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1.

Imádkozzunk, hogy a család fontossága
elismert legyen a világ mai. gyors és sok féle
változásai között; alapvető hivatásának
megfelelően az élet bölcsőjeként, a hit és az
értékek iskolájaként értékeljék.

A család fontosságát azért kezdték ki
„modern” gondolkodók (?), mert jól betöl-
tötte feladatát, mondhatnánk hivatalát az
emberiség életében. Az említett „modern”
gondolkodókhoz számítanak az újságírók
és publicisták, de az emancipáció egyes ke-
mény harcosai is, akik a nőknek a család
ellátása mellett biztosítani akarták a mun-
kavállalás és -végzés lehetőségét.

E változás a család régi archetipusi fel-
osztását értékelte át (a férfi a kenyérkereső
és a közélet, politika értője, a nő, a család, a
gyermekek gondozója, nevelője, az „otthon-
ülő kedves asszonyka” aki viseli a családta-
gok gondjait, de „a világ dolgaihoz” nem ért).

Nem lett volna semmi baj, ha az új szem-
lélet a régi értékeket megtartja, s ezen érté-
kek kiegészítésére irányul. A „kiszélesítés”
megtartotta volna a család melegét biztosító
nő elidegeníthetetlen jogát a csatád összetar-
tására - több más érték mellett. Feledésbe
ment ugyanis az a tény, hogy az ősi beosztás
nem a férfiak önkényes hatalomra törekvé-
sének az eredménye, hanem a férfi és nő
alkatának, képességeinek felismeréséből,
azaz természetes adottságokból fejlődött ki
az évszázadok folyamán. Az önkényes vál-
toztatás csak az új eszmék sokat ígérő elő-
nyeit tartotta szem előtt, az addig valósított
értékek figyelembe nem vételével. További
következmény lett a vállalt gyermekáldás
radikális csökkentése és csökkenése („kocsi
vagy kicsi”). Sok esetben a gyermekáldás-
ból teher lett. A pszichológusok által tudo-
mányosan kidolgozott és meghatározott
gyermekszám - három vagy több gyermek
képes a szükséges szociális és kommuniká-
ciós nevelést egymásnak megadni, ami az
élethez szükséges. Kettő csupán minimáli-
san, az egyes gyermek pedig sehogy sem.
Csak ezen kérdések tisztázása után lehet
beszélni a család emberfeletti hivatásáról. A
család a hitnek és az emberi-emberfeletti ér-
tékek iskolája, amelyben növekednek az
élettapasztalatok és az a képesség, hogy az
értékeket képesek legyenek tovább adni.

Mindegy hogy a „modern” életvitel - hív-
ják azt globalizációnak, női egyenjogúság-
nak vagy másnak - mily módszerekkel, meg-
okolásokkal, akarja a családot értéktele-
níteni, nekünk kell ellenállnunk az emberi,
család és emberfeletti értékek védelmében.

2.
Az egyházi. közösségek, korunk vérta-

núinak hősi tanúságtételéből erőt merítve
szüntelenül megújuló bátorsággal hirdessék
Jézus Krisztust, az ember megváltóját.

Krisztust hirdetni ma nem szokás, „nem
divat”. Pedig van elégséges vértanú ma is,
akinek életáldozatából erőt meríthetünk.
Bátortalanságunkból bátrakká újulhatunk,
mint maguk az apostolok pünkösd ünne-
pén. Nem igaz, hogy ma nem keresnek az
emberek megváltót-üdvözítőt, különben nem
növekednének a szekták oly észbontóan.

Hitvallásunk és bátorságunk erőtlen ve-
lük szemben. Ha tudatosan növekedik ben-
nünk a halálmegvető életáldozatok tiszte-
lete, erősödni fog hitvalló bátorságunk is.
Imádkozzunk ezért! 

Fejős Ottó

Csak 37 óráig van Jézus a sírban; a
három nap és három éj ugyancsak
összeszorult. Jézus földi élete s a végte-
len örökkévalóság közt ez a sötét mezs-
gye vonul; azt is, hogy keskenyítette. Si-
et, korán reggel támad föl. Ő a mi hajna-
lunk, az örök élet hajnala. Ő a mi ünne-
pünk; ezt a föltámadást hirdeti minden
vasárnapunk! Siess jó nap, ragyogj ránk;
hasadj ránk fölséges vasárnap. Ó fölsé-
ges, szép, dicsőséges Jézus, létünk esz-
ménye és példája; szemeiből villan ki a
megdicsőült élet sugara; te érezted át
először az örök dicsőséget; erőd, szép-
séged benned vált az örök ifjúság örömé-
vé. Üdvözlégy te újjászülött! A megdicső-
ült élet után epedünk. Lelkünk valami-
képpen átszellemisíti testét és akkor átél-
jük a te húsvétodat. Azért akarjuk már
most a lélek győzelmét kivívni testünk fö-
lött, fegyelmezni akarjuk magunkat; a lé-
lek uralmát akarjuk biztosítani a halandó
testben a szép, erős, halhatatlanságért!

A föltámadt Jézus ujjongó öröme volt
az Ő húsvéti imája. Ily tiszta dicsőséges
öröm nem lakik a földön; örömeink fájdal-
makkal vegyesek; de az nem baj, sőt
előny; mert az öröm gyakran felületessé
tesz, míg ellenben a fájdalom kimélyíti a
lélek érzelmeit. Hát mélyítse, szolgáljon a
fájdalom arra, hogy észre térítsen, megja-
vítson, fölrázzon s végre is, hogy minde-
zek által jobban, mélyebben tudjunk ör-
vendezni.

A valósággal föltámadt Krisztus a mi
pálmánk. Ezt a pálmát nyújtja minden hí-
vőnek, s aki kézbe veszi s erősen tartja,
megosztja vele győzelmét: föltámad majd
ő is. Ez a hit az örök élet vágyával föllází-
totta az emberiséget, mint hogyha a
Krisztus kegyelme, e pálma leveleiből
hulló harmattüzes eső alakjában hullt vol-
na a lelkekre s vértanúkat avatott volna.
Minden vértanú a hitért halt meg; minden
halál ezt kiáltja, e vakmerő szót: „Föltá-
madunk!” E hit Krisztus sírjából való s
nem régi mítoszokból. A főnix-madár már
régen jelezte a halhatatlanságot s abból
vértanúi hit nem lett; a tavasz már régóta
csattogtatta az életvágyat lehelő, szere-
lemittas éneket s abból halhatatlan re-
mény nem kelt; költők, énekek, eszmék dacára
az emberiség föl nem ébredt; héroszok, míto-
szok dacára a kultúrák egymásután letörtek.

Az eszme nem elég. A gondolkozó az
eszme mögött valóságot keres, mert mi-
re való az eszme, a kép, ha nem a való-
nak képe? Mire való, ha nem egyéb, mint
érthetetlen törekvések hímes virága? Mi-
re való a halhatatlanság eszméje, ha azt a
sír sötétsége nyeli el? Minek az örök élet
vágya, ha koszorúi koporsókon hervad-
nak s menyasszonyi fátylai szemfödőkké
lesznek? Mit csináltok eszméitekkel a ha-
lál, a mulandóság csendes, kérlelhetetlen
hatalmával szemben? Szemfényvesztők
vagytok, kik absztrakciókkal dolgoztok.
Az ábrándos elvonás helyett nekünk va-

Húsvét, az öröm győzelme
Prohászka Ottokár gondolatai az „Elmélkedések az evangéliumról” című könyvéből*

lóság kell; nékünk az kell, hogy „föltáma-
dott”, szószerit s nem képletesen, betű-
szerit s nem szimbólum szerint.

Csak az egyéni, örök élet a valóságos
halhatatlanság. Ezt mutatta be a föltá-
madt Krisztus. A test szerint való föltáma-
dás mozgatta meg a világot, az hozott ta-
vaszt. Csak egy újjászületés van: az a tavasz,
m e l y b e n
Krisztus pál-
mája leng!

Öröm kell
a szívekbe,
melyekben a
Szentlélek la-
kik! Öröm
kell a ke-
resztet vi-
selő lelkek-
be, a bánatos
és sebzett lel-
kekbe, öröm
a küszködő
s harcot vívó
lelkekbe. A-
hol Isten van,
ott öröm is le-
gyen. És pedig
azért, legyen,
mert az öröm
erő s a lehan-
g o l t s á g
gyöngeség.
Örülni annyi,
mint az élet
erejét érezni,
-  szomorkod-
ni annyi, mint
gyöngü ln i .
Azért az öröm
sokszor gyógyít, a bánat pedig beteggé
tesz; az életkedvvel s örömmel jár karölt-
ve, a halál bánattal és gyásszal. Minden,
ami jó nekünk, ami növel és gazdagít,
egyszersmind örvendeztet; minden, ami
üresít és szegényít, az szomorít! Nincs
erőm, ha nincs örömöm.

Azért is kell öröm, mert ez képesít az
emberekkel való legjobb bánásmódra.
Ha lehangoltak vagyunk, nehezen visel-
jük el embertársainkat s letűnik arcunkról
az a jó lélek, mely beleegyedik érzelme-
inkbe, szavainkba és hangunkba. Ha jó-
kedvűek vagyunk, nem vesszük fel a ne-
hézségeket; de jaj nekünk s másoknak,
ha rosszkedv bánt. Kiállhatatlan akkor
nekünk a világ s mindenkiben ellenséget
látunk. Jókedv jó orvosság. A jókedvnek
semmi sem jön rosszkor. Semmi sem lepi
meg, s hozza ki sodrából. Nem zsémbes,
az embereket jó oldalukról nézi; minden-
kiről kész jót gondolni, nem akad fönn,
előre nem látott kis nehézségeket jól fo-
gad. Lelke nem a búbánat völgye, mely-
be beleavasodott a panasz; ahol ecetfák
és keserű lapu, varjútövis és bogáncs
díszelegnek, a levegő is savanyú...

Méltán mondjuk tehát, hogy az öröm
élet, növekedés, fölbuzdulás, lelki mege-
rősödés; hogy az öröm napsugár, mely
éltet, éleszt, fejleszt s belőle gömbölyödik
a fa törzse, érik a gyümölcse, mialatt té-
len összehúzza rostjait, teng, de nem él!
Vessünk tehát ügyet rá, hogy örvendjünk!
Gaudete in Domino semper!

Ti, akik Krisztust keresitek, ne féljetek,
sőt vigadjatok s örömet üljetek... a sírban
is, mert végtelenül nagy a ti Uratok. Ő a
föltámadás s az élet. Mint karácsonykor
a pásztoroknak a megtestesülés angyala
hirdette a „nagy örömet”; úgy húsvétkor
a föltámadás angyala hirdette a győze-
lem evangéliumát, azt hogy „Föltáma-

dott”. A hi-
vatalosan,
ü n n e p é -
lyesen, nyil-
v á n o s a n ,
millió em-
ber értesü-
lésével, há-
rom törvény-
szék bele-
egyezésé-
vel lepe-
c s é t e l t
s í r k ö v e t
h a r m a d -
napra el-
hengerítet-
te az Úr ke-
ze s Jeru-
zsálemnek
fülébe dörgi
az üres sír s
a legújabb
evangélium:
„Nincs itt,
föltámadt!”
Ez Krisztus
legnyilváno-
sabb cso-
dája. Ez
egyszers-

mind a kereszténység legünnepélyesebb
proklamációja, ezen csodában lett a ke-
reszténységből a legnyilvánosabb tény.

Ez a legnagyobb csoda, mert legiste-
nibb, legkevésbbé emberi, hisz benne
megszűnt, elveszett az ember!

Krisztus győzelme megrendítő! Győ-
zött a hitetlenségen. Diadala az a fényes
világosság, mely a kételyt eloszlatja, az a
rendületlen megnyugvás, mely a föltorló-
dott hullámokat elsimítja, az a biztonság,
mellyel összes aggodalmainkra azt
feleljük a századossal: Ő az Isten fia. 

Jézus köszöntése: Békesség nektek!
Ne féljetek, hisz szerettek; ne féljetek,
bármi történjék is. Ne kérdezősködjetek
sokat: mi lesz, hogy lesz? Hanem szerez-
zétek meg magatoknak a békét s akkor
jó lesz minden. Békét kívánok nektek,
hogy higgyetek és reméljetek erősen s ne
hagyjátok magatokat szétszedni keser-
nyés, zsémbes, sötét, hideg gondolatok
és érzések által. Legyen igazi húsvéto-
tok: élvezzétek át, hogy tietek a föltáma-
dás, az erő, tietek kegyelmem és szere-
tetem. Örüljetek!

+++

*75 évvel ezelőtt, 1927. április 2-án a
budapesti Egyetemi Templom szószé-
kén, prédikálás közben érte a halálát
okozó agyvérzés. Emlékének áldozva
közöljuk a vezércikket.

MINDEN  OLVASÓNKNAK

KEGYELEMMEL TELJES

HÚSVÉTI  ÜNNEPEKET

KÍVÁNUNK

Krisztus feltámadása

Albrecht Dürer, 1512. Bécs, Művészettörténeti Múzeum
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LENNE EGY KÉRDÉSEM...
A gyónásról - egy kicsit bővebben (II)
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„Tükröm, tükröm, ki a legszebb a vi-
lágon?” - Szívesen pillant a tükörbe, akit
a látvány felderít, de akit lehangol, az ke-
rüli. Érthető, hogy bibircsókok sereg-
szemléje senkit sem ösztönöz önelégült
lelkesedésre. Így vagyunk akkor is, ha
lelki bibircsókjainkkal szembesülünk.
Ha mások vetik őket a szemünkre, vadul
védekezünk, sőt támadásba megyünk át
(lásd: házassági perpatvarok), ha pedig
magunk kerülünk velük szembe, igyek-
szünk őket nem tudomásul venni, vagy
előráncigálunk valamilyen mondvacsi-
nált ürügyet, kifogást, amivel igazoljuk
magunkat, csak ne kelljen elismerni,
hogy hibáztunk. Ratzinger bíboros ezt a
mai ember „ártatlansági mániájá”-nak
nevezi. Avval persze, hogy botlásainkat,
vétkeinket a szőnyeg alá seperjük, sem-
mit sem oldottunk meg. Ellenkezőlég: meg-
akadályozzuk, hogy kiláboljunk belőlük.

A gyónás, pontosabban a bűnbánat
szentsége, ezért oly csodálatos ajándék:
megadja a lehetőséget, hogy teljes őszin-
teséggel, minden kertelés nélkül szembe-
nézzünk gyarlóságainkkal, bűneinkkel,
lezárjunk egy fejezetet az életünkben és
a bánat, illetve feloldozás által elnyerjük
Isten irgalmát, bűneink bocsánatát. Egy
új kezdet horizontja tárul fel ellőttünk.

Múlt számunkban ezek kapcsán a
bűnről és a bűnbocsánatról gondolkod-
tunk el. Ma a lelkiismeret kérdését
vesszük szemügyre.

A lelkiismeretről 
a. Mi a lelkiismeret? A II. Vatikáni

Zsinat így fogalmazza meg a lelkiismeret
lényegét:
„Az ember a tudata mélyén. olyan tör-
vénnyel találkozik, amelyet nem ő sza-
bott meg önmagának; amelynek enge-
delmeskedni tartozik. E törvény szava
mindig: arra szólítja, hogy szeresse és
cselekedje a jót és kerülje a rosszat, és a
kellő pillanatban felhangzik a szív
mélyén... Ez oly törvény, amelyet Isten
írt az ember szívébe ... A lelkiismeret az
egyén legrejtettebb magva, és szentély,
ahol egyedül van Istennel, akinek a sza-
va felhangzik a lélek mélyén” (Gaudium
et spes, 16. - Lelkipásztori konstitúció az
Egyház és a mai világ viszonyáról).

Ha ezt a szöveget elemezzük, a követke-
ző megállapításokat fedezzük fel benne:

1. A lelkiismeret belső törvény, mely
minden emberben - tőle függetlenül - létezik.

2. A lelkiismeret tárgya a jó és a rossz
megítélése és az ebből folyó magatartás
keresztülvitele: a jó szeretete és cselek-
vése és a rossz elkerülése.

3.A lelkiismeret Isten szava az ember-
ben, amelynek engedelmeskedni tartozik.

Mint a neve is mutatja, a lelki-ismeret
(a latinban: con-scientia, a németben:
Ge-wissen) értelmi képesség gyakorlati
hatáskörrel. A cselekvés előtt megfontol,
mérlegel, bírál, hogy amit tenni szándé-
kozik, jó-e, vagy rossz; ennek megfele-
lően vagy ösztönöz annak megtételére,
vagy visszatart tőle. Ezt nevezik megelő-
ző lelkiismeretnek. A cselekvés után ki-
értékel: vagy helyesli, jóváhagyja a tettet,
vagy elítéli (lelkiismeret-furdalás). Ez az
utólagos lelkiismeret.

Felelősek csak az előzetes lelkiismeret
alapján végbevitt tettekért vagyunk. Az
utólagos lelkiismeret a történteken nem
változtat, de önkritikus módon segít
azok megítélésében, a következmények
jóvátételére, és a jövőben a hibák elkerü-
lésére indít.

b. Tévedhet-e a lelkiismeret?
Gyakran esik szó mostanában a lelki-

ismereti szabadságról, amely alapvető

emberi jog. Tapasztalati tény azonban,
hogy akik lelkiismeretükre hivatkoznak,
számos esetben egymással homlokegye-
nest ellenkezőt tesznek (pl. az El-Qaida
terroristák és az őket üldöző hatalmak,
az abortusz pártolói és ellenzői stb). A
lelkiismeret tehát lehet téves. A tévedés
oka, hogy az alapvető erkölcsi törvény -
a jót tenni, a rosszat kerülni - gyakorlati
értelmezésébe, alkalmazásába hibák
csúszhatnak, akár mert lényeges erkölcsi
elvek ismerete hiányos, akár pedig a ne-
velés, a környezet, bizonyos ideológiai
vagy vallási áramlatok hatására.

Kétségtelen alapelv: amíg valakinek
biztos a lelkiismerete, követnie kell an-
nak szavát. Ha azonban a legkisebb ké-
tely merül fel, mindent el kell követni a
kétely eloszlatására, a tévedés kiküszö-
bölésére. Tehát informálódni kell, utána-
olvasni, érdeklődni szakembereknél,
mert ugyancsak alapelv: kétes lelkiisme-
rettel sohasem szabad cselekedni. „Né-
hány szabályt minden esetben alkalmaz-
ni kell” - írja a Katolikus Egyház Kate-
kizmusa (179. sz.):

- Soha nem szabad rosszat tenni azért,
mert abból jó származik.

- Az aranyszabály: „Amit akartok,
hogy veletek tegyenek az emberek, ti is
tegyétek velük” (Mt 7, 12)

- A szeretet mindig a felebarát és
lelkiismerete tiszteletben tartásával jár
együtt: „Ha testvéred ellen vétkezel,
mert megsérted aggályos lelkiismeretét,
Krisztus ellen vétkezel” (1 Kor 8, 12).
„Jobb, ha ... nem teszel olyat, ami miatt
testvéred megütközik, megbotránkozik
vagy meginog” (Róm 14, 21)

Megeshetik persze, hogy valakinek a
lelkiismerete úgy téves, hogy fogalma
sincs erről a tévedésről, sőt téves meg-
győződése olyan erős, hogy senki és sem-
mi nem tudja az ellenkezőjéről meggyőz-
ni; ezt nevezik „meggyőzhetetlenül té-
ves” lelkiismeretnek. Erre vonatkozólag
érvényes az alapelv: „A lelkiismeret sza-
vának engedelmeskedni kell minden
esetben, még akkor is, ha meggyőzhetet-
lenül téves”.

Természetes, hogy a lelkiismereti tu-
datlanság vagy meggyőzhetetlen tévedés
csökkenti a személyes felelősséget, de
nem szünteti meg a veszélyeket, amelyek
ebből másokra, netán egész társadal-
makra származhatnak. Hogy ezeket ho-
gyan lehet elhárítani, külön kérdés,
amelyre itt nem térhetünk ki. Annyi bi-
zonyos, hogy semmiesetre sem mások
lelkiismeretének megerőszakolása által.
Persze az sem engedhető meg, hogy e-
gyesek, lelkiismeretükre hivatkozva, má-
soknak kárt okozzanak. Minden cselek-
vésnek ott a határa,ahol az mások jogait sérti.

c. A lelkiismeret képzése.

A lelkiismeretet, mint minden más
emberi képességünket, ápolnunk, fej-
lesztenünk kell.A lelkiismerettel való tö-
rődés, a ráfigyelés érzékennyé teszi azt, a
felületesség, a nemtörődömség viszont
eldurvítja: következménye a laza lelkiis-
meret, mely nem szólal meg idejében.

Az érzékeny lelkiismeret olyan mint a
gyógyszerész mérleg, mely a miligramo-
kat is kimutatja, a laza pedig, mint a
teherautó mérleg, mely csak a mázsa-
különbséget jelzi.

Az érzékeny lelkiismeret nem tévesz-
tendő össze az aggályossággal, amely be-
teges lelki zavarok következménye. A
helyes lelkiismeretet a józan ész, belső
őszinteség és a szeretet irányítja.

Hogyan képezhető a lelkiismeret?
Mindenekelőtt a rendszeres lelkiisme-

retvizsgálattal. Ha naponta végiggondo-
lom mit tettem, mit gondoltam, mit
mondtam, hogyan viselkedtem, hogyan
reagáltam, mit mulasztottam, hol hibáz-
tam, ha mérlegre teszem, ami helyes és
ami helytelen volt, lelkiismeretem fino-
mulni fog. Sokat segít a gyakori gyónás
is, amely szintén egyfajta számadás s egy-
ben találkozás Isten megbocsátó szerete-
tével és új kezdet, kinyílás a jövő felé. A
tudatos lelki élet, az imádság, lelkigya-
korlaton való részvétel nagyban hozzá-
járul a lelkiismeret fejlődéséhez. Fontos,
hogy a lekiismeret nevelése már gyerek-
korban megkezdődjék, mert az feladat
marad az egész emberi élet során.

+++

Húsvét Krisztus feltámadásának ün-
nepe. A Feltámadott első ajándéka volt
a bűnbocsánat hatalmának átadása
apostolainak: „Akinek megbocsátjátok
bűneit, meg vannak bocsátva...” Így
kapunk részt mi is az Ő feltámadásában.
Alleluja! 

(Folytatás a következő számban)

6. fejezet 

Az 4. fejezetben mondottakból megis-
merhettük, hogy a katolikus Egyház ho-
gyan ítéli meg a keresztény felekezete-
ket az Egyházhoz való viszonylatukban.
A jelen fejezet egyetemesebb szempont-
ból vizsgálja az Egyházat. Arra a kérdés-
re válaszol, hogy hogyan viszonyul az
Egyház az egész emberiséghez, neveze-
tesen a nem keresztény vallásokhoz.

A Szentírásból nyilvánvaló, hogy
Krisztus az Egyházban, mely az ő teste,
jelen van mint az üdvösség közvetítője,
úgy is mondhatjuk, hogy az Egyház az
üdvösséghez vezető út. Az üdvösség fel-
tétele a hit megvallása és a keresztség
felvétele, azaz a keresztség mintegy az
ajtó, melyen az emberek az Egyházba
lépnek. Aki megkeresztelkedik, a földi
Egyház testéhez tartozik ugyan, de az
Egyház lelkéhez csak akkor tartozik, ha
kegyelem állapotában van. Kegyelem
nélkül nem léphet be a mennyei Egyház-
ba sem. Tehát helytelen azt gondolni,
hogy a katolikusok eleve, bárhogy élnek
is, Isten mennyei Országába is jutnak,
kell, hogy hitük szerint éljenek és a sze-
retet és kegyelem állapotában fejezzék
be földi életüket (II. Vatikáni Zsinat,
Lumen gentium, 1-3).

Zsinat joggal nevezi az Egyházat az
üdvösség egyetemes szentségének, amit
úgy szoktunk kifejezni: extra Ecclesiam
nulla salus, az Egyházon kívül nincsen
üdvösség. Ne gondoljuk azonban, hogy
mindazok, akik nem keresztények, szük-
ségképpen a kárhozat gyermekei. Akik
ezt a szörnyűséget feltételezik, azok ki-
mutatják, hogy nem vették maguknak
azt a fáradságot, hogy a katolikus Egy-
háznak az önmagáról alkotott felfogását
megismerjék. Krisztus minden ember
bűneiért halt meg, de akik saját hibáju-
kon kívül nem ismerhették meg az
evangéliumot és az Egyházat, azok az Úr
Jézus érdemeire és halálára való tekin-
tettel mégis részesülhetnek kegyelmé-
ben, aminek következtében, ha nem is
lesznek azonnal Krisztus látható Egyhá-
zának a tagjai, Krisztussal titokzatos
módon kapcsolatba kerülnek, aki őket,
egyedül Isten által ismert úton és
módon, elvezetheti a hitre (II. Vatikáni
Zsinat, Határozat az Egyház missziós
tevékenységéről, 7) .

Ha titok is számunkra a mód, ahogy
Isten a más vallásúakat Krisztussal kap-

DR. MEHRLE TAMÁS OP 

A  KATOLIKUS EGYHÁZ 
EGYETEMESEN ÜDVÖZÍTŐ VOLTÁRÓL

Az Egyház és a különböző vallások az üdvösséggel való viszonylatukban
csolatba hozza, a „Dominus Jesus” mégis
rámutat arra, hogy ezt hogyan kell
érteni. A különböző vallások hagyomá-
nyai, kultúrái tartalmaznak olyan eleme-
ket is, melyek Istentől erednek, egyes
imáik, rítusaik az emberek szellemét elő-
készíthetik az evangéliumi igazság befo-
gadására. Nem okozzák a kegyelmet, -
mint hitünk szerint a szentségek, - de
amennyiben az ember nem áll ellen a
Lélek ösztönzésének, arra vezethetnek,
hogy Isten megadja neki a hit kegyel-
mét. Ezért van az, hogy az Egyház őszin-
te tisztelettel ítéli meg más vallások ha-
gyományos elemeit, de kerüli a vallásos
indifferentizmust, mely abban áll, hogy a
különböző vallásokat a keresztény hittel
egyenértékűnek tartjuk, úgyhogy vég-
eredményben úgyis mindegy, hogy melyi-
ket választjuk, mindegyikük annyit ér,
mint a másik.

A pápai dokumentum még valamire
felhívja figyelmünket. Az a tudat, hogy
Isten minden ember üdvösségét kívánja,
nem jogosítja fel a híveket, hogy misz-
sziós küldetésüket komolyan ne vegyék
és az Egyházhoz való megtérés szüksé-
gességét ne hirdessék. Isten ugyan min-
den ember üdvösségét kívánja, de azt is
kívánja, hogy ez a hivők missziós tevé-
kenysége által történjék. Erre utal Szent
Pál Timóteushoz írt első levelében. Isten
- olvassuk - „azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön és eljusson az igazság
ismeretére. Hiszen egy az Isten, egy a
közvetítő út Isten és ember közt: az em-
ber Krisztus Jézus... Ezért kaptam a kül-
detést, hogy hírnök és apostol legyek... a
pogányok tanítója, hitben és igazság-
ban”. A híveknek kell tehát a nem ke-
resztény embernek, aki burkoltan már
az igazságot keresi, életük példájával,
baráti kapcsolat és megvitatás keretében
segítségére lenniük, hogy a kínálkozó
kegyelmet vissza ne utasítsa, hanem Is-
ten segítő irgalmában bízva elfogadja.
„Akik engedelmeskednek az igazság
Lelke indításának, már az üdvösség út-
ján vannak, az Egyháznak azonban, aki-
re rábízatott ez az igazság, elébe kell mennie
az ember vágyának és vinnie neki az igaz-
ságot”(A Római Egyház Katekizmusa,851).

(Folytatás a következő számban)

HÚSVÉTI HIMNUSZ
Már ég a hajnal bíbora 
felzúg az egek himnusza,
Ujjongva zeng a föld dala,
üvölt az alvilág jaja.

Mert ő, a hatalmas király;
halál gőgjét megtörte már,
a poklokon lábbal tapos,
kimenti láncos rabjait.

Akit sírjába rejt a kő
s vigyázott zordon őriző,
a sziklasírból fényesen,
győztes pompával lép elő.

Elnémultak a sóhajok,
pokolból feltörő jajok,
angyal kiált, - fényben ragyog - 
így szól: az Úr feltámadott.

Szívünket Jézus töltse be 
a húsvét boldog öröme,
kiket kegyelmed újraszült,
győzelmeidben részesítsd.

Jézus dicsőség teneked:
halált legyőzve tündökölsz,
s Atyádnak és a Léleknek 
a meg nem szűnő időkön át.

Ismeretlen költő a 9. szádból.
Fordította:

Sík Sándor (1889-1963)
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ŐRSÉGVÁLTÁS ÉS ÚJ SZEMLÉLET
a németországi magyar lelkipásztori szolgálatban

P. Vértesaljai László jezsuita, a Vatikáni Rádió mgyar adásainak szerkesztője
Cserháti Ferenc atyával, a németországi magyarok közelmúltban kinevezett
főlelkészével, az európai főlelkészek koordinátorával készített interjújának
második, befejező része:

A külföldi magyarok főlelkészei,
lelkészei, Miklósházy Attila püspök
vezetésével, milyen módon tudnak
egységes, összehangolt, egymást segítő,
hatékony lelkipásztori munkát végezni?

Nekünk, magyar lelkészeknek egész
Európában az a feladatunk, hogy ott,
ahol magyarok tartózkodnak, igyekez-
zünk ellátni a magyar lelkipásztori szol-
gálatot. Jelenleg, ebben a pillanatban, 42
magyar lelkész dolgozik a nyugat-
európai magyar lelkipásztori munkában:
(Németországban 19: főállásban 12,
nyugdíjas 5, oldalagos kisegítő 2;
Angliában egy pap; Ausztriában kettő
főállásban és hét nyugdíjas; Belgiumban
kettő főállásban; Franciaországban kettő
főállásban és egy nyugdíjas, (aki idő-
közben elhunyt, szerkesztői megjegyzés);
Hollandiában egy nyugdíjas; Olasz-
országban három: egy oldalagosan fő-
állásban és kettő kisegítő; Svájcban
négyen: kettő főállásban, egy nyugdíjas,
egy tanulópap. Egész Nyugat-Európá-
ban tehát összesen 42 magyar pap,
közülük 22 főállásban, 5 oldalagosan és
15 nyugdíjasként dolgozik. A német-
országi magyar katolikusok száma a
lelkészek vallomásai, feljegyzései és kar-
totékjai alapján: hatvan-hatvanötezer,
Nyugat-Európában: 120-150.000. A
vasárnapi magyar szentmiséken részt-
vevő magyarok száma Németországban:
átlagosan 3.500-6.000; Nyugat-Euró-
pában: 6.000-12.000). Természetesen
megpróbáljuk összefogni, valamiképpen
összehangolni ezt a lelkipásztori mun-
kát. Minden nyugat-európai országban,
ahol korábban több magyar pap műkö-
dött, delegátusok, ún. főlelkészek álltak
a magyar lelkipásztori szolgálat vezeté-
sére. Nekem, németországi megbízatá-
som mellett, mint Miklósházy Attila

püspök atya megbízottjának, delegátusá-
nak egész Európában még az is a felada-
tom, hogy a magyar paptestvérek és
főlelkészek között valami módon ápol-
jam az egyetértést, a konfraternitást, a
papi testvériséget ... és Európa-távú kö-
zös ügyeinket, gondjainkat ún. konferen-
ciákon beszéljük meg. Egyébként min-
den főlelkésznek megbízatása országá-
ban feladata, hogy saját területén belül
végezze azt a feladatot, amelyre most
Németországban magam is megbízatást
kaptam az Instructio de pastorali migra-
torum cura rendelkezései alapján. Az
említett összehangolás és összetartozás
érdekében, Miklósházy Attila püspök
atya védnöksége alatt, az éves, ún.
Európai Magyar Papi Konferenciánkon
főlelkészi konferenciát is tartunk, ami
azt jelenti, hogy főlelkészi megbeszélést,
és ezen - mondjuk - a nagyobb ügyek-
ben, nagyobb horderejű kérdésekben
igyekezünk irányelveket és döntéseket
hozni a magunk számára. Egyébként az
említett Instructio értelmében, ezek a
döntések, amelyeket mi a magyar papi,
illetve főlelkészi konferenciákon ho-
zunk, mindig csak a helyi püspöknek,
illetve a helyi püspöki konferencia
illetékes hivatalának jóváhagyásával
léphetnek életbe.

Mi a következő program a magyar
lelkészek számára? 

Január elsején már meghirdettem
legközelebbi közös találkozónkat: április
29-től május 2-ig Würzburgban tartjuk
idei Európai Magyar Papi Konferen-
ciánkat, amelyre egy igen neves magyar
teológust, Nemeshegyi Péter S. J.
teológiaprofesszor urat hívtam meg elő-
adónak, hogy a Dominus Jesus néhány,
főleg kultúrákkal kapcsolatos, vitatott
kérdéseiben, amelyeket az újságok nyu-
gaton különösen kikezdtek, megfelelő
eligazítást adjon nekünk, hiszen ő a
kultúrákat nagyon jól ismeri, hosszú
ideig dolgozott Japánban és egy ideig
még a nemzetközi teológus bizottságnak
is tagja volt Rómában.

Végül nagyon fontos kérdés még:
Milyen a kapcsolat az anyaországgal,
Magyarországgal?

Nem csak az 1990-es változások után,
hanem már a 80-as években is igyekez-
tünk, ha nem is hivatalosan, de szemé-
lyes ismeretség, barátság, kapcsolat
révén ápolni az összetartozást az össz-
magyarsággal, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia tagjaival is, nem csak
Magyarországon, hanem a környező or-
szágokban élő magyar püspökökkel is.
Azóta még inkább tartjuk a kapcsolatot
az otthoniakkal. Otthoninak, hazainak
érezzük magunkat, még akkor is, ha kül-
földön szolgálunk. A legtöbben valame-
lyik hazai magyar egyházmegye papsá-
gához tartozunk, legyen az határon
innen vagy túl.

Előbb-utóbb a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia is felismeri, hogy
nagy szükség van a külföldi magyar lel-
kipásztori szolgálat biztosítására. Nagy
bánatunk, hogy mi papot nem tudunk
adni. A külföldi magyar lelkipásztori
szolgálat csak úgy marad fenn, ha hazai
püspökeink is felelősséget vállalnak a
külföldön élő, tanuló, dolgozó magyar
katolikusok érdekében. Az elmúlt idő-
ben ezen a téren is nagy megértést és sok
támogatást kaptunk hazai püspökeink-
től: vannak püspökök, akik már több
papot is szabaddá tettek erre a szolgálat-
ra, mások kevesebbet. Ugyanakkor vala-

II. János Pál pápa váratlanul elrendel-
te, hogy tegyék nyilvánosság számára
hozzáférhetővé a vatikáni levéltárnak
Németországgal kapcsolatos anyagát az
1922-től 1939-ig terjedő időszakból.A hi-
vatalos indoklás szerint a Szentszék így
akarja cáfolni a holocausttal kapcsolatos
vádakat. Miután a XI. Piusz pápa
idejéből származó dokumentumokat fel-
dolgozták, a kutatók elé terjesztik a XII.
Piusz (1939-1958) idejéből származó ira-
tokat is. A lépés része XII. Piusz bol-
doggá avatása előkészítésének. Egyes
történészek azt vetik XII. Piusz szemére,
hogy nem ítélte el nyilvánosan sem a ná-
cizmust, sem pedig a zsidóüldözést.
Pápává választása előtt Eugenio Pacelli
1925-től 29-ig Berlinben volt nuncius,
majd tíz éven át ő vezette a Szentszék
külügyeit. Ebben a tisztségében járt a
nagy pompával rendezett budapesti Eu-
charisztikus Kongresszuson  1938-ban.

Giovanni Miccoli egyháztörténész a
római „La Repubblica” című napilapnak
nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a most
hozzáférhetővé váló levéltári anyag alig-
ha tartalmaz szenzáció keltő adatokat,
mert a dokumentumok jórészét Német-
országban már közétették, legfeljebb a
nácizmussal kapcsolatos vatikáni állás-
pont finomításához járulhat hozzá. Miccoli
azonban nem zárta ki, hogy a még titkos
dokumentumok új adalékkal szolgálhatnak
a XII.Piusz pápáról kialakult képhez.

Vincze András

Nagyböjt első vasárnapján a zürichi
magyar egyházközség és a Vaduzban be-
jegyzett Mindszenty Alapítvány meghívá-
sára, rendkívüli ünnepi találkozóra és
szentmisére gyűltek össze a svájci magya-
rok Zürichben, hogy felköszöntsék a sváj-
ci magyarok köztiszteletben álló főlelké-
szét, dr. Mehrle Tamás domonkos szerze-
tes professzort, a Mindszenty Alapítvány
kuratóriumának tagját, aki éppen ezek-
ben a napokban töltötte be 90. életévét.

A szentmise elején Vizauer Ferenc, a
helyi magyarok plébánosa köszöntötte a
Bruder Klaus templomot zsúfolásig meg-
töltő, Zürich, Genf, Lausanne, Fribourg,
Bern, Basel városokból és ezek környéké-
ről érkezett magyar hívek küldöttségét és
sokaságát, Mehrle Tamás atyát és a kon-
celebráló papságot - Szőke János, Szabó
Géza, Habsburg Paul, Popa Péter és
Cserháti Ferenc atyákat -, az ünnepi kö-
zösség prominens vendégeit, Habsburg
Rudolf főherceget, Michael von
Lichtenstein herceget, Habsburg Mihály
főherceget családja tagjaival, köztük a
karácsony előtt Rómában pappá szentelt
Habsburg Paul újmisés atyát és dr.
Habsburg Eduard forgatókönyv írót, aki
aztán a szentleckét is olvasta.

Mehrle atya, a szentmise főcelebránsa,
prédikációjában felidézte hivatásának és
1956-os menekülésének történetét, édes-
anyjára emlékezett és visszapillantott
több évtizedes főlelkészi működésére
Svájcban és az európai kontinensen. Az
ünnepség fényét fokozta a zürichi magya-
rok ökumenikus énekkarának felemelő
közreműködése a szentmisén, Bach,
Schubert, Mozart, Liszt és Kodály egy-
egy kórusművének szép előadásával,
Golarits István vezetésével.

Szentmise végén Habsburg Mihály
főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke
személyes hangú beszédében méltatta az
ünnepelt főlelkész fáradhatatlan munkás-
ságát, kiemelve a jubilánshoz fűződő sze-
mélyes, családi, lelki kapcsolatait, majd e
sorok írója lépett mikrofon elé, köszön-
tötte és tolmácsolta Miklósházy Attila
püspök, a nyugat-európai magyar papok
és hívek köszöntését és jókívánságait a 90.
születésnapját ünneplő neves teológus-
nak, lelki vezetőnek, az ÉLETÜNK nagy
tudású és fáradhatatlan cikkírójának.
Ekkor került sor az ugyancsak konceleb-
ráló és 75. születésnapját ünneplő P.
Szőke János posztulátornak, Mindszenty
József bíborosunk és hercegprímásunk
boldoggá avatási ügye hivatalos intézőjé-
nek és az ÉLETÜNK egykori főszer-
kesztőjének köszöntésére is.

A templomi istentisztelet a kilencedik
évtizedében járó főcelebráns és a vele
koncelebráló fiatal újmisés áldásával és  a
hamvazás szertartásával zárult. A

MEHRLE TAMÁS KÖSZÖNTÉSE ZÜRICHBEN
Születésének 90. évfordulója alkalmából

születésnapi ünnepség azonban késő
délutánba nyúló, bensőséges fogadással
folytatódott a Bruder Klaus egyházköz-
ségi otthon dísztermében, ahol elsősorban
dr. Urs Köppel, nemzeti igazgató köszön-
tötte egykori tanárát, a Svájci Püspöki
Konferencia migránsokkal foglalkozó
komissziójának részéről és megbízásából
pedig megköszönte Mehrle Tamás mint-
egy félévszázados tanári és főlelkészi
munkásságát Svájcban, Isten áldását
kívánva továbbra is szerzetesi és lelki-
pásztori működésére és egész életére.
Ezután a köszöntők hosszú sora, a svájci
magyar hívek jóságos szeretete vette kö-
rül, figyelmességekkel és emlékekkel hal-
mozta el a patriarkális korba lépő és nagy
tekintélynek örvendő Mehrle Tamás
atyát. Az ízletes büfé és finom ebéd a
zürichi magyar egyházközség tanácstag-
jainak szorgoskodása révén jött létre és
tovább fokozta az együttlét örömét.

Az ÉLETÜNK szerkesztősége csatla-
kozik a köszöntők táborához és ez úton
fejezi ki jókívánságait lapunk neves írójá-
nak: Isten éltesse sokáig, erőben egészség-
ben, testi, lelki és szellemi frissességben.

Cserháti Ferenc

Megnyitják 
a vatikáni levéltárakat

mennyien nagyon jól ismerjük az ottho-
ni lelkipásztori ellátás súlyos helyzetét is.
Nagyon sokszor magunk is nagy dilem-
ma előtt állunk: Vajon otthon van na-
gyobb szükség papra, vagy idekint! Ezt
mindenesetre és adott esetben nagyon
komoly és közös mérlegelés alapján kell
eldönteni.

Ferenc atya! Köszönöm a beszélgetést!
Új megbízatásodhoz, mint delegátus, sok-
sok kegyelmet, lelki bátorságot kívánok
Hallgatóink nevében. A híveidtől pedig
az Isten, gondolom, bizalmat vár irántad,
a munkádhoz, hogy e kettős kapcsolat: a
hívek elvárása, a főlelkész és
munkatársainak a szolgálata eleven, hívő
magyar közösséget tudjon teremteni,
szerte Európában.

Nagyon szépen köszönöm! 

TESTNEK FÖLTÁMADÁSA
Részlet

Az égbe néha nézel-e? 
Az örök-létet érzed-e? 
Igaz valót a mennybeli 
Sugárból tudsz-e sejteni?
A földi nem-lét égi rendjét 
Megérti elméd? ...
Jaj, hallom én egy tompa, mély ütemből, 
Hogy e világnak minden műve megdől 
És jön, akit a próféta jövendöl!
És jön, akit az angyal harsonál: 
Üdvöz légy Jézus, nagy Király!
Ezt hallom mindenünnen és tudom, 
Hogy tündökölve megjössz, Jézusom! 
- - - 
Mint ember mondom akkor:
Látjátok mostan szemetekkel, ím, 
Mire jutottunk, édes feleim!
És életünk mit ért? 
Megöltük egymást semmiért. 
Mondjátok meg nekem, mire való volt 
A hatalom és a zsarnoki hóbort,
A bosszú, a bűn, a bolt, az érdek?
Az ámítások, csábítások és sírások, 
Mit értek a csaló írások?
A sisakok, a címerek, a vértek 
S a páncélos kocsik mit értek? 
Tábornok úr, jelentem,
Hogy minden menthetetlen. 
Nincsen menekvés,
A hadi-jelentés
Nem volt szerencsés.
Vagy ön azt hitte, hogy föld omoltán 
Föltámad mint lovas-szobor tán? 
Nincs e napon futamodni kengyel
És nem segít se marsall-bot, se rendjel.
- - -
Ezért könyörgök, édes Jézusom, 
Hogy amíg élek, el ne hagyj
S szívedből itt ki ne tagadj 
De sőt, jobboddal megragadj!
S lerázva lelkem sok nehéz györöngyét 
Vezess el innen Városodba,
Vezess a végtelen, örök rét 
Ösvényein, ahol a vágyat 
Legyőzi angyali örök-lét 
S a földi hír elomlik
A semmibe peregve! 
Vezess Uram ama napon 
Győzelmes seregedbe!
Gyógyíts ki bűneimből, Irgalom, 
Ne hagyj elveszni életemben
És el ne fordulj tőlem komoran, 
Hanem tekints rám véghetetlen 
Kegyelmedhez képest, Uram!
1949   

Horváth Béla (1908-1975)
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Fiataloknak

A szélesre tárt kapu

Gyermekeknek

Éljetek, mint a fény gyermekei

Húsvét 4. vasárnapján olvassuk Szent
János evangéliumából: „Én vagyok a
kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üd-
vözül...”. Egy bűnügyi regény címe jut
eszembe - „Hét lakat alatt”. Bezárva az
események bonyolult, megoldhatatlannak
tűnő szövevényébe egy jó, érdekfeszítő
krimi fő erénye. A főhős mögött halk kat-
tanással becsapódik egy ajtó, bezárja
magát egy sötét, titokzatos szobába.
Néhány perc múlva elhatalmasodik rajta
a félelem, s már nem a tettes, nem az ügy
megoldása érdekli, hanem csak egy dolog
jár a fejében: hogyan szabadulhatna ki,
merre van a menekülés útja?

Ilyen s ehhez hasonló szorongató ér-
zést, nyomasztó élményt nemcsak a kri-
mik s a hátborzongató rémfilmek tarto-
gatnak számunkra... Mert ki szeret egye-
dül, bezárva lenni? Gyermekként talán
megtörtént velünk valami hasonló... Ott-
hon kellett maradni, amíg a szülök távol
vannak. A legérdekesebb játék, a legizgal-
masabb könyv is unalmassá vált, csak egy
volt a fontos: mikor jönnek már, mikor tá-
rul fel az ajtó? A felnőttek panaszkodnak

néha: házasságom, munkahelyem, baráti
társaságom olyan, mint a fogda, menekül-
nék, de nem tudok, mindenhol korlát,
mindenhol fal.

„Én vagyok a kapu”, mondja Jézus.
Milyen fontos, bátorító kijelentés. Aki
hozzá jött, aki tanítványa, követője lett,
nem hajtotta rabigába fejét. Ha így lett
volna, nagyon hamar elpárolog a lel-
kesedés és nem marad más csak félelem,
csak menekülés.

Szabadság, nyitott, szélesre tárt kapu.
Isten gyermekeinek szabadsága. Az Ő
társaságában nincs kényszer, bilincs, szo-
rongás. Mindenki szabadon élhet, szaba-
don választhat... Ő az egyetlen igazi lehe-
tőség: nyitott, szélesre tárt kapu, ami az
üdvösségre vezet.

Kapu. Hozzá hasonlóan nyitottnak
lenni azoknak, akik úgy érzik, hogy vala-
minek a rabságában sínylődnek, ma, egy
olyan korban, ami annyi kábító rabságot
kínál: csodálatos feladat!

Pál atya

Boldogult geológus koromban - külö-
nösen egyetemi tanulmányaim idején -
állandó szokásunk volt a „természetjárás”,
mégpedig teljesen függetlenül attól, hogy
rekkenő nyári hőség volt,vagy téli zimankó.

Istenem, mennyit kóboroltunk a budai
hegyekben, a Vértesben, Mátrában,
Bükkben - néha olyan ítéletidőben, hogy
háromszor körbekerültük, mielőtt meg-
találtuk volna az orrunk előtt lévő mene-
dékházat, ahol aztán gőzölgő forralt bor
mellett, vidám eszmecserében, danászás-
ban töltöttük el az estét. Természetesen,
csak akkor, ha rőzsét gyűjtöttünk, s jól
megtömtük a kis vaskályha hasát! Itt,
Svájcban is jó ideig tagja voltam az alpi-
nista klubnak - az ő társaságukban mász-

KIRÁNDULUNK
tam meg 69-ben a közép-afrikai Kili-
mandzsáró majd 5000 méteres csúcsát -,
de aztán kiléptem belőle. Miért? Mert
nem elég hegyre kapaszkodni, aggályo-
san számolgatni a megtett kilométere-
ket, az elért magasságokat és részletekbe
menő vitákat rendezni egyes csúcsok
meghódításának technikai fortélyairól!
Számomra a természetjárás lelki kielégülést,
szemlélődést is jelent. Utálom a rohanást

Szeretek leülni egy tavaszi kankalin-
csokor, egy alpesi rózsacserje mellé, el-
csevegni vele. Szívesen heverek a friss
reggeli fűben, s hosszan elnézem a
szeszélyesen új és új alakokat öltő felle-
geket, hallgatom a rigók füttyét -, nem is
beszélve fotográfusi szenvedélyemről, a-
mely néha olyan helyeken is „izgalmas té-
mára” bukkan, ahol más nem lát semmit.

Helvéciában az emberek általában
sokkal színtelenebbek, sokkal egyolda-
lúbbak, mint annak idején Közép-Eu-
rópa tájain voltak. Itt azzal, aki sportoló,
csak a fizikai erőfeszítésről lehet eszmét
cserélni; aki pedig szellemi vonalon
mozog, alig valószínű, hogy a testedzés
területén is jeleskedjék.

Nálunk, Magyarországon, mindenki
mindenhez értett, mindig mindenhez
hozzászólt, ami elismerem, szakmai té-
ren lehet hátrány, de a társadalmi érint-
kezés szempontjából okvetlenül előnyt
jelent:vonzóvá,érdekessé teszi az együttlétet.

A svájci alpinisták közt halálosan
unatkoztam. Amíg konok következe-
tességgel és szótlanul lépegettünk fölfelé
a meredek hegyoldalban, nem volt sem-
mi baj - jó haverok, megbízható társak,
szolidárisak és segítőkészek voltak - de
amint valahol letelepedtünk, megpihen-
tünk,nem tudtam velük többé mit kezdeni.

Akárhová utaztak, magukkal cipelték
a maguk hazáját, annak sokszor kicsi-
nyes, materiális gondjait. Emlékszem,
Afrikában csak én igyekeztem kifür-
készni a „táj lelkét”, csak én érdeklőd-
tem a bennszülöttek gondolatvilága, szo-
kásai, problémái iránt, amit a néger szo-
balányok és teherhordók kivételező fi-
gyelmességgel viszonoztak, nem egyszer
fel is téve a kérdést: „Hogyan lehet az,
hogy te egészen más vagy és egészen
másként viselkedsz, mint a többiek”?
Mostanában egyedül, vagy családom
egyik-másik, éppen ráérő tagjával járom
a környéket. Svájcban nem lehet olyan
értelemben „erdőben sétálgatni”, mint
azt például Bajorországban teszik. Itt, ha
az ember kilép a házból, csak fölfelé
vagy lefelé mehet (még a városok is
hepehupásak, tele fogaskerekű vasutak-
kal), azonnal meredek kaptatókat, égbe-
szökő ormokat talál, s egynapi járással
jóformán mindenütt végigtanulmányoz-
hatja a növényzet klasszikus magassági
zónáit: lombos erdők, tűlevelűek, cserjék
s végül - 2000 m táján - gleccserekkel,
acélfényű tavakkal ékes, gömbölyűre
csiszolt, kopár hegyhátakkal találkozik.
Helvécia nem a szelíd hangulatok, ha-
nem a félelmetes meglepetések hazája -
legalábbis ami a tájképet illeti.

Mindazonáltal már civilizált, sőt túlci-
vilizált világ ez. Vendéglő vendéglőt,
szálloda szállodát ér. Alig akad olyan
hely, ahová ember fel ne tudna menni,
hiszen tömegével állnak rendelkezésre
kisvonatok, telekabinok, libegők.

A Pireneusok vidéke - ahol pár évig
ugyancsak éltem - ezzel szemben máig
megmaradt a maga vad, zord szépségé-
ben. Aki nem bírja a járást, a nevezete-
sebb helyeken (Gavarni!) legföljebb ösz-
vérhátra kapaszkodhat, míg a távolból
hallani véli Bizet csempészeinek kórusát...

Saáry Éva, Lugano

A szomorú nagyszombati gyászba
diadalmasan zúgnak bele a feltámadást
hirdető húsvéti harangok. Ma minde-
nütt az egész világon a megváltott em-
berek arcáról a húsvéti öröm boldog-
sága sugárzik, ragyogó arcuk hirdeti a
húsvéti harangokkal együtt Jézus Krisz-
tus feltámadásának örömteljes boldog-
ságát, Húsvétvasárnap felvirradását.

Az egyház a liturgiában hirdeti az
embernek Isten csodatetteit mint a
megtapasztalt „Jelent”. A múlt, jelen és
jövő egybeolvad az örök jelenben.

Húsvétkor a feltámadt Megváltó a
békét hirdeti tanítványainak, akárcsak
a szentmisében: „Az Úr békéje legyen
veletek.”

Egy TV riportban megkérdeznek egy
meghívott kedves nővért, aki miután
vázolja napi munkáját és tevékenységét
(betegeket ápol): honnan veszi nap-nap
után az erőt nehéz feladata véghezvi-
telében? Egyszerűen és természetesen
válaszol: „Hiszek abban, hogy valaki
egyszer a halál sötétjéből feltámadt új
életre. Ez biztosít engem arra, hogy
hinni tudjak a beteg és szenvedő embe-
rek jövőjében.” Ennek az ápoló kedves
nővérnek naponta szüksége volt lelki
örömre - húsvéti örömre.

Ez a nagy öröm a húsvéti nyitott sír-
ból árad. Mindenkire azonban nem
árad ez az optimista és tavaszi Húsvét
öröme. Ezt az örömöt a szentségekből
merítjük és az áhítatból.

Egyik út az örömhöz az önmegta-
gadás, a bűn elkerülése. Az evangélium
a keresztet sürgeti, és az öröm képesíti
az embert lemondásra. Az öröm az
áldozat forrása.

Így a Húsvét valóban az öröm nagy
ünnepe, Húsvét éjjele pedig az egyházi
év legboldogabb éjszakája. Ez éjszakán
győzte le Krisztus a bűnt és a halált és
kitárta az ember előtt a végtelen öröm
és boldogság örök hazájának kapuját.

Merli Rudolf, Busbesheim

Húsvét diadala 
a halál fölött

Bizonyára sohse hallottál még olyat,
hogy egy kis gyertya nem akart égni? Most
elmesélem  történetét, hogy tanulj belőle.

Óriási nyugtalanság tört ki a lakásban
a gyertyák között, mikor a többiek meg-
tudták, hogy az egyik nem akar fényével
világítani a házigazda „szülinapján”.

Az egyik idős, régi gyertya felajánlotta
társainak, hogy beszélni fog a kis akadé-
koskodóval. „Nem, én nem akarok égni”,
válaszolta nyakasan a kis durcás. „Aki ég
közülünk, az rövid időn belül ELÉG, s
akkor vége neki. Én ilyennek akarok ma-
radni, mint most vagyok: szépnek, karcsú-
nak és elegánsnak”. „Ha Te nem égsz, ak-
kor halott vagy, mielőtt még éltél volna”,
válaszolta az idős gyertya nyugodtan.
„Akkor örökre viasz és kanóc maradsz,
és a viasz és a kanóc önmagában semmi.
Csak ha hagyod magad meggyújtani, le-
szel azzá, aminek  alkotóid gondoltak!”

„Hát akkor köszönöm szépen”, vála-
szolta a kicsi félően. „Én nem akarom
magam elveszíteni, a legszívesebben az
maradok, ami most vagyok. Igaz, kissé
unalmas néha így, és olykor a sötétség és
hideg engem is zavar, de mindez koránt-
sem fáj annyira, mintha magamat fo-
gyasztva lobognék.” „Tulajdonképpen
szavakkal nem is lehet elmondani igazi
énünk szépségét, azt meg kell tapasztal-
ni”, válaszolta rejtélyesen az idősebb
gyertyatárs. „Csak aki kész önmagát oda-
adni, tudja megváltoztatni a világot, és az-
által, hogy megváltoztatja a világot, lesz
többé, mint önmaga. Nincs jogod a sötét-
ség és hideg miatt panaszkodni, ha nem
hagyod, hogy meggyújtsanak!”

Ekkor hirtelen felvillant valami a kis
dacos gyertyában. „Úgy érted, hogy csak

akkor érünk igazán valamit, ha készek
vagyunk odaajándékozni magunkat?”
„Igen”, válaszolta az idősebb gyertya. „E
csodálatos kalandban nem maradsz
olyan karcsúnak, elegánsnak és szépnek.
Használni fognak és kissé formádból is
veszítesz. De hatalmasabb leszel, mint min-
den éji sötétség és a világ összes sötétsége.”

A kis gyertya feladta ellenállását és
hagyta, hogy meggyújtsák. Minél inkább
lobogott, annál szebb fénytengerré válto-
zott és világított, mintha a világ minden
sötétségét neki kellene eloszlatni. A viasz
és kanóc felemésztődött,de fénye világít mind
a mai napig az emberek emlékezetében.

Eddig a kis gyertya története. Talán
nem olyan nehéz megértened belőle a ta-
nulságot? Gyakran milyen nehezünkre
esik legyőzni önmagunkat vagy segíteni
önzetlenül szüleinknek, testvéreinknek is-
kolatársainknak. Ha egy segélykérés el-
hangzik, az első pillanatban talán arra
gondolsz, hogy akkor saját feladatodat
fogod elhanyagolni. Vagy nem leszel
olyan jó a sportban és a játékban. Pedig
szüleid érted gondoskodó szeretete, osz-
tálytársad baráti látogatása, esetleg beteg-
séged idején, mind-mind az önmagát
odaajándékozó gyertya történetére
emlékeztet.

Ebből talán már azt is megérted, amit
Jézus üzen a Szentírásban minden ke-
resztény embernek: „Aki folyvást azon
fáradozik, hogy életét megmentse, elve-
szíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti
azt.” Szent Pál kiegészítőleg hozzáfűzi:
„Testvéreim, ti akik egykor sötétség volta-
tok, most világosság vagytok az Úrban.
Éljetek hát úgy, mint a fény gyermekei!”

József atya
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Egy apa és fia a kertben sétálgatott.
Közben hulló almát szedegettek. Az
apa lelkesen beszélt a gyümölcs
fogyasztásának hasznos hatásairól az
egészségre.A gyerek figyelmesen hall-
gatta apja bölcs fejtegetéseit. Egyszer
csak felkiáltott: „Papi, papi!” De apja
mérgelődve leintette: „Hányszor
mondtam már neked, hogy ne szakíts

félbe, amikor beszélek”, majd buzgón
folytatta előadását az alma jó
hatásáról az egészségre. Végül befe-
jezte mondókáját és fiához fordult:
„No, most mondd: mit akartál?”
„Semmit, papi. Csak azt láttam, hogy
egy kukac van az almában, de már
megetted.”

Müncheni ÉRTESĺTŐ

Az apa és fia
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Madridi levél

KÉNYES ÜGY

Londoni levél

A KLÓNOZÁS ETIKÁJÁRÓL

A francia, ha valamit vagy valakit nyo-
matékosan jónak, igaznak, előnyösnek,
helyénvalónak, kitűnőnek, szépnek
kíván minősíteni a bien melléknevet
alkalmazza. Ilyen homme de bien volt
Ruzsik atya. Ezt a kis szót használta leg-
gyakrabban, így köszöntötte kitárt karral
az embereket, így vált a bienkedés szálló-
igévé a párizsi magyar Misszióban.
Akkor örült, ha mosolyoghatott, boldo-
gan üdvözölt jókat és rosszakat. Még a
ravatalon is arcára volt írva a mosoly.
Mint Páli Szent Vince igaz követője, öl-
tözködésében is szerény volt. Az anyagi-
akkal nem sokat törődött, de minden
tekintetben, még idejével is nagyvonalú
volt. Szerette a társaságot, a családias
légkört, a szalonnasütést, a reprezentáci-
ós fogadásokat, a cserkészekkel kirán-
dult, a fociszurkolókkal elment a stadi-
onba, minden meghívásnak eleget tett,
szívesen hegedült, minden levélre vála-
szolt, Európa-szerte tartotta a lelkigya-
korlatokat, de főleg sokat imádkozott,
mindenkit meghallgatott és minden pré-
dikációjára készült. Ha kifutott az idő-
ből, csak annyit mondott: „most ne segíts,
mert sietek”. Az Egyház védelmében
nem ismert megalkuvást. Szembefordult
minden hamissággal és csúsztatással, de
az Isten képmására teremtett embert
védte. Vincés szívvel a bűnösökkel és
hitetlenekkel is bienkedett és lelkük
üdvéért aggódott.

Ruzsik atya 1913. április 27-én szüle-
tett Márianosztrán. Egyéni életét épp
úgy, mint a világ nagy eseményeit Isten
szeretetének részeként tekintette. Még
abban is az Ő gondviselését látta, hogy
születése napja vasárnapra esett, amikor
a déli harangszóra az Úrangyalát imád-
kozzák. Összesen kilencen voltak testvé-
rek, közülük egy irgalmasnővér. Úgy
nőtt fel, mint a többi falusi gyerek, ját-
szott a templom körül és ministrált. Vá-
gya, hogy majd ha felnő, szent vincés
misszionárius papként világgá megy, hi-
vatásnak bizonyult. Igen jó tanuló volt,
kiváló nyelvérzékkel és tehetséges a ter-
mészettudományokban. 1938-ban a bu-
dapesti Eucharisztikus világkongresszus
évében, május 15-én Angelo Rotta pápai
nuncius pappá szenteli, de a politikai
helyzet nem tette lehetővé, hogy elhagy-
hassa Magyarországot.A háború alatt ta-
nárként, illetve kápláni, majd plébánosi
beosztásban dolgozott a magyar, német,
szlovák nyelvűek között Piliscsabán.Volt
zsidó osztálytársainak deportálása és
szeretett sváb híveinek kitelepítése
maradandóan befolyásolta életét . A
Stuttgart-környéki piliscsabaiak egyik
találkozóján, ahová Ruzsik atyát kísér-
tem, láthattam a kitelepített svábok és
egykori plébánosuk egymáshoz való köl-
csönös ragaszkodását. Hasonló érzé-
kenységgel emlékezett meg 1994-ben
egy irodalmi délután keretében a Holo-
caustról a párizsi Magyar Katolikus
Misszióban.

Ruzsik atya gyermekkori vágya 1948-
ban teljesült. Végre misszionáriusként
Kolumbiába utazhatott, de tehetsége mi-
att rendi elöljárói fontosabb feladatot
szántak neki. Tovább taníttatják, aztán
maga is tanít, majd több egyházmegyei
szeminárium rektora lesz. Összesen vagy
tíz püspök került ki keze alól. Az ő terve
alapján szerelik fel az iskolák kémiai
szertárát, amiért kolumbiai díszállampol-
gárságot kap. Doktorátusát Rómában
1962-ben szerezte, amikor püspökét a II.
Vatikáni zsinatra kísérte.

A 60-as évek társadalmi krízise, az
Egyházon belüli irányzatok polarizálása
Kolumbiát sem kímélték. A lazaristáktól

megvonták az egyházmegyei szeminári-
umok vezetését. Kapóra jött ez a párizsi
magyaroknak, akiknek addigi bencés lel-
készeit a brazil Sao Paulo-i magyar ala-
pítású kolostorba helyezték. Így lett Ru-
zsik atya 1968-tól Franciaország magyar
főlelkésze, majd egyben Észak-Francia-
ország és 1986-tól párizsi magyar plébános is.

Ruzsik atya a későbbiekben még
visszatért Kolumbiába, hogy előkészítse
Mindszenty József bíboros 1975 áprili-
sára tervezett latin-amerikai útját, ahová
őt személyesen el is kísérte, de ahonnan
a bíboros már betegen jött vissza. Ez volt
Mindszenty utolsó lelkipásztori útja.
Bécsben hunyt el május 6-án. Be nem
gyógyult seb maradt Ruzsik atya szívé-
ben, hogy az általa szentnek tisztelt prí-
más franciaországi útja örökre elmaradt.

Ruzsik atya franciaországi tevékeny-
sége minden szempontból mérföldkő a
Magyar Katolikus Misszió 75 éves mű-
ködésében. Kiemelkedő tevékenységé-
ért Göncz Árpád 1993-ban a Magyar
Köztársaság Érdemrend Tisztikereszt-
jével tüntette ki. Neki köszönhető, hogy
az 1970-ben szerzett ingatlan, bölcs
előrelátással, jogilag is egyházi tulajdon
lett. Így a Misszió nyílt ház maradt, men-
tes mindenféle egyesületi kisajátítástól.
Szenvedélymentesen józan eszére és
egészséges lelkiismeretére hallgatva tud-
ta elviselni egyesek okvetetlenségét, rö-
vidlátó megnemértésüket. Ilyenkor csak
azt szokta mondani „majd megoldódik”.
A kudarc nem törte le, a siker nem vakí-
totta el. Alacsony termetében óriáslélek
lakott. Erős jellemére vall, hogy jóval a
vasfüggöny leomlása előtt, hidegháborús
légkörben is volt bátorsága hazai papok-
kal otthon és idekint találkozni. Elköte-
lezett és odaadó munkájáért II. János
Pál 1999-ben a Pro Ecclesia et Pontifice
kitüntetésben részesítette.

Tizenöt évet dolgoztunk egymás mel-
lett. Káplánja voltam, de ő örült legjob-
ban mikor 1991, illetve 1998-ban főnöke
lettem. Tanított, de soha meg nem lec-
kéztetett. Amíg egészsége engedte egy
kedves urihölgy mindig behozta rendje
öregotthonából az általa annyira szere-
tett Misszióba. Advent első vasárnapján
még ő prédikált és decemberi körlevél-
ben írta az elmélkedést a boldogságról.
A karácsonyi vásárosainkhoz és az általa
alapított magyar Szent Vincés társaság-
hoz megkülönböztetett szeretettel ra-
gaszkodott, akik két héttel halála előtt.
testületileg látogatták meg. Szombaton,
február 23-án combnyaktöréssel kórház-
ba szállították, megoperálták, de szíve
már gyenge volt. Vasárnapról hétfőre
virradó éjjel magához szólította az Úr.

Temetése valóságos magyar-francia
seregszemlének bizonyult. A gyászmise
előtt több mint 30 pap jelenlétében a
lazaristák provinciálisa felolvasta Ruzsik
atya lelki testamentumát, aki teremtő
Istenétől az élet ajándékát kapta. Az Ő
kegyelméből született és nevelkedett
gyakorló katolikus családban, kapta
érdem nélkül a papi hivatást és marad-
hatott hűséges szerzetesi fogadalmához.
Lehetetlen felsorolni mindazok nevét,
akik jelenlétükkel vagy üzenetükkel ki-
fejezték részvétüket. Jelképesen említem
Jean-Marie Lustiger bíboros, párizsi ér-
sek levelét, aki magyar népünkért és
Egyházunkért imádkozva osztozott gyá-
szunkban, valamint protestáns testvére-
ink koszorúját, akik őt úgy szerették,
amilyen volt: szűzmáriás és pápahű.

Ruzsik atya lelke az Úr színe előtt, teste
egy maroknyi magyar földdel várja a fel-
támadást a Montparnasse-i temetőben.

Molnár Ottó

Egyes témákról nem szeretek írni, de
azt hiszem, meg kell tennem. Újságcik-
kek, a főszerkesztőhöz intézett levelek,
rádió- és TV-interjúk sokaságának a tár-
gyát képezik s a közvéleményben élénk
vitára adnak alkalmat. Ezt történt most is,
amikor, - ahogy itt mondják, - valaki „ki-
jött a szekrényből”, értsd: nyilvánosan
elismerte homoszexuális voltát. Alkalom
adtán ezt már mások is megtették, közöt-
tük egy volt miniszter, egy jó regényíró és
egy ismert ballettáncos is, nem beszélve
természetesen azokról, akik ilyen egyesü-
lések, közösségek a nyilvánosság előtt
szereplő tagjai.

A legutóbbi vihar okozója J. M., 39
éves, rövid szakállt és kis fülbevalót visel
és a közelmúltig egy andalúz községben
mint vikárius, az idős plébános helyettese
működött. A „Zero” című, homoszexuá-
lis lapnak és másoknak adott nyilatkoza-
tában azt is tisztázta, hogy „szereti az
Egyházat és papi küldetését”, „hálát ad
Istennek homoszexuális voltáért” s az Ő
ihletének tulajdonítja azt az elhatározást
is, hogy ezt a mivoltát nyíltan elismerje.
Ugyanakkor élesen bírálta mindazokat a
főpapokat, akik a homoszexualitás „er-
kölcsi rendellenességnek”, gyakorlóit
pedig „betegeknek” minősítették, de azt is
jónak látta közölni, hogy a maga részéről
nem tesz eleget a cölibátusnak, ami az ő ese-
tében természetesen nem „nőtlenséget” jelent.

Megyéspüspöke ebben a helyzetben
megtette az egyetlen lehető lépést: felfüg-
gesztette „a divinis”, vagyis egyelőre meg-
tiltotta papi tevékenységek gyakorlását.
Ugyanakkor kinyilvánította azt a szándé-
kát, hogy találkozzék, beszéljen, és együtt
imádkozzék vele. Erre azonban minded-
dig nem került sor, az illető ismeretlen he-
lyen tartózkodott és a püspöknél mind a
mai napig nem jelentkezett. A főpapok
megnyilatkozásaiban feltűnhetett, hogy
többen is hangsúlyozták a felfüggesztett
pap személyének mindenképpen kijáró
tiszteletet s alig beszélt valaki „bűnről”. A
barcelonai segédpüspök pedig úgy véli,
hogy „a probléma nem az illető nemi
irányzata, hanem a cölibátus megtörése”.

Mondanom sem kell, hogy a támadt
sajtóvitában, - mint más esetekben is, - a
legkülönbözőbb állásfoglalásokra volt
példa, s nyomát hagyta az is, hogy több
helyen már lehetséges egynemű párok
bejegyzése, külföldön „összeházasodása”
is. Természetesen egyesek felhasználták
az alkalmat az Egyház „maradiságának”
bírálatara is, az Országos Spanyol Ho-
moszexuális Szövetség elnöke pedig fel-
szólította katolikus tagjait, hogy közöljék
az illetékesekkel az Egyházból való kilé-
pésüket. Mások megint az emberi jogokra
hivatkoztak és az ország alkotmányára,
mely megtiltja a „nemek szerinti meg-
különböztetést”. Sokan mások csak erre
a konkrét esetre akartak gondolni és hi-
vatkoztak J. M, népszerűségére, dolgos és
jóságos voltára, a szegények, rászorultak
iránti érdeklődésére, az eddigi állomás-
helyein végzett munka pozitív voltára.

Legkevesebben talán mégis azt a kér-
dést tették fel, mely legjobban kellene,
hogy érdekeljen, túl egy-egy egyéni sor-
son. A Szentegyház mindnyájunk édes-
anyja. Mit tehet azokért a gyermekeiért,
akik homoszexuálisak vagy azokká let-
tek, különösen, ha nem maguk válasz-
tották ezt az életformát? Bizonyára vol-
tak már kezdeményezések ezen a téren,
hanem is szereztünk róla tudomást.

Rónai Zoltán

A legfőbb brit törvényhozási fórum, a
Lordok Háza, hozzájárult ahhoz, hogy
Nagy-Britanniában tudományos célra
embriót klónozhassanak. Glasgow új ka-
tolikus érseke, Mario Conti, azonnal éles
bírálattal illette a. főrendek döntését. Mint
rámutatott, nem lehet emberi életet azért
létrehozni, hogy azután el is pusztítsák.
„Az ember nem árucikk, az embrió nem
felhasználható, hiszen az emberré válás
lehetőségét hordozza magában” - mon-
dotta az érsek

Olvasóink javarésze biztosan látott
már fotót vagy filmet a. negyvenkilenc
éves, rendkívül jóképű hollywoodi sztár
színészről, Christopher Reeve, aki 1978
és 1987 között négy szuperman filmben
játszotta a főszerepet. A remek fizikumú
fiatalember hét éve: leesett a lóról és szin-
te teljesen megbénult. Tolókocsiban ül.
Most izgatottan figyelte, hogyan dönt a
brit főrendi ház, és a pozitív döntést nagy
örömmel fogadta. Hátha találnak olyan
klóónozási terápiát, ami lehetővé teszi,
hogy egy szép napon felálljon a tolószé-
kéből. E nélkül erre nincs esélye. Az
embriósejttel történő klónozás enge-
délyezése reménnyel tölthet el rákosokat,
Alzheimer kórosokat, parkinzonosokat.

A reproduktív klónozás továbbra is ti-
los. Embert nem szabad mesterségesen
előállítani. A mostani döntés az előtt nyi-
totta meg az utat, hogy a tudósak labora-
tóriumokban sejtekből embriót hozza-
nak létre, és ezekből a tudattalan élőlé-
nyecskékből további sejteket vegyenek ki
gyógyítás céljára. A Lordok Háza hang-
súlyozta, hogy mindez csak rendkívüli
esetben történhet, írásbeli hozzájárulás-
sal. A hírnek azért támadt világvissz-
hangja, mert a legtöbb országban, így az
Egyesült Államokban is, mindenfajta em-
berklónozás tilos. Angliában meglepetést
keltett a lordok váratlan engedékenysége.

A tudósok a kísérletekhez a gyermek-
telen anyák terhessé tételéhez felkészített.
petékből használhatnak fel, ebből van fe-
lesleg, hiszen esetenként csak kettőt szok-
tak beoperálni a méhbe. Érdekes, hogy az
ügyet már egy éve vizsgáló főrendiházi
bizottságnak éppen egy anglikán püspök,
Oxford főpásztora volt az elnöke. Ő a
pozitív döntés mellett volt, de úgy véli,
hogy jóllehet élő sejtekről van szó, ezek
nem tekinthetők embernek. A Vatikán
azon az állásponton van, hogy a sejtkuta-
tók ugyanilyen eredményt érhetnek el
embrió-klónozás nélkül is, tehát nem kell
kísérteniük a. lehetőséget ember mester-
séges előállítására. Ez igaz. De olyan sej-
tekre van szűkség, amelyeket nem vet ki a
szervezet, s erre az embrió alkalmas, amely-
ből ideg, izom, porc, vér állítható elő. Az
úgynevezett degeneratív betegségek gyó-
gyítására csillan fel remény. Idővel talán
egész testrészek növelhetők, pótolhatók
lesznek elhalt agy- vagy szívizomsejtek.
Bizakodhatnak például a fehérvérségben
szenvedők, mert az embrióból klónozott
csontvelőt elfogadja a szervezet, ha töké-
letesen azonos jellegű a test többi ré-
szével. Ahhoz, hogy az ide vezető kutatás
teljes lendülettel megindulhasson, a hely-
zet jogi rendezésére valóban szükség volt.

A katolikus egyház állásfoglalásával
szemben áll a nagybritanniai döntés, a-
melynek az elvi alapja, hogy néhány élő
sejt összessége nem tekinthető emberi
lénynek. A brit Orvostudományi Kutató-
tanács elnöke, a magyarszületésű Sir
Radda György, egymillió fontot máris kiu-
talt sejtbank felállítására és bizonyos ben-
ne, hogy hamarosan kiadják az első en-
gedélyeket.Az etikai vita azonban kétség-
telenül tápot kap a lordok határozata nyomán.

Sárközi Mátyás

Dr. Ruzsik Vilmos Ambrus C. M. 
1913. 04. 27. -  2002. 02. 18.

Névvel megjelölt cikkek nem minden
esetben felelnek meg a szerkesztőség
véleményének. - Kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza!
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Godó gazda s kilenc gyermeke

Három évig a Duna-csatornánál dolgoz-
tam munkaszolgálatosként. Az ilyen meg-
bízhatatlanokat a katonaság helyett odavit-
ték. (Regöl tovább a testvér, Godó András.)

A kollektív után vasutas voltam. Ha
hozzáutaztam, ingyen utazhattam. Nem
szabadjegy miatt, hanem  mert elengedtek
a kalauzok. Adtam volna a kalauznak
háromszáz forintot; nem fogadta el.

Kurticson voltam vasutas húsz évig.
Málhakezelő, tolató, mindenhol dolgoz-
tam. Előtte tizenkét évig a kollektívban.

Ötvenben berukkoltam, három évet
lehúztam a Duna-csatornánál. Hazajöttem.
Négy-öt napra möghalt az apám. Részös
vótam, aratni jártam.

Ötvenben jött a kollektív, a „beszél-
getés”. Apámmal erőszakoskodtak. Nehéz
idők voltak. De fő, hogy mögvagyunk!
Főleg, hogy most visszaadták a fődet.

De tudja, lassan lejár az idő.

Nekünk van a feleségemmel tíz hektár
földünk, 87 éves anyósomnak tíz hektárja,
de lemondtak róla, kiadta bérbe.

Kilencen voltunk testvérek.

Volt földünk, de nem olyan nagy.

A gyerekek? Egyáltalán nem foglalkoz-
nak a jószággal! Tisztán járni, jól élni!

A határban fiatalt kapálni, kaszálni nem
lát. Ceausescu tanította őket erre. Hiába ta-
nul (a fiatal), sehol sincs állás. A föld meg...

A nyolc testvérem?... Hajja, már meg-
halt Tóni, Gyuri, Matyi, Boris, Piri, Mihály.
Él még Andris, Örzsike, Bözsi, Feri.

Mind a hárman itt élünk, Kisiratoson.

Anyánk Kása Mária, apánk Godó András.

A háborúban kétszer hajtottak el a romá-
nok. Először Körösladányon át mentünk, a
Tisza-hidat építettük, a némöt bombázta le.

Aztán télön Nagymágocson jártunk, lo-
vakat vittünk. Lovakkal Purghlytól, Sofro-
nyáról (Horty sógorának uradalmából). Se-
besült lovak, de jó lovak voltak! Az oroszok
után, a front után vittük. Majd megfagytunk!
Az oroszoknak vittük az ottani uradalomba.

Hajja, igazságtalan az élet! Sokmidön
mögtörténik, a legtöbb rossz, hajja.

Ide is hoztak a szatmáriak emléktáblát, a
parókián van.A falat előbb rendbe kell tenni.

Ez a szülőháza. Nagyfalu, 446. szám, a
Godó-ház.A leányom Pitestben gyerökorvos;
a veje fogorvos. Két unokám van. Mindkettő
éppen itthon nyaral. A  legényke odaül
mellénk hallgatózni. Nagyra nőjj, kisfiam!

Itt születött

Godó András meséli: Mihály 1913-ban
született ebben a házban. Gimnáziumba a
gyulafehérvári papi szemináriumba ment.
Gyulafehérvárról elkerült Krakkóba, Len-
gyelországba, ott folytatta a tanulást.
Jezsuita lött.

1942-ben, vagy 1943-ben szentölték föl
Szögedében egy kis utcában, kis templom-
ban. Ott voltam az aranymiséjén.

Márton Áronnal egyidősek voltak. (!?)
Ismerte II. János Pált, a lengyel pápát is. A
lögnagyobb bűne az volt, hogy amikor volt
a változás, alá köllött írni, hogy ők ennek a
röndszörnek a hívei! A papság közt is volt
egy kis huzavona. Ű fölkérte űket, ne
engedjenek ennek a röndszörnek! 

Üzent a pápa, hogy ne fogadják el ezt a
rendszört. A postán elfogták a levelet.

Ű írt a pápának.A pápa válaszát kapták el.

Innen indult az ű legnagyobb bűne. Más
bűn is vót! Nem adott ki senkit se! Nem
akart senkit belekeverni a dologba, inkább
magára vállalta.

Nagyon titoktartó volt. Megtartotta a dol-
gokat magának. De olyan természete volt,
hogy mindenkit magához tudott vonzani.

Egyszer kérdezték a szatmáriak, Bíró
atya, hogy bírta ki? Három dolgot említött.

- A harmadik:mindönön körösztül möntem
mán, csak a körösztre feszítés hiányzott.

Hogy miért lött pap? A pap mondta ne-
ki: - Te Miska, pap löhetnél! - Mert nagyon
jól tanult. Abban az időben másképpen nem
tanulhatott a parasztembör gyermeke. Meg a
tudást akkor nem nagyon értékelték!

(Msgr. Ross Márton, - a mai tömösvári
püspök - halotti búcsúztatójában sorolja:
Godó Mihály S. J. „... itt Kisiratoson szü-
letett 1913. szeptember 25-én. Holnap lesz
83. születésnapja. Teológiai tanulmányait a
Krakkói Egyetemen végezte, ahol a jelen-
legi Szentatyánk is, II. János Pál pápa ké-
sőbb tanult és élt. Pappá szentelése után
Hódmezővásárhelyen, Kolozsvárott és
Szatmáron szolgálta az ifjúságot, mielőtt
egyházmegyénkbe jött volna. 1965. április
1-én került hozzánk, közelebbi hazájába.
Életének majdnem egyharmadát töltötte
közöttünk, beleértve a börtön éveit is. Plé-
bánoskodott, káplánkodott egyházme-
gyénkben, ahogyan ezt éppen kívánták,
követelték tőle elöljárói, az állami ható-
ságok, melyek az ő számára (akarva, nem
akarva) csak jó Isten akaratának végrehaj-
tói voltak. Mehádián, Herkulesfürdőn,
Újaradon, illetve Angyalkúton működött.
Életének utolsó éveit Szentannán az
öregek között mint idősebb testvér és lel-
kipásztor töltötte”.)

Szülőháza: majdnem a Gál-köröszttel
szömben. A falu határában - a cigánkai ré-
szen - a Godó-tanya (Godó-halom s Godó-
dülő) hűlt helye. Kifelé - természetesen - a
Godók úttyán.

(Más úgy tudja: Mihályt erővel kellett
iskoláztatni, mert többre becsülte atyja
tizenkét lovát, mint az egész oskolát.
Anyja, hogy megzabolázza, adta Szamárra
a jézustársaságiakhoz. Úgy megfogták a
jezsuiták, hogy apja helyett maga írta alá a
szerzetesrendbe való jelentkezésnél a
szülői beleegyező nyilatkozatot.) 

Godó-rege

- Tizenhét évig volt börtönben? Ebből
hetet sötétzárkában töltött. Utoljára Her-
kulesfürdőről vitték el; rádióadót kerestek
rajta. Hosszú ideig szolgált Szatmáron, itt
tanított is. Végül Pankotán volt, onnan ke-
rült Szentannára. Jött volna Kisiratosra a
Máltai-házba! - regéli Almási Béli, a falu
körorvosa, az RMDSZ kürtösi önkor-
mányzati tanácsosa, a Máltai Szeretetszol-
gálat aradvármegyei vezetője, aradi szegé-
nyek ingyenorvosa, kürtösi magánorvos,
iratosi betegmenhely-építtető.

Hogyne, ´80 után a parókián hallottam e
tervről: Godó atya azt szerette volna, ha
szülőfalujában papi otthont rendez be a tö-
mösvári püspökség. Így hazajöhetett volna
Iratosra.

Egyik sem sikerült.

- 1996 szeptember 22-én halt meg
(Szentannán), 24-én temettük Kisiratoson.
A temetésén görög katolikus pap beszélt
románul, együtt raboskodtak. Itt volt
Déváról a jézustársasági rendfőnök is.

Halála napján is misézett a szentannai
öregeknek.

Amikor eltávozása előtt valamivel meg-
látogattam, épp misézett a szentannai sváb
öregotthon lakóinak. Lefényképeztem vol-
na, ahogy áldását adja a kicsi öreg gyüleke-
zetre! Leintett, ne, s később, beszélgetésün-
ket sem engedte megszakítani bármiféle
fényképezkedésért.

Szerénysége miatt nem örült, hogy le-
venném? Vagy mert ehhez szokott hozzá a
rab s félrab, majdnem rab ötödfél tized
alatt? Hogy teljesen háttérbe kell húzód-
nia, el kell bújnia, kerülnie kell az efféle
megörökítéseket? Akármilyen dokumen-
tálását bármikori szereplésének? Hogy
épp erre fáj a foga a vörös vallás- és ma-
gyar-elhárító politikai titkosrendőrségnek?

GODÓ PÁTER KÁLVÁRIÁS ÚTJA
Látogatás a Godó-portán 

A közeli magyarországi országgyűlési
választások közeledtével a politikai
huzavona, az egymással szembenálló,
vetélkedő, de inkább veszekedő pártok
küzdelme egyre sértegetőbb formát öltött.
Egyik, régóta legtekintélyesebb lapunk, a
Magyar Nemzet - jelenleg úgy híresztelik,
hogy az Orbán-kormányhoz közelálló
központi napilap - egyik eszmefuttatása
külföldön is nagy visszhangot, sokakban
megütközést keltett. Dehát miről is van
szó? Arról, hogy a Budapesten akkredi-
tált külföldi tudósítók a magyarországi
viszonyokról következetesen rossz hí-
rünket keltő, a tényeket szándékosan
elferdítő jelentéseket közölnek. Ez a
vélemény egy úgynevezett „Kontroll-cso-
port” elemzésén nyugszik, amely vissza-
menőleg 2000 augusztusától 385 külföld-
nek szóló tudósítást vizsgált át. Némely
tudósítók nagyon vitatható szisztéma
alapján „fekete listákat” is közöltek az
Orbán-kormány lejáratására. Beleverik a
köztudatba, hogy aki nem baloldali, az
persze jobboldali. Idáig rendben is van.
De kis csúsztatással már „szélső jobbol-
dali”, fedő szóval „populista”, ahogy az
osztrák Heider-kormányt megbélyegzik.

Még a semlegesség hírében álló leg-
nagyobb nyugati napilapok, mint például
a svájci Neue Zürcher Zeitung (A. Oplat-
ka), vagy a német Frankfurter Allgemeine
Zeitung (Matthias Rüb) sem kivételek.
Sőt!

Az emberben önkéntelenül feltolak-
szik a kérdés: hol vannak a Nyugaton
olyan népszerű, sokszorosan kitüntetett,
nagy befolyással rendelkező írók, mint
Konrád György (a berlini Művészeti
Akadémia elnöke), vagy szerintük a leg-
nagyobb magyar író (Eszterházy Péter)
és szoros eszmetársi körük, hogy a ma-
gyarság érdekében hallassák hangjukat:
Vagy ez nem lenne rangjukhoz méltó?

A Magyar Nemzet és hozzá közelálló
mérsékelt hazai újságírók elvesztették
már türelmüket és Martony János kül-
ügyminiszternek levelet írtak: „Nagyon
nyugtalanítanak bennünket a külföldön -
írják - főleg a Nyugaton megjelenő, a ma-
gyar közállapotokról csak lesújtó képet
festő tudósítások” és kommentárok, ame-
lyek a jogos kritikák szintjétől mélyen
alulmaradnak. Úgy látszik, egyetlen cél-
juk, hogy a magyar helyzetről szándékol-
tan hamis képet sugalljanak, talán hogy
késleltessék vagy megakadályozzák a
Nyugathoz való mielőbbi csatlakozásun-
kat. Lelkük rajta!

Szamosi József 

A Szentatya püspökséggé alakította a
korábban apostoli kormányzók vezetése
alatt álló négy oroszországi területet. A
lépést az orosz ortodox egyház feje nyílt
hadüzenetnek minősítette, kijelentve,
hogy a Moszkva és Vatikán közti kap-
csolat drámai megromlásáért a Szent-
széket terheli a felelősség Isten és a
történelem ítélőszéke előtt. Megtorlás-
ként az ortodox egyház lemondta Walter
Kasper bíboros február végére tervezett
oroszországi meghívását. A vatikáni
Egységtanács elnökségét betöltő Walter
Kasper a két egyház együttműködésé-
nek előmozdításáról akart tanácskozni
Moszkvában.

A katolikus egyház legfelsőbb orosz-
országi képviselője, Tadeus Kondru-
szievics moszkvai érsek a nyilatkozatra
válaszolva hangsúlyozta, hogy ortodox
részről immár tíz éve ismételgetik ugyan-
azon vádakat, amelyek szerint Róma
buzgón igyekszik új híveket toborozni -
természetesen az ortodoxok körében.
Az érsek szerint elenyészően kevés az
áttérők száma; az évi két-három ezer
keresztelésre szinte kizárólag az addig
felekezet nélküliek körében kerül sor.
Jelenleg közel 600 000-re tehető a katoli-
kus hívők száma Oroszországban. Kond-
ruszievics érsek rámutatott arra is, hogy
katolikus részről mindent megtesznek a
jóviszony előmozdítására, de még arra a
javaslatra sem érkezett kedvező válasz,
amely a pápa és a moszkvai pátriárka ta-
lálkozóját szorgalmazta. Utalt arra is,
hogy semmi különös nincs az apostoli
kormányzók által vezetett területek püs-
pökséggé nyilvánításában, ugyanis a
világ többi országában is szinte kizárólag
püspök irányítása alatt álló egyházme-
gyék vannak. Különös legfeljebb az le-
het, hogy a Szentatya csupán most szán-
ta rá magát erre a lépésre, - mondotta az
érsek, de sejtetni engedte, - hogy a dön-
tésben szerepet játszott az oroszországi
vallási törvény küszöbön álló módosí-
tása, amelynek értelmében a tradicioná-
lisnak tekintett egyházakat különleges
jogokkal ruháznák fel. Félő azonban,
hogy ebből a katolikusok kimaradnak,
legalábbis erre utalt a moszkvai főmufti,
aki a Szentszék lépését célzatos provo-
kációnak minősítette és hangoztatta,
hogy Oroszországban csupán négy fele-
kezet tekinthető tradicionálisnak: az or-
todox, a zsidó, a mohamedán és a budd-
hista. Némi derűlátásra ad okot azonban
egy korábbi tapasztalat: a rendszer-
váltást követően kommunista országok-
ban működő katolikus egyház támoga-
tásra alakult „Ostpriesterhilfe” az orosz
ortodox papoknak is egyenként ezer
dollár támogatást ajánlott fel mintegy
indulási segélynek, amelyet végülis -
hosszas óckodás után -, de elfogadtak.

Vincze András

Rossz a hírünk 
Nyugaton!

Vita Moszkva és 
a Szentszék között

1994-ben, Magyar Televízióbeli szereplése
után írja a (miskolci) Keresztény Élet szer-
zője: vagy tíz éve ellátogatott hozzá Új-
aradra, s beszéltetni szerették volna az
atyát. Múltjáról, szenvedéseiről, a börtön-
évekről. Ő beszél is, de inkább másokról,
mások hősiességéről, hazaiakról, kint
élőkről. Aztán csendesen hozzáteszi: Jézus
Szíve megengedte, hogy ő is társuk legyen
a szenvedésben, s hogy bátorítsa őket a
szükségben - ...a tv képernyőjén. Godó
atya a dicsérő beszéd alatt fejét lehajtva,
szemét lesütve állt félrehúzódva - ősz
hajával is -, mint a megszidott gyermek, a
súlyos börtönévekre ítélt börtöntöltelék.

Közreadja:
Sarusi Mihály, Balatonalmádi 

(Folytatás a következő számban)
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MAGAM ÜGYÉBEN II. kötet
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Olvasói levél
A mostani magyar kormány, főként a

magyar közelmúltról aligtudó fiatal vá-
lasztó nemzedék megnyerése céljából
indított egy jól átgondolt propaganda
hadjáratot leleplezni a kommunista fő-
felelősök bűneit és bűnös mulasztásait.
Az is súlyosan esik a latba, hogy a sajtó
70 százaléka és a médiák nagy része a
liberálisok kezében van. Különösen a TV-
programokban közvetítik a nyugati szub-
kultúra minden alját-szemetét, pornó fil-
mekben züllesztik a magyar közvéle-
ményben és főleg az ifjúságban azt a szel-
lemet lelkületet, amelyet eltüntetni  kelle-
ne. Ha valaki szólni mer ez ellen, arra
azonnal rásütik az antiszemita bélyeget...
A mostani kormánynak vannak ugyan si-
kerei, de az apátiába süllyedt magyar
közvélemény észretérítése, átformálása
nagyon hosszútávú kemény feladat még.
Még az egyházi iskolákban is probléma,
hogy  a fiatalabb tanár-nemzedék még
részben marxista szellemben írt tan-
könyvek alapján szerezte diplomáját. Az-
tán itt vannak a gazdasági globalizáció-
val járó problémák, nem is szólva az
ökológiai romlás következményeiről.

A kisunokám éppen ma, nagyanyja
nevenapján 8 éves. Lesz-e neki és nemze-
dékének jövője?!

Pethe Ferenc, Mosdós

Megjelent a 2002-es Pápai Évkönyv 

Vatikán: Február 9-én, szombaton délelőtt
Angelo Sodano bíboros, államtitkár bemutat-
ta a szentatyának a 2002-es Pápai Évkönyvet.
Az ünnepi bemutatón jelen volt többek kö-
zött: Leonardo Sandri érsek, az államtitkár-
ság általános ügyei részlegének helyettes ve-
zetője, Vittorio Formenti, az egyház statiszti-
kai központi hivatalának megbízottja, az Év-
könyv, az Annuario Pontificio szerkesztésé-
ben közreműködő munkatársakkal és a komp-
lex nyomtatási munkálatokat kivitelező Vatikáni
Nyomda műszaki és kereskedelmi igazgatója.

A szentatya köszönetet mondott az év-
könyvért és megköszönte az új kiadásban
közreműködő személyek értékes munkáját.
A Pápai Évkönyv rendkívül értékes adatbá-
zis, névtár, amely tartalmazza a katolikus egy-
ház adatait, a bíborosok, az egyházmegyék, a
vatikáni hivatalok, az egyházi képviseletek, a
szerzetesrendek évről évre kiegészített és
kijavított névsorát.

Az új Annuarióban közölt adatok szerint a
Szentszék jelenleg 174 országgal tart fenn
szabályos diplomáciai kapcsolatokat. A múlt
év során 161 új püspök kapott kinevezést. A
világ 6 milliárd 47 millió lakosából egymil-
liárd 50 millió a katolikus, ami 17,3 százalék-
nak felel meg. Földünk katolikusának 49,4
százaléka az amerikai földrészen él, Európá-
ban 26,7 százalék, a legkevesebb katolikus,
0,8 százalék Óceániában van. A püspökök
összlétszáma a világon 4541, a papoké 405
ezer, akik közül 265 ezer egyházmegyei szol-
gálatban áll. A fogadalmas szerzetestestvérek
55 ezren vannak, a szerzetesnők száma meg-
haladja a 800 ezret. Az állandó diakónusok
száma közel 28 ezer. A papok száma keveset
emelkedett az előző évhez képest, míg jelen-
tősebb mértékben növekedett az állandó
diakónusok, a világi misszionáriusok és a ka-
tekéták száma. 1978 óta fokozatosan emel-
kedett a papnövendékek száma, a legnagy-
obb növekedés Afrikában, a legkisebb pedig
Európában volt. VR/MK 

*
Anyanyelvűkön olvashatják a Bibliát

Jelentős anyagi támogatásuk mellett
elkészült a Biblia cigány nyelvű fordítása -
adta hírül a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia sajtóirodája. A Szent Jeromos Kato-
likus Biblia Társulat a világon elsőként a tel-
jes Szentírást lefordította cigány nyelvre. Az
Újszövetség már a nyomdában van, és hama-
rosan meg is jelenik: A teljes Biblia egy éven
belül kerülhet a boltokba.

*  
Szent Hedvig ereklyéje Egerben - 

Kiállítás és hangverseny

Hatszáz év után hazatért szülőföldjére
Krakkóból Szent Hedvig, Nagy Lajos leánya,
amikor a magyar származású lengyel királynő
gyűrűsujj ereklyéjét február 24-én, vasárnap
elhelyezték az Egri Minorita templomban.

A litvánok keresztény hitre térítőjeként
tisztelt szent ereklyét Franciszek Macharski
bíboros, Krakkó érseke adta át az egri főszé-
kesegyházban tartott szentmise keretében a
minorita atyáknak.Az ünnepségen Vilniusból
érkezett delegáció is jelen volt. Macharski
bíboros magyarországi látogatása alkalmá-
ból, találkozott Paskai László bíboros prímás,
Esztergom-budapesti érsekkel.

SZÁJRÓL  SZÁJRA
Vidám történetek

II. János Pál pápa üdvözlete 
Szent Hedvig ereklyéjének átadása alkalmából:

Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr!
Az Egri Főegyházmegye, a Minorita Atyák-
kal együtt, ünnepélyes keretek között ünnep-
li meg Szent Hedvig királynő ereklyéinek át-
vitelét. Őszentsége II. János Pál pápa öröm-
mel értesült e számára is kedves eseményről,
hogy ily módon szeretett városa, Krakkó ta-
lálkozik Eger városával, s hogy Nagy Lajos
magyar király leányának ereklyéi immáron
magyar földre, hazaérkeznek. Szent Hedvig
élete kiváló példája annak, mennyire összefo-
nódott Kelet-Közép-Európa népeinek törté-
nete, már az elmúlt századokban is.

*
Megérkezett Magyarországra 

a Szent Gellért ereklye 
Az előzetes terveknek megfelelően január

18-án megérkezett Budapestre Szent Gellért
csontereklyéje Olaszországból. Az ereklyét a
magyar állam képviseletében Semjén Zsolt
államtitkár (NKÖM) ünnepélyes keretek kö-
zött adja át Osztie Zoltánnak, a Belvárosi Fő-
plébániatemplom plébánosának. Az ereklyét
a híveknek húsvét előtt, Virágvasárnap előtti
szombaton mutatják be, ekkor szentelik fel
majd az új kegyoltárt.

Szent Gellért lábszárcsont ereklyéje már
1992 óta Magyarországon van a szegedi Foga-
dalmi templomban, Gellért csanádi püspök-
ségének emlékére. MK 

Ma süteményekről szeretnék mesélni.
Hiszen még nem is olyan régen a bécsi-
budapesti jelentette a közép-európai cuk-
rászatot. Bár a francia, a spanyol, az olasz
sütemények is híresek, de az igazi „béke-
beli” különlegességek a bécsi-budapesti
kreációk nevével azonosulnak. A világot
meghódító Dobos-torta, a Rigó Jancsi, a
Stefánia-szelet ma is a XIX. század han-
gulatát idézi - néha joggal, néha anélkül -
mert például a híres cigányprímás - Rigó
Jancsi - csak 1906-ban kedveskedett sze-
relmének, Chimay Caramon hercegné-
nek a róla elnevezett süteménnyel. A-
hány készítési módja, annyi „története” is
van ennek az édességnek. Legyen most
elég annyi, hogy a cukrászdák, vendéglá-
tóhelyek kínálatában 1910 körül jelent
meg, valamint, hogy nevével a „Rigó
Jancsival” cukrászdát is neveztek Buda-
pesten. Maga a „cukrász” kifejezés szin-
tén a XIX. század szülöttje. Széchenyi Ist-
ván használta először „Hitel” című mun-
kájában 1830-ban. Addig ugyanis „tseme-
ge-tsináló” volt e mesterek neve. A Do-
bos-torta szintén abból az időből szárma-
zik, mint azt egy a mai napig fennmaradt
számla igazolja 1895-ből. Nem mintha
ekkor ismerkedett volna Magyarország
az édességekkel. Ezek története a közép-
korig megy vissza. Már Mátyás király
udvarában is foglalkoztattak édességké-
szítő specialistákat. A keleti édességeket
pedig a törökök ismertették meg velünk.
Készítőik „üzletüket” magukkal hordoz-
ták, vándorárusok voltak. A cukrászok a

XVIII. századtól fagylaltot is készítettek,
melyet abban az időbon „fagyos”-nak, vagy
„hideg nyalat”-nak neveztek.A XIX. század
második feléig a cukrászok választéka sok-
kal szűkebb volt mint manapság, tevékeny-
ségük mégis szélesebb körű. Készítettek
cukorkákat, befőtteket, díszmunkákat, cso-
koládét. Mindezek a műhelyükben  készül-
tek. Sütemény kínálatuk 3-4 féle tortára, lin-
zerre, habsüteményre korlátozódott.

Német nyelvterületen olyan sütemé-
nyeink is elterjedtek, melyeknek Magyar-
országon nyoma veszett. Ilyen például, a
„Kossuth-kifli”. A hagyomány szerint
Kossuth Lajos a mai Ruszwurm elődjétől
- ki a Richter Lénárd nevet viselte -
rendelte, ha édességre támadt kedve. Saj-
nos hiteles adat erről nem maradt fenn,
mint arról sem, hogy ez lett volna a kor-
mányzó kedvenc édessége. Nevét inkább
az iránta érzett tisztelet adta. Ezzel ma-
gyarázható, hogy a külföldi üzletek - már
ahol - ezzel a névvel kínálják ma is.

Vízvári Mariska - a két világháború kö-
zötti időszak népszerű színésznője - a pol-
gári háztartásban igen hasznos szakács-
könyvet írt. Ebből vett idézettel bú-
csúzom mára: „A jó gazdaasszonynak
olyannak kell lenni, mint a pacsirtának,
frissnek, ébernek és mindenekfelett
vidámnak, zengő dalos szavúnak.” Az
ilyen háziasszony persze felülmúlja, ken-
terben veri a legjobb süteményt is! 
Közreadta 

Ramsay Győző

Két tavaszi vers

SÁRGA SZíNEK

A kerítés mellett forzíciák,
a pázsiton ezer kákicsvirág,
kákicsvirág közt pelyhes kislibák.
Ó, aranysárga, sugaras világ!

MINEK MONDJAM?

Kinek jelentsem, hogy nő már a nap,
eresz-csurrantó szél a völgybe csap.
Kinek mondjam: hallod a drága neszt? 
A cinke nyírfánkon pengetni kezd...

Áprily Lajos (1887-1967)

EURÓPÁNAK SZÜKSÉGE VAN 
A KERESZTÉNY GYÖKEREKRE

Március elsején megkezdte munkáját az
európai konvent, az a fórum, amelyen lehet,
hogy új terv születik a földrész integrációját
illetően. Eddig a vallási közösségek képvi-
selői nem kaptak meghívást az összejövetel-
re. A római székhelyű Zenit hírügynökség in-
terjút készített Jacques Le Goff-fal, a közép-
kor egyik leghíresebb kutatójával, aki leszö-
gezte: Európát nem lehet a kereszténység
nélkül megérteni.

Le Goff kifejtette: Európa a IV. században
jelenik meg, a Római Birodalom népeinek és
a barbároknak az összeolvadásával, hála a
kereszténységnek. A jogi struktúra a római
törvényre épült. A kánonjog is alapvetően
fontos a középkorban.Az a tény, hogy az egy-

ház fenntartotta saját maga számára a tör-
vényhozás jogát bizonyos területeken, mint
például a házasságkötés esetében, bizonyos
időszakban vitathatatlanul a haladást je-
lentette. A lateráni zsinat például 1215-ben
előírta, hogy a nő beleegyezése szükséges a
házasság érvényességéhez. Ez kétségtelenül
kedvezett a női méltóság elismerésének, és
elméletben a férfiak és nők egyenjogúságát
mondta ki. Európa legfőbb ideológiai alapja
a kereszténység. Természetesen más alkotó-
elemek is hozzájárultak az európai eszmei-
ség megalakításához, amelyeket a keresz-
ténység gyakran magáévá tett. „A görög gon-
dolatvilágra utalok, különösen a kritikai szel-
lemre, az etikának, a demokráciának tulajdo-

nított jelentőségre. Utalok a római jogra,
amely Európa egyik alapvető eleme. Sajnos a
kereszténység képtelen volt arra, hogy le-
küzdje a már a Római Birodalomban meg-
lévő megosztottságot, különösen, ami Kelet
és Nyugat viszonyát illeti. A nyelv, majd a
kormányzás különbözősége még hangsúlyo-
zottabbá vált, amikor Konstantinápolyba he-
lyezték át a fővárost. Az ellentétet még job-
ban kiélezte a latin és a görög-ortodox egy-
ház megosztottsága. Ez ma is az egyik prob-
léma: ahhoz, hogy Európa létrejöjjön, túl kell
végre jutni ezen az ellentéten.”

A francia történész idéz az evangélium-
ból: „Add meg a császárnak, ami a császáré.”
Szerinte ez a legszebb ajándék, amit Krisztus
a keresztényeknek adott. „Nézzük meg köze-
lebbről, hogy mi történik azokban a teokrati-
kus országokban, amelyekben nem válik kü-
lön az állam és az egyház. Mindkettőnek sza-
badságra van szüksége. Európában konflik-
tusokat és nehézségeket tapasztaltunk meg,
de végül eljutottunk egy olyan rendszerhez,
ami működik: ez sikerének alapvető eleme.”
Jacques Le Goff úgy véli: a tér megszervezé-
sének komoly problémája, hogy a holnap Eu-
rópája államok szövetsége legyen-e, vagy egy
nagy közösség, amelyben kifejeződésre jut-
nak a regionális szükségletek. Európa nagy-
on szerencsés. Jelentős demográfiai és gazda-
sági eszközökkel rendelkezik egy viszonylag
szűk, de jó fekvésű térségben. Nagy földrajzi
változatossággal van megáldva, amely lehe-
tővé tette a nagy kulturális különbözőség fej-
lődését: egyedülálló eset a világban, amelyet
meg kell őrizni. Az uniformizmus nem lehet
megvalósítandó eszme. Sajnos a Brüsszeli Bi-
zottság gyakran vétett ezen a téren. Már a
XIII. században a pármai Salimbene megje-
gyezte Krónikájában, hogy a domonkos ko-
lostorok sör-és borkolostorokra voltak fel-
osztva. Ezek olyan kulturális különbözősé-
gek, amelyeket tiszteletben kell tartani.
„Nem értem, egyesek miért állítják szembe a
nemzeteket Európával? A valóságban egyál-
talán nem állnak ellentétben egymással, mi-
vel egy időben születtek. Ezért hiszem, hogy
a nemzetek az európai egység megteremtésé-
nek legszilárdabb és abszolút szükséges alap-
jait képezik. Természetesen nyitott nemze-
teknek kell lenniük, amelyek mentesek a na-
cionalizmusoktól, és amelyek készen állnak
rá, hogy delegálják szuverenitásuk egy ré-
szét. A híres francia történész rámutatott: az
új Európa alapító atyáinak - olyan keresz-
tény politikusok, mint Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi vagy Robert Schumann -
erőfeszítései ellenére ma a szekularizált de-
mokrácia került előtérbe. Európa kénytelen
összehangolni egymással különböző öröksé-
geit, különösen, ami a kereszténységet és a
szekularizációt illeti. Ezt részben a rene-
szánszból, de még inkább a felvilágosodásból
örökölte. Az európai állampolgároknak fel
kell fegyverezniük magukat bátorsággal és
meg kell valósítaniuk kulturális, szociális és
gazdasági modelljüket, amely tiszteletben
tartja a társadalmi vívmányokat. Az egyház,
amely számos tévedéséért bocsánatot kért,
gyakran volt közömbös a munkások érdekei-
vel szemben. „Anélkül, hogy elmenne Porto
Alegre-be, a Szociális Világfórumra, ma mu-
tassa meg bátorságát és hallassa hangját:
váljon a társadalmi haladás egyik központjá-
vá. Életbe vágóan fontos lenne Európa szá-
mára, és csodálatos tervet jelentene” - mon-
dotta a Zenitnek adott interjújában Jacques
Le Goff francia történész. VR/MK 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot,
hogy rövidítsen a beküldött kéziratokon.  

A szerkesztőség

Köszönjük, ha megújítja az Életünk
előfizetését!    

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

AZ ÉLETÜNK előfizetési árát kérjük helyi 
terjesztőinkkel (misszióinkkal) rendezni! Csak a
kiadóhivatalból postázott újságok előfizetését
kérjük az „Életünk” müncheni postabank
számlájára befizetni.

A szerkesztőség
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

MAGYAR KATOLIKUS
FŐLELKÉSZSÉG

Landwehrstr. 66 · 80336 München
Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 
Email: eletuenk@gmx.de

*
Felelős kiadó:

a Magyar Katolikus Főlelkészség
Főszerkesztő: Dr. Cserháti Ferenc

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Frank Miklós, Ramsay Győző, 
Szamosi József (olvasó és tördelő

szerkesztő) és Vincze András.
*

Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHE KATHOLISCHE
DELEGATUR

Landwehrstr. 66 · D-80336 München
Chefredakteur: Dr. Cserháti Ferenc

Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 

E-mail: eletuenk@gmx.de

*
Abonnement für ein Jahr: 15,–– Euro

11 Exemplare 
nach Übersee mit Luftpost US$ 50,––

*

ELŐFIZETÉS:

Az életünket a helyi magyar lelkészek
terjesztik, ők küldik szét, náluk is kell

előfizetni! Tengerentúlra, vagy ahol
nincs magyar lelkész, oda a

kiadóhivatal küldi az újságot.

1 példány ára: 1.50 Euró
Előfizetési ár egy évre  15,-Euró

Tengerentúlra US$ 50,-

BANKSZÁMLÁNK: 

Ungarische Katholische Delegatur, 
Sonderkonto „ÉLETÜNK”.

Postbank München
Konto-Nr.: 606 50-803 – BLZ 700 100 80

*
Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETüNK

Druck: AMPER DRUCK GmbH
WERBE-DRUCK Verlag Hammerand

GmbH
Hasenheide 11, 

82256 Fürstenfeldbruck

Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET
MELLÉKELTÜNK.

„Tétény”
UNGARISCHE SPEZIALITÄTEN

M. GONDA
Kreitmayrstr. 26 – 80335 München

Telefon: (089) 1 29 63 93.
DM

Szürkebarát    7,80
Tokaji Hárslevelű 8,60
Chardonnay 7,80
Villányi Rosé, Kékóportó 9,80
Villányi Kékfrankos 10,80
Hajosi Cabernet 15,50
Villányi Couvee                              19,50
Egri Bikavér 8,60
Tokaji Szamorodni 12,50
Tokaji Asszú 3 puttonyos 20,—
Tokaji Asszú 4 puttonyos 23,-––
Unikum 33,-––
Cseresznyepálinka                   1   liter 31,—
Barackpálinka                         1   liter 31,—
Tarhonya, kocka, cérnatészta   1   kg 7,-––
Tészták  250 g     1,95
Májas-, véres hurka, disznósajt     kg 16,-––
Tokaszalonna 15,-––
Házi kolbász 21,-––
Száraz kolbász                        1 kg    25,—

l HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!l
Hirdetéseket csak a hirdetési díj
b e f i z e t é s e  u t á n  közlünk!

HIRDETÉSEK

MÜNSTER-PADERBORN-OSNABRÜCK-i
Egyházmegyék: Miséző helyek: Hagen, Men-
den, Arnsberg, Osnabrück, Bielefeld, Marl,
Münster. Érdeklődni: Ft. Bagossy István, Ung.
Kath. Mission, Middelfeld 24,  D-48157 Müns-
ter-Handorf. Telefon (0251) 32 65 01

PASSAU-i Egyházmegye: Misézőhely:
Passau: Érd.: Ft.  Szabó Árpád, Kirchenplatz
1, D-94032 Passau, Telefon: (0851) 24 96.

ROTTENBURG-STUTTGART-i Egyház-
megye: Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-
Horkheim, Balingen-Frommern, Ludwigs-
burg, Böblingen, Reutlingen, Schwäbisch
Gmünd, Eislingen. Érdeklődni: Ft. Horváth
János, Pfizerstr. 5, D - 70184 Stuttgart. E-mail:
ung.kath.mission.stuttgart@t-online.de
http://home.t-online.de/home/ung.kath.missi-
on. stuttgart Misézőhelyek:Konstanz, Mark-
dorf, Weingarten, Heidenheim, Friedrichs-
hafen, Singen, Munderkingen, Ulm,
Schwenningen, Biberach, Bad Waldsee, Leut-
kirch. Érdeklődni: P. Gyurás István SJ, Irmen-
truderstr. 14/B,  D-88250 Weingarten. Telefon:
(0751) 586 76 Fax: (0751) 485 32

WÜRZBURG-i Egyházmegye: Miséző hely:
Würzburg. Érdeklődni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Kardinal-Döpfner-Platz 7, D-97070
Würzburg. Telefelon: (0931) 38 62 43

NORVÉGIA: P. Teres Ágoston SJ, Munker-
udveien, 52, N-1165 Oslo. Szentmise minden
hónap első vasárnapján 14-kor a Szent József
kápolnában (Akersveien 4). Telefon/fax.:
0047/22744 124

OLASZORSZÁG

Róma: Msgr. Dr. Németh László főlelkész,
Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese,
Via Giulia 1, I-00186 Róma   Telefon:
0039/06/684-261

SVÁJC 

Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm.
Katholische Ungarnmission, Winterthurer Str.
135, CH-8057 Zürich, Tel.: 0041/0227910458
Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Rainmatt-
str. 18, CH-3001 Bern, Telefon: 0041/31/381 61
42/031/61-381 54 45

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3.  vasár-
napján. Telefon: 00 41/22/7910458

Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4.
vasárnapján. Telefon: 00 41/21/6478 678. Ft.
Popa Péter, Telefon: 0041/26/425 42 06
Fribourg: P. Dr Mehrle Tamás OP, főlelkész,
szentmise minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, az  Orsolyiták templomában, (rue
de Lausanne). Telefon: 0041/26/32 26 097

BEATRIX PANZIÓ *** HOTEL
Budapest, 1021 Széher út 3. 
Tel./Fax: 0036-1-3943-730
www.beatrixhotel.hu
Szeretettel várjuk, családias panziónkban,
zöldövezetben, de közel a centrumhoz.
Szállodai színvonal, kedvezőbb áron! 
Programszervezés. Zárt autóparkoló! 

Budapesten, az Andrássy úton, az Operánál
felújított, csendes, másfélszobás lakás haza-
látogatóknak kiadó. Telefon: (D) 89/937-888.

Személy és árufuvarozás Magyarországra.
Elfogadható áron, megegyezés szerint, háztól-
házig. Telefon: D-0049-07034-62580.

BALATON, Badacsony környékén panorámás
és kálimedencei telkek és házak eladók. Továbbá
Magyarország minden környékén is vannak ingat-
lanaink. MvS Immobilien, 0049 – (0)3303-40 9898,
0049 – (0) 177 37 818 00, illetve immobilien@van-
suntum.de, www.van-suntum.de

ERDÉLYBE utazás luxus-kisbusszal kívánt
helységekbe. Ideális nyugdíjasoknak és uta-
zóknak sok csomaggal. Utazás Bükre, Hévíz-
vagy Budapestre. München, Telefon fax: (D)
+89/69 99 85 17, 089/67 05 618 ill. 0172/84 25
288. (H) 0036-1-341 59 55.

Fényképes társközvetítés magyarországiak,
erdélyiek és a világ más országaiban élők
számára. H-1074 Budapest, Csengery u. 23.
Tel/Fax: (H) +36-(30)24 28 960, (20) 92 66 466
ill. www.elender.hu/~infotars/

Leinformált, és eü. vizsgálati eredményekkel
rendelkező, magyarul beszélő házvezető- és házi
beteggondozó nőket biztosítok. Farkas Judit,
Telefon: 0036-30-9442 044. M A G Y A R   B O R O K ,  P Á L I N K Á K

N A G Y   V Á L A S Z T É K B A N !
Olcsó áron raktárról – kérje árlistánkat!

JOSEF UDVARHELYI, Tel.: (0911) 4 72 01 50.
KEPLERSTR. 2, D-90478 NÜRNBERG

Református istentisztelet Münchenben:
Reisinger Str. 11 

minden hó 2. és 4. vasárnapján, 11 órakor.

Dr. Schulte – Dr. Frohlinde, ügyvédi tanácsadás
minden jogi kérdésben.

Schwarz Annemarie, hites tolmács és fordító
német / magyar nyelven.

Tel.: 0211/44 22 40, Fax: 0211/44 28 16

A  HIRDETÉSEK  SZÖVEGÉÉRT, 
STILUSÁÉRT  A  SZERKESZTŐSÉG

NEM  FELEL! 

Hévíz-Dobogómajor üdülőfaluban kétszemélyes
luxusapartman örökös üdülési joga augusztus elején
(32. hét) RCI-cserelehetőséggel eladó a koppen-
hága-i nagykövetségen. (Dánia). 5.200 EURÓ.
Telefon: (0045) 39-63-16-88 Kemény.

Eladó! Tolnai: „Világtörténelem” (1910), tíz kötet,
régi Herendi-porcellán, faliórák, és Brehm: „Az
állatok világa” (7 kötet.). Telefon: 0711 /474 225

Gyöngyi – 46 éves, férjezett, két gyerek. Levele-
zőpartnert keresek a világ minden részében. Hobbyk:
judo, tánc, könyvek, utazás stb. Levélcím: Gyöngyi
Damó-Hansen, Seesenerstr. 20, D-40595 Düsseldorf

Gyulai termálfürdőtől 300 m-re parkövezetben für-
dővendégeknek szobák kiadók (külön fürdőszoba,
SatTV, teakonyha, zárt parkoló). Telefon: (H) 0036-
66/461- 161.

Zalaegerszegen, (Hévíztől 40 km-re) igényes,
panorámás házak, 280 és 160 m2 eladók 185.000,- és
145.000,-  EURÓ áron! Telefon:( H) 0036 20-9266216.

Budán közel a várhoz és a metróhoz,
modern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó.
Telefon: (CH) 01 341 46 24 vagy 091 743 20 34.

HAZALÁTOGAT MAGYARORSZÁGRA? 

A napsütéses Dél-Alföldön szeretettel várjuk a
szegedi, családias Marika Penziónkban, és az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közelében
található, történelmi hangulatú „Krónikás” Park
Fogadóban, összkomfortos szobákkal, házias étele-
kel és széleskörű programválasztékkal.
Telefon/fax: 0036-62/443-861és 00-36-62/269-311;
http://www.tiszanet.hu/kronikaspark 

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
Hirdetési díjak

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként, kb. 40 betű   3,60 Euró

„Jelige” - postaköltség 3,60
Üzleti-, nyereséges hirdetés soronként 5,50
nagybetűs (kétsoros) sor 11,00 
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %,- hatszori
hirdetésnél 20 % ,- ill. egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

Hazai- erdélyi és felvidéki honfitársainknak kedvez-
ményes árat számítunk, soronként:   800,- Ft

A hirdetések befizetésének határideje 
legkésőbb a hó 10-ig!

HELIOS  PANZIÓ BUDAPEST 
Budai, zöldövezeti, csendes panzió,
melytől a belváros 1 buszjárattal 15 perc
alatt megközelíthető, zárt parkolóval,
komfortos szobákkal várja vendégeit.
H-1121 Budapest, LidérH-1121 Budapest, Lidérc u. 5/a. c u. 5/a. 
TTeell/fax:/fax: 36-1-246-46-58 ill.246-26-4536-1-246-46-58 ill.246-26-45
e-mail: e-mail: rroomheli@matavnet.huoomheli@matavnet.hu

www.heliospanzio.hu

Kéziratokat kérjük lehetőleg 
e-mailen küldeni: eletuenk@gmx.de

57 éves, 162 cm magas, elvált, magyar származá-
sú, ápolt, jól szituált müncheni hölgy keresi egy
kulturált, nem komplikált, melegszívű, vidám, fia-
talos, szabad gondolkodású, nem dohányzó úr
ismeretségét kb. 60 év körül. Jelige: Zsuzsa

Eladó: Fonyódon, földszinti bútorozott lakás 3
szoba, konyha, 69 m2 közp.fűtés, víztől 1 km-re.
T.:0046-157-31211.

Ausztria, Burgenland Thermeregion, Bad
Tatzmannsdorf. Eladó 6 szobás kertes házunk.
Privát.T.:0043-3353-8977

Svájci egészségnevelő keres prevenciós, kor-
rekciós mozgáskultúra programjához képviselőt.
Tipity Mária Tel.: 0041-76-3901201

Karlsruhe-i, fiatalos férfi, 39, szeretne megis-
merkedni magyarokkal.Etzel-7@gmx.de vagy jeli-
ge „tolerancia”

Budapesti 39 éves ápolónő, beteggondozást és
háztartási munkát vállal magyar családnál. Tel.:
0036-1-2222342

Münchenben szeretném a tarokk-és doppel-
kopf-kört megerősíteni.Tel.:Ebner 089-5808368.

NÉMETORSZÁGBÓL (csak onnan) keres
magaskorú német állampolgár, 174 cm/86 kg,
német nyugdíjas magyar feleséget, elsősorban
Münchenből, 60-70 éves korig, akinek bérlakása
van számomra. Öröklakásom van Bp.-en és Dél-
spanyolországban. Áttelelésre alkalmas apart-
manom is van. Válaszát telefonszámmal „A sírig
Veled” jeligére a kiadóba várom.

Mária 47 éves, 16 éves kislánnyal, szeretne
házasság céljából, korban hozzá illő, komoly férfivel
megismerkedni. Cím: Géczi Mária, Mácsai S. 3.fsz.3,
H-4026-Debrecen.

ANGLIA: 
London: Msgr. Tüttő György főlelkész, Duns-
tan´s House, 141, Gunnersbury Avenue, GB-
London W3 8LE, Telefon./fax: 0044/20/8992 2054

AUSZTRIA: 
Bécs: Ft. Hegyi György, Ungarische Röm.
Kath. Seelsorgeamt, Döblergasse 2/30b, A-
1070 Wien, Telefon/fax: 0043/1/526 49 72 

Pázmáneum, Msgr. Veres Árpád, rektor, szent-
mise: minden szombat este 18.30, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, Tellefon: 0043-1-317 36 56 

Burgenland/Alsóőrött:
Pfarramt Unterwart, Ft. Dr. Galambos Ireneus
OSB, Telefon: 0043/ 33/527 108 

Grác: szentmise minden vasárnap 10 órakor
Griesplatz 30. sz. alatt a Welsche-Kirche-ben,
Schönau Gürtel 41, Ugri Mihály gondnok, Tel.:
0043/316/68 35 08; 

Innsbruck: minden hónap 2. vasárnapján,
Richard Wagner Str. 3., Dr. Magda Szilveszter
diakónus, T.: 0512/204 103 

Linz: Misézőhelyek: Linz, Wels. Érdekl.: Ft.
Szabó Ernő, Senefelder Str. 6., A-4020 Linz,
Tel.: 0043/732/342-586

Salzburg: Szentmise havonta egyszer,  vasárnap
12 órakor az Orsolyita-zárdában, Aigner Str.
135, változó dátummal. Érdeklődni: Schwarz
Mária, Telefon: 0043/662/820 139

BELGIUM
Brüssel: Ft. Urban Imre, Mission Catholique
Hongroise, Rue de´l Arbre Bénit 123, B-1050
Bruxelles/XL/ Telefon/fax: 0032/2/64 85 336,

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel-
kész, Amonier Hongroise, Rue des Anglais
33., B-4000 Liege, Telefon: 0032/ 4/22 33 910

FRANCIAORSZÁG 
Párizs: Msgr. Molnár Ottó főlelkész, szentmise
minden vasárnap 11-kor. Mission Catholique
Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-75010
PARIS, Telefon/fax.: 0033/1/42 08 61 70;  
http://perso.club-internet.fr/mppi/missionhu

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 74 rue du Grand-Roule,
F-69110 Ste Foy-les-Lyon, 
Telefon: 0033/7/850 16 36

NÉMETORSZÁGBAN

AUGSBURG-i Egyházmegye: Miséző he-
lyek: Augsburg és Neuburg a. D. Érdeklődni:
Ft. Báthory Lajos. Telefon: (0821)22 92 838.

BAMBERG-EICHSTÄTT-REGENSBURG-i
Egyházmegye nürnbergi székhellyel: Miséző
helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Lands-
hut, Nürnberg, Regensburg, Straubing,
Neuburg a. D.: Érdeklődni: Ft. Bárány József,
Ung. Katholische Mission, Tuchergartenstr. 2/A,
D-90571 Schwaig. Telefon: (0911) 507 57 96

ESSEN-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Duisburg, Essen, Neukirchen-Vluyn, Érdek-
lődni: Ung. Kath. Misson, Steeler Str. 110, D-
45139 Essen. Telefon: (0201)28 47 40 vagy
Kölnben: (0221) 23 80 60. 

FREIBURG-TRIER-SPEYER-i Egyházme-
gyék Karlsruhe-i székhellyel: Miséző helyek:
Mannheim, Offenburg, Kaiserslautern, Trier,
Saarbrücken, Freiburg, Baden-Baden,
Karlsruhe, Pforzheim, Freiburg, Strassbourg,
Mulhouse, Colmar. Érd.: Ft. Dr. Szabó József,
Ung. Kath. Mission, Schneidermühler Str. 12i,
D-76193 Karlsruhe. Tel./Fax: (0721) 687215

BERLIN-i és HAMBURG-i Főegyházmegye
Hildesheim-i Egyházmegye: Miséző helyek:
Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck,
Braunschweig, Bremen. Érd. Hamburgban: Ft.
Rasztovácz Pál, Ung. Kath. Mission,
Holzdamm 20, D-20099 Hamburg, Tel.: (040)
25 077 83; Berlinben: Nagy Iván, Ung. Kath.
Kirchengemeinde Szent Erzsébet, Bundesallee
106, D-12161 Berlin, Telefon: (030) 859 67 036,
Fax: (030) 851 25 93.

KÖLN-i Főegyházmegye: Miséző helyek:
Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Bergisch-
Gladbach: Érdeklődni: Ft. Lukács József, Ung.
Kath. Mission, Thieboldgasse 96, D-50676
Köln. E-mail: lukacs@web.de Telefon: (0221)
23 80 60. Fax: 0221/232120
http://www.Ungarnzentrum.de

LIMBURG-FULDA-MAINZ-i Egyházme-
gye  frankfurti székhellyel: Miséző helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,
Darmstadt, Giessen. Érdeklődni: Ft. Takács
Pál, Kath. Ung. Gemeinde, Ludwig -
Landmann-Str. 365, D-60487 Frankfurt.
Telefon: (069) 24 79 50 21

MÜNCHEN-FREISING-i főegyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim. Érdek-
lődni: Ft. Merka János, Ung. Kath. Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
(089) 982637, 982638, FAX: (089) 985419. E-
mail: ukm_muenchen.de; http://www.erzbis-
tum-muenchen.de/ungarische-mission

MAGYARNYELVŰ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Időnként közöljük a magyar lelkészségek
telefonszámát és  címét, ahol érdeklődni lehet
magyarnyelvű szentmisék helye és ideje után. 


