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XVI. Benedek pápa üzenete

a Béke Világnapjára (1.)

Az új év kezdetén szeretném mindenki-
nek eljuttatni õszinte jókívánságomat,
üzenetemmel szeretnék békét és reményt
kívánni minden embernek az egész vilá-
gon. Közös elmélkedésünk témája, amit
üzenetem címéül választottam, és ami a
szívemhez különösen is közel áll: az em-
beri család: a béke közössége.

1. Az egyének közösségének elsõ meg-
jelenési formája éppen az, ami egy férfi
és egy nõ egymás iránti szeretetébõl fa-
kad, akik úgy döntenek, hogy örökre
eggyé lesznek, hogy együtt új családot
alkossanak. Ám a Föld népei is arra hi-
vatottak, hogy szolidáris és együttmûkö-
dõ kapcsolatokat létesítsenek egymás-
sal, minthogy az emberiség egyetlen csa-
ládjának tagjai: „Az összes nemzet
ugyanis egy közösség, közös az eredetük,
hiszen Isten népesítette be az emberi
nemmel a föld színét (vö. ApCsel 17,26),
és ugyanaz a végsõ céljuk is: Isten.”

Család, társadalom és béke

2. A férfi és nõ házasságán alapuló
természetes család mint az élet és a sze-
retet bensõséges közössége, „a személy
és a társadalom »humanizációjának« el-
sõdleges helye” , „az élet és a szeretet
bölcsõje” . Ezért joggal nevezzük a csa-
ládot az elsõ természetes közösségnek,
„isteni intézménynek, mely valamennyi
társadalmi szervezõdés prototípusa, a
személy életének alapját alkotja.”

3. Valóban, az egészséges családi élet-
ben megtapasztaljuk a béke néhány alap-
vetõ alkotóelemét: a testvérek közötti
igazságosságot és békét, a szülõk által
megtestesített tekintély szerepét, a gyen-
gébb családtagok – kicsik vagy betegek
vagy idõsek – szeretetteljes szolgálatát, a
kölcsönös segítségnyújtást az élet szük-
ségleteiben, a másik elfogadásának és –
ha arról van szó – a megbocsátásnak a
készségét. Ennél fogva a család az elsõ és
pótolhatatlan nevelõ a békére. Nem meg-
lepõ tehát, hogy a családban elkövetett
erõszak különösen is elfogadhatatlan.
Amikor azt mondjuk, hogy a család „a
társadalom elsõ és eleven sejtje”, akkor
lényeges dolgot állítunk. A család azért is
a társadalom alapja, mert lehetõvé teszi,
hogy meghatározó tapasztalatokat sze-
rezzünk a békérõl. Ebbõl következik, hogy
az emberi közösség nem mondhat le arról
a szolgálatról, amit a család végez és
nyújt. Hol érezhetné meg jobban a formá-
lódó ember a béke sajátos légkörét, mint
abban a „fészekben”, amit a természet
készít számára, ahonnan származik. A
család szókincse: a béke szókincse. Min-
dig ebbõl kell merítenünk, hogy ne felejt-
sük el a béke szókincsét. A nyelvezet át-
alakulásával a társadalom nem veszítheti
el azt a „nyelvtant”, amelyet minden
gyermek elsajátít az édesanya és az édes-
apa gesztusaiból és tekintetébõl, még mi-
elõtt megtanulná a szavaikból.

4. Mivel a család kötelessége, hogy
tagjait nevelje, sajátos jogokkal rendel-
kezik. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyi-

2008: A BIBLIA ÉVE

Amint arról az anyaországi egyházi és világi média hírt adott: a katolikus, a
református és az evangélikus Egyház a 2008. esztendõt a Biblia évének nyilvání-
totta. A közös kezdeményezés célkitûzése, hogy az Egyháztól elidegenedett és
oly sokféle szempont által vezérelt közéletben közösen megszólaltassák a ke-
reszténység alapüzenetét, ami azonos a Biblia üzenetével, az Evangéliummal.
Erre bátorít mindannyiunkat a Biblia évének mottója is: „Boldog, aki olvas-

sa...” (Jelenések könyve 1,3) Az alábbiakban aMagyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia ezzel kapcsolatos körlevelét közöljük.

1. „Sokszor és sokfélekép-
pen szólt Isten az õsatyákhoz
a próféták által, most a végsõ
idõkben pedig Fia által szólt
hozzánk” (Zsid 1,1). Amint a
Betlehemben született gyer-
mekben Isten megtestesült
Fiát imádjuk, úgy a Szent-
írásban mi, keresztények Is-
ten Szavát, Isten Igéjét tisz-
teljük. Hisszük és valljuk,
hogy az ószövetségi jövendölések Isten
ígéretei voltak, amelyek Jézus Krisztus-
ban teljesedtek be: Õ a Szentírás megérté-
sének a kulcsa. Az ember sok mindent
megtudhat a világról, fölismerheti még Is-
ten létét is, azonban Isten üdvözítõ tervét
csak az Õ kinyilatkoztató szavából ismer-
hetjük meg.

Hosszú évszázadokon keresztül ké-
szítette elõ az ószövetségi kinyilatkozta-
tás az Üdvözítõ útját, kirajzolódott a
Megváltó alakja, a Megváltóé, aki meg-
szabadítja népét, aki végül is az egész
emberiségnek békét és boldogságot sze-
rez: kiengesztelõdést Istennel és kien-

gesztelõdést egymással. En-
nek a Messiásnak az alakja
Izaiás prófétánál mint szen-
vedõ szolga jelenik meg,
amit késõbb maga Jézus is
vállal. Jézus élete, csodái,
mûködése, majd megváltó
kereszthalála és feltámadása
meggyõzték a tanítványokat
arról, hogy benne telje-
sedtek az ószövetségi ígére-

tek. A feltámadás után maga az Üdvözí-
tõ világítja meg az emmauszi tanítvá-
nyoknak az Írások értelmét. Õk pedig
úgy emlékeztek erre vissza, hogy lángolt
a szívük, amikor ezt hallották. Ilyen
öröm töltötte el az elsõ keresztény kö-
zösséget, amikor a föltámadás fényében
megértették, hogy Isten ígéretei Jézus-
ban teljesedtek be. A keresztények azu-
tán Krisztus életét, tanítását, csodáit, ha-
lálát és feltámadását örömhírként adták
tovább. Hittek abban, hogy Jézus aMeg-
váltó és az Úr. Ezt az örömhírt pedig ha-
marosan írásban is feljegyezték. Az elsõ

(Folytatás a 7. oldalon)

A LOURDES-I EMLÉKÉV

Szeplõtelen fogantatás ünnepén, decem-
ber 8-án ünnepélyes szentmise keretében
megnyitották a világhírû francia kegyhely,
Lourdes fennállásának 150. évfordulóját
ünneplõ emlékévet. A Szentatya, elfogad-
va számos fõpásztor és világi hívõ kérését,
különleges teljes búcsút engedélyezett a
150 éves jubileum alkalmából. Az emlékév
néhány kiemelkedõ eseményére XVI. Be-
nedek pápát is várják.

Lourdes kezdettõl fogva nemzetközi
zarándokhely volt – fogalmazott Jacques
Perrier, Tarbes és Lourdes püspöke a
Kathpress hírügynökségnek adott inter-
jújában. Idõközben pedig Jeruzsálem és
Róma mellett a harmadik legfontosabb
zarándokhely lett a világon. Abban is kü-
lönbözik más zarándokhelyektõl, hogy a
betegek itt különösen kivételes helyet
kapnak – mondta a püspök.

Az utóbbi 150 évben több mint 7000
gyógyulást regisztráltak az irodában, kö-
zülük azonban csak 67-et ismert el Egy-
házunk tudományosan nem magyarázha-
tó gyógyulásnak. Az Egyház feltételei e
tekintetben mindig is nagyon szigorúak
voltak: akkor ismeri el megmagyarázha-
tatlannak a gyógyulást, ha a betegség
gyógyíthatatlan; ha szervi eredetû vagy
baleset idézte elõ, illetve ha a gyógyulás
spontán, tényleges és tartós.

Súlyos esetekben Theillier minden or-
vossal konzultál, aki jelen volt Lour-
desban az esetleges csodás gyógyulásnál.
Ezután a beteg, azaz a gyógyult dosszié-
ját bemutatják a lourdes-i „nemzetközi
orvosi bizottságnak”, amely minden
õsszel ülésezik, és amely kétharmados
többséggel dönt az ügyekben. A szavazás
eredményét ezután közvetítik az illetékes
egyházi hatóságnak. A folyamat 5-tõl
akár 15 évig is eltarthat.

Lourdes napjaink egyik legjelentõ-
sebb zarándokhelye. Minden évben több
millió zarándok érkezik a Pireneusokban
található 16 000 fõs kisvárosba, köztük
több tízezer beteg és fogyatékos ember.
Franciaországban Párizs után Lourdes-
ban a legmagasabb a vendégéjszakák
száma: 2006-ban hatmillió volt, a szállo-
dák vendégágyainak száma 32 000. A ju-
bileumi évben mintegy 8 millió zarándo-
kot várnak Lourdes-ba. o(Folytatás a 6. oldalon)

A lourdes-i bazilika
Épült: 1876-ban

POSTVERSAND
MÜNCHEN

Lapunk elérkezett negyvenedik évé-
hez, és ez elegendõ ok arra, hogy egy
pillanatra megálljunk és visszapillant-
sunk az elmúlt évtizedekre, amelyek
alatt immár nemcsak egy, de megközelí-
tõen másfél emberöltõ telt el, ha a Ma-
gyar Nyelv Értelmezõ Szótárát követve
azt véljük, hogy ez „annyi idõ, amennyi
egy-egy emberi nemzedék felnövekedé-
séhez, kifejlõdéséhez szükséges (25-35
év)”. Ez alatt a negyven év alatt nemcsak
az olvasók személyes életében, de nem-
zetünk életében is korszakos változások
következtek be, Hazánk immár több,
mint másfél évtized óta szabad és füg-
getlen ország, a magyar nép maga dönti
el, hogyan és milyen politikai feltételek,
életkörülmények között akar élni, és ha
ezek kedvezõtlenek, érte nem mások,
hanem maga felelõs. Tõle függ, hogy ez
a felelõsség hogyan jelentkezik, javára
vagy kárára. Ebbe mi, Nyugaton élõ ma-
gyarok nem szólhatunk bele, noha ma-
gyarokként magunk is érdekeltek va-
gyunk abban, hogy hazánk hogyan él és
merre halad.

Az Életünk, mint a nyugat-európai
magyar katolikusok lapja csak azt kíván-
hatja, hogy a nemzet fejlõdjék, polgárai
biztonságban és szabadságban éljenek,
életviszonyaik javuljanak és az ország
élén olyanok álljanak, akik képesek a
nemzet hajóját kedvezõ irányba kormá-
nyozni. Érdekelt abban, hogy az orszá-
got kik és merre vezetik, kellõen biztosí-

tottak-e az állampolgári jogok, köztük a
vallásszabadság és benne a katolikus hit-
elveknek megfelelõ élet lehetõsége. A
katolikus sajtónak ebben is felelõssége
van és ebbéli felelõsségérõl nem feled-
kezhetik meg még akkor sem, ha az or-
szág határain kívül mûködik és elsõren-
dû feladata az idegenben élõ katolikus
magyarok tájékoztatása, eligazítása, is-
mereteinek növelése. Az elmúlt évtize-
dek alatt tanúi lehettünk annak, hogy la-
punk e feladatát maradéktalanul teljesíti.
Teszi ezt azon elsõrendû felelõsségén
kívül, amely a külföldi létbõl fakad és a
nyugat-európai magyar katolikusok hit-
életének nemcsak megtartását, de folya-
matos elmélyítését írja elõ.

A negyvenedik évfordulón érdemes
elgondolkodni az elvégzett munkán és
elért eredményeken, vagy akár kudarco-
kon. Az idõsebbeknek azért, hogy fel-
idézhessék az eseményeket, a fiatalok-
nak azért, hogy megismerjék õket és lás-
sák, elõdeik mit tettek.

A második világháború utáni évek-
ben, különösen az ötvenhatos magyar
forradalmat követõ idõkben mind erõ-
sebbé vált a magyar katolikus sajtó
iránti igény. Újnak ez nem volt nevez-
hetõ, hiszen ha felidézzük a háború utá-
ni németországi magyarok – akkor még
emigráció – életét, feltûnhet, mily erõs
volt a vágy és törekvés a katolikus ma-
gyarok közötti írásbeli érintkezés, nép-

(Folytatás az 5. oldalon)

AZ EMBERI CSALÁD:

A BÉKE KÖZÖSSÉGE
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A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia 2008 január 1-jén körlevélben
fordult a hívekhez, amelyben „protes-
táns testvéreinkkel együtt” meghirdet-
te a Biblia évét. Szövege lapunk elsõ ol-
dalán olvasható.
A körlevél részletesen megindokol-

ja a kezdeményezést, mindenekelõtt
azzal, hogy a Szentírás a keresztények
számára Isten szava, az Õ üzenete az
emberiséghez. Ez vonatkozik az Ószö-
vetségre éppúgy, mint az Újszövetség-
re: „a két szöveg egyetlen és szerves
egységet alkot. Az Ószövetség az Újszö-
vetségben bontakozik ki, az Újszövetség
pedig benne rejlik az Ószövetségben...
Összetartoznak, mint az igéret és a be-
teljesedés.”
Az Egyház hite szerint a Biblia a

Szentlélek által sugalmazott szerzõk írá-
sait tartalmazza, õrzõje és hiteles magya-
rázója az Egyház.
A továbbiakban a körlevél rámutat,

hogy a Szentírás „keresztény életünk
alapja”, de egyben az európai kultúra
forrása és az emberiség közös értéke.
Külön jelentõsége mindenki számára,
hogy „életformáló útmutatást ad” és ez-
zel választ azokra a kérdésekre, amelyek
az embernek, a modern embernek is, a
lelkén égnek. „Nélküle Jézus Krisztust
nem ismerhetjük meg”, márpedig Õ a
kereszténység alapja és központja.
Ez alkalommal nem olvasóink feltett

kérdései foglalkoztatnak bennünket, ha-
nem inkább olyanok, amelyek a Biblia
kapcsán olvasóinkban felmerülhetnek és
amelyeknek döntõ szerepük lehet abban,
hogy valaki hogyan áll a Szentíráshoz.
Vitathatatlan tény ugyanis, hogy a kato-
likus híveknél a Szentírással való rend-
szeres foglalkozás széles körben csak az
utóbbi évtizedekben kezdett terjedni. Így
aztán nemcsak a „Jehova tanúi”, akik
mint szekta a másik végletbe estek, ha-
nem protestáns testvéreink is joggal vet-
hették a szemünkre, hogy Isten szavát
nem ismerjük, legalábbis nem eléggé. E
jelenség hátterében az áll, hogy a Biblia,
mint a keleti kultúrkörben többezer év-
vel ezelõtt keletkezett írásgyûjtemény, a
szaktudással nem rendelkezõ olvasó szá-
mára könnyen félreérthetõ, de minden-
esetre nehezen érthetõ szövegeket tartal-
maz. Tekintettel arra, hogy ilyen félreér-
tések több esetben, fõként az elsõ keresz-
tény századok folyamán, tévtanokhoz
vezettek, az Egyház – a nyomtatás felfe-
dezése elõtt – elõnyben részesítette a
szóbeli magyarázatot, de még késõbb is
elõírta a kommentárral, hivatalos ma-
gyarázattal ellátott Szentírás-kiadásokat.
Míg protestáns testvéreink, Luther és
Kálvin nyomán „felfedezték” a Bibliát,
addig a katolikusoknál ez a klérusra, a
szakemberekre maradt.

A Szentírás Isten szava?

Igen, ez ma is alapjában véve a ke-
reszténység álláspontja. Ebbõl nagyon
sokáig azt a következtetést vonták le,
hogy ez a bibliai szöveg minden szavára
vonatkozik: azt úgy kell elfogadni,
ahogy ott áll. Ha valaki mást állít, hiteha-
gyott, eretnek és az életével játszik – így
volt a középkorban. Márpedig a termé-
szettudományos ismeretek fejlõdése so-
rán felismerésekre tett szert az emberi-
ség, amelyek a Biblia földközpontú vi-
lágképével nem voltak egykönnyen
összeegyeztethetõk. Ilyen volt például a
Galilei-ügy: kinek volt igaza? Annak,
aki azt állította, hogy a Föld kering a Nap
körül, vagy annak, aki a Bibliára hivat-
kozva biztosra vette a Nap mozgását –
napkeltétõl napnyugtáig. Galilei életben
maradt és végülis az õ álláspontja kere-
kedett felül, mert a pápa is mellette fog-
lalt állást. De ilyen eseteknek kellett elõ-

adódniuk, hogy az illetékesek belássák, a
Biblia nem természettudományos érte-
kezés, hanem vallásos igazságok közlé-
se. Ugyanez vonatkozik a Szentírásban
elõforduló történeti adatokra, rendkívüli
események leírása, számadatokra.

Sugalmazott-e a Szentírás?

Ez a kérdés csak részben különbözik
attól, hogy Isten szava-e a Biblia. A mó-
dot érinti, ahogy Isten mondanivalóját
közli az emberrel. A kereszténység vall-
ja, hogy a Szentírás a Szentlélek sugal-
mazására íródott. Persze nem úgy, mint-
ha a Szentlélek diktálta volna a szöve-
geket az egyes bibliai iratok szerzõinek
(szószerinti verbális sugalmazás), ha-
nem – meghagyva az illetõk szabadsá-
gát, egyéni stílusát, ismereteit, beállí-
tottságát – sajátos módon bizonyos
vallási igazságok közlésére, hangsú-
lyozására indította õket (tartalmi, reális
sugalmazás).
Hogy melyek a sugalmazott iratok, az

fokozatosan vált tudatossá az Egyház-
ban. Ami az Ószövetséget illeti, a fiatal
keresztény közösség gyakorlatilag a ko-
rabeli zsidóság által használt szent köny-
veket átvette. Az újszövetségi iratok ese-
tében, amelyek az elsõ század végére
mind megíródtak, az Egyház már a 2.
század elején rendelkezett egy listával,
amely az elfogadott, (kánoni) újszövet-
ségi iratokat tartalmazta (például Mura-
tori töredék). Ezen a késõbbiek során
már alig történt változtatás. Ennélfogva
már akkor világosan megkülönböztették
ezeket a kereszténység általánosan elfo-
gadott, „hivatalos” szövegeit a késõbb
nagy számban íródott úgynevezett apok-
rif („elrejtett”) írásoktól, amelyek tartal-
muknál vagy koholt néven író szerzõjük-
nél fogva nem tartoztak az Egyház által
elismert szent könyvek közé.

A Biblia miért oly jelentõs?

Ha arról értesülünk, hogy nincs az
emberiségnek egyetlen könyve, ame-
lyet annyi nyelvre fordítottak volna le,
mint a Bibliát, és annyiszor és akkora
példányszámban jelentették volna meg,
mint a „Könyvek könyvét”, ha számba
vesszük, hogy mintegy 1500 Biblia-for-
dítás forog közkézben, akkor jogos a
kérdés: mi indokolja ezt a hallatlan nép-
szerûséget?
Eltekintve attól, hogy a Biblia a val-

lástörténeti kutatás számára rendkívül
gazdag anyagot szolgáltat – az Ószövet-
ség könyvei a Krisztus elõtti évezred
különbözõ szakaszaiban keletkeztek, de
az Újszövetség is két évezredes múltra
tekint vissza – lényeges szempont, hogy
ma az emberiség egyharmada a keresz-
ténység valamilyen formájával, néha
nagyon lazán, de összeköttetésben áll.
Márpedig a kereszténység lényegét
csak a Szentírásból lehet megismerni,
mégpedig azt, hogy Isten maga belépett
az emberi történelembe Jézus Krisztus

révén, hogy az embernek megmutassa a
boldogulása útját.
A Szentírásból értesül az ember Isten-

hez fûzõdõ kapcsolata történetérõl, a tra-
gikus töréstõl, amely azt sokáig beárnyé-
kolta és amelyet az emberré lett Isten
közbelépése hozott rendbe. A Bibliából
teszünk szert olyan ismeretanyagra Is-
tennel, az Õ lényegével, a világra és az
emberre vonatkozó szándékával kapcso-
latosan, amelynek ez az egyetlen forrása.
Amit Isten az emberrel közölni akart, ezt
nevezik „kinyilatkoztatás”-nak, a Bibliá-
ban található. A hívõ keresztény számára
ennélfogva a Szentírással való foglalko-
zás, az elmélyülés benne, nagy segítség a
személyes viszony kialakításában, az Is-
tenre irányuló élet, a Hozzá való közele-
dés megvalósításában. A Szentírást ol-
vasva egy olyan Rend tárul az ember
szeme elé, amely átfogja az egész koz-
moszt: a „makrokozmoszt”, tehát a vi-
lágmindenséget és a „mikrokozmoszt” ,
az ember világát, amelyben a társadalmi,
szociális, embertársi vonatkozások épp-
úgy szerepelnek, mint az egyéni problé-
mák és azok megoldása. Az a csodálatos
ebben a Rendben, hogy végülis minden
összefügg és Isten szeretetébe torkollik.
A Biblia nem bölcs mondások gyûjtemé-
nye – ilyeneket is talál az ember benne
jócskán – , hanem egy organikus, Isten
alkotta világ és élet együttese.

Hogyan olvassuk a Szentírást?

Ha egyszer ráébredünk, hogy az éle-
tünkbõl valami nagyon fontos hiányzik,
ha a Bibliának nincs benne helye, akkor
az elsõ dolgunk nyilvánvalóan az lesz,
hogy beszerzünk legalább egy Újszövet-
séget, lehetõleg kis formátumban, hogy
zsebre is lehessen tenni. Vonaton, villa-
moson, orvosi váróban lehet nemcsak
képeslapot nézni, hanem a Szentírásban
is lapozgatni. Az ember sok érdekes ap-
róságot fedez fel benne.
A Biblia nem detektívregény, amit az

elsõ betûnél kezd az ember és addig olvas-
sa, mígnem ott áll a szó: Vége. Természe-
tesen jó, ha az ember idõvel az egészet át
tudja tanulmányozni. De nem az a lényeg,
hogy az ember egyszerre sokat olvasson,
hanem, hogy amit olvasott, azon elgondol-
kozzék. Szabad imádkozni is: ha Isten szól
hozzám, nem árt, ha válaszolok is.
Az Egyház mindenesetre nemcsak

ajánlja a Szentírással való foglalkozást,
hanem jó példával jár elöl: a napi szent-
misében valamilyen részletet felolvas.
Ezek az Adoremus füzetekben, amelyek
havonta közlik a mise-szövegeket, meg-
találhatók és még magyarázattal is szol-
gálnak. Elõfizethetõk az Új Embernél.
Végül még két megjegyzés:
1. Ha valamelyik szöveget nem ér-

tem, ne hagyjam annyiban, hanem ér-
deklõdjem valakinél, aki ért hozzá, pél-
dául egy papnál.
2. Ha kezdetben nem fûlik a fogam a

Szentírás-olvasáshoz, ne hagyjam abba:
elõbb vagy utóbb rá fogok jönni az ízére
és akkor a legkedvesebb olvasmányom
lesz. Ezt kívánom szívbõl minden ked-
ves olvasónknak.

Frank Miklós

I.
Általános szándék: Hogy a pszichi-

kailag hátrányos helyzetûeket ne szo-
rítsuk az élet peremére, hanem tart-
suk tiszteletben, és szeretettel segítsük
abban, hogy méltó módon éljék fizikai
és társadalmi állapotukat.

Februárra esik a betegek világnapja;
ezért a betegségnek egy-egy arculata, a
betegeknek valamelyik csoportja kerül
imádságos elmélyülésünk középpontjába.

Megdöbbentõ adat, szinte hihetetlen:
az értelmi fogyatékosság valamilyen fok-

ban az emberek egyötödét sújtja (persze
jóval többet a fejlõdésben elmaradott or-

szágokban). Krisztus hívei és a hívek kö-

zösségei februárban igyekeznek megélni
szolidaritásukat ezzel az egy és egyne-

gyed milliárd emberrel.
Számos országban még nem létezik

idevonatkozó törvényhozás vagy jól ki-

épített lélekegészségi program. Ugyan-

akkor véget nem érõ fegyveres összecsa-

pások dúlnak, természeti katasztrófák
pusztítanak, terrorizmus szedi az áldoza-

tait, és mindez tartós lelki megrázkódta-

tásokat okoz.
Fejlett országokban felismerjük, hogy

az erkölcsi értékek válsága súlyosan
érinti sok ember lelki egészségét (növeli
a magányosságérzést, aláássa a társa-

dalmi összetartozást, kezdve a család-

dal, az élet peremére szorítja a minden-

féle betegségben szenvedõket).
Szerencsére nem hiányzik a tisztes

emberségtõl és az Evangéliumtól ihletett
erõfeszítés arra, hogy hátrányos helyze-

tû testvéreinket felkaroljuk. Ez igazában
nem képes egyetemesen és hatékonyan
ellensúlyozni az önzésbõl vagy megve-

tésbõl, nemtörõdömségbõl eredõ eluta-

sításukat. Mégis arra ösztönöz, hogy te-

gyünk valami nagyot (vagy szerényet).
Alapvetõ dolog, hogy magukat a szenve-

dõket segítsük tartásra, Isten és Krisztus
iránti bizalomra. Ha intézményekben
vagy otthonokban élnek, látogassuk és
szeressük õket.

A betegek világnapja a szenvedõkkel
kötendõ szolidaritás kegyelmét kínálja
nekünk. Ez az év egyben Szûz Mária
lourdes-i megjelenésének 150. évfordu-

lója is; a betegek gyógyítójával, a szo-

morúak vigasztalójával, a szeretetre
méltó anyával való bensõséges találko-

zásunk elmélyülésének áldott idõszaka
lehet. Jézus, a kereszten ég és föld közé
emelve, mindenkit magához vonz (Jn
12,32) a kölcsönös szeretet szenvedélyes
vágyával; átszúrt oldalából vér és víz fo-

lyik (Jn 19,34), a keresztség és az Eucha-

risztia kegyelme; szeretetben fog össze
mindnyájunkat: a lelki egészségükben
meggyengülteket, a gondviselõiket, az
értük imádkozó valamennyiünket.

II.
Missziós szándék: Hogy az Istennek

szentelt élet intézményei, melyek a
missziós országokban oly szépen vi-
rágzanak, újra felfedezzék missziós
dimenziójukat, és (hûen az evangéliu-
mi tanácsok gyökeres választásához)
nagylelkûen tanúsítsák és hirdessék
Krisztust a világ végsõ határáig.

Napjainkban sok olyan új jelenség-

gel szembesülünk, amelyek egyfelõl a
teljesebb élet reményét, másfelõl a szen-

vedés, sõt a halál félelmét keltik ben-

nünk; haladás és szabadság – új rab-

szolgai alávetettségek és keserves
összecsapások (személyek, nemzetek,
népek között). Ebben a „világfaluban”
egy megszentelt élet intézménye tagjá-

nak lenni feszültséggel jár a vágyott és
keresett emelkedettség meg a megélt el-

lentétek és kegyetlen küzdelmek között;
keserves és üres horizontalizmus kísért.

Az Istennek szentelt személyek a re-

mény és a végsõ beteljesedés szellemében

LENNE EGY KÉRDÉSEM...
A Biblia éve

IMASZÁNDÉKOK
Februárra

(Folytatás a 4. oldalon)

P. Izmindy Antal magyar orato-
riánus szerzetes január 6-án ünne-
pelte aranymiséjét Bresciában, a
Padri della Pace közösségben. A ju-
biláns 51 évvel ezelõtt, 1956-ban ke-
rült Bresciába, amikor egyéves ta-
nulási lehetõséget kínáltak fel neki.
Az olasz nyelvû szentmisén az olasz-
országi magyar közösségek képvise-
lõi is részt vettek, Bolognából, Ró-
mából, és Milánóból Németh László
fõlelkész vezetésével, aki a szentmi-
se végén köszönte meg P. Anto-
niónak mindazt, amit az Olaszor-
szágban élõ magyar hívek lelkipász-
tori szolgálatáért végzett 50 éves pa-
pi mûködése alatt.
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A MÁTYÁS-TEMPLOM MÚLTJA ÉS JÖVÕJE

A jelek szerint csúszik a Mátyás-templom felújítása, és az eredeti, 2010-es dá-
tum helyett várhatóan 2012-ben fejezõdnek be a munkálatok. A tulajdonosi jo-
gokat gyakorló plébánia szerint az eredeti, 2010-es befejezési dátum részben fi-
nanszírozási, részben technikai okok miatt vált tarthatatlanná. Az biztos, hogy
2008-ban folytatják a külsõ munkálatokat, a tetõ rekonstrukcióját pedig befeje-
zik. A Zsolnay-gyárban készült 150 ezer új, mázas cseréppel cserélik le a régie-
ket, amelyek amúgy szintén a pécsi gyárban készültek.

Februárban döntenek arról, hogy a
szinte már veszélyessé vált templomto-
rony megerõsítését milyen technológiá-
val végezzék. A kövek különleges vegy-
szeres megerõsítését már kipróbálták, a
laboreredményeket analizálták, de a be-
ruházó és kivitelezõ még nem döntötte
el, hogy a kõcsere helyett ezt a megol-
dást választja-e. A torony statikai állapo-
ta miatt a külsõ burkolóköveket önállóan
álló állványzatról restaurálják, a torony
stabilizálását azonban belülrõl végzik. A
templom belsejében végzendõ munkák a
tervek szerint a legkorábban csak 2008
utolsó hónapjaiban kezdõdhetnek el. A
rekonstrukció költsége 6,4 milliárd fo-
rintot tesz ki, amelyet az állam fedez. A
plébánia az állami finanszírozásból ki-
maradt munkák elvégzésével járul hozzá
a felújításhoz: ilyen a harangrekonstruk-
ció, a múzeumi berendezések, és a tu-
risztikai fejlesztések. Ezek költsége vár-
hatóan eléri a 200 millió forintot, így
megvalósulásuk pályázati segítség nél-
kül elképzelhetetlen.

Rá is fér mindez az õsi templomra,
amelynek az alapítása a múlt ködébe
vész. Amikor Budáról 1686-ban elmene-
kültek a törökök, Esterházy Pál nádor új
fõoltárt emeltetett, az erre vésetett felirat
szerint a templomot Szent István király
alapította 1015-ben. Noha eddig még
nem került elõ olyan oklevél, amely ezt
alá tudná támasztani, több tudósunk
meggyõzõdése, hogy már jóval a tatárjá-
rás elõtt állt itt egy Mária-templom.
Mindezt a Gellért-legenda is alátámaszt-
ja, amely szerint a szent püspököt
1046-ban ebben a Mária-templomban
ravatalozták fel, majd ideiglenesen itt te-
mették el. Egy másik középkori forrás
szerint ennek az elsõ templomnak az át-
alakításában vett részt Villard de
Honnecourt, az 1235–55 között Magyar-
országon élt francia építész. Minden-
esetre tény, hogy egy 1247. évi oklevél a
veszprémi püspök joghatóságát állapí-
totta meg az elsõ Mária-templommal
kapcsolatban. IV. Ince pápa pedig 1248-
ban a székesfehérvári prépost és kápta-
lan, valamint az esztergomi és a buda-
felhévízi keresztesek ellen vizsgálatot
rendelt el, mivel a Mária-templom jöve-
delmeivel jogtalanságokat követtek el.
Az is bizonyos, hogy a jelenlegi, Má-
tyás-templomként is emlegetett Nagy-
boldogasszony-fõtemplom épületét IV.
Béla király építtette 1255–69 között,
mégpedig két ütemben. Az is tény, hogy
Budapest legrégibb szobrait ekkor készí-
tették. A Béla-torony aljában ma is látha-
tók ezek az oszlopfõk. Az egymással
összefont nyakú sárkánnyal viaskodó ál-
latokat, a nyitott könyvet tartó csuklyás,
meg szakállas szerzetes alakját bárki
megnézheti. A templom kegyuraságát
IV. Béla leányára, Árpádházi Szent Mar-
gitra tekintettel, a domonkos apácák mar-
gitszigeti kolostorának adományozta.

Hazánk történetének számos, fontos
pillanata zajlott e falak között: itt tartotta
1279-ben a Kun László király megintése
végett összehívott budai zsinatot Fermói
Fülöp pápai legátus és Lodomér eszter-
gomi érsek, 1301-ben III. Endre halála
után ide vonult be Vencel cseh király, és
fiát, a tizenhárom éves ifjú Vencelt eb-
ben a templomban jelölték magyar ki-
rállyá. 1309-ben e falak között koronázta
magyar királlyá Károly Róbertet Gen-
tilis de Monteflorum bíboros, pápai legá-
tus és Tamás esztergomi érsek. A Velen-
ce elleni gyõztes hadjárat után 1412-ben

itt függesztették ki az ellenségtõl zsák-
mányolt hadi lobogókat, megválasztása
után 1438-ban Albert királyt, 1440-ben
pedig I. Ulászló királyt mutatták be itt a
nemzetnek. A diadalmas téli hadjárat
után 1444-ben I. Ulászló király és Hu-
nyadi János itt tartotta az ünnepélyes há-
laadást, hogy aztán néhány évvel ké-
sõbb, 1455-ben, már a haza védelme ér-
dekében Kapisztrán Szent János mond-
jon ugyanitt toborzó szónoklatot.

A IV. Béla által emelt templomot to-
vább szépítette Nagy Lajos és Mátyás
király. Érdekességként meg kell említe-
ni, hogy a déli harangtorony 1461–1470
közötti építését irányító Kassai István
mester a délkeleti pillérköteg földszint-
jén Hunyadi János, Mátyás és László
arcképeit is elhelyezte. Mátyás király
1461-ben Podjebrád Katalinnal, majd
1476-ban Aragóniai Beatrixszal tartotta
ebben a templomban az esküvõjét, ahol

1490-ben, II. Ulászló király koronázása
elõtt a Szent Koronát is õrizték.

A templom elsõ ábrázolása 1493-ból
maradt fenn. Azonban a fametszet alap-
jául szolgáló ezüstceruza-rajz minden
bizonnyal 1470 elõtt készült, ezen
ugyanis még nem látható az a déli ha-
rangtorony, amelynek az építését ebben
az esztendõben fejezték be.

Nagyjából eddig tartott a templom, és
népünk életének fényes korszaka is,
amelyet hosszú, sötét esztendõk követ-
tek. Mohács után a török ugyan nem fog-
lalta el Budát, de felgyújtotta a várost,
amely során a templom tetõszerkezete és
berendezésének nagy része elpusztult.
Aztán dzsámi lett belõle, lévén hogy a
török 1541-ben – amikor véglegesen bir-
tokba vette Budát – saját képére alakítot-
ta. Szentélyében mihrab-fülkét építettek.
Az 1686-os visszavételhez fûzõdõ le-
genda szerint az ostrom során a lõporto-
rony felrobbanása miatt megrepedt a fa-
la, és elõkerült az a Mária-szobor, ame-
lyet II. Ulászló király 1515-ben készítte-
tett. A törökök természetesen ezt rossz
elõjelnek tartották, és ebben nem is csa-
latkoztak, lévén hogy a várat nem sokkal
késõbb véglegesen elveszítették. A kö-
vetkezõ koronázás 1867. június 8-án tör-
tént, itt koronázta meg I. Ferenc József
királyt és feleségét, Erzsébetet, Simor
János bíboros-hercegprímás. Az ünnep-
ségek a budai királyi palota tróntermé-
ben kezdõdtek, ahol a nemzet nevében
megjelenõ képviselõk elõször felkérték
Ferenc Józsefet, majd Erzsébetet, hogy
engedjék magukat megkoronáztatni. Az
utókor által Szisziként is emlegetett, és
hazánkban még mindig népszerû Erzsé-
bet erre a kérésre magyarul így válaszolt:
„Örömmel teljesítem a nemzetnek önök
által nyilvánított kívánságát, s áldom az
isteni gondviselést, hogy e magasztos
percet megélnem engedte”. És még egy
adalék, amelyet nem szabad kihagyni, ha
a Mátyás-templomról beszélünk: a fõ-
szentély alatt található III. Béla kirá-
lyunknak és elsõ feleségének, Antiochiai
Annának a sírja.

Jezsó Ákos

Az Ausztriai Máltai Lovagrend szer-
vezésében 2007. november 30. és decem-
ber 2. között került sor a Szuverén Máltai
Lovagrend elsõ kelet-közép-európai regi-
onális konferenciájára. Ezekben az orszá-
gokban, szám szerint tizennyolcban a
Rend kreatív és egyéb segítséget nyújt a
rászorulóknak, (például M. M. Sz.).

Az összejövetel legfontosabb témái
voltak: a régiók egymás közötti kommu-
nikációjának serkentése, közös tervek
kivitelezése, nyílt vitákban megtárgyalni
a civil társadalom, az egészségügyi és
szociális szisztémák buktatóit, az Egy-
ház kapcsolata az ortodoxiával, különös
tekintettel a Rend karitatív mûködésével
kapcsolatosan (Délvidéken).

A konferencián mintegy 180-an vettek
részt, kimagasló érdeklõdést nyilvánított
az Egyház, számos érsek, kardinális és
nuncius jelenlétével, továbbá az érintett
országok Ausztriában akkreditált nagy-
követei, az Egyesült Nemzetek, illetve az
EU-Komisszió küldöttei, az Ausztriai
Karitász Elnöke, valamint a Rend
Nagymagiszteriumának teljes vezérkara,
élén Jean Pierre Mazery kancellárral.

A megnyitó szentmisét Msgr. Angelo
Acerbi érsek, a Rend prelátusa celebrálta.
A konferencia hivatalos angol nyelvû
megnyitóját követõen a Rend fõispotályo-
sa, von Boeselager adott részletes tájékoz-
tatást az elvégzett munkákról. Az érintett
országok szóvivõje, Ugron Imre magyar-
országi ispotályos aratta a legnagyobb si-

kert, aki remek elõadásban vázolta a múl-
tat, a jelenlegi akut gondokat, és szólt az
elkövetkezõ tervek közös megoldásairól.

Nagy érdeklõdés kísérte Erdõ Péter
kardinális beszédét, aki vázolta a kom-
munista diktatúrában elszenvedett egy-
házi veszteségeket. A mai napig is fenn-
álló óriási nehézségek ellenére, mégis si-
került tizenhét év alatt több mint száz
egyházi intézményt újra megnyitni (is-
kolák, öregotthonok, új templomok is
épültek).

A bíboros vázolta a Magyar Katolikus
Egyház és az ortodoxia közötti viszonyt.

A Magyar Máltai Lovagrend Szövet-
ségét Kállay Ubul Tamás alelnök és a két
ispotályos képviselte, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatot pedig a nemzetközi
hírnévnek örvendõ pápai prelátus, Koz-
ma Imre elnök, illetve Vecsei Miklós al-
elnök.

A térség „zászlóshajója” a magyar, te-
kintettel arra, hogy a logisztika terén ki-
magasló teljesítményt nyújt. A szolgálta-
tások sokrétûsége is jellemzõ, például a
fedél nélküliek, ingyenkonyhára szoru-
lók, kisebbségben élõk, mentális higiéni-
ára szorulók támogatása mellett TBC-
szûrõkocsit üzemeltetnek, gyógyászati
segédeszközöket szolgáltatnak (ágyak) és
javítanak.

Ezeket a feladatokat közel tizenkét-
ezer önkéntes látja el, nem egészen ket-
tõszáz alkalmazott mellett.

Baittrok László

MÁLTAI REGIONÁLIS KONFERENCIA

Várhatóan 2012-ben fejezõdik be a
Mátyás-templom felújítása

Terescsényi Ágoston 1931. január
25-én született Kecskeméten. (Nevét
külföldön rövidítette le Teresre). Közép-
iskolai tanulmányait a kecskeméti piaris-
táknál és a pápai bencéseknél végezte.
1949 õszén felvételt nyert a jezsuita
rendbe Budapesten, majd a szerzetesren-
dek feloszlatása után 1950-ben a Hittu-
dományi Akadámián filozófiát és teoló-
giát tanult. 1956-ban elhagyta Magyar-
országot, 1957–60-ig elõbb Burgosban
(Spanyolország) tanult, majd Frankfurt-
ban a St. Georgen Fõiskolán licenciátust
szerzett teológiából és Szentírástanból.
1959. július 31-én szentelte õt pappá
Joseph Reuss, mainzi segédpüspök
Frankfurt am Mainban, a Szent Berta-
lan-székesegyházban. Szentelése után
1960. októberig a frankfurti magyar lel-
készségen, utána pedig Münsterben
(Westfalia) volt kisegítõ káplán, ahon-
nan rendszeresen látogatta a Hollandiá-
ban élõ magyar híveket.

1961-ben elõljárói Oslóba küldték a
Norvégiában, Svédországban és Dániá-
ban élõ szórvány magyarok lelki gondo-
zására. 1961–71 között többször is meg-
látogatta õket. Huszonnégy skandináviai
városban misézett, gyóntatott, lelkigya-
korlatokat vezetett, temetett és keresz-
telt. 1967-ben norvég állampolgárságot
kapott és Róma kinevezte õt skandináv
missziós lelkésznek. E munka mellett
1971–81 között az oslói egyetem termé-
szettudományi karán tanult és 1981-ben
tanári oklevelet szerzett matematikából
és fizikából. Fõ kutatási területe a napfi-
zika, a kozmikus geofizika és kozmoló-
gia. 1984-ben, oslói szolgálata megtartá-
sa mellett megbízatást kapott Castel
Gandolfóban, a Vatikáni Csillagvizsgá-
lóban, ahol 1995-ig minden évben 8–9
hónapot dolgozott asztronómusként.
1995-ben a skandináv püspökök kérésé-
re és a paphiány miatt rendi elõljárói
Norvégiába rendelték és az oslói plébá-
nián lett püspöki káplán. Az országban õ
volt az egyetlen római katolikus pap, aki
norvég tanári oklevéllel rendelkezett.
Közben több városban magyaroknak is
tartott szentmisét, és továbbra is a Vati-
káni Obszervatórium társasztronómusa
maradt: írásaival, cikkeivel, elõadásaival
részt vett az asztronómusok munkájá-
ban. 1998. január 1-tõl Gerhard
Schwenzer oslói püspök hivatalosan ki-
nevezte a norvégiai magyarok lelkészé-
vé, mivel a magyar katolikusok száma az
elmúlt két évtizedben, fõleg az Erdély-
bõl érkezõ vendégmunkásokkal jelentõ-
sen emelkedett. Kinevezését a hívek kér-
ték, mivel mintegy 560 római katolikus
magyart tartanak számon az oslói és kör-
nyéki plébániákon. Norvégiai melléklet
elnevezésû körlevelével havonta értesíti
a lap 75 elõfizetõjét a magyar egyházi
élet eseményeirõl. Több elõadást tartott
Magyarországon. Fõ mûve: The Bible
and Astronomy, magyarul: Biblia és

ELMENT A PÁPAI
CSILLAGÁSZ

† P.Terescsényi Ágoston SJ
(P.Gustav Teres SJ) 1931–2007

Találkozás a Szentatyával

(Folytatás az 5. oldalon)
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Akarácsonyfamár nemáll a nappaliban,
de kint még mindig a tél és a hó uralkodik.
Ha kitekintünk az ablakon, pont rálátunk a
befagyott tóra. „ Milyen jó, gondoljuk,
hogy a kis Jézus meghozta karácsonyra a
rég kívánt és kivárt új korcsolyát.”
Gyönyörûen süt a nap a jégre. A bará-

tainkkal együtt korizunk, nevetgélünk,
feledve az iskolai nehézségeket, amikor
egyszerre csak zsuppsz, Pisti elesik. A
vállára, a jobbra, (pedig Pisti jobb ke-
zes!). Kati apukája beviszi a kórházba,
ahol sínbe teszik a karját. Aztán telefonál
a kis sebesült szüleinek, akik már jönnek
is fiukért. Nagy szerencséje volt a fiú-
nak, mert nem kellett megmûteni.
De legnagyobb szerencséje Pistinek a

jóbarátai voltak! Nem éreztették vele
egy percig sem, hogy õ most kevésbé jó

játszótárs, mint eddig. Ahol csak tudtak,
segítettek neki. Már iskolakezdés elõtt
találkoztak és naponta felváltva más-
más gyerek vitte az iskolatáskáját, segí-
tette le róla a kabátot, írta meg vele egy-
ütt a házi feladatot.
Gyorsan eltelt a három hét, mire meg-

szabadult a kötésétõl. A baleset ellenére
boldog volt. Boldog, mert tudta, hogy
nagyon szeretik õt barátai, és szívesen
vállalnak érte feladatot, akár kényelmet-
lenséget is. Ezen a télenmegtanulta Pisti,
hogy a karácsony tanítása nem csak aján-
dékokból és finom vacsorából áll, hanem
maradandó érték, mely egész évben az
emberek lelkében lehet. A leghatalma-
sabb ajándék a Szeretet, az egymás iránt
tanúsított segítség…

Sok szeretettel: Ági

Gyermekeknek

KARÁCSONY TANÍTÁSA EGÉSZ ÉVBEN
VELÜNK VAN

Jézus a pusztában 40 napi böjtölés
után megéhezik. Ekkor lép hozzá a kí-
sértõ. Képzeljük el, hogy éjszaka van.
Csak forgolódunk ágyunkban, szemünk-
re nem jön álom. Számolgatjuk a perce-
ket-órákat, minden csendes, mindenki
alszik, csak mi vagyunk ébren. A sötét-
ség, a magányosság szinte már elviselhe-
tetlen… Menekülni, szabadulni akarunk
ebbõl a kellemetlen helyzetbõl. Meg-
gyújtjuk a villanyt, bekapcsoljuk a rádi-
ót, körülnézünk a konyhában, altatót ke-
resünk.
A hétköznapok sivár pusztájában va-

gyunk. Ekkor lép mellénk is a kísértõ.
Megváltoztatni, átváltoztatni mindent,
ami kellemetlen, ami nyomaszt, amiért
aggódunk. De hogyan? Fájdalmainkat
tablettákkal, szeretetéhségünket nyugta-
tókkal, a nyomasztó csendet hangos ze-
nével, elégedetlenségünket lázas bevá-
sárlással…?

Jézus a pusztában… A történelem ég-
be ívelõ kötélpályáján egyensúlyozó em-
ber számára a legnagyobb veszély min-
dig a kisértõ marad. Amíg az elsõ ember,
Ádám, elbukik a gõg és az engedetlenség
csapdájában és milliókat ránt magával a
mélybe, ugyanakkor a második Ember,
Jézus, könnyedén lépi át a gonosz lélek
hármas bûvkörét: a kenyérkérdés, a kar-
rier és végül a birtoklási vágy nagy kísér-
téseit. Hamellénk lép a kísértõ, Jézus vá-
lasza legyen ami válaszunk is: Nem csak
kenyérrel él az ember, hanem Isten Igé-
jébõl is, és nem szabad kísértenünk Õt
azzal, hogy az életet félvállról véve min-
dig és mindenáron csak azt keressük,
ami kellemes, kényelmes és kifizetõdõ.
Imádnunk és szolgálnunk kell Istent, mert
csak így van értelme létünknek itt a föl-
dön és van örök üdvösségünk odaát, Nála,
az örök életben.(Mt 4, 1-11 nyomán)

Pál atya

Fiataloknak

KÍSÉRTÉSBEN

A TISZTA ÉLET SZÉPSÉGÉRÕL

Az Országos Lelkipásztori Intézet példa nélkül álló rendezvénynek adott ott-
hont nemrégiben. Lelkiségi mozgalmak, közösségek, ifjúsági lelkipásztorok,
missziós és iskolai modellek képviselõi jöttek össze, hogy arról beszéljenek: mi-
lyen útjai vannak a fiatalok körében a tiszta életmód népszerûsítésének. Errõl
kérdezte a Magyar Kurír Roska Pétert, a kezdeményezés egyik elindítóját.

– Tisztaság, tisztának lenni: ez a mai
világban, a mai fiatalok számára „ci-
ki”. Hogyan lehet mégis vonzóvá tenni
ezt az ideált?
– Az egyik út, amikor széles körben

felnyitjuk a szemeket, hogy a tisztaság a
normális, szép, értelmes életnek az útja.
Az ember meggyõzhetõ, ha logikusan
gondolkodik. Tomka Ferenc atya példá-
ul leíratja a fiatalok-
kal, hogy milyen
házasságban szeret-
nének élni, milyen
családot szeretné-
nek, és melyek az
ehhez vezetõ értel-
mes, logikus lépé-
sek. Az egyszerû
emberi ráció meg-
mutatja, hogy az
ember különbözik
az állattól, és a sze-
xualitásnak megvan az emberileg szépen
élhetõ formája. És ezt be is lehet látni. A
másik szempont a keresztények számára
fontos: tisztán látni azt, hogy ez Jézus
szándéka, és nem valamiféle ósdi prûd
elgondolás. Ahogy II. János Pál pápa
mondja, Krisztus megmutatja az ember-
nek, hogy ki az ember –márpedig õ hatá-
rozottan a tisztaságot kéri tõlünk. A ke-
resztény körben elharapózott parázna-
ságnak egyik gyökere az, hogy a szemé-
lyek nem figyelnek igazán Krisztusra és
az õ akaratára. A társadalomban széles
körben elterjedt paráznaságnak pedig az
az oka, hogy az emberek nem tudják,
nem is gondolnak bele, hogy mit csinál-
nak. Az a tapasztalatom, hogy amikor
nyíltan beszélek errõl a kérdésrõl a fiata-
lokkal, nem tabutémaként kezelik ezt,
hanem figyelnek és értelmes dolgokat
mondanak. Ha az ember kicsit megpedzi
ezt a kérdést, sok mindent képesek belát-
ni maguktól.

– A mai fiatalok közül sokan úgy áll-
nak hozzá ehhez a kérdéshez, hogy „ne-
kem ez így is jó”... Õket hogyan lehet
megszólítani?
– Az elsõ kérdés az, hogy tizenöt év

múlva is vonzó lesz-e számára? Aki
ilyen mentalitással éli fiatal éveit, nem
gondol bele, hogy a parázna életmódnak
milyen következményei vannak. Lehet,
hogy kínlódik, mert a szülei elváltak,
mert az apja hûtlen, mert problémák van-
nak a környezetében, mindezeket azon-
ban nem vetíti le odáig, hogy ha nem fi-
gyel arra, mit csinál a testével, õ is
ugyanilyen dolgoknak lesz a forrása. A
tiszta életformának az igazán vonzó ol-
dalát tanúságtételekkel lehet megmutat-
ni: „elmondjuk Neked, mit jelent ne-
künk, hogy tisztán járunk együtt.” Bíró
László püspök atya szokta mondani a
hittanórán: „próbáld ki, hogy két hétig a
kezét sem fogod meg, és meglátod, hogy
mennyivel többet tudsz meg róla szelle-
mileg, lelkileg!”

– Milyen formák, eszközök léteznek
ennek az életformának közvetítésére?
– Ezen a szakmai napon, a most kez-

dett együttmûködésben számba vesszük
a már létezõ eszközöket, másrészt meg-
próbáljuk megnézni, hogymilyen eszkö-
zökre van igényük azoknak, akik szeret-
nék továbbadni ezt a gondolatot. Kézen-
fekvõ eszközök a személyes beszélgetés,
elõadás, lelkigyakorlat, könyvek, inter-
neten elérhetõ szövegek vagy egyéb kép-
zések. Elõfordult már az is, hogy isko-
lákban a pedagógusok számára tartottak
továbbképzést. A mai mûhelymunka ta-
pasztalataiból pedig kiviláglott, hogy
azok a leghatékonyabb kezdeményezé-

sek, amelyek közösségépítõek, tehát
ahol nemcsak egy programot futtatnak
le, vagy valakiket kiképeznek egy speci-
ális szempontból, hanem közösséget
igyekeznek létrehozni, megerõsíteni.

– Ennek az ideálnak az átadásában
nyilván kiemelt szerepe lehet azoknak a
helyzeteknek, amikor kortárs fiatalok
adják át a tapasztalataikat egymásnak.

– Valóban, és ezt
itt is tapasztaltuk. A
Filia Közösség ta-
núságtételét vagy a
Regnum Chr is t i
„Tiszta divat” nevû
kezdeményezését
minden jelenlévõ ü-
dítõnek találta, fõ-
leg azért, mert ezek-
bõl látszott, hogy
„nemcsak mi öre-
gek beszélünk er-

rõl”. Alapvetõ pedagógiai elv, hogy a fi-
ataloknak kortársaik tudják jól közvetí-
teni az értékeket, de legalább ilyen fon-
tos, hogy a fiatalok a nevelõk, tanárok,
papok személyében is támaszt találja-
nak. Többek között ezért fontos szá-
munkra, hogy elsõsorban a vezetõket
fogjuk össze ebben az ügyben.

– Mi lesz a folytatás? Március végén
imakonferenciával folytatódik az, ami
most elkezdõdött.
– Pontosan még magunk sem tudjuk,

hogy kezdeményezésünkmilyen irányba
fog kiterjedni. Kaptunk egy jelet a Szent-
lélektõl, hogy valamit tennünk kellene.
Hogy azután kiben mit indít el az Úr, és
ki a maga helyén, módján kit fog meg-
szólítani, azt bízzuk Õrá! Nem mozgal-
mat akarunk alapítani, hanem engedni,
hogy a Szentlélek mozgasson bennün-
ket. Fontosnak érzem, hogy ne csak be-
széljünk és konferenciákat tartsunk. Itt
nem egy prekoncepcióról van szó, vagy
arról, hogymi „tudjuk a tutit” és elmond-
juk a másiknak, hanem együtt is imádko-
zunk. Oda kell figyelnünk arra, hogy Is-
tenmit akar, hol mozgatja meg a vizet…

Horánszky Anna

élnek; konkrét mindennapos életük vi-
szont a szerzés és a habzsolás állandó kí-
sértésével jár: egyre többet, egyre gyor-
sabban. Ha a kísértések fölébe tudnak
emelkedni, akkor életük igazi misszió, sõt
papi jellegû misszió. Azért imádkozunk
ebben a hónapban, hogy az ilyen életér-
zésük minél gyakoribb és minél erõsebb,
vonzóbb, hatásosabb legyen. Hogy éle-
tüknek feltámadás íze legyen, és hogy a
krisztusi élet bõségének (vö. Jn 10,10)
közvetítõi, csatornái legyenek.

Fiatal keresztény országokban gyak-
ran frissebb, egészségesebb, hatéko-
nyabb a megszentelt élet intézményeinek
jelenléte, mint például nálunk is. Havi
szándékunk éppen azt hangsúlyozza,
hogy az õ missziós dinamizmusuk kibon-
takozását kérjük Urunktól: azt, hogy
most õk vállalják fel a gazdag, túlcivili-
zált, elöregedõ országok misszionálását.
Ez azt is jelenti, hogy vállalják velünk
együtt civilizációs haldoklásunkat, nyis-
sák meg nekünk is a halálon túli élet re-
ményét, és ezzel földi életünk megújulá-
sát is. Legyenek a mi irgalmas szamari-
tánusaink, akik Krisztus erejével a
gyógyulás, az új életre támadás „ven-
dégfogadójába” vezessenek (felnyalá-
bolva vigyenek) minket.

Nagy Ferenc SJ

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

ÉLETMENTÕ KISPAP HALÁLA

A 29 éves kispap, Jeremy Gray az
egyházközség újévi tengerparti kirándu-
lása közben a sekély vízben sétált egy
hétéves gyermekkel, amikor zátonyüreg-
be zuhantak az új-kaledóniai Nouméa
közelében.
Az üreget a korábbi áradások miatt

rárakódott sártól nem vették észre. A
kispap az örvénylõ vízbõl a zátony szé-
lére tuszkolta a fiút, de utána nem fogta
meg a gyermek feléje nyújtott kezét.
„Tudta, hogy ha belekapaszkodna,
visszarántaná a gyereket a mélybe, és
mindketten megfulladnának. Végkime-
rülésig küzdött, hogy a partra lökje a fi-
út. Õ mentette meg az életét” – mondta
az egyik szemtanú.
Mire a fiú édesapja beugrott a vízbe,

hogy megmentse az eszméletét vesztett
Grayt, már késõ volt. Szemtanúk szerint
az örvényben kis híján az apa is megful-
ladt. A többiek végül kimentették a 27
éves apát, ám a kispap akkor már halott

volt. Az apát kórházba szállították, a fiú
sokkos állapotba került, de már mindket-
ten jobban vannak – adja hírül a The
New Zealand Herald.
Gray 1999-ben az egyházmegyei

szemináriumban kezdte, majd a marista
szemináriumban folytatta tanulmánya-
it. Papnövendékként így írt hivatásáról:
„Lelkem mélyén hívást éreztem a pap-
ságra, és ez a hívás egészen egyértel-
mûen Márián keresztül érintett meg.
2000 vége felé úgy éreztem, Isten egé-
szen személyesen rám szabott evangé-
liumi életformára hív… Mária lelküle-
tében, a róla elnevezett közösségben
akartam élni, amely arra törekszik,
hogy az õ pünkösdi lelkületét jelenítse
meg ma az Egyházban… Ma már vilá-
gosan látom, mi a hivatásom. Hálás
vagyok az Úrnak, hogy marista életre
hívott, és boldog vagyok, hogy egyre
inkább Õrá hagyatkozom.”

MK

Uram, néha már oly nehéz várni. Én is szeretném szívem vágyát követni,
mint mások, és szeretni valakit, aki nekem tetszik. Segíts, Uram, hogy szíve-
met fegyelmezzem, és türelmesen várjak! Legyen nekem elég az a boldog tu-
dat, hogy a szerelem tiszta forrásból ered, hisz Te vagy a szeretet!

De majd egy napon én is odaadhatom valakinek a szívemet, s vele a szere-
lemben egyesülve a család közösségében szolgálhatok neked. Add, hogy mél-
tó legyek ahhoz az emberhez, akit majd választani fogok! Fegyelmezett életet
akarok élni, hogymegóvjam szívemet, s a szerelmet soha be nemocskoljam!

Uram, ha nagyon nehezemre esik a várakozás, kérlek, állj mellettem, se-
gíts, hogy erõs, türelmes és tiszta maradhassak!

(Beszélgetés a Mesterrel)

HA NEHÉZ A VÁRAKOZÁS
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Életveszélyes, kemény munka fel-
hozni a tengerbõl a különbözõ alakú,
nagyságú szivacsokat. Elsõ ránézésre
növényeknek tûnnek, pedig egy na-
gyon primitív állattörzs tagjai. Eddig
vagy ötezer félét ismerünk. A meleg
tengereket kedvelik, a Földközi-ten-
gertõl a Mexikói-öbölig. A minõségtõl
függõen hasznosítják az ipartól, az
építkezésektõl a szépségápolásig. Az
USA szivacsiparának és export-im-
portjának központja Nyugat-Floridá-
ban, a Mexikói-öböl partján fekvõ
Tarpon Springs.
Tarpon Springs nem szûkölködik

meglepetésekben. Az idén százéves
floridai városka görög település,
energikus svéd nõ a polgármestere.
Nevét nem a szivacsról, hanem a nagy-
testû tengeri ragadozó halról, a
tarponról kapta.
Az 1900-as évek legelején egy New

Yorkban élõ görög szivacs-exportõr
elkerült Floridának a szeminol indiá-
nok által lakott, halban, szivacsban
gazdag tengerpartjára. Mivel hazájá-
ban voltak a legjobb szivacsbúvárok,
elhatározta, áthoz a Dodekaniszosz-
szigetekrõl néhányat közülük. Merész
vállalkozását egy philadelphiai ban-
kár finanszírozta. (Ma is állnak az
öböl partján az elsõ búvárok kis föld-
szintes házai: éttermek, ajándékbol-
tok.) Ahogyan nõtt a kis település, lett
orvosuk, gyógyszertáruk, még újság-
juk is.
A búvárkodás kemény mesterség.

Régen hónapokig, ma „csak” hetekig
vannak kint a nyílt tengeren, akár öt-
ven mérföldre a parttól. A hajón él-
nek rendkívül primitív körülmények
között és dolgoznak látástól vakulá-
sig. A búvár 100 láb mélyre is lemegy.
Nehéz búvárruhájára (174 font) még
külön súlyokat tesznek és kötél kap-
csolja a hajóhoz, nehogy az erõs
áramlás elsodorja.
Sajnos a fizetség nincs arányban a

nehézségekkel. Szortírozás után a fel-
hozott anyag árverésre kerül. A hajók
kapitányai szabják meg az árat, aztán
megkezdõdik a licitálás. Az eladott
összegbõl levonják az összes költsége-
ket és csak a maradékból részesednek
a búvárok. Ha viharok, hurrikánok
felkavarják a vizet, hónapokig eltart-
hat, mire megint dolgozhatnak. Addig
pedig nincs kereset. Ma már kevesen
vállalkoznak erre a kockázatos mun-
kára. De azért továbbra is jönnek,
úgy, mint régen, a Dodekaniszosz-
szigetekrõl.
A görög telepesek megépítették kis

templomukat, melyet tüzek pusztítot-
tak, majd leégett. 1935-ben elhatároz-
ták, és 8 év alatt közadományból meg-
építették a díszes Szent Miklós gö-
rög-ortodox katedrálist. A vallásos
nép nem csak kéri az Égiek segítségét,
háláját is kimutatja.
A rengeteg fogadalmi ajándék egy

kis magánkápolnában kapott helyet.
Ott, ahol régen jól kijöttek egymás-
sal a szeminol indiánok és a görög
búvárok.
Az USA „szivacs-fõvárosa” fény-

kora az 1980-as évek derekán volt,
amikor is a Földközi-tenger szivacs-
állománya majdnem kipusztult. Le-
het, a csernobili atomkatasztrófa ha-
tására, de kerülhettek a tengerbe
kártékony anyagok, vagy más, ter-
mészetes károkozók. Mára a valami-
kor évi 30 millió dolláros forgalom
alaposan lecsökkent. Viszont egyre
nagyobb tömegekben jönnek a turis-
ták. Csodálják a búvárt, élvezik az
ízletes görög falatokat és békésen
járják a karakterét megõrzõ kis tele-
pülés szûk utcáit.

Bitskey Ella, Sarasota

Floridai levél

SZIVACSBÚVÁROK
Hosszabb idõn át tar-

totta magát a tévhit, hogy
Romániában az Ortodox
Egyház megalkuvásból,
közvetve együttmûködött
a kommunista hatalom-
mal. A keresztény egyhá-
zak most közösen olyan
dokumentum-kötetet je-
lentettek meg, amely 200
áldozat sorsának feltárá-
sával bizonyítja, hogy or-
todoxok, katolikusok és
protestánsok azonos em-
bertelen elbánásban ré-
szesültek a mindenütt je-
lenlévõ titkosrendõrség, a
hírhedt Securitate börtö-
neiben vagy kényszer-
munkatáboraiban. A több
nyelven, így magyarul is
kiadott könyv tanúsága
szerint a hitüket nyíltan
vállaló keresztények
gyorsan a Securitate ér-
deklõdésének középpont-
jába kerültek. Az írói te-
vékenysége nyomán kül-
földön is jól ismert aradi
születésû erdélyi szász
lelkész, Eginald Schlatt-
ner önéletrajzi elemekbõl
táplálkozó regénye is bi-
zonyítja, elõbb besúgó-
nak próbálták beszervezni
á l d o z a t a i k a t é s h a

ellentálltak, a legkegyet-
lenebb büntetésre szá-
míthattak. A néhai diktá-
tor, Ceauºescu hatalmá-
nak fenntartásában kulcs-
szerepet játszó titkosrend-
õrség aktáinak hozzáfér-
hetõvé vált része és egy-
házi iratok alapján a do-
kumentum nyomon kíséri
200 püspök, pap, szerze-
tes és világi hívõ mártíriu-
mát. Egyesek közülük az
állandó kínzásban vesz-
tették életüket, másokat
egyszerûen halálra éhez-
tettek fogvatartóik, míg
sokan a bányákban és
kényszermunkatáborok-
ban végzett szünet nélküli
robotolásba pusztultak
bele. A könyv tanúsága
szerint a Duna-delta vidé-
ki táborokra egyértelmû-
en ráillik a haláltábor el-
nevezés, mert onnan a
„szocialista fejlõdés el-
lenségeinek” bélyegzett
hívõk csak megtizedelve
kerültek ki élve. Megdöb-
bentõ az elnyomó rend-
szer eszközeinek sokrétû-
sége, amelyet ördögi mó-
don vetettek be a politikai
foglyok ellen. Az olvasó
borzadva szerez tudomást

a bebörtönzött papokkal
és teológusokkal szemben
kéjjel alkalmazott szent-
séggyalázást célzó utasí-
tásokról, amelyek végre-
hajtásában a foglárok kü-
lönös örömüket lelték.
Pitesti börtönét a túlélõk
pokolként emlegetik,
mert az ott elkövetett lelki
és testi kínok hatására a
foglyok szinte önkívület-
ben még egymásra is rátá-
madtak celláikban. A ter-
ror 1989-ig, Ceauºescu
uralmának bukásáig a ro-
mániai lelki vezetõk szí-
ne-java Márton Áron er-
délyi püspöktõl Iuliu Hos-
su görög-katolikus bíbo-
rosig és a filozófiai mun-
kái révén Nyugaton is is-
mertté vált Dumitru Sta-
niloae ortodox hittudósig,
megjárta a kommunista
rendszer börtöneit. A
könyv szomorú bizonyí-
ték arra, hogy a XX. szá-
zad másod ik fe l ének
egész Közép- és Kelet-
Európára ránehezedõ
embertelen rendszeré-
ben az áldozatok terén
már megva lósu l t az
ökuménia …

Vincze András

ROMÁNIAI MARTYROLOGIUM

szerû nevén a kölcsönös kommunikáció
megteremtésére Az elsõ, olykor eléggé
kezdetleges, gyakran sokszorosított lapok
megjelentetése már a menekülttáborok-
ban kezdõdött és az ötvenes években
nyomtatásban folytatódott. A hatvanas
évek végén már szerte Európában olvas-
hatók voltak magyar nyelvû katolikus la-
pok, mindenütt, ahol nagyobb számban
éltek magyarok. Ausztriában a bécsi Az
Út és a linziHírnök, a svájci Luzernben a
Hiszek, Brüsszelben a Magyar Ház, Hol-
landiában A Kereszt Népe, Németország-
ban a Pannonia Sacra, Párizsban a Sor-
sunk és Skandináviában az Új Értesítõ.

Mind erõsebb lett az igény, hogy a kis
helyi katolikus értesítõk egyesüljenek és
hozzanak létre egy közös európai újságot.
Ebbõl a szándékból született meg mün-
cheni megjelenési hellyel azÉletünk. En-
nek már az említetteknél jóval nagyobb
volt a terjedelme, nyolc lapon havonta je-
lent meg, állandóan növekvõ példány-
számban, amely hamarosan elérte a tizen-
hatezret. Persze nem tudott eleget tenni
minden helyi szükségnek, éppen ezért
sokhelyütt továbbra is megjelentek idõ-
szakonként kisebb egyházközségi lapok.
Például a müncheni, a mindenkori plébá-
nos által szerkesztett, negyedévenként
több mint hatezer példányban kinyomta-
tott kis alakú, színes képekkel ellátott és
bõ tájékoztatóval rendelkezõ Értesítõ,
amely immár 25. évfolyamánál tart. Je-
lenleg Merka János plébános szerkeszti.

Az Életünk elsõ száma 1969. január
1-jén jelent meg, mint „Az európai ma-
gyar katolikusok lapja”, azóta is ez az al-
címe. Terjedelme változatlanul nyolc
nagyalakú lap, amelyeken elvi és hitéleti
kérdéseken kívül katolikus magyarokat
érdekelhetõ minden fontos ügyrõl, ese-
ményrõl említés történik. Miután feltéte-
lezhetõ, hogy ez a lap nemcsak európai,
hanem másutt élõ katolikusok és nem ka-
tolikusok kezébe is kerül, talán nem feles-
leges rendszeres tartalmát röviden meg-
említeni. Az elsõ lapon fontos egyházi
évfordulók méltatásai, pápai megnyilat-
kozások és vezércikkek olvashatók, ame-

lyek szerzõi között említsükmeg Ternyák
Csaba érsek, Cserháti Ferenc püspök,
Ádám György, hosszú ideig európai fõ-
lelkész, a piarista Jelenits István, a bencés
Somorjai Ádám, a Rómában élõ Németh
László, a königsteini Tempfli Imre nevét.
A 2. lapon a müncheni Frank Miklós pá-
pai prelátus, a Nemzetközi Caritas volt
fõmunkatársa és a Magyar Caritas újjá-
szervezõje immár hosszú évek óta írott
„Lenne egy kérdésem” címû cikksoroza-
ta olvasható, amelyben a katolikus gon-
dolkodás és hitélet szinte naponként fel-
vetõdõ kérdéseire és problémáira ad vála-
szokat. E sorozat megérett arra, hogy fon-
tosságánál fogva könyv alakban is megje-
lenjék. Ugyanezen a lapon olvashatók a
jezsuita Nagy Ferenc és Bartók Tibor
Imaszándékok címû elmélkedései. A 3.
lapon jelennek meg a Cserháti Ferenc ál-
tal írott „Ismerjük meg papjainkat” címû
sorozat, amely a nyugati magyar katoli-
kus papok rövid életrajzait tartalmazza,
továbbá publicisztikai írások Botos Kata-
lintól és tudósítások Vincze Andrástól.
Egy következõ lapon gyerekeknek és a fi-
ataloknak szóló hitébresztõ apró írások
olvashatók. Azután egy ideig Rónai Zol-
tán által írott „Madridi levél”, majd halála
után, 2006 nyarától az amerikai Bitskey
Ella floridai levele, valamint kezdettõl
fogva Sárközi Mátyás londoni levele ol-
vasható. E levelek mind rövidek, ponto-
san egy hasábosak. Jelentõs helyet foglal-
nak el aMagyar Püspöki Kar Sajtóirodája
által kiadott közérdekû közlemények,
azután a világegyház hírei ésMolnár Ottó
párizsi plébános tudósításai. Fontosak és
értékesek Szamosi József irodalmi közle-
ményei, tanulmányai, amelyekben a ma-
gyar irodalom jelesebb alakjait és mûveit
ismerteti meg az olvasókkal. Rendszere-
sen közöl apró humoros történeteket, ma-
gyar anekdotákat a müncheni Ramsay
Gyõzõ, valamint nekrológokat jelentõs
nyugati magyar papokról a Kanadában élõ
Milósházy Attila, a külföldi magyarok
püspöke, aki e minõségében nemrég vo-
nult nyugalomba. Fontos tudnivalók ol-
vashatók az utolsó lapon is, mindenekelõtt
magyar misehallgatási lehetõségekrõl a
nyugat-európai országokban. Felmérhetet-
len az Életünk jelentõsége, különösen az-
óta, hogy az elmúlt két évtizedben nagy

számban szûntek meg nyugati magyar saj-
tótermékek és lapunkon kívül csak az oszt-
rák fõvárosban megjelenõ Bécsi Napló
nyújt alaposabb és szélesebb körû tájékoz-
tatást a külföldi magyar olvasóknak.

Talán érdemes megemlíteni, hogy kik
irányították a lap tájékoztató tevékenysé-
gét és már eddig is hosszúnak tekinthetõ
életét. Fõszerkesztõje jó ideig a szaléziá-
nus Szõke János volt, aki egyébként az
Ostpriesterhilfe nevû német katolikus se-
gélyszervezet vezetõjeként szerzett nevet
és elismerést. Felelõs szerkesztõként
1968-tól 1977-ig, Vecsey József mûkö-
dött, aki annak haláláig a Nyugatra távo-
zott Mindszenty bíboros közvetlen mun-
katársa, majd a prímás hagyatékának gon-
dozója volt. 1977 májusában halt meg St.
Gallenben. Az Életünk élén Harangozó
Ferenc, a Burg Kastl-i magyar gimnázium
volt igazgatója követte és 1986-ig volt a
lap szerkesztõje. Õ pápai prelátusként
1991. december végén halt meg Szombat-
helyen. Utódaként Fejõs Ottó 1986 és
2001 között állt a lap élén,majd attól kezd-
ve Cserháti Ferenc, aki püspöki kinevezé-
se után mint fõszerkesztõ irányítja a lapot,
és felelõs szerkesztõként a budapesti
Czoborczy Bence – aki egyben a Keresz-
tény Élet címû hetilap fõszerkesztõje –
mûködik. Felelõs kiadó a Magyar Katoli-
kus Delegatúra. A lapunknak hosszú ideig
Szamosi József író volt az olvasó- és tör-
delõ szerkesztõje. Nagyrészt néki tulajdo-
nítható, hogy a lap cikkei hibátlan magyar
szöveggel jelentek meg. Szerkesztõbizott-
sági tagokként mûködtek András Mária,
Bogyay Tamás, Boór János, Kovács K.
Zoltán, ma a szerkesztõbizottság tagjai:
Frank Miklós, Ramsay Gyõzõ, Szamosi
József és Vincze András.

Gyakori munkatársait lehetetlen e vi-
szonylag rövid ismertetésben. mind felso-
rolni, de annyi megállapítható, hogy a
nyugat-európai magyar szellemi élet majd
minden jeles katolikus tagja szívesen kö-
zölt az Életünkben, és miután ez a helyzet
minden valószínûség szerint a jövõben is
fennáll, bizton remélhetõ, hogy e fontos és
nélkülözhetetlen lap negyvenegyedik és
azt követõ éveiben is színvonalas szerzõi
gárdával végzi vállalt feladatát, a katolikus
hitet és a magyarságot szolgáló, ebben fá-
radhatatlanmunkáját. o

Asztronómia (3. kiadás, Bp, Springer,
1999). Tanulmányait német, angol és nor-
vég szaklapok közölték: Stimmen der Zeit,
Journal for the History of Astronomy,
Astronomisk Tidsskrift és Matematik
Tidskrift. Magyar szentmisét tartott Osló-
ban, Drammenben és Nordstrandon.

2007 októberében súlyos betegen kór-
házba került, ahol agykéregsorvadást álla-
pítottak meg, amit nem lehetett kezelni.
Hosszas szenvedés után 2007. november
21-én halt meg Oslóban.

Miklósházy Attila ny. püspök

ELMENT A PÁPAI...
(Folytatás a 3. oldalról)

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti idõszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idõ,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerû tetteit.
Ezért kérünk téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
veled kezdõdjék el,
és veled végzõdjék.
Erõsíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
mindennap egyre jobbak legyünk.
Ámen.

Theodor Burzer nyomán

NAGYBÖJTI IMÁDSÁG

AZ ÉLETÜNK ÉLETE
(Folytatás az 1. oldalról)
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latkozata, amely egy valóban egyetemes
értékû jogkultúra vívmánya, megerõsíti,
hogy „a család a társadalom természetes
és alapvetõ sejtje, és joga van ahhoz,
hogy a társadalom valamint az állam vé-
delmezze õt”. A Szentszék maga is elis-
merte a család különleges jogi méltósá-
gát azzal, hogy közzétette a Családjogi
Chartát. Elõszavában ez olvasható:”A
személy jogai, jóllehet individuális jogok-
ként vannak megfogalmazva, alapvetõen
mégis társadalmi jellegûek. Ez világosan
és lényegre törõen kifejezésre jut a csa-
ládban.” A Chartában lefektetett jogok a
természeti törvény kifejezõdése és kifejté-
se, amely az ember szívébe van írva, és
amelyet az értelem útján ismer fel. A csa-
lád jogainak tagadása vagy korlátozása,
elhomályosítva az emberre vonatkozó
igazságot, a béke alapjait is veszélyezteti.
5. Ezért aki – még ha tudtán kívül is –

támadja a család intézményét, törékennyé
teszi a békét az egész nemzeti és nemzet-
közi közösségben, mert meggyengíti a bé-
ke legfõbb „ügynökségét”. Ezen különö-
sen érdemes elgondolkodni: mindaz, ami
gyengíti a férfi és a nõ házasságán alapu-
ló családot, közvetve vagy közvetlenül gá-
tolja azt a készséget is, hogy felelõsséggel
befogadjanak egy új életet, és elsõszámú
felelõsei legyen gyermekeik nevelésének,
mindez objektív akadályt jelent a béke út-
ján. A családnak otthonra, munkára van
szüksége, a szülõk otthon végzett tevé-
kenységének megfelelõ elismerésére, a
gyerekeknek iskolára van szüksége, és
mindenkinek egészségügyi alapellátás-
ban kell részesülnie. Ha a társadalom és
a politika nem kötelezi el magát, hogy se-
gítse a családot ezeken a területeken, ak-
kor megfosztja magát attól a lényeges
erõforrástól, amely a békét szolgálja. Kü-
lönösen az óriási nevelõ erõvel rendelke-
zõ tömegtájékoztatási eszközöknek van
rendkívüli felelõsségük abban, hogy elõ-
segítsék a család tiszteletét, hogy bemu-
tassák annak reményeit és jogait, és elõ-
térbe állítsák szépségét.

Az emberiség egy nagy család

6. Ahhoz, hogy a társadalmi közösség
békében éljen, azokhoz az értékekhez
kell igazodnia, amelyekre a családi kö-
zösség épül. Érvényes ez a helyi és a
nemzeti közösségekre, sõt a népek közös-
ségére is, az emberiség családjára,
amely a közös házban, azaz a Földön él.
Ezzel kapcsolatban azonban nem szabad
elfelejtenünk, hogy a család egy férfi és
egy nõ felelõsségteljes és végleges
„igenjébõl” születik, és a gyermekek tu-
datos „igenjébõl” él, akik egymás után
érkezve a család új tagjai lesznek. A csa-
ládi közösség fejlõdéséhez minden tag
nagylelkû egyetértése szükséges. Ennek
a tudatosságnak azok közös meggyõzõ-
désévé is kell válnia, akik arra hivatot-
tak, hogy a közös emberi családot alkos-
sák. Az embernek tudnia kell kimondani
a saját „igenjét” erre a hivatásra, ame-
lyet Isten maga írt az emberi természet-
be. Nem véletlenül élünk egymás mellett.
Mivel emberként mindannyian ugyanazt
az utat járjuk, testvérek is vagyunk. Ezért
nagyon fontos, hogy mindenki elkötelez-
ze magát az Isten elõtti felelõsség útján,
elismerve Õbenne a saját és a másik em-
ber létének õsforrását. E legfõbb Elvhez
visszanyúlva lehet felfogni minden em-
ber feltétel nélküli értékét, és így valósul-
hatnak meg az emberiség megbékélésé-
nek elõfeltételei. E transzcendentális
Alap nélkül a társadalom csak egymás
mellett élõk gyülekezete, nem olyan test-
vérek közössége, akik egy nagy család
alkotására hivatottak.

Család, emberi közösség és környezet

7. A családnak otthonra van szüksége,
nagyságának megfelelõ környezetre, amely-

ben családi kapcsolatait megélheti. Az
emberiség családjának otthona a Föld, a
környezet, amelyet a teremtõ Isten adott,
hogy abban kreatívan és felelõsséggel
éljünk. Törõdnünk kell környezetünkkel:
az emberre van bízva, hogy felelõsség-
teljes szabadsággal mindig a közjót szem
elõtt tartva õrizze és gondozza. Termé-
szetesen az ember mint érték elsõbbsé-
get élvez az egész teremtett világhoz
képest. A környezet tiszteletben tartása
nem jelenti azt, hogy a természetet
vagy az állatvilágot fontosabbnak tart-
juk az embernél. Azt jelenti inkább,
hogy az ember nem úgy kezeli a termé-
szetet, mint ami csak a saját érdekeit
szolgálja, hiszen a jövõ nemzedékek-
nek is joga, hogy a teremtett világ hasz-
nukra legyen, és azzal a felelõs maga-
tartással viszonyuljanak hozzá, amit
most mi is magunkra vállalunk. A sze-
gényeket sem szabad elfelejtenünk,
akik a teremtett világ javaiból sok eset-
ben ki vannak zárva. Ma az emberiség
a jövõ ökológiai egyensúlyáért aggó-
dik. Jó, ha az erre vonatkozó értékelé-
seket óvatosan, szakértõkkel és tudó-
sokkal folytatott párbeszédben fogal-
mazzuk meg anélkül, hogy ideológiák-
kal siettetve elhamarkodott következ-
tetéseket vonnánk le. És mindenekelõtt
ezen értékelésekkel összhangban egyez-
zünk meg egy olyan fenntartható fejlõ-
dési modellben, amely mindenki jólétét
biztosítja az ökológiai egyensúly tiszte-
letben tartásával. A környezet megóvá-
sával járó költségeket pedig igazságo-
san kell szétosztanunk, szem elõtt tartva
az egyes országok fejlettségbeli különb-
ségét, és azt, hogy szolidárisak legyünk
a jövõ nemzedékekkel. Az óvatosság
nem jelenti azt, hogy ne vállaljunk fele-
lõsséget, és hogy elodázzuk a döntése-
ket. Sokkal inkább azt jelenti, hogy miu-
tán felelõsséggel mérlegeltük az elõt-
tünk álló utat, vállaljuk a közös döntés-
hozatalt, hogy megerõsítsük az ember
és környezete közötti összhangot, amely
Isten teremtõ szeretetének tükre kell,
hogy legyen: ebbõl a szeretetbõl szár-
mazunk, és efelé tartunk.
8. Ezzel kapcsolatban alapvetõ,

hogy a Földet „közös otthonunknak
érezzük”, és ennek – mindenkit szolgá-
ló – gondozásához az egyoldalú dönté-
sek helyett a párbeszéd útját válasszuk.
Ha szükséges, létre lehet hozni több
nemzetközi szintû intézményes fóru-
mot, hogy együtt fogjunk hozzá „há-
zunk” ügyeinek intézéséhez. A legfon-
tosabb azonban, hogy megérjen az em-
berek tudatában a meggyõzõdés, hogy
felelõsségteljes együttmûködésre van
szükség. Az elõttünk álló problémák
összetettek, az idõ pedig szorít. Ahhoz,
hogy hatékonyan szembenézzünk a
helyzettel, egyetértésben kell cseleked-
nünk. Az egyik terület, amelyen különö-
sen szükséges intenzívebb párbeszéd a
nemzetek között, az Földünk energia-
készleteinek kezelése. Ezzel kapcsolat-
ban kettõs feladat áll a technológiailag
fejlett országok elõtt: egyrészt meg kell
vizsgálni a jelenlegi fejlõdési modell-
bõl adódó megemelkedett fogyasztási
mutatókat, másrészt gondoskodni kell
megfelelõ befektetésekrõl az energia-
források differenciálása és javuló fel-
használása érdekében. A gazdaságilag
megerõsödött országokat energiaéh-
ség jellemzi, olykor azonban ezt az éh-
séget a szegény országok kárára elégí-
tik ki, amelyek elégtelen infrastruktú-
rájuk és alacsony technológiai szintjük
miatt kénytelenek eladni a birtokukban
lévõ energiakészleteket. Néha még po-
litikai szabadságuk is kétségessé válik,
amikor protektorátus jön létre, vagy
amikor olyan feltételeket támasztanak
velük szemben, amelyek egyértelmûen
megalázóak. o

(A pápai körlevél 2. részét márciusi
számunkban közöljük)

AZ EMBERI CSALÁD...
(Folytatás az 1. oldalról)

KETTÕS JUBILEUM HAGENBEN

A 25 éves Vadrózsa néptánccsoport tagjai

Két jubileumot is ünnepel a hageni és
környékbeli magyarság. Ötven éve an-
nak, hogy Hagenben Bányász Károly, az
akkori münsteri lelkipásztor és az
altenhageni, német plébánia segítségével
kialakulni kezdett egy kis magyar közös-
ség. Az évek során egyre több vajdasági,
erdélyi, szlovákiai és anyaországi magyar
kapcsolódott be a gyarapodó közösség
életébe. A cél azóta is egymás megsegíté-
se és a magyar hagyományok, kultúra
ápolása, továbbadása.
Így alakult meg 25 évvel ezelõtt a Vad-

rózsa néptánccsoport, amely azóta Német-
országon kívül is sok szép fellépésre te-
kinthet vissza. Mûsorukban nagy sikerrel
mutatják be, megfelelõ népviseletekben
különbözõ magyarlakta tájak táncait. Hi-
vatalos német ünnepségeken is fellépnek a
magyar folklór méltó képviselõjeként.
A kettõs jubileummal kapcsolatos ese-

ménysorozatból álljon itt néhány példa:
ünnepélyes, zenés megnyitó szentmise;
közösségi ünnep; jubileumi nyomtat-
vány. Ez utóbbiban bemutatásra kerül –
történelmi visszapillantások mellett – a
hageni közösség és a Vadrózsa tánccso-
port kialakulása, kulturális, szociális te-
vékenysége, élmények, fellépések, de a
környékbeli (Bochum, Dortmund,
Menden, Hachen) magyar közösségek
élete, munkássága is.
Az õsszel megrendezett nagyszabású

bálra Európa különbözõ országaiból ér-
keztek a jubilánsokkal együtt ünnepelni
vágyó vendégek. A nagysikerû mûsor
után jutalmat kaptak az alapító tagok kö-
zül még ma is aktív táncosok: Berta Nor-
bert és Sándor, Münnich Iris-Kati és Ró-
bert-Imre, valamint Zsadányi Attila. Ez-
után a csoport megköszönte – a hageni
közösség nevében is – Münnichné
Ákontz Ildikónak évtizedes, fáradhatat-
lan munkáját.

A jubileumi év méltó zárásául és
csúcspontjaként Magyar Kulturális Hét
rendezésére vállalkoztak, amelyet márci-
us 1–8. között tartanak a hageni Hasper
Hammer Kulturzentrumban. Az alábbi-
akban közöljük a változatos mûsort:
Március 1-jén, szombaton 20 órakor

vidám megnyitóest: Jaj, bitte sehr, kein
Paprika! –Kiss Kriszti (Dortmund) szín-
mûvésznõ elõadásában; közremûködik a
Vadrózsa néptánccsoport (Hagen) Belé-
põdíj: 13 EUR / 10 EUR (már 4 fõs cso-
port esetén is).
Március 2-án, vasárnap 12 órakor

képkiállítás-megnyitó: itt Simon And-
rás (Budapest) megragadó grafikái és
Hajzer József (Hagen) nagyfelületû
festményei láthatók; közremûködik
Riebau Melinda csellómûvésznõ (a be-
lépés díjtalan).
Március 3-án, hétfõn 20 órakor Simon

András olvas fel Életed üzenet c. lélekhez
szóló, híres könyvébõl magyarul – párhu-
zamosan német nyelvû kivetítés - utána
lehetõség nyílik a mûvésszel való beszél-
getésre, tárlatnézésre. Belépõdíj: 5 EUR
(esetleg csoportos kedvezmény).
Március 8-án, szombaton 20 órakor az

Art´s Harmony Ensemble (Budapest) és a
magyar argentin-tangó világbajnok tánc-
pár multimédiás hátterû mûsora zárja le az
ünnepségsorozatot. Belépõdíj: 15 EUR/
12 EUR (már 4 fõs csoport esetén is).
Szeretettel ajánljuk minden honfitárs

és német hozzátartozóik, barátaik figyel-
mébe ezt a magyar kulturális ízelítõt,
melynek némelyik rendezvénye Német-
országban másutt nem is látható.
A belépõjegyek (bérletek) ajándéknak

is alkalmasak.
További információkért az alábbi mün-

cheni címekhez fordulhatnak: Münnich
T.: 02337/2119, Berta T.: 02331/307737,
vagy e-mail: vadrozsa@web.de.

Ünnepi szentmisével emlékeztek Ár-
pád-házi Szent Margitra január 13-án a
Margitszigeten. A szentmisét Erdõ Pé-
ter bíboros mutatta be az egykori do-
monkos kolostor romjainál, aki szent-
beszédében a nap kettõs ünnepérõl be-
szélt: Krisztus Jordánban való megke-
resztelkedésérõl és Árpád-házi Szent
Margit ünnepérõl.
„Keresztelõ János azért hirdeti a bûn-

bánat hírét a pusztában, és azért vállalja
a nehéz és aszketikus életkörülményeket,
hogy hiteles lehessen.” A böjt János ko-
rában és környezetében a bûnbánat cse-
lekedetének számított, a gyász és az em-
lékezés jele volt – mondta a bíboros.
Szent Margit szintén a böjt és a vezeklés
szentje volt – állította párhuzamba a két
szentet Erdõ Péter. „Az õ böjtjében is
fontos szerepe volt az engesztelésnek,

mégpedig a mi népünk bûneiért. Az õ
vezeklése is emlékezés volt: emlékezés a
megfeszített Krisztusra, az õ megváltó
áldozatára, Isten és ember iránti min-
dent odaadó szeretetére.” Nekünk is
követnünk kell Szent Margit példáját –
buzdított a bíboros. Éber emlékezettel
kell élnünk a hétköznapokban, nehogy
megismétlõdjenek a múlt hibái. Fel kell
figyelnünk az olyan jelenségekre, mint
a fiatalkorúak és gyerekek megmagya-
rázhatatlanul erõszakos cselekedetei,
melyek néha az emberölésig fajulnak.
A szentmise záróáldása elõtt a bíbo-

ros örömét fejezte ki, hogy milyen sok
gyermek járult szentáldozáshoz, s meg-
köszönte a lelkipásztorok munkáját,
akik felkészítették õket tavalyi elsõ
szentáldozásukra.

MK

ÜNNEPI MISE A MARGITSZIGETEN
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Az észak-kínai Hebei tartományban
karácsonykor átmenetileg szabadlábra
helyezték Zseng-ding 73 éves püspökét.
A hatóságok azonban jelezték, hogy rövi-
desen folytatnia kell büntetésének letölté-
sét, amelyet tavaly nyáron szabtak ki reá,
mert ismertette XVI. Benedek pápa val-
lásszabadságot sürgetõ pásztorlevelét.
Ebben a Szentatya az Egyház ügyeibe tör-
tént beavatkozást vetett a pekingi kor-
mány szemére, egyben pedig kérte az ál-
lami vezetõket párbeszédmegkezdésére a
Vatikánnal. Kínában csak a kormányhû,
úgynevezett hazafias Egyház mûködését
engedélyezik, a Rómával kapcsolatban
álló papokat és hívõket változatlanul ül-
dözik. Zseng-ding püspöke is eddig több
mint 20 évet töltött börtönben, illetve
úgynevezett átnevelõ táborban.

*
A római Il Giornale címû lap értesülé-

se szerint XII. Pius pápa szentté avatásá-
nak késedelmei nem azt jelentik, hogy a
Vatikán kételkedne a néhai egyházfõ
szentségében, de tart a gyors szentté ava-
tás következményeitõl. A lap úgy tudja,
hogy egyes bíborosok azért ajánlották
XVI. Benedek pápának a folyamat lassí-
tását, hogy ne terheljék a Szentszék és
Izrael kapcsolatait. XII. Pius bírálói azt
vetik a néhai egyházfõ szemére, hogy
nem tett meg mindent Hitlerrel szemben
a zsidóüldözés megakadályozására. A
pápa hívei szerint XII. Pius a színfalak
mögött igyekezett minél több zsidót
megmenteni.

*
Az Európai Unión belül Magyaror-

szágon töltenek a legtöbb idõt a gyere-
kek a tévé-képernyõ elõtt. Az UPC ká-
belszolgáltató nemzetközi felmérése ki-
mutatta, hogy amagyar gyerekek kéthar-
mada naponta több mint másfél órát té-
vézett. 100 magyar gyerekszoba közül
56-ban van saját televíziós készülék,
amelynek nézésébe a szülõk legfeljebb
ritkán szólnak bele. Ez az arány 15 szá-
zalékkal magasabb az uniós átlagnál.

*
Lapunk egykori munkatársát, a né-

hány éve Budapestre települt Skultéty
Csabát „felfedezte” a magyar média:
2006-ban, a pozsonyi Madách-Poso-

HÍREK – ESEMÉNYEK

Valahol olvastam a következõket:
Egy idõs olasz hölgy utazása elõtt lis-

tát készített az elintézendõkrõl. Amikor
kifogyott az ügyes-bajos dolgok felírásá-
ból, még gyorsan hozzáírta: „És minden-
re gondolni, amit esetleg elfelejtettem
volna!”

*
A férj és a feleség – rengeteg csomag-

gal – megérkezik a repülõtérre. A férj
csendesen felsóhajtott:
– Milyen kár, hogy a zongorát nem

hoztuk magunkkal!
– És ezt most nagyon szellemesnek

tartod? – sziszegte felesége indulatosan.
– Egyáltalán nem. – mondta szomorú-

an a férj – Pusztán azért említettem, mert
a zongorán vannak a repülõjegyek.

*
A „Gyermekszáj” történetek mindig

kedvesek és népszerûek. Gyakran lep-
nek meg kíméletlen logikájukkal. Le-
gyen példa erre egy portugál papa elbe-
szélése:
A nagypapa ötéves unokáját etette. A

portugáloknál igen népszerû hagymás
rizs azonban nem nagyon ízlik a gyerek-
nek, nem akaródzik neki az evés. A
nagypapa bíztatja, hogy egyen belõle
jócskán, mert aki sok hagymát eszik, so-
káig él. A gyerek ódzkodása láttán kis
elõadást tart arról, hogy az életben nem-
csak azt kell tennünk, amit szívesen te-

szünk. Iskolába is el kell menni akár tet-
szik, akár nem, mert aki nem tanul, az
késõbb nem kap jó munkát és így nem
tud olyan szép életet élni, mint szeretne.
Az elõadás végén a kis unoka mély

meggyõzõdéssel jelentette ki, hogy már-
pedig õ – ha nem tetszik neki – nem fog
iskolába járni és megélhetése miatt nem
aggódik, mert a szüleinél fog élni.
– No és ha szüleid meghalnak? – kér-

dezte a nagypapa.
– Akkor a nagyszüleimnél élek. –

hangzott a válasz.
– És ha azok is meghalnak? – erõskö-

dött a nagypapa.
– Akkor a nagybácsimnál és nagyné-

némnél! – így a gyerek.
– És mi lesz ha a nagybácsi és a nagy-

néni is meghal?
Mire a gyerek felháborodottan:
– Hát mi az? Ebben a családban senki

nem eszik hagymát?
*

Sajátos logikára példa egy játékkaszi-
nó ajtaján olvasható felírás:
„A kaszinó napi 24 órát tart nyitva.

Kérjük, más idõben ne jöjjenek!”
*

Viszont igen találónak tûnik egy ka-
nadai templomon olvasható felírás: „Il-
letékteleneket különösen szívesen lá-
tunk!”

Közreadta: Ramsay Gyõzõ

SZÁJRÓL SZÁJRA
Mindennapi történetek

keresztény közösségek lassan kialakítot-
ták azt a szokást, hogy az Ószövetség
szent iratai mellett felolvastak olyan írá-
sokat is, amelyek Jézus evangéliumát
tartalmazták, köztük az apostolok leve-
leit is. Ezeknek az írásoknak a gyûjte-
ményét nevezzük Újszövetségi Szent-
írásnak, amely az Ószövetség könyvei-
vel együtt alkotja a Bibliát.
2. Számunkra a Biblia Isten üzenete

az emberiséghez, és az Egyház könyve,
ezért nem csupán irodalmi alkotásként
olvassuk. Az Egyház élõ hite fogalma-
zódik meg a Szentlélek által sugalma-
zott szerzõk írásaiban, ezért az Egyház
a Biblia õrzõje és hiteles magyarázója.
A két szövetség egyetlen és szerves
egységet alkot. Az Ószövetség az Új-
szövetségben bontakozik ki, az Újszö-
vetség pedig benne rejlik az Ószövet-
ségben. Nem választhatjuk el õket egy-
mástól. Összetartoznak, mint ígéret és
beteljesedés. A Szentírásról írja a II.
Vatikáni Zsinat: „Az Egyház minden-
kor tisztelte a Szentírást, mint magát az
Úr testét is, hiszen fõleg a szent liturgi-
ában szüntelenül veszi és nyújtja a hí-
veknek az élet kenyerét … Az isteni
írásokat a Szent Hagyománnyal együtt
mindig hite legfõbb szabályának tartot-
ta és tartja, mert Isten sugalmazására
egyszer s mindenkorra vannak írásba
foglalva, és így változatlanul közvetí-
tik magának Istennek igéjét. ” (Dei
Verbum 21).
3. Idén a Magyar Katolikus Püspöki

Konferencia protestáns testvéreinkkel
együtt a Biblia évét hirdeti meg, mivel
közös örökségünk, közös kincsünk a
Biblia. Mindenkor tanulmányoznunk
és követnünk kell, de ebben az évben
különösen is gondoljunk arra, hogy ez
az alapja keresztény életünknek, és
mekkora nagy érték az egész emberi-
ség számára. A Szentírás az egész eu-
rópai kultúra bõséges és el nem apadó
forrása. A Biblia a legtöbbször és a leg-
több példányban kinyomtatott könyv, a
könyvek könyve. Valamennyi európai
kultúra gyökerénél ott a bibliai hagyo-
mány. Manapság tehát Európában
olyan nemzeti kultúrák találhatók,
amelyek a maguk módján dolgozták föl
ezt az értékes örökséget, sajátos zseni-
alitásukkal jelenítették meg szóban,
írásban, zenében, képben és szoborban
mindazt, amit számukra a Biblia köz-
vetít. Örömmel fedezzük fel, hogy régi
magyar irodalmunk, könyvnyomtatá-
sunk, mûvészetünk emlékeit éppúgy
megihlette a Biblia, mint ahogy ma is
jelen van szólásainkban, szokásaink-
ban, közösségi életünkben.
4. A Szentírás életformáló útmuta-

tást ad az igaz életre való nevelésre
(vö. 2Tim 3,16). Nélküle Jézus Krisz-
tust nem ismerhetjük meg, mert „aki

2008: A BIBLIA ÉVE
(Folytatás az 1. oldalról)

AZ ÉLET KÖNYVÉBÕL

Keresztelések: Staroscik Oliver, S. Pé-
ter és S. Nicoleta Alexandrina kisfia 2007.
július 29-én,Hajdú Fiona Réka, H. Pál és
Zsuzsanna kisleányaaugusztus 5-én, vala-
mint Kecskési Mark Andreas, K. Thomas
Tibor és Ildikó kisfia 2007. december 9-én
a müncheni Damenstift-templomban ré-
szesültek a keresztség szentségében.

*
Szentségi házasságot kötöttek:

Landvogt Michael és Ballya Silvia szep-
tember 15-én, a müncheni Damen-
stift-templomban, valamint Ruf Chris-
tian és Rumszauer Judit október 13-án, a
müncheni Kreuzkirche-ben.

*
Halottaink : Richter Ilona 92 éves ko-

rában hunyt el, temetése november 30-án
amüncheniNeuer-Waldfriedhofban volt.
Adj Uram, örök nyugodalmat neki és

az örök világosság fényeskedjék neki!
Varga Katalin

nium Kiadónál megjelent „Vasfüggöny-
ön át” címû életrajzi kötetét immár több
tucat lap is ismertette. A cikkek egy ré-
sze kitért arra is, hogy Skultéty Csaba a
hungarikumok, kiváltképpen a magyar
fõváros történetével foglalkozó régi ki-
adványok gyûjtése terén is kimagasló ér-
demeket szerzett. Vincze András

* * *
Óriáskereszt épül Eperjesen

Néhány éven belül Eperjesen áll majd
Európa legnagyobb Krisztus-szobra. A
33 méter magas betonból készült alkotás
5 méterrel alacsonyabb lesz, mint a Rio
de Janeiróban álló híres szobor, ennek
lisszaboni másolatánál azonban 5 méter-
rel magasabb lesz. A munkálatokkal há-
rom szlovák szobrászt bíztak meg. Az
500 ezer eurót is elérõ költségeket kizáró-
lag magánadományokból kívánják finan-
szírozni.
Eperjes a görög katolikusok és az or-

todoxok számára is jelentõs város,
amely különleges erõfeszítéseket tesz a
keresztény egyházak közötti jó együtt-
mûködés terén.
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HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általánoshirdetésekbetûnként: 0,10 EUR
„Jelige” - postaköltség 5,00
Üzleti-, nyereséges hirdetés betûnként 0,20
Nagybetûs sorok betûnként 0,40
Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymásutáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori
hirdetésnél 20 % , illetve egészévi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!

A hirdetések befizetésének határideje
legkésõbb a hó 10-ig!

Hirdetéseket csak a hirdetési díj
befizetése után közlünk!

EURÓPAI, NÉMETORSZÁGI
OLVASÓINK FIGYELMÉBE!

Az ÉLETÜNK elõfizetési árát kérjük
helyi terjesztõinkkel (missziókkal) ren-
dezni! Csak a kiadóhivatalból postázott
újságok elõfizetését kérjük az ÉLE-
TÜNK müncheni postabank számlájára
befizetni.

A szerkesztõség

nem ismeri a Szentírást, nem ismeri
Krisztust” – mondja Szent Jeromos. Ha
másért nem, hát ezért is érdemes elol-
vasnunk a Szentírás könyveit. Nagyon
fontos, hogy ha még nem volna, sze-
rezzünk be mai magyar nyelven olvas-
ható Bibliát az Egyház hiteles magya-
rázataival. Rendszeresen olvassuk,
merítsünk ebbõl a bõvizû forrásból, el-
mélkedjünk róla nap mint nap, és el-
mélkedéseink eredményeként tûzzünk
magunk elé kisebb-nagyobb feladato-
kat. Válaszoljunk arra az isteni hívásra,
amely a Szentíráson keresztül mind-
nyájunkhoz szól. Olvassuk a Szentírást
közösségben is, vegyünk részt biblia-
órákon, hiszen a Szentírás közösségal-
kotó erõ is.
5. 2008-ra XVI. Benedek pápa meg-

hirdette Szent Pál apostol jubileumi
évét. Õ nemcsak az Újszövetség szá-
mos könyvének szerzõje, hanem az az
ember is, akinek életében Krisztus
gyökeres fordulatot hozott. A keresz-
ténység meggyõzõdéses elutasítója
megrázó élmény hatására Krisztus ta-
nítványa lesz. De nemcsak tanítványa,
hanem apostola, küldötte, hirdetõje is.
Róla kell példát vennünk, amikor a
Szentírásban található örömhírt nem-
csak elfogadjuk és a magunkénak vall-
juk, hanem igyekszünk továbbadni a
mai kor embere számára. Ezt az örö-
münket és igyekezetünket fejezi ki az
idei magyarországi Biblia éve számos
programja. Egyházmegyénként külön-
külön és evangélikus, valamint refor-
mátus testvéreinkkel együtt is terve-
zünk közös programokat erre az esz-
tendõre.
Az új esztendõ elsõ napján is keresz-

tény reménységünk alapja Jézus ígére-
te: „Én veletek vagyok minden nap a
világ végéig” (Mt 28,20). Adja Isten,
hogy a Biblia mindannyiunk számára
ma is eleven örökség, egyéni és közös-
ségi életünk megtartója, erõforrása le-
gyen. Ámen. o
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Limburg-Fulda-Mainz-i Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek: Frankfurt-
Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Gies-
sen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Un-
garische Gemeinde, Ludwig-Landmann-Str. 365,
D-60487 Frankfurt. Telefon: 0049-69/24 79 50
21. www.magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freising-i Fõegyházmegye:Misé-
zõ helyek: München, Rosenheim, Erding. Érdek-
lõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Misz-
szió – Ungarischsprachige Katholische Mission,
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.:
0049-89/982637, 982638, Fax: 0049- 89/985419.
E-Mail: info@ungarische-mission.de; www.un-
garische-mission.de

Münster-Padeborn-Osnabrück-i Egyház-
megyék: Misézõ helyek: Hagen, Menden, Osna-
brück, Bielefeld, Marl, Münster, Dortmund, Neu-
kirchen-Vluyn. Érdeklõdni: Ft. Bagossy István,
Ung. Kath. Mission, Middelfeld 24, D-48157
Münster-Handorf. Tel/Fax.: 0049-251/32 65 01.
E-Mail:ungarische-mission@bistum-muenster.de

Passau-i Egyházmegye: Misézõhely: Pas-
sau: Érd.: Ft. Szabó Árpád, Götzendorferstr. 5,
D-94121 Salzweg, Telefon: (08505) 12 29.

Rottenburg-Stuttgart-i Egyházmegye: Mi-
sézõ helyek: Stuttgart, Heilbronn-Horkheim, Ba-
lingen-Frommern, Ludwigsburg, Böblingen, Re-
utlingen, Schwäbisch Gmünd, Eislingen, Wein-
garten, Heidenheim, Friedrichshafen, Mun- der-
kingen, Ulm, Biberach. Érdeklõdni: P. Gyurás Ist-
ván SJ, Ungarische Katholische Gemeinde, Al-
bert-Schäffle-Str. 30, D-70186 Stuttgart. Tel.:
0049-711/2369190 E-Mail: missio@ ukgm-stgt.de
v. istvan.gyuras@ukgmstgt.de www.ukgm-stgt.de

Würzburg-i Egyházmegye: Misézõ hely:
Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr. Koncsik Endre,
Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. Telefon:
0049-931/38 62 43.

NORVÉGIA: Munkerudveien, 52, N-1165
Oslo. Szentmise minden hónap elsõ vasárnapján
14-kor a Szent József-kápolnában (Akersveien 4).
Tel./fax.: 0047/22744 124.

OLASZORSZÁG
Róma: Msgr. Dr. Németh László fõlelkész,

Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese, Via
Giulia 1, I-00186 Róma. Telefon: 0039-06/684-2620.
Misézõ helyek: Róma – minden hó utolsó vasár-
napján 11-kor, S. Maria dell’ Orazione (Via Giulia,
kivéve júl., aug., dec.) és a Szent Péter-bazilikaMa-
gyarokNagyasszonya kápolnájábanminden kedden
7.45-kor. Milánó – minden hó elsõ vasárnapján
16.00-kor, Szalézi oratorium (Via Tonale 19, kivéve
jan., júl., aug., szept.). Magyar misék helye: Bologna,
Catania, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: P. Ruppert József SchP, Tel.: 0039-
347/344 55 38, E-Mail: jruppert@calasanz.net

SVÁJC
Zürich:Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, Tel.: 0041-1/36 23 303. E-Mail: f.vizau-
er@gmx.ch;Misézõ helyek:Winterthur, St. Gallen,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld, Basel.

Fribourg: Ft. Popa Péter, Tel.: 0041-26/534
0672. Szentmise minden hó 4. vasárnapján
11.15-kor, az Orsolyiták templomában (rue de
Lausanne). Misézõ helyek: Genf: Szentmise min-
den hó 1. és 3. vasárnapján. Tel.: 00 41-22/7910458;
Lausanne: Szentmise minden hó 2. és 4. vasárnap-
ján. Tel.: 0041-21/6478 678; Bern: Röm. Kath.
Ungarn-mission, Pf. 7717, CH-3000 Bern. E-Mail:
info@katolikus.ch http://www.katolikus.ch o

MAGYARNYELVÛSZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu

ANGLIA:
London: Virágh József fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, Ealing,
GB-London,W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/88566-0271.
E-Mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Misézõ helyek: London, South Croydon, Reading,
Bristol, Luton, Brignton-Hove.

ÉSZAK-ANGLIA:
Érdeklõdni: Ft. Fülöp Menyhért plébános,

St. John The Baptist Presbytery, Dowling Street,
Rochdale, OL11 1EX, Tel./Fax: 0044-(0)1706/64
59 37. Misézõ helyek: Rochdale, Wolverhampton,
Bradford, Nottingham.

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész,

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergasse
2/30b, A-1070 Wien, Tel.: 0043-1/526 49 72;
Fax: 0043-1/526 49 72 25. Misézõ helyek: Bécs-
újhely (Familien-Kirche); Bécs, vasárnaponként
11.00-kor, Deutschordenskirche, Singerstr. 7.
E-Mail: bmke@katolikus.at http://www.katolikus.at

Pázmáneum, Msgr. Dr. Csordás Eörs rektor,
szentmise: minden szombat este 18.30, A-1090
Wien, Boltzmanngasse 14, Tel.: 0043-1/317 3656.

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501Unterwart 226, Tel.:
0043-3352/34108. E-Mail: Kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 10.45-kor.

Grác: Ft. Fodor János lelkész, Ugri Mihály
gondnok, Tel.: 0043-316/68 35 08; szentmise va-
sárnaponként 10.00-kor a Welsche-Kirche-ben,
Griesplatz 30. sz.

Innsbruck: Dr. Magda Szilveszter diakónus,
Tel.: 0043-512/204 103. Szentmiseminden hónap
2. vasárnapján, Richard Wagner Str. 3.

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezen-
trum d. Diözese Linz, Petrinumstr. 12, Haus 7, A-
4040 Linz, Tel.: 0043-732/736581-4492 (iroda),
-4493 (lakás), -4494 (Fax), E-Mail: ernest.szabo
@diozese-linz.at; Misézõ helyek: Linz, Wels.

Klagenfurt: Ft. Simon Attila káplán, Tel.:
0043-676/877 27 345, E-Mail: simonatti@free-
mail.hu; Szentmise minden hónap 4. vasárnapján
12.00-kor a Kapuziner Kirche-ben, Waaggasse
15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-zárdában,
Aigner Str. 135. Érdeklõdni: SchwarzMária, Tel.:
0043-662/820 139.

BELGIUM
Brüssel: P. Havas István Sch.P., Mission

Catholique Hongroise, Rue del’Arbre Bénit 123,
B-1050 Bruxelles/XL/. Tel.: 0032-2/64 96 188.

Liege/Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumõnier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége,Tel.: 0032-4/2233910;Fax: 0032-4/2211609.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Msgr. Molnár Ottó fõlelkész, szent-

mise minden vasárnap 11-kor, augusztus kivéve.
Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert
Thomas,F-75010PARIS,Tel./fax.: 0033-1/42086170.

Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mission
Catholique Hongroise, 302, Avenue Jean Jaures,
F-69007 Lyon, Tel.: 0033-4/78 501636.

NÉMETORSZÁG
Augsburg-i Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Neuburg a. D., Kempten. Érdeklõdni:
Ft. Túrós Dezsõ plébános, Ungarische Kath.
Mission, Zirbelstr. 23, D-86154 Augsburg, Tel.:
0049-821/41 90 25 30 vagy 0049-170/77 18 529.

Bamberg-Eichstätt-Regensburg-i Egyház-
megye nürnbergi székhellyel: Misézõ helyek:
Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, Nürn-
berg, Regensburg. Érdeklõdni: Ft. Bereczki Béla,
Ungarische Katholische Mission, Tuchergartenstr.
2/A,D-90571 Schwaig. Tel.: 0049-911/507 57 96.

Essen-i Egyházmegye: Misézõ helyek: Duisburg,
Essen. Érdeklõdni: Ung. Kath. Mission, Fraziskaner
Str. 69a, D-45139 Essen. Tel.: 0049-201/28 47 40
vagy Kölnben: 0049-221/23 8060.

Freiburg-Trier-Speyer-i Egyházmegyék
Karlsruhe-i székhellyel: Misézõ helyek: Mann-
heim, Offenburg, Kaiserslautern, Saarbrücken,
Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim, Konstanz, Hei-
delberg, Baden Baden. Érd.: Ft. Dr. Szabó Jó-
zsef, Ungarische Katholische Mission, Elbin-
ger Str. 2/A, D-76139 Karlsruhe. Tel./Fax:
0049-721/ 687215.

Berlin-i és Hamburg-i Fõegyházmegye,
Hildesheim-i és Osnabrück-i Egyházmegye:
Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd. Ham-
burgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, Tel.: 0049-40/25 077 83.

Köln-i Fõegyházmegye és Aachen: Misézõ
helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal, Ber-
gisch-Gladbach, Aachen: Érdeklõdni: Ft. Lukács
József, Ung. Kath. Mission, Thieboldgasse 96,
D-50676 Köln. E-Mail: ungarnzentrum@netcologne.de
Tel.: 0049-221/238060. Fax: 0049-221/ 232120;
http://www.Ungarnzentrum.de

HIRDETÉSEK

Eladó Vörsön, Keszthely közelében, 2 db
közmûvesített építési telek, össz. 6.000 m

2
. T.:

0033-237/462-802, E-mail: agnesterek@aol.com

Hévízen (termáltó) gyönyörû helyen apartmanok
egész évbenkiadók, 10EUR/fõ. T.: +36-83/341-063

Magyar hölgy, 54 éves, magyarul beszélõ
családnál, idõsgondozást, ápolást vállal bentla-
kással. T.: 0036-30/509-2916, 0036-70/611-5969,
0036-78/486-107.

Magyarul is értõ hölgy ápolását, gondozását,
háztartásvezetését vállalom,München és környékén
(50 éves hölgy, 6 év tapasztalattal), bentlakással. T.:
0175/350-7752, este.

Németországi, 59 éves, magyarul beszélõ, szõ-
ke, fiatalos, jó megjelenésû, meleg otthont szeretõ,
utazást, zenét kedvelõ özvegyasszony, keresi, õszin-
te szándékkal, hasonló érdeklõdésû, intelligens tár-
sát. Jelige: „Az élet csak párosan szép.”

Diplomáskönyvtáros, harminc éves Országos
Széchenyi Könyvtári gyakorlattal irodalmi-
és/vagy történeti kutatást vállal: Horák Mária, T.:
0036-1/226 14 69, E-mail: horakmari@gmail.com

Eladó Bp.-en, II. ker., Szilágyi Erzsébet fa-
sorban, panorámás, 114 m

2
-es, 3,5 szobás, igé-

nyesen felújított öröklakás tulajdonostól. Irányár
39.900.000 Ft. T.: 17 h után: 0036-30/501-0415.

Régóta kereste?Magyar zenei CD-k, DVD-k, fil-
mek postán! T.: 0049-(0)30/428-04372.www.azvuk.de

Nagymihályi Géza

Árpád-házi Szent Piroska
Az „idegen” szent

Formátum: B/5, 164 oldal,
kemény táblás, ára: 17 EUR / 24 USD

Piroska volt az a
méltatlanul elfe-
lejtett császárné,
aki mind világi
mûködése terén,
mind az Egyház
szolgálatában
elévülhetetlen
érdemeket szer-
zett. Nagymihá-
lyi Géza feltáró
munkája során a
történelmi, élet-

rajzi háttérbõl, a gazdag irodalomból foko-
zatosan bomlik ki az „idegen szent”
(Xéné) Piroska alakja, s tevékenységének
fõ színtere, a Pantokrátor-monostor. Izgal-
mas, lebilincselõ olvasmány, nem csupán
a szakértõ, a laikus számára is.

Karl Pfleger

A Krisztus-központú
világszemlélet hat
merész képviselõje

Formátum: fr/5, 212 oldal,
kartonált, ára: 12,5 EUR / 19 USD

Karl Pfleger nagy té-
mája a Krisztus-kö-
zéppontúság. Írásai-
ban mindig újra egé-
szen sajátos módon
azt mutatta be, hogy
miként történt és mi-
lyen hatást fejtett ki a
Nyugat nagy egyéni-
ségeiben a Krisztus-
sal való találkozás.

A jelen könyvben: Augustinus, Pascal, Lu-
ther, Schelling, Szolovjev és Teilhard de
Chardin a hõsei ennek a „kalandnak”.

Walter Nigg

Soren Kierkegaard
Formátum: fr/5, 224 oldal,
kartonált, ára: 12,5 EUR / 19 USD

E mû a dán filozó-
fus, író és teológus
– Soren Kierke-
gaard (1813–1855)
– életútját és mun-
kásságát mutatja
be, a hagyomá-
nyostól eltérõ meg-
közelítésben. Wal-
ter Nigg (1903-
1988), luzerni pap
és egyháztörténeti

professzor nevéhez fûzõdik Assisi Szent
Ferenc, Avilai Szent Teréz és az európai
szellemi élet más kiemelkedõ egyéniségei-
nek monográfiája is.

Molnár Tamás

Keresztény humanizmus
Formátum: fr/5, 152 oldal,

kartonált, ára: 13 EUR / 19 USD

Mi a humaniz-
mus? Vajon ellen-
tétben áll-e a ke-
resztény hittel és
tanítással? Van-e
olyan, hogy ke-
resztény humaniz-
mus? Az Ameri-
kában élõ filozó-
fus szerzõ vála-
szol ezekre a kér-
désekre magyarul

elõször megjelenõ mûvében.

A KAIROSZ KIADÓ
könyvajánlata

Miért hiszek? c. sorozat
(formátum 100 x 165mm, ára kötetenként: 7 EUR / 10USD)

Istenrõl beszélõ vonalak
– Simon András grafikussal beszélget Csengei Ágota

Lelkemben a templom
– Bagdy Emõke pszichológussal beszélget
Ferenczi Andrea

Hívom a családokat
– Bíró László püspökkel beszélget Simon Erika

Mert én tudom, honnan jöttem…
–Lengyel Péter táncmûvész-koreográfussal
beszélget Sipos Márti

A könyvek megrendelhetõk:
Kairosz Kiadó, H–1134 Budapest, Apály u. 2/b

Tel./fax: +36-1/359-9825, E-mail: kairosz@hu.inter.net

Szállítás: postai úton. Fizetés módja: utánvét vagy banki átutalás.

(A postaköltség a megrendelõt terheli.)

www.kairosz.hu


