
A TABERNÁKULUM ELOTT

Szent Pál megrendítően szép és mély taní tását tontolqatorn, Uram. " Ugyan
az a le lkület legyen bennetek. amely Krisztus Jézusban volt . . ." (Fil 2.5-11).
Próbálok behatoln i e titok mélységébe. Itt előtted térdelve. megrendít a ket
tős csoda: hogy emberré lettél és kenyérszínbe rejtőztél.

fzlelgetem a szentpáli szavakat , szeretném megérten i, életembe építeni
őket. Ugyanaz a lelkület . .. E lelkület éltetője az alázat. Mérhetetlen alázat.
Az Istent ember ré tevő alázat . .. - I:g a fö lddel, Teremtő a ter emtménnyel
hogyan egyeztethető? Ath id alhatatlan távo lság. Mélységes leereszkedés ...
Szabadság . Ilyen szabadságga l csak Islen rendelkezik. Ez a szeretel szabad
sága ... Mindent fölad . Az Istennel való egyenlőséghez sem ragaszkod ik. Ki
üresí ti önmag át az embernek, a szolga alakjának felvéte lére . I:rtelmünk itt
meg torpan . Olyan mély ez a titok, hogy szinte képtelenek vagyunk hosszabban
foglalkozni vele. Végességünk tud atára ébreszt. Az lsten alázata majdhogy
megsemmisí t. Pedig e ke trós titok lehetne szentség látogatásaink döbbenete ...
Akkor nem úgy viselkedn énk templomaidban , mintha nem is tudn ánk erről.

Tel jesen nem tudjuk felfogni. De lelk ületed elsajátításához szükséges lenne,
hogy kicsit belehatoljunk.

Uram, adj üdvös megrendülést alázatod láttán. Adj mindent fölá ldozó sze
retetet. Adj bátorságot, hogy ne féljek a lelkü letedtől . .. Akiüresítéstől .. .
Látod , mily görcsösen ragaszkodunk "kincseinkhez" . Jobban mint Hozzád.
Félünk a mélységektől , amelyeket esetleg föltárnál lelkünkben, ha üres volna.
A földön akarunk maradn i. Biztonságban. Cipeljük ellaposító terheinket. Ha
néha fényed után sóvárogva betévedünk Hozzád , magu nkkal von szoljuk. Pedig
üresen kellene Eléd térdelnünk, hog y az isteni lelkület be lénk áramolhasson.
Te is csak úgy tudtál magadra venni minden emberit - kivéve a b űnt -, hogy
kiüresítetted magad .

Néha segítsz nek ünk , Uram. Kifosztasz, elveszed a féltve őrzött "kincse
ket". Neheztelünk is Rád, míg be nem látjuk, hogy ezzel seg íteni akarsz raj
tun k : helyükbe valami értéket kapunk. Add , hogy nyugodtan odaadjam a kincs
nek vélt terheket és bőkezűen osztogassam a Tőled kapott igazi kincseket.
Tégy üressé magam tól és töl ts be a Te lelkületeddel. Isteni alázatod, halálig
való engedelmességed hassa át lelkemet. Amen. Alexia

LEVELEK A MISSZIÖKBöL

Levelek BrazIllából:

Ismét ugartörés három új missziós ál lomáson.
Nyolc évenként b úcsút mondok már klépftett missziós telepemnek s felkfnálom

szerényeróimet Anyaszentegyházunknak, készen oda mennl, ahol még elhagyatottabb
a misszió, nagyobb a szegénység és égetóbb a paphiány. Ezért emlegett e már többször
ls püspök atyánk: .László atya különös hivatást kapott Istentói az eddig elhanyagolt
állomások felépítésére.·
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Főképpen 5 célt kívánok megvalősltanl az alatt a 7-8 év alatt, amig egy plébánia
vezetésével megbIz a Gondviselés: missziós nővéreket telepIteni a helyséq ébe: elö 
mozdltanl a papi és ezerzetest hivatásokat; lakásokat épiteni a szegényeknek; rnlsz
szlós központokat szervezni a plébánia területén, valamint lehetőséget biztositani
arra , hogy újabb nővér csoportok jöhessenek. (gy utódom - jelen esetben . Dacíllo
atya, egy fiatal brazil világi pap - könnyebben folytathatja a missziós munkát.

Eddigi munkahelyem három helységre: Tremedal, Plripá és Cordelros terjedt ki.
1978 és 1986 között, csaknem 4.000 négyzetkllométeren 54.000 ember lelki gondozása
volt a feladatom. 1981·ben négy szerzetesnövér költözött körünkbe. Ma már ellátják
rnlnd a három plébániát, mindegyiken áll egy nővérotthon és lelkigyakorlatos ház. 
1982 és 1984 között három redemptorista atya tartott népmissziót, összesen 52 napon
keresztül. Püspökünk, Dom Alberto pedig 17 napon szolgáltatta kl a bérmálás szent
ségét számtalan kis kápolnánkban és missziós stációnkon.

1986 októberében Igen szomorúan vették tudomásul eddigi hlvelm. hogy önkén tesen
lemondok a három plébániáról és másik három állomás ell átását vállalom. Az Ilyen
változás azonban sok kegyelem forrása ls: 1) A hIvek láthatják, hogya misszionárius
nem magának, hanem Krisztusnak akarta megnyerni őket. •Még nevemet ls elfelejt.
hetik .. ." és .Nekl kell növekednie, nekem klsebbednem" (Jn 3,30) - mondottam
nekik, Kereszteló Szent Jánosra emlékeztetve, búcsúbeszédemben. 2) Új missziós
állomás vállalása jó alkalom a papnak arra, hogy gyakorolhassa a szegénységet és
önzetlenséget. 8 év folyamán otthoniasabb és kényelmesebb környezet alakul kl még
a legkeményebb állomásokon ls. Minderről szabadon lemondani és új életet kezdeni
ott, ahol takarékoskodnl kell minden csepp vizzei is , s ahol nincs plébániaépü let sem,
ezer alkalmat nyújthat a Jelige hüséges megvalósltására: Pro Te, Chris tel (Mindent
érted, Jézus szentséges Szive.) 3) A hitból vállalt engedelmesség megnyugtató bizton.
sáqot kölcsönöz, hogy a misszionárius nem a saját, hanem lsten akaratát keresi, arnl
kor a püspök felszólításának eleget tesz . - S a püspök, az apostol utód most három
olyan új állomáshelyet bIz rám, amelyiknek eddig még soha sem volt saját és állandó
papja.•De a te szavadra, kivetem a hálót· (Lk 5,5) . Az isteni Mester pedig megígéri :
.Ne féljl Ezentúl emberhalász leszel" (uo. 10).

Milyen az új helyem három állomása?
.Presldente Janlo Ouadros" az elsónek a neve, s a legelhanyagoltabb helységnek

tekintik a környéken. 4 évvel ezelótt a nép saját elhatározásából kápolnát kezdett
épIteni. Közben pclq ármester-v álasztás volt, s a lakosságban olyan ellentétek léptek
föl , hogy - püspök atyánk körlevele szerint - .Csak egy missz ionárius lehet még
arra képes, hogy újra egységet teremtsen a veszekedő emberek között".

1986. október 31. óta lakom a még épülőben levő templom sekrestyéjében . A temp.
lomhajó felét még épltésl anyag, cementzsákok, deszkák foglalják el, de elöl már ün
nepelhetl a szentmisét Krlsztus kicsiny nyája. Mindhárom állomáson messzefekvó ta.
vakból pléhkannákban kell hozni a fejünkön a vizet. A tavakban kígyók és békák is
fürödnek, a 20 literes pléhkannák tartaimát pedig a tetőre helyezett viztartályokba
kell tölteni. Az ember megtanulja , hogy minden csöppel takar ékoskedj ék. A rnosd ö
vizet felhasználja a kert öntözésére és a WC-re.

Eddigi plébánlámon ottlétem végén már volt folyóvizem , s Igy napjában néha 7-szer
ls tusolhattam a trópusi melegben. Most talán majd hetente csak egyszer lesz alka
lom a fürdésre. Ennek ellenére boldog vagyok. Jót tesz, ha Ilyen egyszerü áldozatot
hozhatunk Krisztus egyházáért, a ránk bizott nyájért.

•Maetlnqa" pár éve még jelentéktelen falu volt, de annyira felduzzadt, hogy 1984
ben várossá léptették elö, a .föternplom" azonban inkább pajtához hasonllt. A sek.
restye fölé mennyezetet kellett húzni, hogya veszedelmes .borbélybogarak· ne zavar
ják a miss zionári us álmát .

•Aracatu" két órányi ra fekszik Janlo Ouadros-tól. Tiszteletre méltó szomszédom,
a 72 éves Anton io Fagundes atya 40 éven keresztül hüségesen eljött ebbe a kis hely-
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ségbe a templombúcsúkor, június 29-én, hogy szentmis ét tartson , százával keresztelje
a gyermekeket és áldja meg a házasságokat.

Ekkora hivősereg számára azonban igen keveset jelentett az eddigi lelkipásztori
ellátás. A jó nép szomjazott lsten után. Nem csoda, ha néha engedett a szekták cs á
bitásának . Az ifjúság megbízottjal, Gildaslo és Robéllo sok áldozat árán már elkezdték
a plébánialak épít ésé t . amely évek óta ott áll félkész állapotban. Sürgősen tető alá
kell hozni, nehogy minden tönkre menjen a trópusi viharok által. Még két másik ká.
polna vár befejezésre. Püspök atyánk, Dom Alberto és én már 31 kérő levelet me
nesztettünk a világ minden részére különbözö kolostorokba, hogy küldjenek szerzetes
nővéreket missziónkba.

Támogassák áldozataikkal, Imáikkal és szenvedéseik felajánlásával kérésünket.
hogy a Szüzanya közbenjárására minél hamarabb kaphassunk missziós nővéreket.

Kléner László
46.250 Pres. Janlo Ouadros
Bahla - Brazilla

Az utazás Bécstől Sáo Paulólg igen jól telt el. Két nővérke várt rám a repülötéren.
megebédeltünk Sáo Paul óban. s estefelé már haza ls értem Rlbelráo Pretóba. Nagy
örömmel fogadtaki Természetesen a következő nap, vasárnap kipihentem magamat,
hogy hétfőn már szolgálatba állhassak a gyerekek felügyeletében. Annyit kérdez
tek .. . , igen hosszúnak találták a két hónapot , ami alatt távol voltam. Az Idő azóta
ls szalad: már befelez ödött a tanév. Az 5. osztályosok közül 45-en végezték el els ö
áldozásukat. a 4-esek közül pedig 75 fiú és lány . A glmnazisták bérmálása a székes
egyházban volt, mivel a 70 bérmálandó s vendégeik nem fé rtek el a mi kápolnánkban .
Elmúlt vasárnap pedig 50 éves jubileuma volt azoknak a tanítónőknek, akik nálunk
kapták meg a kiképzést fél századdal ezelőtt! Csak 28·an élnek közülük . Közben-köz
ben ml nővérek igyekszünk visszavonulni s lelkileg is felkészülni kar ácsonvra. Hála
Istennek jUt idő csomagok készítésére is a szegények számára. Legalább karácsony
estéjén legyen nekik valami jobb az asztalukon, hiszen egész évben nélkülözneki

Talán tetszett hallani, hogy október végén micsoda borzasztó lázongások voltak. A
szegény munkások nem birják a nyomort. egyik részük már nem ls akar dolgozni, mig
a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek . Bizony mi is elég szükösen élünk. Hónapok
óta nincs hús, s csak vasárnap jutunk kis csirkehúshoz. De meg vagyunk elégedve.
mert másoknak még ez sincs . Az utóbbi hetekben Igen nagy a vízhiány ls : nem esik
eső . Takarékoskodnl kell a vízzel, villannyal. A nagy hőség igen kifárasztja az embert.

A pénzt, amit európai utamon alamizsnaként kaptam még Bécsben átváltottam dol
lárra . Ennek nagyobbik részét főnökn6nk a püspök szemináriumába küldte, mert
hála Istennek - van elég jelentkező, de nem képesek eltartani őket. A másik részé
ból pedig most vásárolunk belevalót szegényeink karácsonyi csomagjába.

Hrotkó M. Gizella
Rua Sáo José 933
14100 Ribeiráo Preto, S. P.
Brazilla

A hideg hónapok évről évre egyre jobban kihoznak a kerékvágásomból. Az idén
már nagyon éreztem. De azért még ott vagyok a zsolozsmán . s folytatom valahogyan
kis apostolkod ásatrnat. Intézem a rám bízott dolgokat. Kisebb nagyobb nyavalyáim
csinos sorozatot tesznek ki. Ezeket türel emmel megfüs zerezve felhaszn álhatom még
mások javára ls. Csak az kell hozzá. hogya Szüzanya ráncba szedjen minket. S miért
ne tenné meg, his z O olyan nagyon jó! - Az egyik este olv astam valamelyik Euröpá
ból kapott újságban, hogy .a hivek összegyültek . . . és búcsúztatták X. Y. atyát, aki
átköltözik" egy másik városba . Jaj! Amikor gyerek voltam, nálunk csak amegboldogul·
takat szokták volt búcsúztatnl. Nem tudom; vagy talán 56 kül földi év után mégiscsak
rozsdásodik az agyam? - Az édes Jézus, a Szüzanya és Szent József áldják . oltalmaz.
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zák, segftsék sok kegyelemmel, szerencsével, örömmel és jó egészséggel édös mlnd
nyájukat!

Dömötör testvér
C. P. 57
18130 Sao Roque, S. P.
Brazilla

Levelek Pápua Új·Gulneából :

Afrikában hüséges látogatóm volt a Szolgálat . Karácsony előtt, AusztrálIán keresz
tül a Pápua úí-Gulnea-I hegyek között is rámtal ált. Itt a magamfajta magányos ember.
nek jól esik az a tudat, hogya mindenhol jelenlevő ls ten, a Szolgálat jelentkező sz á
maival. a missziók iránt érdeklődő paptestvérek és jó magyar hívek leveleivel, kézzel
foghatóan érezteti szerétetét. Hála Istennek - úgy érzem - az Afrikából magammal
hozott kétfajta malária lassan megszelídül, munkaerőm pedig újra olyan mint húsz
évvel ezelőtt.

A nyolcadik hetet töltöm Pápua Új·Guineában és a negyedik helyen lakom. Egy
kicsit előbb hagytam el Ausztr állát. mint ahogyan azt terveztern . Mount Hagen Idős

érseke orvosi kezelésen volt Sydneyben . Elöljáróm kérésére vállalkoztam arra, hogy
visszakisérjem az Idős érseket Mount Hagenbe. Augusztus 27·én, kora délután jó tró
pusi hőség fogadott bennünket Port Moresbyben. Innen egy kisebb repülőgéppel Mount
Hagenbe érkeztünk délután négy óra felé. A meleg után jólesett Mount Hagen kissé
hűvös. hegyi levegője . Az érsek helyettese, meg egy amerikai rendtárs várakozott
ránk . Az érsek Reblamulban lakik. IOn ls Itt kaptam szállást. Nem üdülni jöttem ide.
A következő napon már teljes gőzzel neki láttam a melanézlal pidgin nyelv tanulásának .

Tíz napot töltöttem Reblamulban. Egy amerikai meg két bennszülött apáca érkezett
Kumdlból. Ok ott elemi. és középiskolát vezetnek. Plébánosuk elutazott. Vállaltam,
hogy helyettesitem papjukat . Az iskolások többé-kev ésbé értik és beszélik is az angol
nyelvet, de nem könnyü őket megérteni. Meg kell szokni az ő t ájsz ólásukat . - Kumdi
felé haladva az ap ácák szóval tartottak. A bennszülött apácák megmutatták a helyeket.
ahol a környékbeli törzsek háborúzni szoktak. Itt a törzsek közötti háborúzás és a
földrengés nem újság. Inkább az az újság, hogy június óta nem volt földrengés, azaz,
lehej hogy mégis volt. Tegnap éjfél felé néhány másodpercig mozgott velem az ágy.
Ha ezt nem a szellemek Idézték elő, akkor bizonyára egy kis földrázkódás okozta.
Kumdlban minden apáca tanárnő, és néhány benszülött kivételével mind amerikai. Az
egyik bennszülött apáca elmesélte, hogy ő ls Amerikában tanult. Ott erős honvágya
volt. Nem tudta megszokni az amerikai éghajlatot, meg azt, hogy ott mindig cipőben

kellett Járnia. Valaki vállalkozott Kumdiban, hogy segit a melanézlal pidgint tanulni.
Azt mondtam neki, hogy az ő segItségével Inkább a melpa nyelvvel szeretnék egy
kicsit megismerkedni. Az idősebb emberek ugyanis ezt a nyelvet használják a környé
ken. Ha a pap prédikál, akkor rendszerin t egy tolmács melpa nyelven magyarázza meg,
hogy mit is hallottak a prédikációban.

Mikor Kurndlból visszatértem, hamarosan találkoztam munl munkatársammal. Meg.
kérdezte, hogy nem lenne-e kedvem hozzá menni. Kétszer sem kellett blztatnl . O nem
egyedül él. Van vele egy nyolcvan éves, de még munkak épes skót asztalos, aki John
névre hallgat. Késő este, mikor megérkeztünk, John pipázott és olvasott. Amikor rneq
tudta, hogy Afrikában én ls jó erős bennszülött dohánnyal szoktam meqtömru a plpá
mat akárcsak Ő, nagyon barátságos lett. Nekem ajándékozta egyik pipáját, és hozzá
még dohányt is adott. Még mondja valaki, hogy a skótok nem szeretnek adakoznl.
Munl munkatársam tíz helyre jár miséznI. Csütörtöki napon a Tena patak két partján
élő törzseket látogattuk meg. A két törzs hadilábon él egymással. A legutóbbi össze
csapásuk az előző vasárnapon volt. A jó bennszülöttek nem voltak Imádkozó kedvük
ben. Az egyik kápolnánál két sebesült és még vagy hat másik jámbor lélek várako
zott ránk. Az úton találkoztunk néhány bottal vagy mankóval sántikáló harcossal.
Akiket lándzsával hasba hajltottak vagy nyakon nyilaztak, azok nem sántikáltak, de
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nem ls mutatkoztak. Fegyversz ünet lévén. át tudtunk menni a másik törzshöz ls . Ott
sem volt ak nagyon Imádságra hangolva az emberek, de már kissé megnyugodtak . Ez
vonatkozik különösen arra a hat harcosra, aki az egyik oldalról, meg arra a négyre.
aki a másik oldalról Ábrahám kebelére kéredzkedett . A sebesültek számát százra
becsülik. Közben annyira haladtam a melanézlal pidgin nyelvben. hogy nemcsak gyón.
tatn í és misézni hanem préd ikálni ls segíthe ttem.

A munl plébánia szornszédja Rulna. Ez az egyházmegye legelszigeteitebb helye .
Most ezt ls a rnunl lelkész látogatja . Nem lenne messze, ha nem volna közben egy
körülbelül 3000 méter magas hegyvonulat. Mun csak körülbelül 1400 rnéter magasság.
ban van. Keskeny, kanyargós hegyi úton erős . terepjáró kocsival át lehet kelni a Mun
és Rulna közötti hegyvonulaton. Isten Irgalmazzon a kocstnak, de még jobban az uta
salnak, ha esetleg elromlik a fék . vagy ha az amúgy is keskeny út sz él éb ől a szaka
dékba csúszik egy darab. Ha ilyenkor a kocsi nem kővetl a leszakadt útdarabot, az
köszönhet é a vezető lélekjelenlétének, meg a mellette láthata tlanul ügyeskedő őrző.

angyalának . A hegy másik oldalán, a völgyben. kitűnő kávé terem. Ezért a kereskedők

ls vállalják a veszélyes utat. Rulnában már annyira trópusi az éghajlat. hogy még a
kókuszpálma ls szeretI. ÁllItólag Itt az emberek békés természetűek . Ha jól ernl ék
szem. csak ketten jöttek baltával a misére. A lakosság egy része még olyan n épvlse
letb en jár. mint amilyenben ősszüleink elhagyták a paradicsomot. A civilizáció azért
már Itt ls tért hódltott. Láttam olyan férf it. akit az Ing és a nadrág még nem érdekelt.
de már volt sapk ája és kar órája. Aki rnes ésen szép vidéket akar látni. az jöjjön el Ide.
Itt lehet szórakozni a mlmózákkal ls . Ha az ember megéri nt i a mlm őzát, akkor hirtelen
összecsuk ja levele it és hervadtnak tetteti magát .

Ulgában vasárnap több mint nyolcszáz hivő tölti meg a templomot. A fák, bokrok
és ültetvények között szétszórva , úgy meglapulnak a f üböl-Iáböl épltett, ablaktalan
kunyhök, hogy alig lehet öket észrevennI. Kezdetben meglepődtem és nem értettem.
hogya lakatl annak látszó vidékről honnan kerül elö vasárnaponként az a sok ember.
Afrikában a jó hivek tudták . hogy mlndent, amivel táplálkoznak, én ls szfvesen fo.
gyasztom. Igy aztán nekem nem kellett íöznöm. Itt ls megmondtam a jó hfveknek, hogy
miként élt em Afrikában. Azóta minden rnls ére hoznak nekem bőségesen mindenféle
zölds éget, édes burgonyát. banánt . káposztát . an anászt. hagymát és paradlcsornot.
Ezeket aztán saját fzlésem szer int készíthetem el. Még a kertje ikben termelt doh ány
nyal ls ellátnak , hogy legyen mivel megtömnöm a plpámat. Megtanultam azt ls. hogy
még a páHránylevél ls ehető. nemcsak a fiatal tökszár meg a levele.

Minden nap Imádkozom azokért . akik lehet övé teszik a Szolgálat megjelenését. meg
azokért a jó paptestvérekért és hivek ért. akik szfvükön viselik az Egyház mtssz l ös
feladatát.

Pálinkás István SVD
P. O. Box 54
Mount Hagen, WHP
Papua New Guinea

Nagyon ez épen köszönöm, hogya Szolgálatot küldték egész éven át. s vele együtt
a szép magyar könyveket. Sok örömet szereztek vel e. A jó lsten fizesse meg száz.
szoros an. Most már én ls nyugdíjas lettem. A 68. évemben vagyok, s egészségileg
nem a leg jobban.

Br. Salvlus Appenzeller SVD
Salnt Joseph Communication
P. O. Box 107
Wewak - Papua New Guinea
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