beszélgetés következett . A család boldog volt. hogy egy napig
lsten Anyját tIsztelhetIk körükben. Következő este azután tovább vitték a képet a
szomszédba.

Egyházmegyénk területe nagyobb, mint Sválcé, félmillió, többnyire szegény lakos
sal. 28 plébániá ján csak 17 pap van. Szomszédom 67 éves derék brazil pap. 40 éve
három plébáni át lát el 70 OOO lakossal, tel jesen egyedül. Legalább az én három plé
bániám részesülhetett (18 év utáni) népmisszióban 8 napon át, hála a három derék
redemptorista p áternak. A misszió kezdetére körmenetben vonultak fel az egyes lma.
csoportok. A napirend a következő volt: Reggel 5-kor ébresztő: .D lcsértessék a Jézus
Krisztusi Keljetek föl, és adjatok hálát a mennyei Atyának a kezdődő napérti Jézus
Krisztus, Isteni Megváltónk, búnbánatl körmenetre hívJ' Ezután Imádkozva vonultunk
végig a hepehupás utcákon a 6 órás misére és prédikációra. 9-kor a tanul ök és gyere
kek voltak soron. 10-kor a keresztelendők és bérmálkozók oktatása (püspökünk utána
16 napon át 4000 fiatalt és felnőttet bérmált meg) . Du. 2-kor Ismét a gyerekek jöttek,
3 órára a családok . akiknek mísszlós órájába erősen bevontuk a népi áltatoss áql formá
kat: szenrk épek. gyógyfüvek megáldása, saját maguk készítette keresztek ... 4 órakor
kapták a keresztelendők és b érmálkezök második oktatásukat, majd este 7 órakor volt
a nagy Igehirdetés esti mlsével. Itt ls sok meglepetést készitettünk, pl. a fiatalok
egyenként szentelték magukat a Szeplötelenül Fogantatottnak egy-egy szál virág át
nyújtásával. Végül 8 órától voltak az .állapotbell tanítások' férfiak. nők, fiatalok szá
mára. - A három nagy plébánia után a kisebb falvak 3 napos misszióban részesültek.
1983-ra mélyen szántó utómlsszlót tervezünk.

Láttam II. János Pál páp át könnyezni, amint brazil földön nyomorultakat látogatott.
Brazília első neve: Terra da Santa Cruz - Terra da Vera Cruz: a valódi Kereszt orsz á
ga. Belarmlna asszony még fiatal , de tüdőbaja annyira legyöngítette, hogy már nem
bir [árnl, Rongyokon fekve találtam a puszta földön. Kis ötéves leányát küldi naponta
az élelmiszert összekoIdulnl. Az Úr Jézus nevében veszünk egy ágyat és matracot
részükre . Missziós adományotok segft hozzá. Már három hónap óta két kőm űves. két
segédmunkás dolgozik a szegények házalt javltandó, épltendó. - Másik adományotok
segitett 80 világi apostol részére 3 napos lelk igyakorlatot tartani jún. 4-6-lg. 3700km'
területről hoztuk össze őket. ,Az animador - a katolikus bázisközösségek szent híva
t ása" volt a főtéma. (Animador: a csoportok világi vezetője.) Szentóra, hajnali kis
officium éneklése, közös tapasztalatcsere gazdagitotta a programot.
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Szeretnénk mezőgazdasági Iskolát nyitni: öntözéssel ez a parlagos vidék a legszebb
trópusi gyümölcsöket teremné, mert hála Istennek mindig süt a nap, Keresek vil ági
szakembereket. missziós segitőket. Imáitokat kérem.

Klener László
45170 Tremedal , Bahla, Brazíl ia

+
Bizony a jó lsten keze nehezedett Brazíllára. Délen nagy, hónapokig tartó árvíz volt ,

ezerszámra veszte tték oda mindenüket. A jószágok egész csordája a vIzbe veszett .
IOszakon meg öt évi szárazságtól pusztul ember, állat. Maga Brazili a pedig elszeq énye
dett, vagyelszegényített ék! A Jó lsten tudja, ml lesz? A drágaság minden nap nö. So
kat költünk benzlnre , mert 6 km-re van a város az ö re gotth onun ktő l. és az alkalmazot·
tak ott laknak. Itt nincs semmi , mindent a városból kell hozni. De hála Istennek nem
panaszkodom. Szent József mindig segit, kinyitja a nép sz ív ét , és még semmi ben sem
szenvedtünk hiányt. Csak egy a probl éma: n őv ér egyedül vagyok. A fia talabbnak szlv
baja van, nem tud dolgozni. A másiknak 94 éves édesanyj át kell gondoznia. Volt Itt
egy öreg, 76 éves lazarista atya. aki mindennap misézett. De nem birta a magányt .
Visszament társai körébe. Hát az öreg 80 éves magyarnak kl kell tart ani . amig az
Isteni Gondvisel és küld valakit , hogy ezek a családj uktó l elhagyatott öregek és gyá·
moltalanok ne maradjanak magukra. Al ázatt al Imáikat kérem, és néha küld jenek papi
áldást Ide messze Brazfll ába. Isten áldását és erejé t kérv e mindny ájukra, nagyon kö.
szönöm testvéri magyar szeretetüket .

Sr. Brodnyánszky Györgylke
Asll o S. Vlcente. C. P. 125
19800 Assis , Brazili a

+
Karácsony e lőtt hosszabban mal ártás kodtam . mert kifogytam ai orvosságból. Utána

meg a harmattan volt olyan erős , hogy 3 hetes Inf luenzát kaptam, egy hetes hangtalan
sággal. Azért mentem tanit ani, de lev élírásra nem maradt IdO. A harmattan szél , amely
a Szaharából a port ide fújja, úgyhogy a l evegő tele van por ral ; nem látjuk a napot
sem, csak féli g-meddig van világos nappal. Itt Accrában kb. 2 hónapig tartott az Idén.
különben csak 4-6 hét ig tart. Az embernek a szája, ujj al stb. klrep ednek a száraz.
poros leveq ötöl. a szemünk fáj .

Hallottak a nagy zúrzavarról ? Nigéria visszaküldött egy millIónál több ghanait , két
héten belül. Még mindig jön nek. IOn ls segítettem az étel kiadásban, de a pénzünk ls
meg az ételünk is kifogyott . Csütört ökön már semmi nk sem vol t, s még az egyet len
takarómat ls odaadtam a vl sszal övök nek, akik a kórházba kerül tek, és csak a földön
kaptak helyet. De mil yen jó a Gondviselés! Pénteken jött néhány csomag steyli rnlsz
szlös központunkból éle lmiszerrel s néhány takaróval. Az Onök adományát a ktlakot
tatottak részére, másik fe lét az Iskolára és a szegény betegek orvosságára fogjuk
felhasználnI. Úgy látszik, hogy min dig mélyebbre sülly edünk anyagila g. 1 dollár most
29 cedi a, de mi még annyit sem kapunk fi zetésül egy napra. Egy to jás félnapl fiz etés .
Egy gallon (kb. 4 I) benzin 25 cedla. Egy munkás napl fi zetése 20 cedla - egy üveg
sör ára. Ma a reggeli mind Európából jött . Még ml sem létezhetnénk európai jótevők

nélkül. A jó ls ten áldja meg mindannyiukat !
Az Itte ni magyarokkal ls kétszer összejö ttü nk. Itt nehéz a helyzet , Igy össze kell

nekik fogni. Európában a jólét szétszaggatja őket . Itt Igazán segitenek egymáson .
Még egy jó hír . Egy osztr ák néni Irt Bécsböl. akivel ausztriai tartózkodásom alatt

találkoztam. O kil épett az Egyházból. és hitbel i k é telyekt ől szenvedett. Kértem, hogy
imádkozzék értünk is Ghanában, mert ima nélkül ml sem tudun k semmit lsten országa
érdekében tenn i. Ez a mondat nem hagyta békében. Visszatért , s most nagyon boldog .
•61 évvel most megtapasztaihatom az Istennel és Jézussal egyesült életet" - Irja , és:
. tudja meg. hogy nemcsak Ghanában, hanem Itt Bécsben is mi ssziós munkát végzett ."
Istennek legyen hála!
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Nagyon hálás vagyok azért is. hogy kapunk egy Diesel·Volkswagent az ausztriai
MIVA·tól. a ghanal utakra megerősftve . Kérném lrn álkat , hogy egészben érkezzék meg.
Eddig hála a jó Ist ennek nálunk nem loptak. de különben a lopás borzasztó iramban
rneqy, pedig ha megkapják a lopót . majdnem agyonverl k. s néha Igazán halálra ls ver lk ,
különösen a ghanal törzsek. - Júl. 17-én az aceral püspöki egyházmegye 3 új papot.
4 diakónust és 2 verb it a szerzetest szent elt fel. Nagy volt az öröm és ujjo ngás. pedig
nem volt ebéd csak az ünnepeltek nek és rokonaiknak. A katedrál is tömve volt. 9 órakor
kezdődött a szertart ás , s du. 1/2 3-kor érkeztünk haza. - Augusztus IS·lg lelkigyakor
latoze m. magamban. Az Idén nincs vezető atya. az SVD-nek sem. Nagy csoportot nem
is lehet éte lle l ellátnI. Kérem Imájukat. IS·én 30 éve lesz örökfogadalmamnak. s 39 éve
belépésemnek.

Sr. Káró M agdolna S. Sp. S.
P. O. Box 2763
Accra . Ghána . W. Afr ica

+
Adományuk egy részét a 4 éves kisfi ú. Wilson operációjára fogom ford ftani. A sze

mét kell megoperálni. Nem vol t üres ágya kórházban. [gy Ismét haza kelle tt hoznunk
édesanyjával a buszon 12 órányir a levő Cop lap éb ól. Csak januárra biztatt ak hellyel. 
Karácsony előtt két nővér. korábbl elöljáróim akart ak megl átogatni bennünket New
Vorkból. A repülő útközben lezuhant , fel robbant . és mind a 46 utas elégett. A növ ére
ket a püspök a gyürü j ükről feli smerte. és [gy megkaptu k a holttestüket . Igy kara 
csonyunk csupa lma és ámulat volt lsten akaratán és útjain . s áté rzése annak. milyen
értéktelen mtnden , ami földI. - 1983 febru árjáig még Itt delpozern . azután áthelyez
nek. Előtte megl átogathatom st ájerorsz ági édesanyámat. (A nővér azóta tud ás ített .
hogy elöljárói engedélyével egyeló re hosszabb Ideig öreg. beteg édesanyja mell et t
marad.)

Sr. Elf riede König

(Hazulról:) Szívesen vállaljuk a szenvedést és imádságot a Szolgálat útján megis 
mert. missziókban élö Aty ákért és Nóvérekért . M agam r ész ér ól más segi tséget nem
tudok nyújt ani neki k. de igen nagy szeretette l és csodálattal adózom nekik a sok küz.
delern. nélkülözés. sok munkájuk miatt. Sokszor megdöbbenve olvasom a missziókról
irt soro kat. s minden vágyam az O támogatásuk.

PAPI JUBILEU MOK

Rubinmisék: Pinezich Rezsó, a györ i székeskáp talan olvas ókanonokja. augusz
tusban ünn epelte szente lésének 70. évfordu lóját és 93. születésnapját.
Hat évig volt szem ináriumi rektor. Máig lelkipásztorként múködik: reggel
6-kor rnisézik, utána gyón tat. "Nekü nk az a feladatunk , hogy emeljünk
másokat és szebbé tegyük az életet. Van ért elme a becsületes . tiszta,
szép életnek " - mondotta félórás besz édében.

Dr. Szabadka Zoltán Medárd, a Jászó-premontrei rend 93 éves szen iorja. okI.
15-én Pannonhalmán. A Szentatya áld ását küldte a jubi lánsnak.

Vasmisék: Horváth János ny. fertöend rédi esperesplébános júl. 1O-én Fertöd
tl .-n (Süttörön)
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