
a Huwel (Tigris farok) kórházban, amit belgák vezetnek. I:rdemes volna hosszan és
külön-külön Irnl magyarja ink munkájáról , mert mindegy ik - a maga körében - kiváló,
eredeti meglátásokkal, jó nyelvtudással és rendk ivüli munkabIrássa l dolgozik . Csak
egy szót Bencze testvérről. 81 éves, és tavaly súlyos autóbaleset érte, de még nem
ment nyugdljba. Ha Taiwanban kb. 300 katolikus templom van, akkor 250-et O épitett
vagy legalább ls rendezett be, készitette el az oltárokat; nem ls szólva a sok egyéb
Isloola- és plébánlaépületrOI. Még a protestánsoknak ls csinál templomberendezést.
Mit jelentett mindez anyagilag ls, azt nehéz feimérnI. Számomra nagy élmény volt,
hogy közvetlenülláthattam mindannyiuk munkáját.

Nálunk, a Fülöp-szigeteken más. Taiwanban most vetnek, Itt ml aratunk . Az Egyház
k örűnkben már 400 éve gyökeret vert. A ml templomunkban pl. vasárnaponként 10-12
szentmisére van szükség, hogy beférjene4< a hívek . A múlt hónapban 320 keresztelé
sünk volt, a legutóbbi vasárnap pedig jómagam 35-nek szolgáltattam kl a szentsége t.
Cs östül jönnek mindenfelől , fOleg rnlöta külön keresztelö-kápoln ánk van. Ne fel ejtsük
el a több órás gyóntatást seml Most pedig kl akarjuk használni a t örneqtájékoztat ásl
eszközöket . Adományokat kaptam, s egy TV-vldeót veszek: vallásos és egyéb éplt ö
jellegü filmeket veti tünk le a barrio (negyedünk) kápolnálban . Itt még kevés ernber
nek van tévéj e; a helyi programok nagy része szemét. Reméljük, hogy megfelelO ve
titésekke-l jó hatást gyakorolhatunk feinOttekre és gyermekekre egyaránt. Nagyhéten
kölcsönkért videóval vetltettem le Urunk szenvedését, s tapasztaltarn. milyen mély
ben)'Omást gyakorolt . Az új alkotmány biztositja a vallásoktatást a rendes tanltás l
Időben. A baj az, hogy nincs elég kiképzett katektst ánk, s ahol van, ott sem akarnak
mindig pénzügyi áldozatot hozni az egyházközségek: nem akarják ti sztességesen fi zetni
a hitoktatókat. Pedig a vall ásoktatás d ö nt ő befolyást gyakorol a lövöre Isi

Amikor viss zatért em Taiwanból, meghalt egyik klnal rendtársunk asztmagörcsben.
Igy még több munka szakad a vállunkra. Egészségileg még birom: nem rosszabbodott
az állapotom, csak klejtésem (artikuláció) nehezedik kissé. Taiwanban találkoztam
egy kinal orvossai , aki klnal módon gyógy it (teákkal stb .). O monootta, hogy beteg.
ségemre nincs kúra, csak a pihenés és az lma segit (pedig az llietO nem ls keresz
tényl) . Pihenésre nincs most már Idóm, Imádsággal pedig sokan támogatnak. Hiszek
azért a nyugati orvosságokban ls, s igy rem élern. hogy még jó Ideig hasznosan dol
gozhatom.
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