
ház-városban a legigényesebb technikai berendez ésekkel együtt meg kell való
sulnta a ferences lelkiségnek; legyen az lma és a tudomány szintere, ahol az
emberek rátalálnak a kereszten függö Krisztusra. A 900 férőhelyes modern
kórházban ma 1300-an gondoskodnak a betegek gyógyftásáról, ápolásáró l. Az
épület előtt összegyült mi,ntegy 3.000 személynek - köztük a kórház személy
zetének - a pápa többek között azt a jókívánságát fejezte ki, hogy Pio atya
szándéka szertnj mindig a kölcsönös testvéri szeretet vezérelje a Szenvedés
Enyhftése kórház tevékenységét.

V.M.

KATOLIKUSOK TALÁLKOZÓJA DREZDÁBAN

Drezda, az Elba völgy kiszé lesedésében, 530.000 lakosával a Német De
mokratikus Köztársaság harmad ik legnagyobb városa. Christian Andersen, a
mesemondó 1831-ben Igy nyilatkozott róla: "Beértünk az óvárosba, az igaz i
Drezdába. A Brühl-terasz széles lépcsője balra, a katol ikus templom jobbra
és előttünk a kapu, melyen keresztül a tulajdonképpeni városba jutottunk. A
város maga barátságos invitálással hatott rám, rögtön otthon éreztem maga
mat ... " Hasonlót mondhat a talá lkozó 120.000-nyi résztvevője ts. öntudattal,
teli reménnyel, az Egyház rránt'i hüséggel érkeztek ide a két egyházmegyéből

(Berlin, Dresden-Mefssen) és a négy Apostoli Adm~nisztraturából (Schwerin,
Erfurt-Meiringen, Magdeburg és Görlitz) a hívek. A Német Demokratikus Köz
társaság 17 millió lakosa közül 1 miUió 200 ezer a kato lil<ius. A külföldi ven
dégek: Ratzinger és Macharsky kardináltsok, Karj Berg salzburqt érsek és
püspökök Győrből, Mainzböl , Zágrábból és Bukarestből.

A találkozó mottója: "Gottes Macht - unsere Hoffnung". "Isten minden
hatósága - a ml reménységünk".

K~magasló esemény volt az ünnepi mezőn tartott szentmise júl ius 12-én.
Mefsner kard inál is, a Püspökkari Konferencia elnöke beszédében lciemelte,
hogy az Egyház nem a jámbor lelkek megörzője , hanem világegyház, ami azt
[elentl, hogya vHágért van. A hit változhat az ember arculatán, s Igy az ember
által a világén ls . Kétszer is elismételte a kard inális: "Mi keresztények nem
akarunk prilVilégiumokat, de akarjuk a lehetőséget, hogy a világnak szolgál
hassunk. " "A keresztények - ebben az országban - tehetségüIret és képes
ségüket a társadalom javára kívánják forditani anélkül, hogy más cstllagot
kelljen követn iük, mint a Betlehemit. "

Reményének adott ',fej ezést, hogy amint ez más országokból lehetséges,
a jövöben a Német Demokratikus Köztársaságból <is zarándokolhatnak Rómába
a hívek és találkozhatnak a Szentatyával. "Reménységünk nemcsak a püspö
kök egyházpo Htikájában van, nem is csak az egyházmegyék alapitványaiban,
nem a pasztorális konferenciák paplrjaLban, hanem sokkal Inkább lsten minden-
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hatóságában, ami csak egyik neve az ő szeretetének." . Hogy ls ten minden
hatósága a mi reményünk, annak láthat6vá kell lenn-e a csa ládban, a közös
ségekben és a társadalomban. Nem kell és nem is akarunk csupán szernl étöl
fennlisben szavának hazánk történetében, hanem munkatársat. "

Újdonság volt, hogy az NDK televiziója naponta hírt adott a tal álkozórö l :

utolsó este pedig 25 percig tartó összefoglalót valamennyi programból.

Az első napon volt a I e I k i P á s z t o r i t a I á I k o z Ó . Papoknak, dia
kónl1So~ és föbb beosztásban álló világiaknak Ratzinger k.ard inális tartott
3 előadást a luttedrátisban a hatalom evangéliumi értelméről. Este Stat ic vo tt
a katedrális előtt az egyházmegye püspökének, Gerhard Schaff rannak vezeté
sével. Utána 22 órakor completorium a katedrális0an.

Szombat, júllus 11-e volt a találkozás napja . A város 15 templo
mában szentmisék voltak a délelőtti órákban. 9 órakor a St. Marien temp lom
ban Pataky Kornél győri püspök cetebr átta a szentmisét. 10 órakor a katedrá
fISban a megyéspüspök és 10,30-kor a Szent Kereszt templomban Meisner kar
dirums. Az evangéliokusok és ortodoxok saját templomaikban végezték isten
tIszte letüket. Papjaii<: részt vettek a péntek esti Station is , aho l beszédet rnon
dottak a kereszt jelentőségéről, az abban rejlő istenf megvá ltásról és üdvös
ségről.

Szembeötlően sok f iatal vett részt az összes rendezvényen . Csak az övéké
volt a szombat esti program: az Exodus-ünnepség. Az Elba jobb partján gyü
lekeztek, onnét vonu ltak - élükön több kül- és belföldi püspökkel - a Dimi
troff-hidon át a katedrális elé. Az exodus, a k'iválasztott nép Egyip tombó l való
szabadulása jelezte: hagyjanak ott mindenféle izo láoiót és éljék szabadon
vallásos életüket . . Mi püspökök büszkék vagyunk rátok" mondta Meisner kar
dinálisa hozzájuk i ntézett szózatában.•Szükségünk van i lyen ta lálkozásra 
közölte velem egy 22 éves résztvevő -, ahol az utcán, a katedrá lís előtt nyil
tan, minden félelem nélkül megvallhatjuk katolJkl1S hitünket. Tud ja . nálunk
nem olyan egyszerü katol jkusnak ler10111."

Vasárnap z EI r á n d o k n a p volt. 110.000 hív övel. kiváló szervezéssel, az
állam képvlselö lnek je lenlétében, kű l önb őz ő nemzetek részvéte léve l (a magya
rokat ;s üdvözölték), sok szép énekkel, erdöktől övezett nagy tisztáson, a kar
dinális - beszámolónk elején már emlitett - beszédével folyt a szentmise :
hirdettük Urunk halálát és hittel vallottuk föltámadását.

A záró ünnepélyen Joachim Wanke erfurt i püspök búcsúztatta a hívek so
kaságát. Beszédében k{domboritotta, hogy a mt, az evangél ium szerinti élet ,
a keresztény világnézet nem sziszAémáktól függ . Belső meggyózódésból, en
nek megéléséből, megvallásából és tanúságtételbő l ered . Valamennyi püspök
közös áldasáva! ért véget Drezdában a katoli.k'usok - 42 év óta első - talál
kozója.

Valenfny Géza
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