
életünkben is adódhat ilyen szakasz, de másoktól is igen gyakran halljuk,
hogy ugyanannak az imaformának elmondása inkább elszórakoztatja mintsem
felfrissíti őket. Főként ped'ig azok szoktak küzdeni a rózsafüzér imádkozásá
val , akik a keresztény élet peremére szorultak, vagy még csak közelednek a
Kr isztussal és a Szűzanyával való bensőségesebb kapcsolathoz. Elsősorban

ezeket tartottuk szem előtt írásunkban. mert lelkipász tori tapasztalatunk sze
rint az i lyen esetekben igen hasznosak az áth ida ló próbá lkoz ások.

Mi nem helyes a "Már csak a rózsafüzér mentheti meg a vi láqot l" állí tás
ban? MIndenekelőtt azt a benyomást ke ltheti, hogy ez az egyetlen üdvös imád
ság, a többi ~yáltalában nem, vagy csak kevésbé hatékony. A túlságosan le
egyszerűsített, kisarkított fogalmazások könnyen félreérthetők, és éppen a
kereső, Kr isz tushoz közeledni akaró személyek az ilyen állitás hallatára aka
dáIlyal találhatják magukat szembe, ha még nem tud ják kellőképpen értékelni
a rózsafüzért.

Egy példa érzéke lt etheti , hogy mit akarunk mondani. Ha minden képpen
egyszerűsíteni kívánunk, nem lenne he lyesebb az állítás : "Egyedül a szent
mise mentheti meg a világot : ebbe kell belekapcsolódni minden h ív őnek ! "?

Krisztus rendelése szerint ugyanis az Eucharisztia alkotja közösségének nél
külözhetetlen és legmagasztosabb hálaadó, dicsérő és engesztelő áldozati
istentiszteletét. O maga jeleníti meg egyház ában Atyjának bemutatott meg
váltói áldozatát. - Ne felejtsük e l azt sem, hogy az Egyház hivatalos liturqlá
jába, istenti szteletébe iktatta a zsolozsmát.

Szép , evangél iumi szellemű s az Egyháztól ls melegen ajánlott lma a rózsa
füzér. Hit ünk középpontjához, Krisztushoz vezet. Az ő életének ti tkai ról elmé l
kedünk az üdvözlégyek pergetésekor, az ő imáját visszhangozzuk a Miatyán
kokban, s a Fiúval együtt imádjuk, d icsérjük az Atyát és a Szent iei ket a Dlcsö
ségek zengésében. De mégse vessünk követ azokra a testvérein kre, aki kne k
szívét esetleg más imák ragad ják meg . Ne értékeljük őket keve sebbre, ha ta
lán nehézséget éreznek a rózsafüzér nap i és megszokott formájának el lrnád
koz ásában, s ehe lyett más imákat végeznek mély áhítatt al és kitartó hűséggel.

Az llyen " t úlértékelés" veszé lyére utaltunk, ettő l szeretnénk óvn! magunkat
és másokat.

Hitünk szerint a megvá ltás Jézus Krisztus áldozatának gyümölcse. Ot pe
dig az örök Atya küldte közénk , s emberként született Már iától. Szűz anyja
tisztelete tehát né lkülözhetetlen összetevője az evangé lium i üzenetnek. A
rózsafüzér imádkozásával erósitsük magunkban ennek az örömhírnek főbb

je leneteit s esdjük ki a békét föld ünkre. S mlndezt igazi szer etetben: meg
becsülve azokat , al<'i:k más utakat követnek Máriáva l, hogy Jézushoz jussanak.

(J.M.)

LEVELEK A MJSSZIÖKBÖL

Csak röviden Jelentkezhetem Indonézlából , ázsiaI hazámból. Az öt és félhónapos
európai csavargásra és sétálgatásokra már nincs Időm visszagondolnI. VIsszapIllantva
meg kell állapltanom. hogy túl sok volt az élmény és talán Intenzívebbek. mint az
előző három szabadságom élményei az utóbbi 25 év folyamán . Már éreztem , hogy
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gyomrunk nem szokik hozzá az európai háziasszonyok konyhamúvészetéhez, és a tú l
ságosan kiszabott, perceket ls számlá lgató életstil us sem nekünk , .á zsl alaknak· való.

Az utolsó tíz nap Európában, november elején a sok esővel meg hideg széllel nem
kedvezett a hangulatunknak. Persze a mindennapi búcsúzkodással összefüggő érzelmek
sem járultak hozzá az idegek erősitéséhezl

Hollandiában, november tu- én reggel áldott meg engem a volt ranggui mlsszlo
náríus, aki 1931·től ácsmester volt ott és szorgalmasan ültette és hirdette az Igét
1955-ig. Az öregúr az idén tölti be a 90-Ik életévét. Remegő kezével még legépelt egy
bennszülött nyelven fogalmazott levelet a ranggui híveknek. Az első ács és asztalos
tanoncának a fiát júniusban fogjá!< pappá szentelnl. egy másik tiatallal együtt, akinek
apja arc rákban halt meg, édesanyja meg amolyan varázsló hírében áll.

Jakartában szokatlanul h űv ös volt . I:JJelenként 24 fokot mértem, s nappal csak 33
tokig emelkedett a hőmérő. November 14·én Szurábájába rep ültern. miután bev áltot
tam a német és svájci pénzemet.

Szurábájában alig tudtam vásárolni, mert a boltokban mindenhol va llási témákról
akartak a népek diskurálni. Pedig sok mindenre kellett gondolnom. például egy 7,7 kl .
lowattos áramtejlesztőre, sok orvosságra, alumínium tet öre, hangszórókra stb. A
rangguí középlskol át tovább kell fejleszteni. Tavaly 420 diákunk volt, az Idén pedig
525-en tolonganak, nyüzsögnek a pléb ániám körül. Még a háztartási tanfolyam épüle
tét is megszállták . ideiglenesen" . Októberben egy gonosztevő felgyújtotta a köz ép.
iskola irodáját. Szerencsére az egyik boyomnak az este hasmenése volt és i dőben

észrevette a tüzet. Gyorsan felriasztotta az egész vidéket, és majdnem minden Iratot
sikerült megmenteniük. A rendőrségi vizsgálat mindezideig ered ménytelen marad t.

Szurábája nagyvárosában meglátogattam egy 81 éves , még a háború előtt Idesza
kadt öreg magyar férfit. Felesége kínai néni. Elénekeltük a Himnuszt. Két felnőtt lánya
Ismeri a . Debrecenbe kéne rnenní" címú dalt.

Rutengban egy napot töltöttem. Azonnal autót kerestem Ranggu Irányába, de az
utolsó 11 kilométert még is gyalog tettem meg, zuhogó esőben . Az erősen megáradt
patakokon csak seg ítséggel mertem áthaladni. Hazaérve , nevettek raj tam a népek :
szerintük túl kövér voltam.

Az adventi plébániai körutam fárasztó volt. A 8 kilós többlettel . kis pocakkal ne
hezebb a hegyekre mászni. Szerencsémre sohasem kapott el az eső. Az első köruta
mon 150 gyermeket kereszteltem.

Más téren viszont .tört énelml" eseményekről ls adhatunk hírt, 1986·ban már elln.
dulhattak az első floreszi mlsszl ésnöv érek Afrikába és Dél-Amertk ába.

Mielőtt befejezném ezt a levelet. először is bocsánatot kérek mindazoktól , akik
leveleikre személyes választ várnak. Sajnos, időhiány miatt csak általános leveleket
Irhatok. Ez már régi .rossz szok ásom". de szerintem ezen nem változtathatok. A
lényeg az, hogy Időről időre találkozhatunk, egymásnak beszámolhatunk, és ígyegy.
mást megerösíthetjük a hitben. Az európai levegő pesszimizmussai fertőzött meg.
mindezek ellenére azonban leveleitek amolyan lelki balzsamot jelentenek a számomra.

Ha feladom a postát, s ezért Rangguba akarok rnenn l, gyalogolni kell öt órát. Igy
nem vihetek magammal semmit, kedves leveleiteken kívül.

Még egyszer hálásan köszönöm a figyelmeteket és mi ndazt, amit a ti jóság otokból
európai utam alatt tapasztalhattam és élvezhettem. P. Mészáros Ferenc SVD

Tromol Pos 2
Ruteng 86501
Flores N. T. T.
Indonesla

+
Többen bizonyára hallották már a balesetem hírét. ami miatt 4 hónapig ágyhoz kö

tött beteg voltam. Most. két hónap után úgy·ahogy tudok járnI.
Hálát adok a jó Istennek, hogy ez alatt az idő alatt több Időm volt foglalkozni a

lelkemmel. Adja a jó lsten, hogy többet lássak , önzetlenül szeressek. fáradhatatla nul
dolgozzak és még rendületlenebbül higgyek.
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A múlt év szeptember 30·án történt a baleset . Telefonon hivtak a fölrodába. hogy
vegyem föl a munkások fizetését. Felpattantam a kis motorbicikl ire és egy teherautó
elütött útközben. Egy egész napig eszméletlen voltam . Csak azután tudt am meg, hogy
munkásaim azonnal elvittek a közelben levő nagy kórházba. Ott meq állapitott ák, hogy
a bal lábam térdkalácsában a csontok eltörtek. s a lábszárcsont is megrepedt. A jobb
vállam ls megsérült. De a legsúlyosabb volt az agyrázkódás, amelynek hatását még
érzem t öbb é-kev ésb é: szédülés, fejfájás. hallási zavar. amelynek orvos lására fül .
hallgatót használok . A kórházban úgy döntöttek. hogy gipszbe kell tenni a lábam.
Egy hónap múlva levették a gipszet. de úgy látták. hogy operálni kell. mert a cson
tok nem forradtak össze. Operáció után öt acélcsavar maradt a lábarnban. Újra gipsz
be tették. Hogyacsavarokat ki fogják-e venni, az kétséges .

Most már tudok [árnl, Folytathatom a munkámat. A jó lsten kegyéből az idén 81
éves vagyok. Az emlitett lábtöréstől eltekintvo egészségem elég jó.

IOn magam már nem motorblciklizhete4<, sőt gépkocsi t se vezethetek. Ha utaznat
nom kell. egy munkásom vezeti a kocsit. Még mindig elég dolgom akad. A napokban
ls kértek. hogy menjek a hegyekbe egy apáca kolostorba. mert nincs vizük . Régen
nem esett már az eső. Remélik. hogy földalatti vizforrást tudok találni és ott kutat
áshatnak vagy f úrhatnak . A múltban már többször talál tam Ilyen föld alatti folyóvIzet.

Betegségem miatt tavaly karácsonvra nem tudtam levelet írnI. Ezt pótolva nagyon
kellemes húsvéti ünnepet kivánok mindnyájuknak.

Fr. Bencze István S. J.
Hslnchuang. Talpel Hslen
Taiwan. Republle of Chlna

+
Imádkozom önökén és kérem az önök Imáit ls, hogy áldozatukból Jó haszna legyen

lsten országának Kínában.
Ebben az évben két nagyobb terv került megvalósltásra . Hslnchuban, a Szt. József

Otthonban 70 szellemileg visszamaradt fiú számára van egy védett mühelyünk, ahol
az Idősebb gyermekeket nekik megfelelő munkára képezzük kl. Mivel túl szük volt a
hely. még egyemeletet húztunk rá. hogy ne legyenek annyira összeszoritva. Az anya
got nagyobb gyárakból kapjuk (pl. doboz anyagot, karácsonyfa diszeketJ. amit ök kéz.
zel vagy egyszerübb gépekkel összeállítanak. Célunk, hogy hasznos. de szép életük
ls legyen. hisz annyi minden kimaradt az életükből. A kapott segItséggel lassanként
majd jobban berendezkedhetünk Kuanhslnben (egy félórás autóút). a Jézus SzIve Ott
honban. ahol 50 szellemileg ugyancsak fogyatékos lány él. Számukra gazdasági Isko
lát létesítettünk. Van virág· és zöldségkertészet . varroda . áll att enyésztés tejelő

kecske. amit a tanulók fejnek és a tejet eladják a városban. A kezdet nagyon Jó.
IOppen rnost. amikor államilag felülvizsgálták munkánkat. eddigi megvalósltásainkért
külön elismerést és 200.000 itteni dollárt (kb. 5.000 US dollár) kaptunk. amit .csak
a diákok és a tanitók javára- lehet forditanI.

Nagy vigasztalás volt ez a tanítóknak. akiknek százszor ls újra és újra gyakorolni
kell a gyerekekkel a legegyszerübb feladatot ls . De csodálatos, hogy mennyit kl lehet
hozni a legtöbb fogyatékosból! Persze az Ilyen Iskolát mindig fejleszteni kell. kl kell
cserélni a kopott anyanot. s tartani a lelket a tanitókban , hogy jó kedwel tanítsanak.
Erre kell az anyagi eszköz. meg a sok tanltö fizetésére. Egy tanító csak 4-5 tanulóval
foglalkozhat. Ezért olyan drága e specl álls Iskola. A szegény persze nem jut hozzá. ha
külön nem segitik.

Másutt az állam fedezi a költségeket a fogyatékosok családjai helyett. Itt e po.
gány kultúrában még nem jutottunk el idáig. De már figyeli az állam a missziók rnun
káját, és megkezdte a saját berendezéseinek a létesítését ls, de még csak a kevésbé
sérültekkel. Tíz évvel ezelőtt. amikor ml megkezdtük, nem volt még speciális Iskola .
A ml gyermekeinket az állami Iskola még ma sem veszi fel. A ml vágyunk. hogy sen
klt se kelljen visszautasítanunk. ha nem ls képes teljes összeget fizetnI. A lehető

ségekhez mérten mindig kérünk valamit a fogyatékos gyerek családjától ls . Persze
ez attól függ. hogy ml ls mennyi segitséget kapunk a szegény gyermekek számára.
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Anyagiakon kivül mind a tanít éknak. mind a gyermekeknek lelki segitségre van
szükségük. Ezt úgy próbáljuk megoldani. hogy a válogatott személyzet és tanulök kü.
lön csoportja minden nap munka el ött egy fél órás .Blbliai ismertetőt és reggeli imát"
tart. gltárrai. énekkel. spontán Imával . amelyen mindenki részt vesz. A csoportot a
tan ít ök - hetente felváltva - maguk vezetik. Még a protestánsok és a pogányok ls
bekapcsolódnak. A Szentlrás a közös alap és lndlt ék egész napra, s igy mindenki sa
ját meggyőződése. kult úrála, lelki Igénye szerint vesz részt a közös Imádkozáson . Igy
vesszük át az evangéliumokat. imádkozzuk a zsoltárokat és a levelekből is veszünk
részleteket. A gyermekek persze Inkább csak énekelnek és játszanak. Ez az ő imájuk.

P. Jaschko István S. J.
51 Shul Yuan Street
Hslnchu. Taiwan, R. O. C.

+
Egészségi állapotom ingadozott az elmúlt hetekben. Két hétig ágyban is kellett

feküdnöm: kisebb bélfertőzés vert le a l ábemr ől . Az orvos csak rlzskását és aludt
tejet engedélyezett. Úgy legyengültem. hogy még most ls bizonytalan a járásom.

Iskelálnkkal. nevelőintézeteinkkel van baj. Az a hir járja. hogy az állam több isko
lát visszaad az Egyháznak. De egyelőre az ellenkezője fenyeget: mohamedán Igazgatót
neveztek ki hozzánk, a mi Igazgatónőnket pedig áthelyezték. Következménye : egyre
kevesebb katolikus gyermeket vehetünk fel. Az ls megtörténik. hogy a katolikus is
kolák diákja mohamedán nevet mond be. amikor vizsgázni megy. Fél, hogy ha keresz
tény nevét használja, nem engedik át a vizsgán az állami biztosok .

Nagy örömöt szereztek adományukkal. A 70 német márkát beváltotta a fönöknönk,
s egy hónapig nyugodt lesz. mert be tudja szerezní a 85 szegény gyermek élelmisze
rét. rlzst, lisztet. lencsét, teát és azokat a fűszereket, amelyeket itt használnak . Csak
az a kár. hogy nem vagyunk képesek több gyermeket felvenni. mert házunk igen kicsi.
IOpltkezésre most gondolni sem lehet. mert tatarozzák a Szt. József székesegyházat .
Tehát a püspök úrtól sem remélhetünk pillanatnyilag segélyt.

Mária Györgylke nővér

St . Catherlne's Convent
242 Aziz Bhattl Road
Rawalplndi (W. Paklstan)

+
RövIden szeretném közölnl, hogy miben áll az én munkám.
Plébániám többszáz kilométerre terjed ki. képzelhetlk, mennyit kell utaznom. hogy

legalább évente egyszer eljussak minden fontosabb telepre . 183 egyházi kisközösség
működik területemen. jól be kell tehát osztani az ldöt, hogy közremüködésemmel élő

egyházi közösségek maradjanak ezek a csoportok.
A szeros értelemben vett lelkipásztori feladatok mellett gondozzuk a betegeket

és törődünk a nép anyagi·gazdaságl fejlődésével ls . Jelenleg a következő jelentősebb

tervek megvalósltásán fáradozunk : missziós központot épItünk és egy műhelyet a
fiatal szab öknak. Ezenfelül elemi Iskolára volna égető szükséq, s egy második rnlsz
szlös központra. A missziós központok termében tartjuk a szentmiséket, amely Iskola.
teremnek ls szolgál. Több régi épületünk van már. s igy minden héten más-más rnlsz
sziós épületben lakom terjedelmes plébániámon. De a régi központokat szalmával
vegyitett vályogból húzták föl, amelyek nem es öáll ök. s düledeznek. Ezért kell minél
hamarabb tartósabb épületeket fölhúzni.

A másik tervünk az .Ifjúságl év" gyümölcseként született meg. Az állam egy
mocsaras területet bocsátott rendelkezésünkre. hogy tegyük megművelhetővé. Felénk
sok a munkanélküli . E súlyos társadalmi bajon enyhítene. ha a mezögazdaságl sz övet 
kezetekbe tömörül t f iatalok vállal nák az Ilyen földek előkészitését és megmunkálását.
Már évek óta próbálkozunk ezzel a tervvel. amelyben fiúk és lányok vesznek részt .
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Mindegyik kapott egy szalag földet szülei birtokából: össze élltak, s közösen müvelik
meg az egészet . Rám hárul a feladat, hogy biztositsam számukra a szerszámokat s
két-három birkát vagy kecskét Illetve egy tehenet. Természetesen valami fedél ls kell
a jószágnak. Az állatállomány a trágyázás végett ls nélkülözhetetlen. Környékünkön
ugyanis már ninc s parlaqon heverő szüzföld: a szaporodó lakosság csak akkor emel
heti a szántóterületek hozamát, ha trágyázza a meql évöket, Illetve küzd az erózió
és más termé szeti ártalmak ellen. Ez a munka is szépen halad: némelyik ktskö
zösségben több mezőgazdaság i szövetkezet is múködlk, mert szép számmal vannak
fi atalo k.

Prob' ém át okoz az is, hogya dombokon, ahol a lakosság zöme él. nincs elég lvö
viz . A for rások lenn vannak a mocsaras területeken. Legjobb lenne, ha kutakat fúr.
hatnánk a dombokon. ehhez azonban hiányoznak az anyagi eszközök. Költséges a
ci szternák építé s e ls. am'!lyekkel felfoghatnák az esövlzet. Igy a lakosságnak több
kilométert kell gyalog olnia, hogy vizet hozzon magának.

Köszönöm eddigi támo gatásukat és sok kegyelme t kívánok.
P. Ratkos SDB
1119 KIgalI
Rwanda

+
Itt Zairban, amíg egészségünk bírja. folytat juk a munkát. A jó lsten még mindig

tu d sesttent. akkor is. ha emberi számít ás szer int már lehetetlen. Hat afrikai nővérünk

meg két novlclánk van, ami kevés a jövő biztosítására.
Megkezdődött az előkészület nálunk ls a húsvéti ünnepekre. Minden pénteken sok

hivő jón össze a templomban keresztúti ájtatosságra . A negyedik héten öt napos esti
lelk igyakorl at volt. Virágvasárnap körmenet, Igazi pálmaágakkal. A hívek buzgó ének
léssel kísérnek . Utolsó héten nagy keresztút járás az utcákon . A felnőttek egymást
felváltva egy nagy keresztet visznek. Közben a tömeg, tér det hajtva 14·szer megáll.
Az egész úton Imádkozva és énekelve haladnak, végül a kijelölt helyre feiállItják a
keresztet .

Ez már évek óta így történik. Megható, s Igazán azokra a szenvedésekre emlékez.
te tnek, amelyeke t az Úr Jézus Jeruzsálem utcái n elviselt.

A nagyhétben a szertart ásokat esti órákban tartjuk. Igy a munkások ls részt ve
hetnek . Nagycsütörtökön az Evangélium felolvasása alatt a mtsézö pap tizenkét em
bernek lábat mos. Mise után szentségimádás 11 óráig . A csoportoknak kijelöltük, me
lylk órában Jöjjenek a templomba. Nagypénteken szintén sok hívő vesz részt a szer
tart ásen. Nagyszombaton este van a feltámadási istentisztelet. Igyekezni kell . külön
ben az ember nem kap helyet. Este csak a felnöttek Jönnek: a gyermekeknek külön
tartanak misét. Mise alatt gyönyörüen énekelnek , s ritmikus táncot járnak. amely ná.
luk az öröm kifejezése. Az Ilyen ünnepl mise 3-4 óráig ls eltart. de senki sem tart ja
hosszúnak.

Karácsony A.
Kambove B. P. 60
Shaba
Rép. du ZaTre

PAPI JUBILEUMOK

Gyémántmise: Dr. Patton János ny. plébános. a pécsi székesegyház kinevezett
gyóntatója 1987. február 2D-án. Pécsett. Kézvezetóje és szónoka: Nyá
rádi Adám c. kanonok.

Aranymise: Brlnzlk József ny. plébános 1987. május 17-én Nagyszombatban.
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