
Az oltáron helyet kapott ö t magyar szent képe: középen Szent István. ahogy térden állva
ajánlja fel koronáját Má riának,Szent László.Szentimre embernagyságú szobrai, köztük Szent
Margit és Szent Erzsébet.

Orgonánk Jugoszl ávia legnagyobb orgonái közé tartozik. Tervezte Geyer József
budapesti zcncrnüv észcti tanár. Megépítette a Cecil ia orgonacég Salzburgban.

A zombori Kármel alapítója Soós István provincialis. A templom újjárestését1972 és 76
között végeztük el. amikor én voltam a házfőnök. Külső rés zét újravakoltuk 1985·1986-ban .

P. Ő zsvá r Sándor kármelita

!\1i - három család és egy egyedülálló - egy nagyobb óbudai közösségből nőttünk ki.
Kezdetben együtt imádkoztunk, jártunk lclkigyakorlatokra, kirándulni. Részt vettünk egy
czestochowai zarándoklaton, ellátogattunk egy h étrTaíz ébc, Lourdes-ba, Ez utóbbi utunkon
barátkoztunk össze Kiss Ulrich-hal. akivel azóta is. most már tíz éve, tartjuk a kapcsolatot.
Kezdeti időktőlaz volt a célunk. hogy összcköltözvc, egy fedél alatt élve, alakítsunk közöss éget.
a Magyarországon kialakult viszonyok között. V égül t öbbéves munkával sikerült létrehozni
a szükséges "objekt ív"kereteket. Sajnos, ez annyi ra igénybe vett bennünket, hogy nem maradt
időnk. energiánk. hogy közösségünk lelkiségét elmélyítsük. regulánkat az építkezéssel
párhuzamosan kialakítsuk. Idehaza nem hallottunk olyan csoportról, amejyik hozzánk
hasonló módon képzelné el az életét; együttélő családos közösségekről scm mi, sem
ismerőseink nem tudnak...

Dr.P.S.

A mi közösségünk neve : SzociálisTcstvérekTársasága.1923-ban alakult Magyarországon
(Bp.). Alapítónk Slachta Margit 1950-ben tőlünk is megvonta a magyar állam a működési

engedélyt. Történetünket A Szív újság több részletben közölte az 1976-es 2. számától az 19TI·
es 2. számáig nővérem, Palágyi Natália összcfoglalásában.

Magyarországon ez év jan . l-én a tévé egy r övid műsort közvetített egyik idős

testvérünkkel. mellékelem a róla szóló ismertetést.

Palágyi Andrea testvér

Buffalo, USA

LEVELEK A MISSZIÓKBÓL
Nagyeseményekkezdődtek az utolsó hóna pokban. Még a nyáron meghívtam a Miscrcor

és a német Caritas megb ízottait Tajvanra. Eljöttek, és annyira belátták az itten az itteni
fogyatékos gyermekek nehézségeit, hogy mind a két sze rveze t nagy részt vállalt az átalakítások
és új épületek megvalósításából. Ehhezjött a koldul ó utamon tapasztalt nagylelkűsegítségtek
(még Magyarországról és a CSSZK-ból is) .

A múlt hónapban a szociális ügyek minisztere nagy kísérettel meglátogatta
intézm ényeinket. Annyira meg volt elégedve, hogy ígére tet kaptam: megduplázza ez évben
mindazt az adományt, amit a jótevőinktől fel tudok mutatni . Ezért tervet készítettünk.

Elsősorban javításokra van szükség: Hszinchuban. a Szt. József Otthonban a kenr ések
ledülőben vannak, az utak szűkek és már feltörtek. az iskolaautó már8 éves és repedezett. A
szociális minisztérium adott egy új autót. és benyújthatunk egy tervezetet kétmillió új tajváni
dollárra. Kuanhsiben (innen 35 km) II SZl. Szív Otthonban. rnclyct már 30 éve épitettek.
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teljesen ki kell cserélni a villanyvezetéket; a kút vize kiapadt, újat kell ásni. A játékteret át
kell alakítani, hogy a százgycrmek helyet találjon. Új épületek is kellenek. A Fülöp-szigetekről

jött hat kármelita missziósn ővér, hogy scgűse a fogyatékos gyermekeket. Két évig még kínaiul
tanulnak, de hely kell a számukra. Sih Kuanban (innen 25 km) egy "védett műhelyt" nyitnak
majd a fogyatékos nagy lányok számára. Erre a célra kell egy négyemeletes épület és
berendezés. A farmon a nagy fiúk számára kell lakóház és gyakorlóközpont. A püspök úr
felajánlott egy üres missziós állomást a hegyekben, ahonnan a keresztények a városba
vándoroltak. Egycsoport fogyatékost szerétn énkoda áttelepíteni. de lakóházat és műhelyt

ke IIszámu kra berendezni. Egy másik missziós telepen csoportotthonokat szerétnénk a nagyok
számáralétesíteni, akik mintegy 5-6 kisebb házban laknának és mint "családok" élhetnének
ö reg korukig. Mindehhez sok önfeláldozó vezetőés több millió új tajváni dollár kell. De ajó
lsten megnyitotta a szívcket és már kezdi nyitogatni az állam kasszáját is. Hála Istennek!

Befogadjuk azokat Isten nevében, akiket mások nem akarnak. bár ők is Jézus testvérei,
nővérei.

A tervek megvannak. Reméljük, az épületek is elkészülnek. A legnagyobb nehézségek
egyelőre: a tanítókat az állam nem fizeti, sem a gyermekek napi ellátását, élelmét. De tudom,
a jó Isten sok jószívű ember által erről is fog gondoskodni.

P. Jasehko István SJ.

51 Shui Yuan St . Catholic Church

Hs inchu (300) , Taiwan , R.O.c.

Cseh Ilona nővér nagy betegen Belgiumba utazott. Reméltük a felgyógyulasét európai
modem gyógyszcrckkel,de másképp történt. Zárdánkból értesítést kaptunk: sok szenvedés
után az Úr Jézus magához szólította Ilona nővért, örök nyugalomra. Nagyon hiányzik a
misszióban; minden szegényt, beteget anyai szeretettcl gondozott. Legyen része az örök
boldogságban! A waveri magyar nővérekből ketten vagyunk életben Erzsébet nővérrel, a
nyolc közül. J úliusban, ha a jó Isten is úgy akarja, szünidőremegyek Belgiumba, és Erzsébet
nővérrel Magyarországra utazunk. Utána nekem még szándékom visszajönni amissziókba.

Karácsony Petronilla

Karnbovc B.P. 60

Shaba - Rép,du Zaire

Valahányszor hallom e szót: Á r p á d fal va, megrezdül bennem szív. 1924-ben Sao
Paulór ólnyugatra, 800 kilométernyire, az őserdőben megszületett egy magyar falu. A szülési
fájdalmak óriásiak voltak. Az őserdőből nem lesz máról holnapra jajszó nélkül termő terület.
Az első kidöntött fával felhőként rajzottak a levegőbe a szúnyogok, a muslincák és a legyek
szá mos faj tá i.Nemcsak az alvilág millió és millió hangyája, a talaj men ticsúszómászók, kígyók,
férgek, hernyók tömege, hanem a felsőbbrendű állatsereg is: majmok, vadmacskák, foltos
párducok is nekitámadtak a birodalmukba betört embemek. De a harchoz szokott magyar
ellenállt a sok csapásnak. Győztesként az őserdőt virágzó termőfölddé varázsolta. Tíz
tizenkét évután nemcsak a táj változott meg, hanem azemberek élete, hangulata is. Az őserdő
kiirtása után a határt tengcri-, rizs-, cukornád-, dohány- és gyapotföldek foglalták el. Az
egykori feljegyzés közel ezer hold bevetett területről, tízezer zsák kukoricáról és évi hatszáz
darab hízott sertésről beszél. Ami Magyarországon abban az időben (1930) nem létezett:
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Árpádfalváról tizenkét teherautó szállította a farönköket. a termények et és a d isznókat a
városokba...

Árpádfalva túlélte a kezdeti nehézségeke t, és fejlődésnek ind ult. Szelecz A rnold, a
"magvct óbenc és", ahogyan az akkori magyar konzul,dr. Boglár Lajos nevezte, a következőket

jelentene Pannonhalmára: "A legnagyobb elismerés hangján szé ltak a magyarnígróI 1934·
ben, a Szerit István-napi ünnep (tízéves j ub ileum) alkalmával. Úgyszólván az ö sszes brazil
újság Sao Paulo államban hangsúlyozta, hogy a magyar bevándorló Sao Paulo á llamnak s
Brazilidnak is egyik igen értékes elem ér alkotja." (Pannonhalmi Szemle, 1935.III.2 31.)

Az aranykor további statisztikája: Árpádfalván a harmincas években 1500 magya r élt.
Egy kimutatás 181 családot említ. Egykori fényképen 104 gyermeket számoltunk meg. A két
tanerős iskolának, amely 1928. május l- én nyílt meg, 85 beiratkozott tanulója vol t. A magyar
tan ító Juhász Lajos volt , a brazil tantárgyakat Mariera Real tan ította . Volt ifjúsági kör 25
tagg al és labdarúgócsapat. Az első tíz évben 25 színielőadást rendeztek. 1936. okt óbe r 25-én
"sz ép magyar ünnepség keretében" felszentelték a katolikus templomot.

E sorok írójának jutott a szerencse. hogy negyven évvel ezel őtt , 1949-ben Á rpád falván
ünnepelhette a néppel együtt a község fennállásának 25. évfordulóját. Az egész kolón iától
körülvéve áldotta meg a templom el őtt a kő eml ékkeresztet. Felirata: "lsten d icsőségére

emeltenék az árpádfalvai R.K. Egyházközség tagjai 1949.". Szép volt , eml ékez etes ma rad . A
templomban fclhangzon a "Boldogasszony Anyánk", majd a magyar himnusz, és mise után
betértünk a templom közelében levőmagyar·vendá··ba egy· két pohár sörrc. A beszéd tém a:
"Sz ép volt. dc 1938-ban szebb volt." Kezdődön a visszaemlékezés az aranyko rra . Am it
kezdetben nem sejtenek, most már a bőrükön érczté k. Jelentkezett az újabb ellenség: a
szárasság és a föld meddősége. - Árpádfalva és vidéke valamikor a Pa rana folyó árterü lete
volt. A Parana folyó Brazília egyik legnagyobb homokbányája . így Árpédfalva termőföldje

nem humusz, hanem homok. A homok, eső hiányában kiéget mindent. Az őserdőt kiirtonák,
az időjárás kedvezőtlenné vált , a föld erejét vesztette, A termés évről évre kevesebb lett. Az
i gyekvő-t ö rekvő magyart már nem elégítelle ki. Kezd öd ön az "exodus", a termékenyebb
vidékekre ésa városo kba való költ özködés.A szántőföldbdl lcgcl öleli , a magyar fö ldm űvesek

helyébe a portugál állanenyésztők léptek. A vidék magyar jellege szép lassan megszún t. A
volt vasútállomásróllekerült a "Colonia Árpád· felirat . Utolsó látogatásunkkor öt magyar
csa lád nevét je gyeztük fel: Holló József, Popovics Pál , Sólyom Sándo r,T ó th Mihá lyés Varga
Fe re nc. Megemlítésre méltóméga magátsz\ováknakvalló, felvidék i illetve erdé lyiszá rmazású
hűséges Furis család. - "Kihatni fájdalmasabb, mint meghalni:

Kögl Szeverin O .S.B.

C.P .9112

1051 Sao Paulo

Brasil
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