
kezdenek mutatkozni, az utóbbi 20 évben pár neves teológus azon fára
dozik, hogy megfelelő szókincset kovácsoljanak a teológiai kifejezések hely
beli nyelvekre való lefordítására. A gyakorlatban ugyanis a legfőbb fogal
makat spanyol szavakkal nevezik meg: pl. Szenthárornság, Oltáriszentség,
kiengesztelődés és megannyi más fogalom.

A fülöp-szigetekiek az e~etlen katolikus nemzet Ázsiában. Az itteni
katolikusok mind jobban és Jobban érzik a kihívást, hogy a környező álla
mokba menjenek evangelizálni. Hála Istennek, a fülöp-szigeteki misszio
náriusok száma állandóan növekszik. Ez biztos jele annak, hogy a helyi
Egyház virágzik, az egyházi alapközösségek életrevalóak, és képesek tanú
ságot tenni keresztény mivoltunkról.

Fehér Gyula

A FRANCIA DON BOSCO

(Boldog Daniel Brottier - 1876-1936)
Az első világháború nem érte váratlanul Európát. Már évek óta készül

tek rá, de a szörnyű valóság fölülmúlta az elképzelést. A hadüzenet hírére
a francia papok is jelentkeztek önkéntes szolgálatra. A tábori lelkészek kö
zött ott volt Daniel atya is, aki négy évet töltött arcvonalban a 26. hadosz
tállyaI. A vogézek, Flandria, Verdun, Compiegne és ismét Verdun, hogy
csak néhányat említsünk müködése színtereiből. Soha sem fogadta el a
veszélytelenebb kórházi beosztást. Mindig az első rohamcsapattal indult.
Ott látták a sebesültek fölé hajolva, hitünk vigaszát osztogatva, Ott volt,
amikor a sebesülteket kellett mcnteni, összeszedni.Jelenléte bátorságot ön
tött acsapatokba. Hősiességéérthat kitüntetést kapott, s feltűzték reveren
dájára a becsületrend keresztjét is. "Legendás hírű lelkész", "a sebezhe
tetlen" volt a népszerűjelzőjc, A fegyverszünet után még 1919 májusáig ma
radt csapatánál a megszállt területen, Németországban.

1919-ben Mainzban missziós püspökének, Mgr Jalabert-nek elmeséli
háborús élményeit: "Mennyi veszélyen mentem át! Ezerszer néztem szembe
a halállal, százával estek el társaim körülöttem: csodás módon még meg sem
sebesültem... Mcgvallom, Monseigncur, nem tudom megmagyarázni ezt a
rendkívüli védettséget."

"Kedves Atyám - felelte Mgr Jalabert -, egy titkot árulok el." Kihúzta a
breviáriumból a gyermek Jézusról nevezett Teréz nővér képét és megmu
tatta: fényképemct ráragasztotta a lisieux-i kis kármelita képére. "Ez az a
kép, amelyre ragasztottam az ön fényképét. kedves Brottier atya, amikor
megtudtam, hogy a harctéren van. Nézze: fényképe hátára írtam: 'Kicsi
Teréz nővér, őrizd meg nekem Brottier atyát.' Most már látja, és feltétlenül
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meg vagyok győződve: Ő őrizte meg Önt, ő biztosította az Ön védelmének
állandó csodáját."

"H át akkor, Monseigneur - feleltem neki azonnal-, ha majd boldoggá
avatják, Igérem, hogy fáradságáért szép kápolnát emelek tiszteletére!"

Így mondta cl maga Brotticr atya a párizsi auteuil-i Szent Teréz személy
tőrt énetét . De ismerkedjünk meg el őbbi életével is, hisz ekkor már 43 éves
volt.

1876.szeptember 7-én született Fcrté-Saint-Cyrbcn, a blois-i egyházme
gyében, Franciaország szívébcn. Második gyermek volt.

Amikor ötéves korában anyja megkérdezte, hogy mi akar lenni, "Pápa
leszek!" felelte. Tizenkét éves korától már hithirdető szeretne lenni. Ekkor
már - 1887 októberétől - a blois-i kisszemináriumban van. Elöljárói taná
csára egyelőre egyházmegyés pap lett .

1893 októberében tizennégyen lépnek a nagyszemináriumba. J avaslát á
ra az évfolyam tagjai felváltva napi r ózsafűzért,heti két áldozást vállalnak
(még távol vagyunk X. Szt. Pius rendeletétó1!), hogy mind papok ésjó papok
legyenek. "A mikor pappá szenteltek, megegyeztünk egyszer s mindcnkorra,
hogy a napi primát a zsolozsmában az évfolyamért végezzük. És meg vagyok
győződve, hogy ennek a hűségnek köszönhetjük: mind a tizennégyen elértük
a papságot és még tizenketten életben vagyunk" - mesélte az öreg
hithirdető.

Húszéves korában elvégzi az egyévi katonai szolgálatot. 1899. október
22-én szentelik pappá. Püspöke kitünteti: a pontlcvoy-i szabad kollégium
tanára lesz. Három év alatt kétszer is ki akarták nevezni plébánosnak, dc ő

mindig kitért előle. A rnissziós hivatás egyre erősebben jelentkezik. Ugy
érzi , hogy a plébánia nem tudná kiel égítenimissziós vágyait. Püspöke enge
délyével1902 augusztusában megkezdi Orlyban a noviciátust a Szenilélek
atyáknál.

A Szenilélek Kongregációt (CSSp) c.F. Poullard des Places alapította
Párizsban 1703-ban. 180S-töl a francia gyarmatokon működnek.A rend új
lendületet nyert azzal, hogy 1848-ban beleolvadt a zsidó konvertita EM.P.
Libermann által alapított Mária Szent Szívc kongregáció.

Brottier lépése nagy áldozat volt. Meg kellett nyugtatnia szüleit és bátyja
családját is. A noviciátus elteltével 1903 novemberében leteszi a szerzetesi
fogadalmakat és november 26-án már Szenegál fővárosában, Dakarban
van. A Szent Lajos-plébánián lesz káplán. Csalódást érez, mert ez nem ős

erdő. De a missziós pléb ánián nagy munka vár rá . Már itt kihasználják szer
vező tehetségét. Kedvelt lelkivezető, ifjúsági lelkész, kitűnő munkatárs.
Még plébániai újsá~ot is szerkeszt. Plébánosa a későbbi püspök, Mgr
Jalabert. Allandó fejfájása miatt vissza kell térnie Franciaországba. Ekkor
jelentkezik elöszőr a vágy: trappista akar lenni.

Betegsége miatt 1911 júniusában végleg vissza kell térnie Fran
ciaországba. Sohasem látja viszont többé kedves Afrikáját. Ekkor zörget
másodszor és utoljára lelkén a trappista életeszmény. A Lérins szigetek
trappista apátságában lelkigyakorlatot végez, és végleg lemond a trappista
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jövőről: belátja, hogy nem neki való. Mivcl jogilag a dakari apostoli helynök
séghez tartozik, Jalabert, most már püspöke, megbízza, hogy Párizsban a
Souvenir Africain (Afrikai Emlék) müvct vezesse. A cél : Dakarban
székesegyházat emelni az afrikai francia gyarmatok áldozatainak emlékére.
Hogy nagyobb tekintélye legyen, püspöke már 35 éves korában kinevezi
dakari általános helynöknek. Brouicr atya haláláig dolgozott az emlék
templom felállítasán. Előadásokat Lart, folyóira Lot ad ki, levelezik. Felhasz
nálja a legmodernebb propaganda eszközöket a mű ismertet ésérc. Elet
míívc 1936. feb ruár 2-án megvalósul, amikor Verdier párizsi bíboros érsek,
pápai követ felszenteli a dakari székesegyházat, az afrikai emléktemplomot.
Brottier atya már nem vehetett részt az ünneps égcn. Még néhány hete volt
hátra földi é le té ből .

Még a hadszfntércn szülcictt meg benne az elhatározás: a háború után
is össze kell fogni a katonákat. A jelszó: Egységben, mint az arevonalon! Igy
jött létre az Union Nationale des Combauams (a Harcosok Nemzeli Sz ö
vcts égc) , amely nagy nyomort enyhített. Brottier atya haláláig a mozgalom
lelke volt.

1923-ban nevezték ki a párizsi Auteuil árvaház élére. Ekkor már 47 éves.
Az árvaház alapítója, Roussel abbé, a szcrctct h ősc volt. 1865 telén szülctctt
meg benne az árvaház gondolata, amikor egy éhező, szcm étdornbon turkáló
fiúcskát vett maga mellé a plébániára. Roussel abbé míívét most már új
alapokra kellett fektetni. Ez a feladat Brottier atyára várt.

Az új igazgató első dolga a már szííknck bizonyuló kápolna helyébe igazi
lelki otthont építeni. Ekkor még 170 árvának adott kenyeret. A bazilika
méretíí új kápolnát az éppen boldoggá avatott Lisieux-i Teréz tiszteletére
emeli, s ezzel beváltja ünnepélyes ígéretét. Ez lesz az új boldog első párizsi
személye, a "párizsi Lisieux". De elóbb még meg kellett szercznie a párizsi
érsek, Dubois bíboros engedélyét.

Brottier atya ír Lisieux-be. Jeit kér Szt. Teréztől. Ha a bíborosi kihallga
tásig bizonyos összeget letesznek a míí javára, ez annak a jele, hogy Szt.
Teréz is akarja a templomot, és mindenben segíti a felépítését. A kilenced
alatt semmi sem történt. A bíborosi kihallgatás előtt jelentkezett egy isme
retlen hölgy: tízezer frankot nyújtott ál. Fél óra múlva a bíborosi engedély
is megvolt.

Dubois bíboros csodálkozik: Nem volna célszerűbb ifjú férfi szemct állí
tani az árvák elé? Brouicr atya azonban megfelelt: "Nem gondolom. Ellen
kezőleg! Ezek a fiúk kiskoruk óta n élk ülözik az anyai szeretctct, űr van a
szívükben, Bizonyára ragaszkodni fognak ehhez a fiatal szcnthcz, akinek
majd mindent köszönhetnek. O lesz a 'kismamájuk' és ő majd mindent
elintéz!" A bíboros most már megértette az atya e1gondolásáL és megadta
az engedélyt.

Nemsokára azt is megtudja Brouier atya, hogy Szent Teréz már földi
életében tudott az árvaházról és imádkozott érte. Roussel abbé egyik
munkatársának a leánya ugyanis Szent Teréz újoncnője volt. A Szcnthá
romságról nevezett Mária nővér beszélt mcstcrnőjének az árvaházról. Igy
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lett a még életben lévő nővér Brottier atya kérésére az árvaház "lelki ke
resztanyja".

Szent Teréz, aki még életében imádkozott a mííért, 25 év múlva hiva
talosan is a védnöke lett. Eleget is tett a megbízatásnak. 1924. július G-án
helyezték el az alapkövet. 1925 karácsonya óta már naponta bemutatták
benne a szcntrniseáldozatot, Az ünnepélyes felszentelést Verdier bíboros
végezte 1930. október 5-én. Évente 30-50 ezer párizsi zarándokolt ide a nagy
gonddal megszervezett ünnepségekre.

Szent Teréz gondoskodott a míí anyagi alapjairól is. A sok imameg
hallgatás - mindegyik egy-egy csoda - vonzotta az embereket, és hálából
adományokkal halmozták CI az árvaházat. Híre ment, hogy amit Brottier
atya árvái kérnek Szent Teréztől, azt mind megadja. A meglepetések napi
renden voltak. Brottier atya már nem is lepődött meg. A maga részéről rrnn
dent megtett: jótevőhálózatotépített ki személyes leveleivel, de ugyanakkor
tudta, hogy a felkért védőnő csodával határos módon is gondoskodik
árváiról.

Az épületek bővítésévelegyre több árvát fogadhattak be. Számuk az atya
életében 170-ről 1400-ra emelkedett. Vidéken is alapítanak házakat. A
városi árvaházakban szakrnunkásokat képeznek ki, saját műhelyeikben.A
vidéki házakban földművesek készülnek az életre. Brottier atya lelemé
nyessége lehetövé teszi, hogy keresztény családok is befogadjanak árvákat
az inas évek elején. Tovább fejleszti a Roussel atya idején megkezdett
"Elsőáldozók Míívét": elhagyott gyermekek részére benntlakással egybe
kötött elsőáldozási előkészületet tartanak egész életre kiható záróünnep
séggel.

Brottier atya modern a szó igazi értelmében. Sokak botránkozására még
a metró-falragaszokat is felhasználta Isten ügyében. Miért ne? Csak anyagi
hirdetéseket olvassanak a mctró utasai? Nagy hozzáértéssel kezelte a
hírközlés eszközeit. "Jó mozi"mozgalmat indít, és árvaháza keretében olcsó
mozit nyit, amelyben erkölcsileg kifogástalan, nevelő értékű filmeket
vet ítenek. Több újságot ad ki: árvái, a missziók érdekében stb. Lapjával volt
növendékeit is összetartja. Megindítja az első, valóban izgalmas missziós
gyermekújságot is. Katonai kitüntetéseit és a becsületrend keresztjét is csak
azért hordja, hogy igazolja: a jó katolikus jó hazafi.

Híres mondásai: "Vagy hiszünk, vagy nem hiszünk. Ha hiszünk, visel
kedjünk úgy, mint a hívő, és reméljünk Istenben behunyt szcmrncl."

"Imádkozni és cselekedni kell, így hordjuk el a hegyeket. Őszintén kell
belefogni, és bízni kell Istenben." "A megpróbáltatások elmúlnak. Otven
ezer év múlva a mennyben leszünk, nem leszünk már fontosak, de érde
meink megmaradnak."

Ez a tevékeny pap mindvégig megmaradt szemlélődőnek. Szó szerint
elemésztette magát a szeretet rníívébcn. Betegsége már 1933-ban jelent
kezett. Szívcrendetlenkedett. Annyi terv zsongott a fejében, hogy bevallása
szerint még tíz évct szereme élni. A dakari székesegyház felszentelése
napján ágynak esik. Az árvák őrváltásban imádkoznak atyjuk életéért.



1936. február 28-án hajnalban halt meg. Csak az ápolónővér volt mcl
lettc, mert a többiek pihenni tértek: azt hitt ék, hogy még napjai vannak hát
ra . Breviáriumában e~ jelzőként használt Szűzanya-kép volt, ezzel az
imával: "Halálom óráján, ó Mária, akihez annyiszor folyamodtam, légy
ágyam mellett. Légy ott úgy, ahogy ott lenne édesanyám, ha még élne. Lehet,
hogy bénult nyelvern már nem tudja kiejteni nevedet. De szívem állandóan
fogja ismételni. Most fohászkodom hozzád a rettenetes óráért. Egyedül
leszek , haldokolva, távol minden segítségtől? Egyedül, szerctö kéz nélkül,
mely lezárja szemem?... Nem számít. Mosolyogva halok meg, mert te ott
leszel. Remélcm, hiszem , biztos vagyok benne."

Brottier atya a felépített p árizsi autcuil-i Szent Teréz-szentély jobbol
dali mellékhaj ójában nyugszik. Életszentségének híre és a sok imameghall
gatás arra késztette elöljáróit, hogy megindítsák boldoggáavatási perét. II.
János Pál pápa avatta boldoggá 1984. november 25-én a dijoni Szenth á
romságról nevezett Erzsébet karmelita nővérrel együtt. Mindkcttő Szent
Teréz lelki gyermeke, a "kis út" jövetője volt, "a missziós karmelita és
szemlélődő missziós" (P. Descouvemont).

A boldoggáavatási beszédében ezeket mondotta róla többek közőrt a
pápa: "Pap volt és szcrzctcs, Nagyméretű tevékenysége 'Isten szeretet éből

fakadt ', ahogy az egyik tanú mondja. Ugyanakkor alázatos és őszinte, a lehe
töség határáig tevékeny, önzetlen szolga, Daniel Brottier merészen és
egyszerűen haladt előre, mert úgy dolgozott, 'mintha minden tőle függne,
jóllehet tudta, hogy minden Istentől függ'. Az autcuil-i gyermekeket a Gyer
mek Jézusról nevezett Szent Terézre bízta , akit bizakodva hívott segítsé~ül.
Mewözödölt ugyanis, hogy ő hat ékonyari támogat mindenkit, akiért
felajánlotta saját életét. Boldog Daniel Brotticr bátor ' liat'-tal fejezte be
míívét a földön . Ma tudjuk, hogy segít minden szegényen, aki hozzá
folyamodik , mert a Megváltó szcretetközösségében él, aki áthatotta egész
papi szolgálatát."
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