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EMBERHEZ MÉLTÓ

MUNKÁT TEREMTENI!

„Tartsuk kézben a negyedik ipari
forradalmat” – ez volt a témája az idei
Világgazdasági Fórumnak, amelyet a
svájci Davosban tartottak január 20. és
23. között. Ferenc pápa üzenetet kül-
dött a találkozó elnökének, amelyben
hangsúlyozza, hogy az embernek kell
irányítania a technológiai fejlõdést anél-
kül, hogy az uralkodna felette.

A negyedik ipari forradalom elkerül-
hetetlenül együtt jár a munkahelyek
drasztikus mértékû visszaesésével. A nem-
zeti és a globális gazdaság pénzügyi és
technológiai átalakulása távolra mutató
változásokat hozott a munka területén.
Csökkent az emberhez méltó foglalkozta-
tás, a szociális biztonság, amely aggasz-
tóan növelte az egyenlõtlenséget és a
szegénységet. Az üzleti tevékenység új
modelljeit kell létrehozni, amelyek a fej-
lett technológiák elõmozdítása mellett
képesek mindenki számára emberhez
méltó munkát teremteni, felmutatni és
megszilárdítani a társadalmi jogokat, és
védelmezni a környezetet.

A Szentatya felhívással fordult a
davosi tanácskozás résztvevõihez, hogy
ne feledkezzenek meg a szegényekrõl. Ez
az elsõdleges kihívás, amely az üzleti vi-
lág vezetõi elõtt áll. Nem szabad hagyni,
hogy a jóléti kultúra érzéketlenné tegyen
bennünket a szegények kiáltása iránti
együttérzésre. Az együtt sírás mások fáj-
dalma miatt nem csak azt jelenti, hogy
osztozunk szenvedéseikben, hanem min-
denekelõtt azt, hogy felismerjük: saját
cselekvésünk az oka az igazságtalanság-
nak és az egyenlõtlenségnek. (...) Ne fél-
jünk megnyitni elménket és szívünket a
szegények felé. Így szabad folyást enge-
dünk gazdasági és technikai tehetségünk-
nek és felfedezzük a teljes élet boldogsá-
gát, amelyet a fogyasztás nem adhat meg.

A mély és korszakos változások idején
a világ vezetõi elõtt az a kihívás áll, hogy
biztosítsák: a most elérkezõ negyedik ipa-
ri forradalom ne vezessen a személy tönk-
retételéhez. (...) A jelen pillanat értékes
lehetõséget nyújt ahhoz, hogy irányítsuk
és kormányozzuk a most zajló folyamatot,
és hogy befogadó társadalmakat épít-
sünk, amelyek az emberi méltóság tiszte-
letben tartásán, a tolerancián, az együtt-
érzésen és az irgalmasságon alapszanak.
Ferenc pápa közös erõfeszítést kért a Vi-
lággazdasági Fórum résztvevõitõl a fenn-
tartható és átfogó fejlõdés érdekében.

Az üzleti tevékenység nemes hivatás.
Egyben felelõssége az, hogy segítsen túl-
lépni a társadalom és a környezet össze-
tett válságán, és hogy küzdjön a szegény-
ség ellen. Ez teszi majd lehetõvé, hogy ja-
vítsunk milliók bizonytalan életkörülmé-
nyein, és hogy áthidaljuk a társadalmi
szakadékot, amely növeli az igazságta-
lanságot és aláássa a társadalom alapve-
tõ értékeit, az egyenlõséget, az igazságos-
ságot és a szolidaritást.

A Szentatya végül üzenetében rámu-
tat, hogy a párbeszéd megfelelõ eszközei
által a Világgazdasági Fórum platform-
jává válhat a teremtett világ védelmének
és egy egészségesebb, emberségesebb,
és átfogóbb fejlõdés megvalósításának.

(Vatikáni Rádió)

„ L Á T T A É S H I T T ”
A hét elsõ napján kora reggel, amikor

még sötét volt – így kezdõdik a feltáma-
dás elbeszélése János evangéliumában.
Nem a hitvallásból ismert „harmadna-
pon” formulát használják az evangéliu-
mok, amikor a feltámadás eseményérõl
szólnak, hanem pontosan megjelölik a
napot: a hét elsõ napját, a szombat után
következõ napot, a vasárnapot említik.
És egyezik tanúságuk a kora reggelt ille-
tõen is. Valódi idõpont, valódi történe-
lem csendül ki a sorokból, nem jelképes
beszéd. De János evangéliuma utal arra
is, hogy még sötét volt. Homály borította
nem a föltámadt Krisztus alakját, hiszen
õ maga a világosság, hanem a gyászoló
tanítványok szívét, akik még nem ismer-
ték és nem értették a feltámadás öröm-
hírét. János szerint Mária Magdolna
megy a sírhoz. A többi evangéliumok
asszonyok egész csoportját említik. De a
magdalai Mária megkülönböztetése itt is
tükrözi, hogy más Mária nevû asszo-
nyoknak is lehetett szerepe az üres sír
megtalálásában. Sõt, Mária Magdolna
mintha két alkalommal is felbukkanna a
sírnál. Elõször a mai evangéliumi sza-
kasz elején, azután pedig a feltámadt
Krisztussal való találkozás pillanatában,
a sír közelében (vö. Jn 20,17–18).

A sír zárókövének elmozdítása félel-
met kelt Máriában. Ki vitte el a sírból az
Urat? Hová tehették? Az evangélium
szerzõje ismerte a szóbeszédet, amit Má-
té is említ (Mt 28,13–15) arról, hogy el-
rabolták Krisztus holttestét. Ez a magya-
rázat úgy 80-90 tájékán azok közt terjedt
el, akik nem hittek Krisztusban. Viszont
a tanítványok, Péter és a másik tanítvány

futva mentek ki a sírhoz, látták az üres
sírt, a gyolcsot és a kendõt és beléjük ha-
sított a hit világossága. Pétert követte Já-
nos is és belépett a sírba: „látta és hitt”
(Jn 20,8). (...)

De miben hitt a tanítvány? Krisztus
feltámadásában! Ez az a tény, ami Jézus
tetteit, szavait, egész életét igazolja. Ez a
felismerés adott életet az Egyház közös-
ségének, ez a mi hitünk lényege. (...)

Mi hát az értelme a húsvéti esemény-
nek, mi a jelentõsége a mi számunkra? –
Az, hogy a húsvét ünnepe a választott
nép történetében Isten szabadító szerete-
tének emlékezete volt. A Mindenható ki-
szabadította népét az egyiptomi rabszol-
gaságból, átvezette a tengeren és szabad
életet ajándékozott neki. Jézus Krisztus a
a húsvéti készület napján szenvedett ke-
reszthalált. (...) Megváltó áldozatának
erejébõl a bûn rabságából Isten fiainak
szabadságára (Róm 8,21) vezet minket.

Hajlamosak vagyunk újra és újra a
csüggedésre. (...) De nem értelmetlen
körforgás az emberiség élete. Mi magunk
sem vagyunk mindörökre bezárva az
anyag korlátai közé, testünk pusztulása
nem zárja le elmozdíthatatlan sziklaként
személyes életünk történetét. Ahogyan
elhengeríttetett a kõ Krisztus sírboltjának
ajtajából, úgy szabadulunk meg mi is a
halál és a pusztulás hatalmából a húsvét
erejében.

Akkor hát éljük derûsen és kirobbanó
erõvel, szeretettel és nagy távlatokba tekint-
ve egész életünket és ajándékozzuk tovább
a világnak a feltámadás hitét és örömét.

(Erdõ Péter bíboros 2015. húsvétva-
sárnapi szentbeszédébõl)

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január
2-án született Hatvanban, sokgyermekes
családban. Kisszeminaristaként az esz-
tergomi bencés gimnáziumban érettségi-
zett, majd Vaszary Kolos hercegprímás
jóvoltából a római Gregoriana Pápai
Egyetemen hallgatott teológiát. Az I. vi-
lágháború miatt 1915-ben Innsbruckba
települt, ahol a Leopold-Franzens Egye-
temen tanult tovább, ott szentelte pappá
október 28-án Franz Egger brixeni her-
ceg-püspök.

A teológiai doktorátus megszerzése
után visszatért az esztergomi egyházme-
gyébe. Csernoch János bíboros egyre je-
lentõsebb feladatokat bízott rá.

A Csernoch Jánost az esztergomi ér-
seki székben követõ Serédi Jusztinián
mellett Meszlényi egyre jelentõsebb egy-
házi pozíciókat töltött be. 1937-ben szen-
telte Sinope címzetes püspökévé XI.
Piusz pápa kinevezésével Serédi Juszti-
nián bíboros-hercegprímás, Breyer Ist-
ván gyõri megyéspüspök és Kriston
Endre püspök.

Püspöki szolgálatát elkötelezetten vé-
gezte; a háború utolsó napjaiban, 1945
januárjában a szeminárium pincéjében
papokat szentelt. Serédi Jusztinián bíbo-
ros halálát követõen a hercegprímás vég-
rendeletének õ volt a végrehajtója. Miu-
tán Mindszenty József hercegprímást
1948 karácsonyán letartóztatták, majd
koncepciós perben elítélték, Drahos Já-
nos került a kormányzói posztra. Drahos
azonban nem sokkal késõbb meghalt,
így a káptalan döntésének megfelelõen
Meszlényi lett az egyházmegye vezetõ-
je, noha a kiépülõ kommunista diktatúra
mást akart a helyére. Már 1946 szeptem-
berétõl kezdve készültek róla ügynöki
jelentések.

1950. június 20-án elsõ és egyetlen
alkalommal volt jelen a budapesti Köz-
ponti Papnevelõ Intézetben a püspökka-
ri ülésen. Néhány nappal késõbb, június
29-én Esztergomban letartóztatták,
majd Kistarcsán tartották fogva, min-
denkitõl szigorúan elkülönítve. Az érse-
ki helynöknek éjjel-nappal, télen-nyá-
ron nyitva kellett tartania cellája abla-
kát, fûtetlen szobában kellett a telet el-
viselnie. Õrei szadista módon bántal-
mazták, gyakran rúgták és bottal ütötték.

Boldog Meszlényi Zoltán
Ünnepe: március 4.

„BEMUTATKOZÁS A VILÁG ELÕTT”
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lesz Magyarországon

A Fülöp-szigeteki Cebuban tartották január 24. és 31. között az 51. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszust, amelyen 200 bíboros és püspök, valamint a
világ 72 országából érkezett 12 ezer küldött vett részt. A tízfõs magyar küldött-
séget Erdõ Péter bíboros, prímás, érsek vezette.

Az esemény záró szentmiséjét (Statio
Orbis) Charles Maung Bo rangooni bí-
boros érsek, a pápa legátusa mutatta be a
városon kívül, több mint egymillió hívõ
elõtt. A szertartás végén Piero Marini ér-
sek, a kongresszusok szervezéséért fele-
lõs pápai bizottság elnöke átnyújtotta a
pápa videoüzenetét, amelyet helyben le-
játszottak. Ferenc pápa üzenetében beje-
lentette az 52., 2020-ban esedékes Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus hely-
színét: Budapest láthatja majd vendégül
a kivételes eseményt s az arra érkezõ lá-
togatókat. Az 50. kongresszus Dublin-
ban volt, ott 50 ezer regisztrált küldött
vett részt a találkozón.

A magyar küldöttség tagjai magyar
zászlókkal a fõoltár elé vonultak, s egy
Budapestrõl készült népszerûsítõ klip le-
vetítése közben integetve köszöntötték a
cebuiakat s minden kongresszusi küldöt-
tet. Már ekkor érezni lehetett az este
emelkedettségét. A küldöttség soraiból
néhányan személyesen is köszöntötték a
fõpapságot. Marini érsek baráti kézfogás
mellett mondta el, mennyire várja a bu-
dapesti találkozást, a cebui érsek és
egyik segédpüspöke szívélyes szeretettel
gratulált, Bo bíboros legátus pedig külön

imájáról biztosította a csapatot, a mind-
annyiunk elõtt álló nagy munkához Isten
áldását kérve. Tagle bíboros, Manila ér-
seke külön odaintette a zászlóvivõket –
az elmúlt napok során több magyarral is
elbeszélgetett. A kialakult szimpátia és
megbecsülés jeleként öleléssel gratulált
az elnyert lehetõséghez és feladathoz.

(Folytatás a 2. oldalon)

Mindszenty József gyóntat az 1938-as
Eucharisztikus Kongresszuson

(Folytatás a 7. oldalon)
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A Biblia görög fordítása megakadályozta, hogy a zsidók az idegen környezet-
ben elveszítsék hitüket. A fordítás azonban azt is tudatosította olvasóiban, hogy
idegen környezetben nem tudják betartani vallásuk szertartási elõírásait. A di-
aszpórában élõ zsidó úgy tekinthette magát ortodoxnak, ha az Ószövetség rituá-
lis elõírásait nem szó szerint, hanem jelképesen értelmezte. A szertartások he-
lyett az erkölcsöt hangsúlyozta.

A leontopoliszi templom, az ószövet-
ség görög fordítása, a görög fordításhoz
fûzõdõ allegorikus magyarázatok éket
vertek a palesztinai és az alexandriai zsi-
dóság közé. A szellemi függetlenné vá-
lásban Jeruzsálem a liberalizmus jeleit
látta. Pogánynak minõsítették a leonto-
poliszi templomot. Alexandriában a zsi-
dók évente ünnepelték a hetvenes fordí-
tást, mint Isten jótéteményének visszaté-
rõ napját. Ugyanezt a napot Jeruzsálem-
ben gyásznapnak tartották. A görög for-
dítás napját az aranyborjú imádásának
napjához hasonlították.

Az ellentétek nem tudtak nyílt harc-
ban kirobbanni. Jeruzsálem Kr. u. 70-
ben elpusztult, a leontopoliszi templo-
mot pedig 73-ban rombolták le a ró-
maiak. A templom pusztulása miatt a
zsinagóga-rendszer egyeduralkodóvá
lett Palesztinában és a diaszpórában.
Jeruzsálemet még súlyosabb megpró-
báltatás érte 135-ben, amikor Hadria-
nus császár szó szerint a földdel tette
egyenlõvé. Helyén pogány várost épí-
tettek, a templom helyén Jupiter-szen-
tély emelkedett. Fürdõket, színházat
építettek, mint minden pogány város-
ban. Még a város nevét is megváltoz-
tatták. A zsidók egykori szent városa
emlék lett csupán. A palesztinai zsidó
éppoly hazátlanná vált, mint diaszpó-
rában élõ testvére. A keleti szórvány
zsidósága és a palesztinai zsidóság
megalkotta “„hordozható hazáját”, a
Talmudot, a zsidóság szokásjogi gyûj-
teményét, bibliaértelmezéseinek tár-
házát. (…)

Az I–II. század kereszténysége szá-
mára nagyon jelentõs volt Róma zsi-
dósága. A Kr. u. 1. század végén olyan
népes volt a római zsidó kolónia, hogy
tizenkét zsinagógájuk volt. Noha a zsi-
dók igen nagy számban voltak a biro-
dalomban, mégsem szervezõdtek poli-
tikai párttá. Nem avatkoztak a politiká-
ba. Ez a magatartásuk mintaszerû volt
a kereszténység számára.

A pogányságba való beolvadást a zsi-
dók a diaszpórában is elutasították. Hû-
ségesen adakoztak a jeruzsálemi temp-
lom javára. Ez idõnként felszította elle-
nük a közhangulatot. Az arany kivitele
érzékenyen érintette a rómaiakat. A ró-
mai hatóságok igyekeztek megakadá-
lyozni a pénzkivitelt. Maga Cicero is
szóvá tette ezt. A rómaiak nem tiltották
nekik a közhivatal-viselést. De a zsidók

tartózkodtak közhivatal vállalásától. A
görögök és rómaiak egyrészt megvetet-
ték rituális szokásaikat, másrészt tisz-
telték a zsidó vallás õsiségét, a zsidók
erkölcsösségét, tiszta, bensõséges csa-
ládi életét. A zsidók nem hagyták ma-
gukra szegényeiket, hanem segítették
õket. Gondját viselték az özvegyeknek,
árváknak, betegeknek, gondoskodtak
halottaik eltemettetésérõl. A zsidóság
vonzó és taszító hatást fejtett ki környe-
zetére. A vonzó hatást mutatta, hogy a
zsinagóga körül a pogányokból létrejött
az istenfélõk csoportja, akik az egy Is-
ten tiszteletére tértek. A megtértek vagy
vállalták a körülmetélést, vagy csak ri-
tuális fürdõnek vetették alá magukat,
megkeresztelkedtek Izrael Szentje ne-
vére. Ez a rítus jelentette a megszabadu-
lást a bálványok, démonok rabszolgasá-
gából. E rituális fürdõ különbözött a ke-
reszténységtõl tartalmilag, de módjában
is. A keresztényeknél mindig más szol-
gáltatta ki a keresztséget, az istenfélõk
maguknak szolgáltatták ki a szertartást.

A zsidóságból keresztény hitre tér-
teknek nem erkölcsi, hanem elvi, teoló-
giai kérdéseik voltak, melyeket meg
kellett válaszolni. Az egyik igen lénye-
ges kérdés így hangzott: az üdvösség
érdemek alapján nyerhetõ el, vagy
sem? Szent Pál igen gyorsan átlátta a
kérdés horderejét. Burkoltan ugyanis
arról volt szó, hogy elégséges-e a mó-
zesi törvény megtartása az üdvösség-
re? Ha ugyanis elégséges a törvény
megtartása az üdvösségre, akkor fölös-
leges Jézus Krisztus megváltó mûvérõl
beszélni. Szent Pál fogalmazta meg a
válaszokat erre kérdésre, elsõsorban a
Rómaiakhoz írt levelében. Az apostol
szerint Isten az üdvösséget mindenki-
nek bármilyen elõzetes érdem nélkül
ajánlja fel. Isten elõtt mindenki úgy
válhat igazzá, hogy a keresztség révén
csatlakozik Krisztushoz. Ezzel válik
képessé arra, hogy jót tegyen és a
szentség útján elõrehaladjon. A meg-
igazulás e módja menti fel a kereszté-
nyeket a mózesi törvény megtartásá-
nak kötelessége alól. Az üdvösséget az
apostol nem a törvény megtartásának
tulajdonítja, hanem kizárólag Krisztus
megváltó mûvének, hangsúlyozva a
törvény elégtelenségét, átmeneti jelen-
tõségét. A törvény szerepét Szent Pál
így fogalmazza meg: „nevelõnk volt
Krisztusra” (Gal 3,24).

A keresztények már Palesztinában
kapcsolatba kerültek pogányokkal, még
inkább Damaszkuszban és Antiochiában
(vö. ApCsel 7). Szükségessé vált annak
tisztázása, mit kell megkövetelni a pogá-
nyoktól, ha keresztény hitre akartak tér-
ni, mennyire legyenek kötelezõek szá-
mukra a mózesi törvény elõírásai. Hi-
szen azok kötelezõek voltak a zsidóság-
ból megtértek számára is! Különösen
Szent Pál térítõ tevékenysége nyomán
vált igen égetõvé a kérdés.

Saul, a késõbbi szent Pál, mielõtt
megtért, meg volt gyõzõdve a mózesi
törvény tökéletességérõl, végérvé-
nyességérõl. Számára a törvény meg-
változtathatatlan és elégséges volt. A
keresztényekben a törvény megrontóit
látta, ezért üldözte õket. Megtérése
után Pál apostolként egész életét a po-
gányok térítésének szentelte. Szent
Pál leveleibõl elég részletes képet al-
kothatunk a pogánykereszténység éle-
térõl, problémáiról. A pogányok közül
keresztény hitre tért hívek életérõl
részletesebb a tudásunk, mint a zsidó-
kereszténységrõl.

A pogányság, amikor elõször talál-
kozott a keresztényekkel, a keresztény-
séget zsidó szektának tekintette. A fiatal
egyháznak meg kellett fontolnia, hogy
kötelezõvé tegye-e a zsidó elõírásokat a
pogányok számára, s milyen mérték-
ben. Az Evangélium elfogadásával el
kell-e fogadni a mózesi törvény rituális
elõírásait is? A keresztények egy része
kötelezõvé akarta tenni ezeket a sajáto-
san zsidó törvényeket a pogányságból
megtértek számára. Mások úgy érvel-
tek, hogy a megtérõ pogányoknak nem
kötelezõ a körülmetélés, hiszen az
Evangélium az egyetemes törvény, mely
az egész világra érvényes.

A vita a mózesi törvények megtartá-
sáról az 50-ben tartott jeruzsálemi apos-
toli zsinaton dõlt el (vö. ApCsel 15. feje-
zet). A határozat értelmében a megke-
resztelkedett pogányok az Egyház teljes
jogú tagjai. Nem kell körülmetélkedni-
ük. Az apostoli zsinat határozata tovább-
ra is tilalmazta a bálványáldozati lako-
mán való részvételt a keresztények szá-
mára. (…) A bálványáldozati lakomán
való részvétel összeegyeztethetetlen az
Eucharisztiában való részvétellel. Ezen
rendelkezés lelkiismereti és társadalmi
hátterét fejtette ki Szent Pál a korinthusi
keresztényeknek (vö. 1Kor 10. fejezet).

Szent Pál hamarosan nyugat felé for-
dította figyelmét, Róma felé. Róma lett
késõbb a pogánykereszténység fõváro-
sa. A szentpáli térítés igen korán meg-
változtatta az Egyház arculatát. Túl-
súlyba kerültek az Egyházban azok,
akik a pogányságból tértek meg. Az õsi
zsidókereszténység és a pogánykeresz-
ténység kapcsolatai azonban nem vol-
tak felhõtlenek. (…)

Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A zsidóság és a kereszténység (2.)

Egyetemes: A nehézségek között élõ
családok részesüljenek a szükséges tá-
mogatásban, és a gyermekek egészsé-
ges és nyugodt körülmények között
növekedhessenek.

Napjainkban válságba került a házas-
ság és a család. Olyan kultúrában élünk,
mely az „ideiglenességet” magasztalja,
és egyre kevésbé értékeli a házasságot,
mint egy egész életre szóló elkötelezõdést.
Az új eszmék terjesztõi a „szabadság” jel-
szavát tûzik zászlójukra, de eszméik meg-
valósítása számtalan ember életében lelki
és anyagi nyomorúsághoz vezetett. Ezek a
bajok pedig leginkább a nõket, a gyerme-
keket és az öregeket sújtják.

Végre ráébredtünk a természetes kör-
nyezet védelmének szükségességére, de
csak nagyon lassan kezdünk ráébredni
arra, hogy a társadalmi, szociális kör-
nyezet is veszélybe került és védelemre
szorul. Hangoztatnunk kell, hogy a csa-
ládok a társadalom alapvetõ pillérei. A
gyermekeknek joguk van arra, hogy csa-
ládban növekedjenek fel. Joguk van ar-
ra, hogy legyen apjuk és anyjuk, akik
megteremtik a gyermekek növekedésé-
nek és érzelmi fejlõdésének megfelelõ
környezetet. Ezért mondhatjuk a házas-
ságot a társadalom nélkülözhetetlen pil-
lérének. E társadalmi feladat betöltése
felülírja a házastársak pillanatnyi érzé-
seit és szükségleteit.

A szolidaritásra, a hûségre és a gyü-
mölcsözõ szeretetre irányuló szilárd el-
kötelezõdés megfelel az emberi szív leg-
mélyebb vágyainak. Ne engedjük, hogy a
fiatalokat megmételyezze az „ideigle-
nesség” kultúrája. Merjenek bátran az
ár ellen úszni, és erõs, maradandó szere-
tetre törekedni. Ne essenek különbözõ
ideológiák csapdájába: a család antro-
pológiai tény, és ennek következtében,
társadalmi és kulturális valóság. A kü-
lönbözõ ideológiák csak az emberiség
történelmének egyes pillanataiban tûn-
nek meggyõzõnek, és aztán eltûnnek. Ne
beszéljünk tehát „konzervatív szellemû
családról” és „haladó szellemû család-
ról”. A család egyszerûen család! A csa-
ládnak megvan a maga belsõ ereje.

Irányítsuk figyelmünket a család nél-
kül felnövekvõ gyerekek szomorú helyze-
tére. Minden magára hagyott gyermek-
nek, iskoláztatás és orvosi gondoskodás
nélkül felnövekvõ gyermeknek létezése a
társadalom felnõtt tagjai által elkövetett
égbekiáltó bûn. Az ilyen gyermekek
gyakran gonosztevõk prédájává lesznek,
akik vagy szégyenletes áruba bocsátják
õket, vagy fegyveres gyermek-harcost
alakítanak belõlük. A fejlett országok-
ban pedig a családon belüli válságok,
embertelen életkörülmények, nevelés hi-
ánya stb. ejtenek gyakran testi vagy lelki
sebeket a gyermekeken. Egyetlen gyer-
meket sem felejt el a Mennyei Atya. Egy
könnycseppjük sem hull hiába. De mi
mindnyájan, egyének és népek is, felelõ-
sek vagyunk az ilyen gyermekekért.

Imádkozzunk és tegyünk meg mindent,
hogy erõsítsük és támogassuk a férfinak
és nõnek házastársi egységét, mint az
egyének, a családok, a közösségek és a
társadalom helyettesíthetetlen, termé-
szetes, alapvetõ és szépséges kincsét.

Ferenc pápának 2014. november
17-én és 2015. április 8-án mondott be-
szédei nyomán

Evangelizációs: Hogy az egész Egyház
imájának erejében a hitük miatt hátrá-
nyos megkülönböztetésben vagy üldöz-
tetésben élõ keresztények erõsek és hûsé-
gesek maradjanak az Evangéliumhoz.

Az üldöztetés végigkíséri a keresz-
ténység egész történetét. Egyeseket az
Egyházon belüliek részérõl ér üldözte-
tés, másokat nem keresztények üldöznek.

(Folytatás a 4. oldalon)

Ezt követõen a cebui fiatalok képvise-
lõi, Palma érsekkel az élükön átadták Er-
dõ Péter bíborosnak és a küldöttségnek
az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kon-
gresszus jelképét, Magellán keresztjének
kicsinyített (ám így is négy emberes)
mását – ennek Budapestre szállítása (mé-
rete és súlya okán) még további szerve-
zést igényel.

Ezt követõen Erdõ Péter rövid, angol
nyelvû beszédet mondott, amelyben meg-
köszönte a megtisztelõ felkérést, egyszer-
smind mindenkit a legnagyobb szeretettel
meghívott 2020-ban Budapestre.

*
Magyarország 2020-ban második

alkalommal ad majd otthont az ese-
ménynek. Az 1938 májusában Buda-
pesten megtartott 34. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus záró, a Hõ-

sök terén bemutatott szentmiséjén fél-
millió hívõ vett részt.

Történeti érdekesség, hogy az 1938-
as budapesti kongresszust ugyancsak a
Fülöp-szigeteken, akkor Manilában je-
lentették be – ez a város adott ugyanis
otthont az 1937-es kongresszusnak.

Erdõ Péter, aki tíztagú magyar kül-
döttség élén vett részt a Fülöp-szigeteki
kongresszuson és koncelebrált a szent-
misén, telefonon nyilatkozott az M1 ak-
tuális csatorna Híradójának.

Erdõ Péter bíboros, esztergom-buda-
pesti érsek szerint a Magyar Katolikus
Egyház számára óriási jelentõsége van
annak, hogy Budapesten rendezik meg a
következõ Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust.

A bíboros hangsúlyozta, hogy a buda-
pesti kongresszus „bemutatkozás a világ
elõtt és nemcsak a világegyház, hanem a
civil világ elõtt is”.

Erdõ Péter szólt a kongresszust
megelõzõ négyéves felkészülés fontos-

ságáról is, melynek során meghatároz-
zák a rendezvény pontos témáját, teo-
lógiai bizottságot alakítanak, vallásos,
felkészülõ összejöveteleket szervez-
nek majd. „Nagyon komoly pasztorális
elõkészítésnek nézünk elébe, ezt kell
majd teljes energiával szervezni” –
mondta a bíboros.

Soltész Miklós szintén telefonon nyi-
latkozott az M1 Híradójának vasárnap
este. Az Emberi Erõforrások Minisztéri-
umának egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelõs állam-
titkára hangsúlyozta, hogy a templomok,
terek felújítása mellett a lelki felkészülés
legalább olyan fontos.

Kitért arra, hogy a bejelentést követõ-
en nagyon sokan köszöntötték a magyar
küldöttség tagjait, sokan gratuláltak és
drukkolnak a magyaroknak. „Egyszerû-
en fantasztikus volt magyarnak lenni a
Fülöp-szigeteken Ferenc pápa bejelenté-
se után” – mondta az államtitkár.
MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír

BEMUTATKOZÁS...

(Folytatás az 1. oldalról)
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IDÉN IS MEGTARTOTTÁK AZ AUSZTRIAI
M A G Y A R P A P I T A L Á L K O Z Ó T

Az ausztriai magyar és magyarul beszélõ lelkipásztorok évi egyszeri találko-
zóját tíz évvel ezelõttig rendszeresen megszervezték Bécsben, azután ez a hagyo-
mány esztendõkön keresztül szünetelt. Pál László kismartoni püspöki helynök
elevenítette fel újra, az erre való igény észlelése és Vencser László, az ausztriai
idegen nyelvû lelkészségek igazgatójának biztatása nyomán. Négy éve tehát is-
mét összejönnek vízkereszt után az Ausztriában mûködõ magyar és magyarul
beszélõ katolikus lelkészek és eltöltenek együtt két-három, programokban gaz-
dag, tartalmas napot. Idén január 11-én kezdõdött a találkozó a Szent Már-
ton-év jegyében Savaria szentjének szülõvárosában, Szombathelyen, majd ja-
nuár 13-án Kismartonban fejezõdött be.

Január 11-én a szombathelyi Martine-
um Felnõttképzõ Akadémián gyülekez-
tek a lelkészek: a házigazda Pál László
Kismartonból, Ghinari János az ugyan-
csak burgenlandi Steinbergbõl, Szabó Je-
nõ Linz-Pöstlingbergbõl, Ilk Antal-József
a szintén felsõ-ausztriai Alkovenbõl,
Molnár Ottó Grácból, Holló István az
ugyancsak stájerországi Deutschlands-
bergbõl, Hájtájer István a felsõ-karintiai
Máltáról, Nagy-György Attila Dél-Tirol-
ból/Innsbruckból és Varga János rektor
atya Bécsbõl. A lelkészek már elsõ este
sort kerítettek egy igazán érdekes csopor-
tos beszélgetésre: az új résztvevõk bemu-
tatkoztak, és emlékek sora is elõjött a
múltból; különösen az elmúlt rendszer
nehézségeinek romániai változatait hall-
gatták nagy érdeklõdéssel a magyarorszá-
giak és a fiatalabb nemzedékhez tartozók.

Másnap reggel Petõfi-ösztöndíjasként
magam is szóltam az Ausztriában szol-
gáló magyar lelkészekhez. Mindenek-
elõtt köszönetet mondtam nekik mind-
azért a tevékenységért és fáradozásért,
amit külhonban a magyar megmaradá-
sért tesznek, majd figyelmükbe ajánlot-
tam lapunkat, az Életünket mint a nyu-
gat-európai katolikusok egyetlen közös
sajtótermékét. Végül kértem, hogy kap-
csolódjanak be a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság által a nagy erdélyi püspök

születésének 120. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett Márton Áron-emlékév
programsorozatába, valamint lehetõsé-
geik szerint támogassák a készülõ, Zord
idõk csillaga címû nagyjátékfilmet.

Január 12-én ezt követõen utunk a
Martineumból a Szent Márton-templom-
ba vezetett, ahol délelõtt Veres András
szombathelyi megyéspüspök, a Magyar
Püspöki Konferencia elnöke vezetésével
a lelkészek – a Szent Márton-év elsõ za-
rándokcsoportjaként – szentmisét mutat-
tak be. Szentbeszédét a püspök atya az-
zal kezdte, hogy egy-egy szent közben-
járása segíthet bennünket abban, hogy
növekedni tudjunk az életszentségben.
„Szent Márton egy ilyen szent, aki 1700
év távlatából napjainkban is hatékony
szent a számunkra. Nemcsak azért, mert
Istennél sok kegyelmet el tud érni ne-
künk, hanem azért is, mert az életpéldája
a mai embert is megragadja” – fogalma-
zott a püspök atya, majd kitért arra is,
hogy Szent Márton rendkívül nagy gon-
dot fordított papjaira, az egység ápolásá-
ra és a lelkületük gazdagítására. „Szük-
ségünk van ezekre a találkozókra, a kö-

zös imádságra, a közös Eucharisztia-ün-
neplésre, mert mi magunk is rászorulunk
arra, hogy növekedjünk lélekben, hiszen
csak így tudjuk a ránk bízottakat segíteni
az életszentségben való növekedésben”
– mondta, majd idézte egyik tanárának
szavait, aki szerint egy szobában csak az
a kályha képes melegíteni, amelyik me-
legebb, mint a szoba hõmérséklete. „Na-
gyon egyszerû bölcsesség, de igaz. Ne-
künk nagyobb lélekkel és lelkesedéssel
kell rendelkeznünk ahhoz, hogy másokat
gazdagítani, lelkesíteni tudjunk” – tette
hozzá a püspök atya. Szentbeszédét
ezekkel a gondolatokkal zárta: „Nem le-
het eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire
szükségünk van egymásra, a papnak
mennyire szüksége van a papi közösség-
re. Ezek a közösségek nemcsak gazdagí-
tanak bennünket, hanem meg is tudnak
menteni különbözõ bajoktól azáltal,
hogy egymást segítjük. […] Ezt a szent-
misét értetek ajánlom fel, akik misszió-
ban mûködtök Ausztria különbözõ váro-
saiban. Ezt a biztos elhatározást és tuda-
tot, hogy mi egy közösséghez tartozunk,
erõsítse az Isten bennetek, és Szent Már-
ton segítsen mindnyájatokat abban, hogy
mindig tudjatok egymás felé nyitottak
lenni, és a békesség szerzõivé válni. Ha
egy pap képtelen a saját közösségének
békességet teremteni, akkor félõ, hogy
az annak a jele, hogy az õ szívében sincs
béke. Viszont ha mi megtapasztaljuk Is-
ten szeretetének a békéjét, az tud mások
felé is békességszerzõ lenni. Kérjük
Szent Márton segítségét, hogy ott, ahová
a Gondviselés állított bennünket, tud-
junk a békesség apostolai lenni.”

A szentmise végén a papok a Szent
Márton-oltárnál elimádkozták közösen a
Szent Márton jubileumi évre megfogal-
mazott imádságot, majd Schauermann
János plébános körbevezette a csoportot
a Szent Márton Látogatóközponton. On-
nan a Brenner János Kollégiumba igye-
keztünk, ahol Császár István apát, általá-
nos helynök, a székesegyház plébánosa
vezetésével megtekintettük a kollégium
kápolnáját, majd az Egyházmegyei Könyv-
tárban idõztünk.

A székesegyházba az irgalmasság ka-
puján át léptünk be; ott rövid elmélke-
dés, ima és a Boldogasszony anyánk el-
éneklése után a toronyba is felkapasz-
kodtunk. A püspökségen elbúcsúztunk
vendéglátóinktól – köztük Veres András
püspök úrtól is –, és estére visszaértünk
Kismartonba. A találkozó második nap-
jának estéjére csatlakozott a csoporthoz
Pintér Gábor pápai prelátus, a bécsi
Apostoli Nunciatúra tanácsosa és Szom-
széd Tamás is, aki osztrák szolgálata
mellett a bécsújhelyi és környéki magya-
rok lelkésze.

A program a találkozó harmadik nap-
ján, január 13-án délelõtt a kismartoni
székesegyház és püspökség megtekinté-
sével zárult.

A találkozón részt vevõ lelkészek
egyöntetûen úgy vélekedtek, hogy fon-
tos a papi közösség ápolása, hiszen ez
számukra megerõsítõ, megtartó erõ.
„Ilyenkor érezzük, hogy testvérek va-
gyunk. Hogy barátok vagyunk. Hogy
nem vagyunk magunkra” – mondták az
együtt töltött napokról, és természetesen
már a 2017. évi találkozó idõpontját is
rögzítették.

Varga Gabriella

A székesegyház szent kapujánál

„Az Úristen kévébe köti az embert, s betakarítja csûrébe. Kit korábban, kit
késõbb – írta jó egy évvel ezelõtt Hegedûs Imre János Skultéty Csaba Vannak vi-
dékek, féltett kishazák – Az én Ung megyei Nagykapusom (Budapest 2014.) utolsó
könyvérõl szóló kiváló recenziójában. Elment õ is – talán utolsó mohikánként –
Juhász László, Kovács K. Zoltán, Borbándi Gyula, a Rádió nagy öregei után.

Gyászjelentésén ez áll: író, újságíró,
publicista, szerkesztõ, a Szabad Európa
Rádió egykori munkatársa 2015. decem-
ber 15-én visszaadta lelkét a Teremtõnek.

Életrajzát maga így sûrítette össze:
„Falusias magyar elemi iskola után né-
met gimnázium Késmárkon, majd ma-
gyar érettségi a visszatért Ungváron.
Diploma és doktorátus Budapesten a
közgazdasági karon. A
fõváros ostromakor szov-
jet elhurcoltatás egy di-
ákkollégiumból. Gödöl-
lõ és Ceglédbercel láge-
rének pokla után Dél-
Erdélyen át a moldvai
Foksán. Ez már szibéri-
ai mintájú, az elhurcol-
tak szovjetunióbeli szét-
osztására létesült gyûj-
tõtábor. Egy táboron kí-
vüli munkán a kedvezõ-
nek látszó pillanatot ki-
használva vakmerõ szökés. A Kárpáto-
kon át gyalogszerrel, Kovásznáról már
vonaton. A békeszerzõdésig a még ma-
gyar Észak-Erdélyen át ugyancsak koc-
kázatos kalandok során jutva a háború
utáni Budapestre. Az 1946 elején kötött
csehszlovák-magyar lakosságcsere egyez-
mény kapcsán hármas feladatot teljesít-
ve: külügyminisztériumi összekötõként
a Miskolcon ideiglenesen mûködõ szlo-
vák delegációnál, Budapesten a magyar
áttelepítési kormánybiztos titkáraként,
majd általa kiküldetésben Pozsonyban.
A kezdõdõ politikai leváltások során
vissza Budapestre. A készülõ országos
és személyes fejlemények elõérzetében
félig hamis útlevéllel Prágán át Párizsba.
A Sorbonne-on nemzetközi jogi diplo-
ma, párhuzamosan bekapcsolódás az
egyre szélesebb teret nyerõ Európa-moz-
galomba. Egy posztgraduális politológi-
ai év az Európa Tanács által Bruges-ben
létesített Európa Kollégiumban. A New
York-i Magyar Nemzeti Bizottmány és
párizsi képviseletének elõterjesztése
alapján belépés Münchenben a magyar
mûsorral meginduló Szabad Európa Rá-
dió szerkesztõségébe. Az ideiglenes
szándékból harminchárom esztendõ lett:
elõbb a hírosztályon, majd húsz éven át
Ambrus Márton néven nemzetközi poli-
tikai szerkesztõként. 1984-ben magán-
életi okokból távozás a Rádióból. Kerek
négy évtizedig Nyugat-Európában, azzal
a tudattal, hogy emberi számítás szerint
többé nem lesz hazatérés.

Aztán mégis. A rendszerváltás elõsze-
lében elõbb látogatások, majd hazatele-
pülés. Azóta Budapesten és Budapestrõl
folyamatosan publicisztikai tevékenység,
fõleg a határon túli magyarság szolgálatá-
ban. A Kárpát-medence számos zugát be-
járva végre hazaérkezés a szülõhelyre.”

Elképesztõ tömör fogalmazás, mely
magával sodorja az olvasót.

Széleskörû publikációs tevékenysé-
gének középpontjában egyértelmûen a
határon kívüli magyarság állt. Írásai kü-
lönbözõ folyóiratokban jelentek meg, s
hazatelepülése után 1992-tõl egyre-más-
ra jelennek meg kötetei is. A publicista
közíróból lassan szépíróvá lett.

„Aki közülünk, hozzám hasonlóan, a
Kárpát-medencei szomszéd államok va-
lamelyikébõl, kisebbségbõl jön, tudja a
legjobban, hogy csak a mondhatni min-
dennapos aprómunka hozhat tartós ered-
ményt, biztosíthatja a fennmaradást”. –
mondta a Pax Romana 1989. évi Kong-
resszusának megnyitó beszédében –
majd így folytatta: „Ez áll az emigrációra
is. Sok az aratnivaló, de fájdalmasan ke-
vés a feladatot megbízhatóan elvállaló
munkás.” Skultéty Csaba beállt az aratók

sorába, életét nyugaton és itthon is a ma-
gyar identitás erõsítésének szentelte, és
nem tett különbséget kárpátaljai, felvidé-
ki, erdélyi, vajdasági vagy csángó magya-
rok között.

1985-tõl 1990-ig a Pax Romana Kato-
likus Magyar Értelmiségi Mozgalom el-
nöke volt, az azt követõ években pedig a
határon túli felelõse. Szívén viselte és

hallatlan odaadó szak-
mai irányítással segítet-
te a megalakuló erdélyi
és vajdasági Pax Roma-
na mozgalmat. Példaként
említhetjük a Keresz-
tény felelõsség magyar-
ságunkért címmel 2006-
ban rendezett vajdasági
tanulmányi hétvégét. A
téma a vallás és média
volt. Néhány kiragadott
gondolat színvonalas
elõadásából: „Az Egy-

háznak élnie kell a média nyújtotta lehe-
tõségekkel, ám fontos, hogy közérthetõ-
en, életszerûen beszéljen, mert olyan
emberekhez szól, akik a saját életük
problémáival vannak elfoglalva. A ma
embere szomjúhozza a hiteles, õszinte
szót.”

Milyen ember volt Skultéty Csaba?
Kissé zárkózott, de talpig úriember, akit
mindig és mindenkor a keresztény hu-
mánum és segítõkészség vezetett. Se
szeri, se száma azoknak a határon innen
és túl élõ honfitársaiknak, akiknek anya-
gilag, és ha kellett lelkileg is, segítségére
volt. Halála elõtt háromnegyed évvel
egy igen jelentõs összeget utalt át Nagy-
kapos önkormányzatának a magyar
ügyek támogatására. Párizsban titkára
volt Gácsér Imre bencés atyának, akivel
a magyar menekültek Argentínába jutá-
sát ezerszámra intézték.

Lenyûgözõ volt a nyelvtudása is. Egy
interjújában elmondta, hogy anyanyel-
vén kívül négy munkanyelven dolgozott
a rádiónál: francia, német, olasz és angol
nyelveken.

Végül néhány szó a mûgyûjtõ Skul-
tétyrõl, aki a magyar történelmi emlékek,
magyarországi, és különösen budavári
metszetek, térképek értõ és szenvedélyes
gyûjtõje volt. Sok hazánk történelmére
vonatkozó dokumentumot mentett meg
és hozott haza, közülük számosat felaján-
lott közgyûjteményeinknek, így Pest és
Buda régi látképei és egyéb ritkaságok cí-
mû anyagát az Országos Széchenyi
Könyvtárnak (ezen kiállítás katalógusa
elnyerte a Szép Magyar Könyv kitünteté-
sét). A Fiume magyar emlékezete címû
kiállítás mûtárgyain pedig az Országos
Széchenyi Könyvtár és az Iparmûvészeti
Múzeum osztozott.

A magyar államiság millenniumi ün-
nepén, 2000-ben Szent István napján
Mádl Ferenc köztársasági elnök Skultéty
Csaba írónak, a Szabad Európa Rádió
volt munkatársának kisebbségkutatási
munkássága, publicisztikai tevékenysé-
ge, egész életútja elismeréseként a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést adományozta.

A Buda vára török uralom alóli vissza-
vételének 320. évfordulója alkalmából Bu-
davárért Emlékérem kitüntetésben része-
sült, míg szülõhelyén, Nagykaposon dísz-
polgárrá választották 2005-ben.

Visszaemlékezésünket Erdély nagy
költõje Reményik Sándor soraival zárjuk:

„S ki éjben születik majd, mit csináljon?
Dolgozzék, imádkozzék, tûrjön várjon.
S a sírba is reménysugárral szálljon.
Ha könnyel sózott kenyerét megette.
Mert változnak a csillagok felette.”

Udvarhelyi Olivér

I N M E M O R I A M S K U L T É T Y C S A B A

Humánum és segítõkészség
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Gyerekeknek

S Z E N T F Ö L D I K E R E S Z T É N Y E K

Régi tervem, hogy egyszer elzarándo-
koljak a Szentföldre, hogy személyesen
láthassam Jézus földi életének helyszí-
neit: Betlehemet – születésének helyét,
Názáretet – a várost, ahol felnõtt, nyilvá-
nos mûködésének színhelyeit – például a
Genezáreti-tavat, Kafarnaumot, a Nyolc
Boldogság hegyét, valamint Jeruzsále-
met, ahol keresztre feszítették és feltá-
madt a halálból. Sajnos idáig még nem
volt alkalmam felkeresni a Szentföldet,
de ilyenkor, márciusban „lélekben”
mégis mindig gondolok az ott élõkre.

Ugyanis a pápák 1618 óta a kereszté-
nyek imáit és adományait kérik nagy-
böjtben a Szentföldön élõ keresztények
támogatására. A Katolikus Egyház vi-
lágszerte minden évben megrendezi a
gyûjtést. Idén március 13-án valamennyi
templomban a szentmisék perselypénzét
e célra fordítják.

De miért fontos az Egyház számára a
Szentföld és az ott élõ keresztény emberek
sorsa? Krisztus szülõföldjén sok évszáza-
da a fennmaradásukért küzdenek a keresz-
tények. Az utóbbi néhány évtizedben egy-
re inkább csökken a számuk, a legfrissebb

felmérések szerint a mai Izrael állam la-
kosságának mindössze két százaléka ke-
resztény. A szinte állandó háborús viszo-
nyok miatt nagyon sokan elvándorolnak, s
a helyzetüket csak rontja a munkalehetõ-
ség hiánya. Nagy segítséget jelentettek a
helybeli keresztények számára a szentföldi
zarándokutak, amelyek több ezer hívõt jut-
tattak munkához és ezáltal megélhetéshez,
de a háborús viszonyok miatt egyre keve-
sebb zarándok érkezik.

A szentföldi keresztények segítésében,
illetve szent helyek megõrzésében fontos
szerepe van a ferences szerzeteseknek,
akik már hétszáz éve jelen vannak itt. A fe-
rencesek tudják, hogy az iskola segítheti az
itteni keresztények boldogulását. A feren-
cesek által alapított iskolákban nagy hang-
súlyt fektetnek a nyelvoktatásra, hogy az
Európából és a világ más részérõl érkezõ
zarándokokkal tudjanak beszélni.

Ha valaha eljutsz a Szentföldre, jus-
son eszedbe az ott élõ keresztények hely-
zete, addig pedig támogasd õket lehetõ-
séged szerint – például szüleid segítségé-
vel a március 13-i adománygyûjtéskor!

Kovács Péter

A Krónika címû erdélyi magyar napilap január 12-i számában nyilatkozó er-
délyi magyar egyházi vezetõk is kiállnak a házasságot egy férfi és egy nõ szabad
akaratából létrejövõ életkapcsolatként meghatározó alkotmánymódosításért
folyó romániai aláírásgyûjtés mellett.

Romániában a civil szervezetek által
létrehozott Koalíció a családért (Coali-
þia pentru Familie) csoport kezdemé-
nyezett aláírásgyûjtést tavaly október-
ben azért, hogy az alkotmány rögzítse:
a házasság egy férfi és egy nõ szabad
akaratából jön létre. Az alkotmánymó-
dosító kezdeményezés november 25-
én jelent meg a hivatalos közlönyben.
A kezdeményezést az ortodox egyház
is felkarolta.

„Az Ószövetség is Ádám és Éva szövet-
ségérõl, házasságáról szól, nem Ádám és
Béla szövetségérõl!”– szögezte le a
Krónika megkeresésére Jakubinyi György,
a Gyulafehérvári Fõegyházmegye ér-
seke. Hozzátette, hogy egyházát nem
keresték meg támogatásért a kezdemé-
nyezõk, de utalt Ferenc pápa állásfog-
lalására, mely szerint a házasság egy
férfi és egy nõ életre szóló, felbontha-
tatlan szövetsége.

Hasonlóan nyilatkozott Böcskei László
nagyváradi római katolikus megyéspüs-
pök is. „A házasságot védeni kell!”–
mondta a Krónikának.

Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke arról számolt
be a lapnak, hogy egyházát megkeres-
ték az alkotmánymódosító kezdemé-
nyezés támogatásának kérésével, és az
ügy mellé állnak. „Nekünk ez így ter-
mészetes: a házasság egy férfi és egy
nõ kapcsolatát jelenti”– idézte a Króni-
ka a püspököt.

Az aláírásgyûjtés kezdeményezõi-
nek május 24-ig kell félmillió aláírást
összegyûjteniük az ország megyéinek

legalább a felébõl úgy, hogy vala-
mennyi megyébõl legkevesebb húsz-
ezer támogató legyen. Ha a határidõ
elõtt összegyûlik a megfelelõ számú
aláírás, népszavazást lehet kiírni a csa-
ládra vonatkozó jelenlegi alkotmányos
tétel módosításáról.

A román alkotmány jelenleg érvényes
cikkelye szerint „a család a házastársak
szabad akaratnyilvánításából létrejött
házasságon” alapul. Ezt a megfogalma-
zást módosítanák a kezdeményezõk úgy,
hogy a cikkely a házasság alapjaként egy
férfi és egy nõ szabad akaratnyilvánítá-
sát rögzítse.

Forrás: MTI

E R D É L Y I M A G Y A R E G Y H Á Z I
V E Z E T Õ K K I Á L L Á S A

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (17 . )

Hogy milyen szélsõségekhez vezetett
az elsõ, ún. klasszikus pünkösdizmus,
azt jól szemlélteti a németországi pün-
kösdisták esete. Németországban Hein-
rich Dallmeyer (1871–1925) lelkész ve-
zetésével Kasselben 1907. július 7-én
pünkösdista gyûlések kezdõdtek. Túlfû-
tött légkör alakult ki, ellenõrizhetetlen
érzelmi kitörésekkel. A „próféciák” egy-
másnak ellentmondtak. Hamarosan az
újságok foglalkoztak a történtekkel és a
rendõrségnek kellett közbelépnie. A
Lélek békéje helyett az egész irányzat
botrányba fulladt. A protestánsok közül
is sokan elítélték a próbálkozást.
Dallmeyer lelkész önkritikát gyakorolt
és 1907 októberében kijelentette, hogy
„az egész Los Angeles-i mozgalmat nem
Isten, hanem a hazugság szelleme vezet-
te”. Hasonló hangot ütött meg az
1909-ben kiadott Berlini Nyilatkozat,
amelyet a német evangéliumi csoportok
és a hivatalos evangélikus egyház
ötvenhat vezetõje írt alá, amelyben elíté-
lik a pünkösdista mozgalmat.

Ma már látjuk, hogy teológiai és gya-
korlati hibák történtek mind a hivatalos
vezetés, mind a pünkösdisták részérõl
akkor, amikor azt állították, hogy aki
nem kapta meg a Szentlélek rendkívüli
adományait, az nem igazi keresztény.

A katolikus karizmatikus csoportok
1967-ben, a Duquesne Egyetemen (USA)
indultak el, protestáns diákok kezdemé-

nyezésére. 1973-ban, a Róma melletti
Grottaferrata városban tartott elsõ katoli-
kus karizmatikus megújulási kong-
resszuson 34 nemzet képviselõi vettek
részt; az 1981-es Római találkozón már
94 ország képviselte magát. Rómában
van a Nemzetközi Katolikus Karizmati-
kus Megújulási Hivatal (ICCRO) is. Az
elsõ kongresszus részvevõit VI. Pál pápa
fogadta, Szent II. János Pál pápa pedig
többször kifejezte, hogy nagyra értékeli
a katolikus karizmatikus mozgalmat.
Számos püspökkari konferencia is báto-
rítóan nyilatkozott a mozgalomról, jólle-
het nem hiányzanak az óvatosságra intõ
megjegyzések sem.

Az alapvetõ különbség a katolikus
karizmatikusok és a pünkösdisták tanai
között, hogy a nyelvek adománya és a
többi rendkívüli karizma fontos, igen
hasznos a személy és a közösség számá-
ra, de nem egyedüli ismérve annak, hogy
valakit valóban betöltött-e a Szentlélek
kegyelme. A katolikus Egyház nagyra
értékeli a Szentlélek rendes és rendkívüli
adományait. Fontos a nyelvek adomá-
nya, a prófétálás, a gyógyítás, de amint
Pál apostol is említi, a legmagasztosabb
adomány a szeretet, amit a vértanúk hõsi
fokban gyakoroltak. (1Kor 12, 31a) Mil-
lió és millió keresztény teljes szívvel
szereti Istent és felebarátját, anélkül,
hogy nyelveken beszélne.

János atya Londonból

Jakubinyi György érsek

A H Á Z A S S Á G É R T É S A C S A L Á D É R T
R Ó M Á B A N

A rendezõk becslése szerint kétmillió olasz polgár találkozott a római Circus
Maximus területén január 30-án, kérve az azonos nemûek házasságára vonat-
kozó, Cirina politikus nevéhez fûzõdõ törvénytervezet azonnali visszavonását,
mely kitárná a kaput a béranyaság és az örökbefogadás elõtt is.

Az olasz parlament a napokban sza-
vazásra bocsátotta azt a törvényt,
amely az azonos nemû párokat is tör-
vényesen teljes jogú családként ismer-
né el Olaszországban. A törvényterve-
zet elleni azonnali fellépésre már hó-
napok óta civil szervezetek alakultak.
A békés tüntetésen több mint kétmil-
lió polgár kérte a törvényjavaslat
azonnali visszavonását.

A Family Day néven indult civil
kezdeményezést az Olasz Püspöki Kar
(CEI) támogatásáról biztosította. An-
gelo Bagnasco bíboros, a CEI elnöke
több alkalommal is bátorította a csalá-

dokat, hogy ne féljenek harcolni a csa-
lád szépségéért, méltóságáért. A meg-
mozduláson számos katolikus mozga-
lom képviseltette magát, jelen voltak a
Neokatekumenális Út tagjai, a Fokolá-
re mozgalom, a Comunione Liberazi-
one, valamint sok más egyházi szerve-
zet. A téren megjelentek a zsidó kö-
zösség tagjai is. Riccardo Di Segni ró-
mai fõrabbi levélben köszöntötte az
összegyûlteket, és biztosította õket ar-
ról, hogy közösen küzdenek zsidók és
katolikusok ebben a nemes harcban.
Az olasz politikai élet számos tagja je-
len volt a tömegben, figyelemmel
hallgatva a civil szervezetek és a fel-
szólalók szavait.

A transzparenseken ezek a feliratok
voltak olvashatók, ezeket skandálta a tö-
meg: „A házasság csak egy nõ és egy fér-
fi között lehetséges, és minden gyermek-
nek joga van egy anyához és egy apá-
hoz”; „Az Isten által alkotott természet
rendjét nem lehet törvénykezéssel meg-
változtatni”.

A felszólalók között voltak: Mario
Gandolfini bresciai agysebész, a Véd-
jük meg gyermekeinket nevû szerve-
zet alapítója; Mario Adinolfi, a La
Croce címû katolikus napilap igazga-
tója; Toni Brandi, a Pro Vita életvédõ
szervezet vezetõje; Costanza Miriano
újságíró; Jacopo Koghe, a Manif Pour
Tous Italia szervezet elnöke. A szá-
mos külföldi meghívott között jelen
volt Frivaldszky Edit, az Apa, Anya,
Gyerekek nevû nemzetközi szervezet
elnöke.

Jánosi Dalma/Magyar Kurír

Az Egyházon belüliek részérõl történõ
üldözés egyik példájáról Ferenc pápa
homíliájában név említése nélkül, a kö-
vetkezõket mondta: „Egy férfira gondo-
lok most, akit jó szándék vezetett. Igazi
próféta volt, aki könyvében az Egyház
szemére vetette, hogy letért az Úr Krisztus
útjáról. Erre elöljárói beidézték, könyveit
a tiltott könyvek jegyzékébe helyezték, és
mûködését ellehetetlenítették, egészen
élete végéig. Ez a dolog nem is olyan ré-
gen történt. Az idõk múlásával azonban
az Egyház ugyanezt az embert boldoggá
avatta. Hogy történhetett meg, hogy akit
néhány évvel ezelõtt eretneknek mondtak,
azt most boldoggá avatják? Azért történt
mindez, mert az õ korában hatalmon le-
võknek nem tetszett, amit ez az ember
mondott. Ma azonban az Egyház, amely –

hála Istennek – képes a megbánásra, azt
mondja, hogy ez az ember jó ember volt,
sõt, hogy õ a szentté avattatás felé vezetõ
úton van. (Ferenc pápa valószínûleg a
2007-ben boldoggá avatott Rosmini ese-
tére gondolt.) A történelem bizonyítja,
hogy mindazok, akiket a Szentlélek arra
választ ki, hogy megmondják Isten nép-
ének az igazságot, üldöztetést szenved-
nek. Jézus azonban azt mondta: Boldo-
gok, akiket az igazság miatt üldöznek,
mert övék a mennyek országa.”

A kívülállók részérõl indított és folyta-
tott üldöztetések szintén napjainkig foly-
tatódnak. Ma több keresztényt ölnek meg
hitéért, mint az ókori egyház idején. Van-
nak olyan országok, ahol börtön-, és ha-
lálbüntetés vár azokra, akiknek lakásá-
ban Szentírást találnak, vagy akik keresz-
tény hittant mernek tanítani. Még az is ti-
los, hogy együtt imádkozzanak. Csak ti-
tokban és egyedül lehet imádkozniuk. Ha
misét szeretnének tartani, az összejövetelt

születésnapi ünnepségnek álcázzák. Ha
ilyenkor meghallják, hogy rendõr közele-
dik, gyorsan eldugnak mindent, ami misé-
zésre utalna, és nagy hangon boldog szü-
letésnapot kívánnak a jelenlevõk közül
valakinek, hogy születésnapi ünneplésnek
látszódjék a gyülekezet. A rendõrök tá-
voztával aztán befejezik a szentmisét.

Az üldöztetés hozzátartozik a keresz-
ténységhez. Üldöztetést szenvedett Jézus
Krisztus, és üldöztetést szenvednek azok
is, akik az õ útját követik. Ez az út pedig,
a keresztúton át, a feltámadáshoz vezet.
Ezért ne féljünk az üldözéstõl. A keresz-
tényeket mindig üldözni fogják, de tánto-
ríthatatlanul hiszik, hogy Jézus Krisztus
az Úr. Erre gondoljunk mindig, amikor
hátrányos megkülönbözetés és üldözés
ér bennünket.

Imádkozzunk az üldözöttekért, és sa-
ját magunkért is.

Ferenc pápának 2014. június 30-án
mondott homíliája nyomán

IMASZÁNDÉKOK

(Folytatás a 2. oldalról)
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Derû, közvetlenség, realitás és folyto-
nos készség az erénye, ha valami jóért
okosan kell tenni. Hazai táj bocsátotta út-
jára, hûségét az Istennek adta: szerzetesi
fogadalma lett mindenre aranypecsét...

Így köszöntöm õt, a csillagok alatt ve-
zet esti sétám, és idézem felejthetetlen
verssorát: „Szerelmed aggódva ringa-
tott / szilárd tenyereden.” Istenhez szóló
imádsága ez a költõnek, akit olyan su-
gallatok érintenek meg, melyek ifjúsá-
gától átszövik a gondolat-érzést, ha már
elkötelezte magát: teljes életét.

Megjárta Európát, együtt volt, van
szellemével, mindazokkal, akik a ke-
resztény kontinens fénycsóvái, és ak-
kor is azok, ha mindenféle szürke ideo-
lógiák rajzolják (firkálják) tele a fir-
mamentumot. Õ sohasem cserél tollat,
sohasem ölt más színû köpenyt, az a
vándor volt odakinn is, aki bensõ tá-
jak: magyar ég csillagzatában kereste
a fölfénylõ pontot – a tiszta hatást,
hogy meghúzhassa az egyenes vonalat
a rengeteg-pusztaságban, eligazítson
a messzebb látásban a hit lámpásával.
Pascal és Ágoston hányszor ad taná-
csot neki, ha csak verseit is olvassuk:
„Kik vagyunk? Honnan hová? / ten-
gerfenéken csillagok között / keressük
helyünk a mindenségben / nyugalmat
nem lel szívünk / mely maga is mély ör-
vény / s a másik mélységnek kiált.” Ma
és mindig ez a kérdése az embernek
(hívõnek nem hívõnek), hiszen az elsõ
érintettség aranyát kapja szívébe,
hogyne aggódna tehát az örök Szere-
tet, hogy mi lesz örökségével...

Nehéz kort élünk, egyre nyugtalaní-
tóbb napokat, egyre nagyobb a szükség,
hogy elhangozzék az egyértelmû felhí-
vás, a lélekre írt válasz „minden körül-
ményben”:

Magadba mélyedj!
a benti végtelenben
a Jelenlétet megleled
ott vár ott hív és szeret
a szilárd központ – Istened

Manapság inkább arra a másik köz-
pontra figyel sok önmagával elfoglalt
halandó, mely másféle születést ígér –
kizárva a Szeretet áldozatát.

P. Szabó Ferenc mindegyik sora a
mélység üzenete, a szellemé. Ezt keres-
te-keresi évtizedek óta, ezt ajánlja az ol-
vasónak, a hallgatónak, aki katedrák,
elõadástermek miliõiben figyel rá, és
komolyan veszi a halhatatlan Isten te-
remtésben föllelhetõ igazságát.

Kapuban áll most is a nyolc és fél év-
tizedet számláló költõ, teológus, a ma-
gas mûveltségû jezsuita szerzetes, szól
és várakozik, tanít és barátságok hídját
építi továbbra, hogy a múlhatatlan szép-
ség el ne tûnjék a viharzónákban: „Ne
fordulj kifelé kergén bután / kíváncsian
kutatva kérész szépségek után.” Ez
szándéka, keresztény minõségben.

Legyen õrzõje még sokáig az egyetlen
Központ kapujának!

Tóth Sándor

Ugrásszerûen megnõtt
2015-ben a keresztényül-
dözések száma a világban,
mindenekelõtt Észak-Ko-
reában, máshol pedig a
szélsõséges iszlamizmus
miatt – derül ki a témára
specializálódott, hollandi-
ai alapítású Open Doors
(Nyitott ajtók) elnevezésû
evangélikus szervezet éves
jelentésébõl.

Az országonként vizs-
gált adatok szerint leg-
alább 7100 keresztényt
öltek meg világszerte 2015-
ben „a hitéhez kapcsoló-
dó okok miatt”, ami 63
százalékos emelkedést je-
lent 2014-hez képest – ír-
ja a keresztények elleni
diszkriminációkról és erõ-
szakos cselekményekrõl
közölt éves jelentés.

„Ez a szám évrõl évre
nõ, rávilágítva arra, hogy
a keresztények elleni ül-
dözés növekedõben van a
világban” – hívta fel a fi-
gyelmet a jelentésben az

Open Doors, amely sze-
rint 2012-ben 1201, 2013-
ban 2123, 2014-ben pe-
dig 4344 keresztény em-
bert öltek meg a világban
hite miatt. A szervezet je-
lezte, hogy ezek a számok
– a különbözõ források
alapján (internet, sajtó) –
csak a bizonyíthatóan ke-
resztényekkel szembeni
emberölésekre vonatkoz-
nak, s emiatt a valós hely-
zetnél kisebb számokat tük-
röznek.

Tavaly csak Nigériában
több mint négyezer keresz-
tényt öltek meg vallási
okokból, mégpedig a Boko
Haram dzsihadista szerve-
zet akcióiban, valamint a
fulbe etnikai csoporthoz
tartozó nomád pásztorok
által elkövetett bûncselek-
ményekben.

A megtámadott keresz-
tény templomok száma
megduplázódott tavaly: míg
2014-ben 1062, 2015-ben
már 2406 templom ellen

követtek el valamilyen tá-
madást, ezek közül 1500
Kínában található.

„A 2015-ös esztendõt
az ugrásszerû növekedés
éveként említhetjük, még-
pedig a dzsihadizmus elõ-
retörése miatt” – mondta
Michel Varton, az Open
Doors franciaországi igaz-
gatója párizsi sajtótájé-
koztatóján.

Jóllehet országos le-
bontásban Észak-Korea
áll a keresztényüldözések
élén immáron 14. éve, a
szélsõséges iszlamizmus a
keresztényüldözés elsõd-
leges forrása, amely az öt-
ven besorolt országból
35-ben a jelenség alapvetõ
oka. Annak a nyolc or-
szágnak a többségében is,
ahol „szélsõséges üldözte-
tésnek” vannak kitéve a
keresztények, ez pedig
Irak, Eritrea, Afganisztán,
Szíria, Pakisztán, Szomá-
lia, Szudán és Irán.

(Forrás: MTI)

A M É L Y S É G
Ü Z E N E T E

P. Szabó Ferenc 85 éves

Arthur Weidenfeld, az
egyik legtekintélyesebb
londoni könyvkiadó tu-
lajdonosa és a konzerva-
tív beállítottságú Die Welt
címû német napilap kom-
mentátora az év elején,
életének 96. esztendejé-
ben, Londonban elhunyt.
A zsidó származású pub-
licista Bécsben született,
ahová felmenõi az Oszt-
rák-Magyar Monarchia
északkeleti sarkából, Ga-
líciából vándoroltak be,
sorsuk jobbra fordulása
reményében. Apja már
egy biztosítótársaság fel-
ügyelõtanácsának volt a
tagja, így a kis Arthur –
egyedüli gyerekként – a
széltõl is óvva nõtt fel. Az
irodalom, a zene és a kép-
zõmûvészet kezdettõl fog-
va vonzotta – érdeklõdé-
sét a jómódú családon be-
lül minden eszközzel
igyekeztek kielégíteni.

A szépreményû tervek
azonban Ausztria német
megszállását követõen
egy csapásra füstbe men-
tek. Hogy egyáltalán élet-
ben maradt, egy brit ke-
resztény szervezetnek kö-
szönhette, amelynek si-
került számos üldözött
zsidó gyereket Angliába
menekítenie. Ez az em-
bermentõ akció élete vé-
géig iránytûként szolgált
Arthur Weidenfeld szá-
mára. A magát „Brethren
of Plymouth”-nak nevezõ
szervezet nemcsak a ka-
landos menekülést tette
lehetõvé számára, hanem
egyengette útján a talpra
állás felé Nagy-Britanni-
ában. Kellemes hanghor-
dozása kiváló feltételt
biztosított elsõ állásának
elfoglalására: 1942-tõl a
világháború végéig a lon-
doni BBC német nyelvû
adásának lett a munkatár-
sa, elõbb bemondóként,
majd kommentátorként
igyekezett tartani a lelket

mindazokban, akik a lon-
doni rádió adásaiból me-
rítettek reményt a vérzi-
vataros idõkben.

Arthur Weidenfeld a
háború után egy angol ba-
rátjával – a tekintélyes
esszéista, Harold Nicol-
son és a nagypolgári csa-
ládból származó írónõ,
Vita Sackville-West fiával
– könyvkiadót alapított,
amely hamarosan a me-
moár-irodalom egyik leg-
fontosabb kiadójává vált.
A néhai francia államfõ,
Charles de Gaulle – akit
még a francia tábornok
londoni emigrációjából
ismert – valamint az

egykori német kancellár,
Konrad Adenauer, de az
izraeli miniszterelnök,
Golda Meir, és az ameri-
kai külügyminiszter, Hen-
ry Kissinger, is, akikhez
szintén személyes barát-
ság fûzte, a Weidenfeld
és Nicolson Kiadónál je-
lentette meg visszaemlé-
kezéseit. Kiemelkedõ hu-
manitárius tevékenységé-
ért II. Erzsébet angol ki-
rálynõ 1969-ben nemesi
rangra emelte, így került
neve elé a „lord“. Mint
Weidenfeld több interjú-
ban is hangsúlyozta, ki-
adó tevékenységének mint-
egy megkoronázása volt,
hogy II. János Pál pápa
engedett rábeszélésének,
és 2005-ben megírta visz-

szaemlékezését, amely vi-
lágsiker lett.

Néhány évvel késõbb,
amikor kirobbant a pol-
gárháború Szíriában, visz-
szaemlékezve saját me-
nekülésének körülménye-
ire, és brit keresztények
ebben játszott kulcsszere-
pére, úgy döntött, hogy
akciót indít a szíriai ke-
resztények kimenekítésé-
re és nyugat-európai be-
fogadásának biztosításá-
ra. Erre a célra megalapí-
totta az Operation Safe
Havens elnevezésû szer-
vezetet, amely idõközben
Irakból is számos keresz-
ténynek tette lehetõvé a
menekülést külföldre. Becs-
lések szerint több ezer
személynek sikerült így
elkerülnie az Iszlám Ál-
lam nevû terrorcsoport
halálos fenyegetését. Lord
Weidenfeld akciójával
azonban nem részesült
osztatlan elismerésben:
az amerikai elnök nem
volt hajlandó támogatni a
humanitárius kezdemé-
nyezést, a londoni Times
címû napilap pedig nyíl-
tan feltette neki a kérdést,
hogy miért csak a keresz-
tények üldözése aggasztja
a lordot. Weidenfeld erre
azt válaszolta, hogy
egész életében a keresz-
tények és zsidók megbé-
kélésén fáradozott, most
pedig, amikor a szélsõsé-
ges iszlám erõk egyaránt
fenyegetik a kereszté-
nyeket és zsidókat, köte-
lességének érzi a még
Szíriában és Irakban élõ,
fenyegetett keresztények
megmentését. Ehhez még
hozzáfûzte, hogy akció-
jával is le akarja róni sze-
mélyes háláját a keresz-
tényeknek, akik a máso-
dik világháború idején vé-
delmükbe vettek és me-
nekülni segítettek üldö-
zött zsidókat.

Vincze András

E R Õ S Ö D Õ K E R E S Z T É N Y Ü L D Ö Z É S

A L O R D É S A S Z Í R K E R E S Z T É N Y E K

Arthur Weidenfeld

M E R K E L I Z M U S

Minden kornak megvan a maga sajá-
tos létszemlélete. A vallásos korszak em-
bere az üdvösségére tekintett, s annak
reményéhez igazította viselkedését, cse-
lekedeteit. Ilyesformán, a külsõ, vagy a
mai szódivat szerint: az anyagi érdekek
alárendelõdtek bensõ, a túlvilági célok-
nak. Az odavezetõ utakat mindenkor a
vallások írták le. Használhatnánk egyes
számot is, mert a világvallások eszmevi-
lágában sok a közös. Legkivált az, hogy
mindig bensõ; lelki tanulás és elõreha-
ladás, lényege a külsõ világ változékony,
romlékony, tehát nem igazán valóságos
javainak örök értékekre cserélése, a tö-
kéletesség, a Teljesség elérése végett.

A gazdaságkori ember lelketlen anyagi
jelenségnek tekinti magát, akinek (ami-
nek?) elsõsorban – s valljuk meg õszintén,
hisz egymás közt vagyunk – kizárólag e
körbe tartozó céljai vannak. Ezeket talán a
jólét szó foglalja össze a legjobban.

A világban úgy jár-kel, mint egy áru-
házban, amelyben részvényes és vevõ egy-
szerre, mivel ez a belsõ, kettõs létállapot
számára egy. Éles szemmel vizslatja, mit
kaparinthat meg, s mi hiányzik a még pör-
gõbb üzletmenethez. Például eladó, áru-
föltöltõ, takarító, pénztáros, szerelõ, hú,
de hányféle! És vevõ! Abból hibádzik a
legtöbb! Ajaj! A vevõk szakadatlan gyara-
podása nélkül nem fog az Egyesült Német
Mindent-bele Áruház a Bugtól a Rajnáig
érni! Sõt Calais-ig! Vagy inkább Dowe-
rig! Londonig? Miért ne tovább?

A Nagy Testvér, mint mindig, most is
segített: háborúvá szította a szunnita-sí-
ita viszályt, a sivatag porából meg némi
olajból összegyúrta az ISIS-t, a kurd föl-
kelést és hasonlókat. Ó milyen tökélete-
sek is voltak a Versailles környéki bé-
kék! Kizárólag sanyargató határokat ta-
láltak ki, melyek fölszabdalták a népe-
ket, és egymás ellen hergelték õket. Ó
ezek az elbûvölõ, viszálytermõ határok!
Többet hoznak a konyhára annál a sáros
földnél! Holott mind megfoghatatlan,
akár a tõzsde-árfolyam. Ráadásul mint-
ha vonalzóval húzták volna õket a me-
rész építõmesterek, akárcsak Ameriká-
ban meg Afrikában!

A vonalzóval rajzolt „országokban”
hogy-hogy nem népmozgalmak támad-
tak, melynek vitézei bombákat hajigál-
nak, géppuskáznak, a televíziózás na-
gyobb dicsõségére keresztényeket nya-
kaznak kamerák elõtt.

Mindenünnen milliószám iszkoltak a
jövendõ áruföltöltõk, takarítók, sõt ve-
võk, akik az elõbbieket mozgásban tar-
tották s tartják mindmáig.

A nagy német Munkaerõ-Áru Feltöltõ
elemében van. Mindent bele! Ha õ és ha-
sonszõrû elõdei uralma alatt a férfiak és
a nõk nem nemzettek gyermekeket, sõt,
inkább átálltak heterónak meg hetérá-
nak, majd õ szerez helyettük elegendõ
termelõ-fogyasztót!

Mohóságában elõször még ezt kiáltot-
ta: Mindet ide! Mostanára egy hangyányit
lehiggadt. Látja, hogy nem fér be az õ
boltjába az összes jelentkezõ: Hoppá! Már
megint nem ér a pult a Bugtól Calais-ig?
Sõt, az is kiderült, hogy a vendégek se
heterók, se hetérák, se örökmozgó munka-
erõ-áruk nem akarnak lenni – az ilyesmit
tiltja a vallásuk. Utóbbi szót Õnagysága
nem érti, de a helyzet az helyzet: a bevo-
nulóknak hajszálra annyi a szakértelme
meg a munkakedve, amennyi az európai-
aknak a hite. Errefelé a vallás már legin-
kább csak nyomokban létezik, a Karácso-
nyi, Húsvéti üzletelések díszleteként. Per-
sze bizonyára lappanganak igazi kereszté-
nyek a hegyekben és más, eldugott helye-
ken, de az jól látható, hogy ma már a kö-
zépkori papokat játszó színészek sem tud-
nak keresztet vetni a filmekben.

Másoknak is részt kínál a zsákmány-
ból, sõt, tukmálja, hogy tettestársakat
találjon Európa megsemmisítéséhez.

Czakó Gábor



6 ÉLETÜNK 2016. március

A K A P U C I N U S O K N A K K E L L E T T M A G Y A R U L P R É D I K Á L N I …
A Bécsi Magyar Egyházközségrõl

A római korban Vindobona, az Ostmark-belieknek, a késõbbi osztrákoknak
Wien, nekünk, magyaroknak a honfoglalás óta Bécs. Az osztrák fõváros magyar
vonatkozásai egyidõsek európai történelmünkkel.

A város elsõ temploma a keletrõl
nyugatra tartó árucsere-forgalmat lebo-
nyolító magyar kereskedõi negyed, az
Ungarn-Vorstadt – magyar elõváros –
közelében épült. Ezt a területet megkö-
zelíteni az Ungar-Toron – magyar ka-
pun – át lehetett. Egyes feltételezések
szerint az elsõ, fából készült templomot
Szent István király építtette, védõszent-
je, Szent István vértanú tiszteletére, az
itt letelepült vagy átutazó magyarok lel-
kipásztori ellátására. Bár okmány nem
bizonyítja ezt a feltételezést, mégsem
tûnik lehetetlennek, hiszen tudjuk, hogy
Szent István zarándokházak létesítésé-
vel gondoskodott a Rómába, Ravenná-
ba, Jeruzsálembe és Konstantinápolyba
utazó vagy ott élõ magyarokról.

1522-bõl rendelkezünk adattal arról,
hogy a Bécsben élõ magyar lelkész egy
Szombathely közeli egyházi birtok ja-
vadalmából támogatást kapott megélhe-
téséhez. 1722-bõl tudunk a bécsi ma-
gyar katolikus egyházközség hivatalos
elismerésérõl, ezt Mária Terézia erõsí-
tette meg 1772-ben. Akkoriban a bécsi
kapucinus barátok kötelessége volt
minden évben a magyar Szent István-
ünnep megrendezése. Ugyancsak az õ
feladatuk volt vasárnaponként a bécsi
magyarok számára misét mondani, ma-
gyarul prédikálni és magyar énekeket
énekelni. A második világháború után a
Veszprémi Egyházmegyébõl érkezett
ide magyar lelkész.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyház-
község jelenlegi székhelye, a belváros-
hoz közeli Döblergasse 2. számú ház

korábban diákszállóként mûködött, itt
kaptak menedéket 1957-tõl a kommu-
nizmus elõl Magyarországról ide szökõ
egyetemisták és középiskolások. 1959-
ben az Eisenstadti (Kismartoni) Püs-
pökség tulajdonába került, majd 1986-
ban, a Bécsi Magyar Egyházközség szol-
gálatát akkor kezdõ Hegyi György atya
kezdeményezése alapján települt ide a
magyar egyházközség. Fenntartását
kezdettõl fogva a Bécsi Érsekség támo-
gatása teszi lehetõvé.

Hegyi György atya 1972-ben került
Hollandiába, s attól kezdve kilenc éven
át végezte a hollandiai és belgiumi ma-
gyarok lelkigondozását. Marosi László
halála után, 1982-tõl átvette a Szolgálat
címû folyóirat szerkesztését és kiadását,
majd négy évvel késõbb, amikor a laptu-
lajdonos jezsuiták Klagenfurtból Bécsbe

költöztek, õ is jött, majd a nyugdíjba vo-
nuló Radnai atya örökébe lépve elvállal-
ta a magyar egyházközség vezetését.

Jelenleg nyolc-kilencezer magyar tar-
tozik az itteni magyar egyházközséghez,
s különbözõ – családi, ifjúsági – csopor-
tokra tagolódva élik az egyházközségi
életet. Vasárnapi szentmisére hagyomá-
nyosan a Német Lovagrend templomá-
ban (Árpád-házi Szent Erzsébet, de itt
csak Thüringiai Szent Erzsébetnek hív-
ják) gyûlnek össze, nagyobb ünnepekkor
kétszázötven körüli számban. A keresz-
teléseket, esketéseket, bérmálásokat,
amelyek hála Istennek, számosan van-
nak, az egyházközségi iroda szervezi, itt
készülnek a jelöltek a szentségek felvé-
telére, az anyakönyvezést azonban ki-
nek-kinek a lakóhelye szerint illetékes
plébánián végzik. Nem ritka a bécsi ma-
gyarok körében a felnõtt keresztség sem,
elõfordult, hogy húsvétkor nyolc felnõtt
lett az Úr kegyelmébõl az Egyház tagja
ebben a közösségben. Az
ifjúsági és más lelkipász-
tori feladatok ellátásában
sok önkéntes munkatárs
segíti Simon Ferenc es-
peres fõlelkészt.

Híres szervezete a
bécsi katolikus magya-
roknak az 1918-ban ala-
pított Szent István Egy-
let. A Döblergassei kö-
zösségi terem falát az
egylet életét bemutató
számos tabló ékesíti. A
legtöbb kép az elmúlt
évek során hagyomá-
nyossá vált, a magyar
nagykövetség palotájá-

ban rendezett magyar bálon készült. Az
általában nyolcszáz fõs bál bevételeibõl
ösztöndíjat alapítottak, amellyel eleinte
erdélyi, illetve most már felvidéki és dél-
vidéki középiskolásokat is támogatnak
tanulmányaik elvégzésében. Olyan fiata-
lok nyerhetik el az ösztöndíjat, akik vál-
lalják, hogy tudásukat szülõföldjükön
maradva kamatoztatják. A kezdeti tizen-
ötrõl mára több mint kétszázra emelke-
dett a bécsi magyarok által ily módon
évente támogatott, Magyarország hatá-
rain túli magyar fiatalok száma.

Minden év augusztus 20-át követõ
szombatján kerül megrendezésre a bécsi
magyarok hagyományos Szent Ist-
ván-ünnepe. Az ünnepi szentmisét min-
dig egy magyar püspök mutatja be a
Stephansdómban, déli egy órakor. A mi-
se után a hagyományoknak megfelelõen
színes népzenés, néptáncos mûsor kez-
dõdik a dóm elõtti téren.

S. F.

Hálaadás a Német Lovagrend templomában

Simon Ferenc bécsi magyar fõlelkész

A S Z Û Z A N Y A É S A M A G Y A R S Á G K A P C S O L A T A
Elõadás az Innsbrucki Magyar Házban

Nagy-György Attila dél-tiroli/innsbrucki lelkész meghívását elfogadva janu-
ár 15-én az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége
(IMEASZ) esedékes pénteki klubestjén az Innsbrucki Magyar Házban Varga
Gabriella, a Petõfi Sándor Program ösztöndíjasa A csíksomlyói kegyszobor és a
máriapócsi kegykép csodái címmel tartott elõadást, egyúttal verses összeállítás-
sal emlékezett meg a magyar kultúra napjáról.

A többrétû elõadás elején elhangzott:
Magyarország kormánya Sütõ András:
„Úgy cselekedjünk, hogy megmarad-
junk” és Szabó Dezsõ: „Minden magyar
felelõs minden magyarért” gondolatára
építi nemzetpolitikáját, és ez a szemlélet
hívta életre a Petõfi Sándor Programot is,
amelynek célja, hogy világszerte mind
többen valljuk Sajó Sándor költõ örök
igazságát, miszerint: „Magyarnak lenni
büszke gyönyörûség.” Amikor pedig az
esten is felolvasott versnek az a megálla-
pítása kerekedik felül nemzetünk törté-
netútján, hogy „Magyarnak lenni oly
bús, oly nehéz”, a Szûzanyához fordu-
lunk segítségért, hiszen õ a mi Nagy-
asszonyunk, hazánk reménye, amióta
Szent István király országát és koronáját,
népét és lelkét a Szûzanyának ajánlotta
fel. Egyéni gondjainkban – folytatta az
elõadó – szintén a Szûzanyához fordu-
lunk: „Most segíts meg, Mária, ó irgal-
mas Szûzanya…”, s ha tehetjük, elzarán-
dokolunk a Kárpát-medence vala-
melyik ismert kegyhelyére, hogy ott
mondjunk hálát a Szûzanyának és
kérjük segítségét a problémáink
megoldásához vagy erõt azok elvi-
seléséhez. A Csíksomlyóval és öt-
száz éves kegyszobrával kapcsola-
tos ismeretek áttekintése után az er-
délyi születésû Nagy-György Attila,
az est házigazdája is felelevenített
néhányat a kegyhelyhez fûzõdõ em-
lékeibõl. Többek között elmondta,
hogy a Gyulafehérvári Fõegyház-
megye ifjúsági lelkészeként nagy-
szabású ifjúsági találkozókat szer-

vezett a magyarság legismertebb búcsú-
járóhelyén, mert fontosnak tartotta, hogy
pünkösdszombaton a nagyszámú zarán-
dokok között lévõ fiataloknak külön
programot is kínáljanak.

Varga Gabriella a képzeletbeli utazást
Máriapócs, a több mint 300 éve könnye-
zõ Istenszülõ-ikon felé irányította. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis te-
lepülés, Pócs görögkatolikus templomá-
ban lévõ kegykép nem mindennapi törté-
netét, azt, hogy annak eredeti példánya
Bécsbe került és azóta sohasem könnye-
zett, a helyére Máriapócsra került máso-
lat pedig többször is könnyezett, vala-
mint a kegyképhez fûzõdõ csodaesemé-
nyeket: az ártatlanul halálra ítélt ember
bilincseinek lehullását és a hidegebb fal-
repedésbe költözött méhek történetét
nagy érdeklõdéssel hallgatták a jelenlé-
võk. Szóba került még, hogy a felvidéki
Bacsfa-Szentantal templomában is 300
évvel ezelõtt, 1715. június 19-én vette

észre a ferences Jancsikovics Kelemen
atya, hogy a Szûz Mária-képen a Szûz-
anya két szemébõl elõször víz, azután
vér tör elõ. A késõbbi csodákról keletke-
zett írásos emlékek nagy részének meg-
semmisülése kapcsán az elõadó idézte
Srankó László jelenlegi helyi plébános
szavait, aki egy helyütt azt nyilatkozta:
„Valójában mi is a csoda? Minden, amit
Istentõl kapunk, fõleg a kegyelmek.”

A mûsor után az Innsbruckban élõ Fe-
jes Gyöngyvér elmesélte, hogy õ járt
Csíksomlyón és Máriapócson is. Csík-
somlyón 1999-ben vett részt a pünkösd-
szombati búcsún, és nagy élményt jelen-
tett számára az, ahogyan a keresztaljak
megérkezéskor a keresztek egymáshoz
érintésével köszöntik egymást. „Másnap
is nagyon sokan voltunk a kegytemp-
lomban – emlékezett vissza Gyöngyvér
–, de én eléggé elöl álltam, így feljutot-
tam a Szûzanya kegyszobrához, és a sá-
lamat, ami rajtam volt, hozzáérintettem.
Azt a sálat azóta csak nagyon kivételes
alkalmakkor viselem, de ha nehézségem
akad, mindig elõveszem, és arra gondo-
lok, hogy a Szûzanya segít…” Gyöngy-
vér elmondta azt is: ugyanabban az év-
ben súlyos autóbalesetet szenvedett, a

tûzoltók emelték ki a gépkocsi hát-
só ülésérõl, több csontja eltört. „De
nem bénultam le! Biztos vagyok
benne, hogy ezt a Szûzanyának kö-
szönhetem” – tette hozzá Gyöngy-
vér, majd így folytatta: „Gyakran
odamegyek a szekrényemen álló,
édesanyámtól örökölt herendi Szûz-
anya-szoborhoz és megsimogatom,
akárcsak azt a szobrocskát, amelyi-
ket Máriapócson kaptam egy ked-
ves barátomtól, s amelyik Sopron-
ban mindig az íróasztalomra kerül,
valahányszor hazamegyek.” Fejes
Gyöngyvér végül kimondta azt a

gondolatot, aminél megfelelõbb összeg-
zést az est addigi részére aligha találhat-
tunk volna: „A Szûzanyához imádkozni
sokat számít.”

Egy héttel a magyar kultúra napja elõtt
a figyelem anyanyelvünkre, irodalmunk-
ra és mûvészetünkre is ráirányult. Nagy
írónk és költõnk, Wass Albert születésé-
nek (1908. január 8., Válaszút) és halálá-
nak (1998. február 17., Florida) évfordu-
lójára is emlékezve elhangzott A láthatat-
lan lobogó címû verse, és mivel abban a
költõ „szent, tépett lobogó”-nak a „Szó”-t
nevezi, Varga Gabriella odaidézett egy a
magyar nyelv gazdagságát meglehetõsen
szórakoztatón kifejezõ kortárs költe-
ményt, a Nyelvleckét Gyimóthy Gábor-
tól. A magyar szótól, a magyar nyelvtõl
elindulva így jutott el a nyomtatott szó-
hoz: a sajtóhoz, aminek, mint mondta, a
szórványvidéken különösen nagy a jelen-
tõsége, és javasolta az innsbruckiaknak,
hogy kerüljenek közelebb az Életünk cí-
mû laphoz. Végül a Márton Áron-emlék-
évre hívta fel a figyelmet, amelyet a nagy
erdélyi püspök születésének (1896. au-
gusztus 28.) 120. évfordulója alkalmából
hirdetett meg a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság, egyúttal említést tett a püspök éle-
tét és munkásságát feldolgozó, elõkészü-
letben lévõ, Zord idõk csillaga címû
nagyjátékfilmrõl is.

Az est Ábrányi Emil Él a magyar cí-
mû versével ért véget, melynek befeje-
zõ versszaka bizonyára még sokáig
visszhangzott a résztvevõk fülében:
„Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöt-
tünk, / Ki trónusán bírói széket ûl! / És
hogyha minden búra, bajra válik, / Ro-
mok között is hirdetem halálig, / Erõs,
nagy hittel, rendületlenûl: / Legyen bár
sorsunk mégoly mostoha, / Él a magyar
s nem veszhet el soha!”

Székely PálmaSzép számú hallgatóság Innsbruckban
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HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi
magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspöké-
nek irodája: MKPK, Külföldi Magyar Lelkipászto-
ri Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, H-1053
Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 0036-1/
266–4515, e-mail: cserhati@katolikus.hu �

ÉLETÜNK

Budapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:

KERESZTÉNY ÉLET SZERKESZTÕSÉGE
H–1075 Budapest, Károly krt. 1.

Telefon: (0036) 1/328 01 96, (0036) 1/328 01 97
Fax: (0036) 1/328 01 98

E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu
www.keresztenyelet.hu

*

Fõszerkesztõ: dr. Cserháti Ferenc
Felelõs kiadó: Merka János

Felelõs szerkesztõ: Czoborczy Bence
A szerkesztõbizottság tagjai:

Ramsay Gyõzõ, Vincze András

*
Redaktion und Herausgeber:

UNGARISCHE KATHOLISCHE GEMEINDE
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München

Verantwortlicher Herausgeber: Merka János

Telefon: (0049) 89/98 26 37
Telefax: (0049) 89/98 54 19

E-mail: eletuenk@ungarische-mission.de

*
Abonnement für ein Jahr: 20 EUR

11 Exemplare

nach Übersee mit Luftpost USD 60
*

ELÕFIZETÉS:

Az Életünket a helyi magyar lelkészek terjesztik,
õk küldik szét, náluk is kell elõfizetni!

Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar lelkész,

oda a kiadóhivatal küldi az újságot.
1 példány ára: 2 EUR

Elõfizetési ár egy évre: 20 EUR

Tengerentúlra US$ 60
BANKSZÁMLÁNK:

Szent Maximilian Kiadó
OTP Banka Slovensko, Komárno

IBAN SK81 5200 0000 0000 0886 7696
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

*
Erscheint 11 mal im Jahr.

Satz: ÉLETÜNK

*
Druck:

Micropress Kft.

H–3516 Miskolc, Ács u. 12.
*

Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei.

A KIADVÁNYHOZ KÖRLEVELET

MELLÉKELTÜNK.

MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
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/miserend

ANGLIA:
London: Ft. Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Mi-
sézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; www.magyarkatolikusok.co.uk.
Bõvebb információ a Facebookon, a Katolikus
szentmisék Londonban cím alatt.

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: Ashby De La Zouch, Bir-
mingham, Bolton, Derby, Leeds, Leicester, Liver-
pool, Nottingham, Preston, Rochdale, Sheffield,
St. Helens, Wolverhampton. Manchesterben min-
den szombaton este 8-kor St. Augustin Roman
Catholic Church (Az egyetem mellett).

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

Szomszéd Tamás SJ, 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, vasárnaponként 11.00-kor, Deutschor-
denskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely, Domplatz 1
(Szent Katalin-kápolna), minden hónap utolsó vasár-
napján 16.30-kor; E-mail: bmke@katolikus.at, http://www.
katolikus.at; Baden, minden hónap második vasár-
napján 16.30-kor, Leesdorfer Haupt Str. 74., 2500-Baden.

Pázmáneum: Ft. Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elões-
ti szentmise: szombatonként 17.00-kor. http://
www.pazmaneum.katolikus.hu

Burgenland/Alsóõr: P. Keresztfalvi Péter
OSB, Kath. Pfarramt, A-7501 Unterwart 226, tel.:
0043-3352/34108. E-mail: kersztfalvi@freemail.hu
Misézõ helyek: Alsóõr, vasárnaponként 10.00-kor,
Felsõõr, vasárnaponként 9.00-kor.

Eisenstadt/Kismarton: Ft. Pál László. Szentmise
minden hó 3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner
Kirche, Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043-316/68 21
2421, otto.molnar@laposte.net; és Ft. Holló István, tel.:
0043-676/8742 6711, e-mail: istvan.hollo@graz-seckau.
at; szentmise minden vasárnap 17.00 órakor. Kalvari-
enberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Ft. Dr. Nagy-György Attila, e-mail:
mackopapbacsi@yahoo.de Szentmise minden hó-
nap 2. vasárnapján a Magyar Házban, Richard
Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck. Érdeklõdni:
Wachsmuth Tünde, sopronyi_tunde87@yahoo.com

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043-
732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz: minden hónap 1., 3. és 5. vasár-
napján; Wels: 2. és 4. vasárnap.

Klagenfurt: Ft. Hájtájer István, A-9854 Malta
74, tel.: 0043-4733/232 v. 0043-6768 7727 444,
e-mail: hajti80@freemail.hu; Szentmise minden
hónap utolsó vasárnapján 14.00-kor a Kapuziner
Kirchében, Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az Orsolyita-templomban,
Aigner Str. 135. A-5061 Salzburg. Érdeklõdni:
Bohuny István, tel.: 0043-699/81721232.

BELGIUM
Brüsszel: P. Havas István Sch.P., Mission Catho-

lique Hongroise, Magyar Ház, szentmise minden va-
sárnap 10.30 és 18.00 órakor. Rue de l’Arbre Bénit
123, B-1050 Bruxelles. Tel.: 0032-2/64 96 188, mobil:
0032-487/614 063, e-mail: havas@piar.hu. Honlap:
www.magyarhaz.be. Misézõ helyek: Leuven, Há-
ga/NL, Luxembourg.

Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Aumonier Hongrois, Rue des Anglais 33., B-4000
Liége, tel.: 0032-4/22 33 910; fax: 0032-4 /22116
09. Misézõ helyek: Liége, Verviers, Eupen, Huy,
Genk, Eiden, Charleroi, Luxembourg város.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Ft. Cibian Miklós fõlelkész, szentmise

minden vasárnap 11-kor, augusztust kivéve. Mission
Catholique Hongroise, 42, rue Albert Thomas, F-
75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@orange.fr; www.
magyarmisszio.info

Dél-Franciaország: Ft. Cibian Miklós fõlel-
kész, mise minden 1. szombaton 16 órakor: Or-
solyiták kápolnája, 15, rue Soeur Bouvier 69005
Lyon, tel.: 0033-1/42 086170, fax: 0033-1/42
067155, e-mail: missioncatholique@orange.fr;
www.magyarmisszio.info.

További szentmisék Franciaországban:
Grenoble: kéthavonta a hó harmadik szombatján

16-kor (12, av. Paul Vaillant Couturier, 38130 Echi-
rolles– Don Bosco-templom) (szeptembertõl számítva)

Nancy: kéthavonta a hó negyedik szombatján
16-kor (2, rue Sainte-Odile, 54600 Villers-les-
Nancy – Szent Teréz-templom oratóriumában)
(októbertõl számítva)

Nizza: január, május és szeptember hó utolsó
szombatján 14.30-kor (25, Bd. Comte de Falicon,
06100 Nice, Szent János evangélista templom)

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján

15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom
(Koœció³ Wniebowst¹pienia Pañskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Kempten, Neuburg a. D.. Érdeklõdni:
Ft. Varga Péter, Ungarische Kath. Mission, Zir-
belstr. 23, D-86154 Augsburg, tel.: 0049-821/21
93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93 24, E-mail:
augsburgi-misszio @web.de; www. augsburgimisszio.de

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye:
Magyar Katolikus Misszió kápolnája, Nürn-

berg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden va-
sárnap délelõtt 11 óra, a hónap utolsó vasárnapján
16 óra. A hónap utolsó vasárnapján a szentmise
után agapé a helyszínen a hívek adományaiból. A
szentmiséket celebrálja: Neu Antal.

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Kölnben: tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, tel.: 0049-40/25 077 83.

Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen. Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpfuhl 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049-
221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:

Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darm-
stadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katho-
lische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Land-
mann-Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 0049-69/
24 79 50 21, 069/24795022, fax: 0049-69/97 78
26 84; www.magyar-katolikusok-frankfurt.de,
pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding,

Ladshut. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar
Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholi-
sche Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925
München. Tel.: 0049-89/982637, fax: 0049-89/
985419. E-mail: info@ungarische-mission.de;
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítõ:
Ft. Buchmüller István ny. plébános.

Münster-Paderborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Bielefeld, Hagen, Marl, Men-

den, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück. Ér-
deklõdni: Ft. Simon Péter, Münster Magyar Katoli-
kus Misszió, Middelfeld 24, D-48157 Münster, tel.:
0049-251/9 32 57 288, e-mail: ungarische-mission
@bistum-muenster.de, honlap: migrans.hu

Passaui Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Kovács János, 84375 Kirch-

dorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Mis-
sio Passau (Ungarische Mission Passau e.v.),
Breslauer Str. 2., 94036 Passau. Tel.: (0151) 5181
7785 (Andreas G. Lehr világi elnök). Honlap:
www.magyar.missio.passau.de, e-mail: info@
magyar-missio-passau.de

Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Dr. Tempfli Imre, Ungarische

Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgar-
ti-katolikusok.de http://www.stuttgarti-katoliku-
sok.de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17,
D-89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-151/15 92 52 03, e-mail: mtibor1960@gmail.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen- From-
mern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eis-
lingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Lud-
wigsburg, Munderkingen, Reutlingen, Schwä-
bisch-Gmünd, Weingarten.

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Mons. Dr. Németh László fõlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel.: 0039/06 6574 2834, mobil: 0039/348 79 52
165, e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misézõ
helyek: Róma – minden hó utolsó vasárnapján
10.30-kor, Chiesa Santi Giovanni Evangelista e
Petronio Dei Bolognesi (Via del Mascherone 61 –
00186 Roma, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolná-
jában minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden
hó elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium
(Via Copernico 9, kivéve jan., júl., aug., szept.).

Magyar szentmisék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Dr. Kovács Gergely, Pontifi-
cio Consiglio della Cultura, V-00120 Città del
Vaticano, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: f.vizauer
@gmx.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur,
Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3. szom-
bat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. Eugène-
Grasset 12, Lausanne.

Bern: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmis-
sion, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasár-
nap 8.50-kor. www.ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68.

St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***

Magyar származású, német állam-
polgárságú, 67 éves hölgy keres új mun-
kahelyet, mint idõsek asszisztense. Vál-
lalok Németországon kívül is munkát.
Német nyelvtudás tökéletes. Jogosít-
vánnyal rendelkezem. Háziállat nem
akadály. Húsnélküli táplálkozás (hal ki-
vétel), nemdohányzó. Érdeklõdni az esti
órákban. Tel.: 0049/06157-8018002

H I R D E T É S E K

55 éves katolikus férfi, gyakorlattal ren-
delkezõ ápoló (masszõr, természetgyó-
gyász), házi betegápolást vállal (akár ház-
vezetéssel is), magyar családnál bentlakás-
sal. Kocsi, jogosítvány van. +36-30/943–
6017, wu.tang@citromail.hu.

BOLDOG...
(Folytatás az 1. oldalról)

Letartóztatásának tényérõl, és a vádemelés-
rõl nem jelent meg semmiféle nyilvános hír-
adás. Egy rabtársa visszaemlékezése szerint
amikor halkan kifejezte részvétét a püspök-
nek, Meszlényi ujját az égre emelve csak
annyit mondott: „Õ többet szenvedett.”

Sok szenvedés után, 1951. március
4-én már a halott fõpásztort szállították a
Mosonyi utcai kórházba. Március 10-én
temették el. 1966. június 22-én hamvait
exhumálták a rákoskeresztúri Új közte-
metõben, ezután kerülhettek földi ma-
radványai az esztergomi bazilikába.

2004-ben Erdõ Péter bíboros indította
el boldoggá avatási eljárását. XVI. Bene-
dek pápa 2009. július 3-án hagyta jóvá a
dokumentumot, amely Meszlényi Zoltán
püspök vértanút kanonizálja, és ugyan-
abban az évben, október 31-én boldoggá
avatták az esztergomi bazilikában.

(MKPK)

S E G Í T S É G
K Á R P Á T A L J Á N AK

A Kárpátalján élõ családok számára
egyre nagyobb nehézséget jelent a min-
dennapi megélhetés. Az átlagfizetések
20 000 forint alatt vannak. A közüzemi
díjak folyamatos emelkedése és a téli hi-
deg idõ óriási nehézséget jelentenek a
családoknak. A Karitatív Tanács az öku-
menikus imahét alatt segélyakciót indí-
tott Kárpátalja és Ukrajna harcok sújtotta
területeinek megsegítéséért. A gyûjtést
január 17. és 24. között tartották.

Magyarország különbözõ pontjain,
több száz áruházban volt lehetõség a
pénzadományok eljuttatására.

Az összegyûjtött adományokat a kari-
tatív szervezetek Kárpátalján mûködõ
partnereinek közremûködésével juttat-
ják el a rászorulókhoz.

A Katolikus Karitász továbbra is várja el-
különített bankszámláján az adományokat.

Raiffeisen Bank 12011148-00124534-
00800007 A közlemény rovatba kérjük
beírni: „Kárpátalja”.

2015 júniusában a fenti segélyszerve-
zetek közös összefogással nyolc kami-
onból álló szállítmányt juttattak ki Uk-
rajnába. Kárpátaljára 4 kamionnyi szál-
lítmányt, fõként tartós élelmiszereket, és
a Kárpátokon túlra is 4 kamionnyi szál-
lítmányt, elsõsorban gyógyszereket, gyó-
gyászati segédeszközöket.

A Katolikus Karitász folyamatosan
támogat havi rendszerességgel ötszáz
kárpátaljai családot. Emellett külön
programok keretében is segíti a nehézsé-
gekkel küzdõ családokat. Például tanév-
kezdéskor kétszáz diáknak vitt iskolatás-
kát, tanszereket. �

Franciaországban élõ magányos 70
éves asszony, hozzáillõ úr társaságát ke-
resi, akinek szintén hiányzik a magyar
szó. Tel.: 0033-4/(0)77 44 94 62.

Romániai magyar független hölgy
keres állandó munkára idõsgondozást,
háztartásvezetést Darmstadtban és
környékén. Tel.: 015710446895.
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Madéfalvi veszedelem

Püspöki szentmisével, a helyi diákok
elõadásával és a kegyelet virágaival is
emlékeztek az erdélyi Madéfalván, janu-
ár 7-én a 252 évvel ezelõtt székelyek el-
len elkövetett vérengzés áldozatai elõtt
tisztelgõk. A tisztelet, megbecsülés és
hála kifejezése ez a rendezvény mind-
azok iránt, akik a szabadságért életüket
áldozták – mondta Tamás József gyula-
fehérvári segédpüspök a madéfalvi
templomban, a Siculicidium áldozataiért
bemutatott szentmisén. Fontos a hõsökre
emlékezni, de ha a hõsökhöz méltók aka-
runk lenni, akkor a közösséget kell meg-
õrizni – mondta az összefogás fontossá-
gát kiemelõ beszédében Soltész Miklós,
az EMMI államtitkára.

Megszentelt élet éve

Lezárult a Megszentelt élet éve a Nagy-
becskereki Egyházmegyében február el-
sején. Az ünnepi szentmisén a szerzete-
sek, szerzetesnõk és lelkipásztorok mel-
lett jelen voltak a szalézi atyák mûködtet-
te fiúkollégium és a nõvérek leánykollé-
giumának növendékei is. A lányok mond-
ták a hívek könyörgését, míg a fiúk olvas-
ták fel a szentmise olvasmányait, s õk lát-
ták el a zenei szolgálatot is. A Nagy-
becskereki Egyházmegye területén
egyetlen férfi szerzetesrend sem rendel-
kezik rendházzal. Az egyházmegye fia-
taljainak és lélekben fiataljainak a Meg-
szentelt élet évében lehetõsége nyílt meg-
ismerkedni a szerzetesek életével és azzal
is, hogyan születik egy szerzetesi hivatás.

Majnek Antal jubileuma

II. János Pál pápa 1995. december
9-én febianai címzetes püspökké, a Kár-
pátaljai Apostoli Kormányzóság segéd-
püspökévé nevezte ki Majnek Antalt, de-
cember 17-étõl pedig õ lett az általános
helynök. Az ünnepélyes püspökszente-
lésre Rómában került sor húsz évvel ez-
elõtt, 1996. január 6-án, amelyet II. Já-
nos Pál pápa végzett. Ettõl kezdve An-
tonio Franco kijevi nuncius kárpátaljai
segédpüspökeként végezte feladatait.
1997. október 7-én II. János Pál pápa
Majnek Antal püspököt nevezte ki a Kár-
pátaljai Apostoli Kormányzóság ordiná-
riusává, 2002. március 27-én pedig a
Munkácsi Latin szertartású Egyházme-
gye elsõ megyéspüspökévé.

Mesekönyv a világnapra

Az elvándorlók és menekültek 102.
világnapja január 17-én, vasárnap volt.
Tekintettel a világnapra, a torinói Missi-
oni Don Bosco Szövetség és a Nemzet-
közi Önkéntes Fejlesztési Szolgálat
(VIS) ismét útnak indítja a „StopTratta”
kampányt, azzal a céllal, hogy a szalézi
közösségek segítségével, akik a migrán-
sok kiindulásának helyein mûködnek,
informálják az embereket a valós hely-
zetrõl. Az egyesület egy illusztrált mese-
könyvet adott ki, amelynek címe
„L’Orizzonte alle spalle” (A látóhatár
mögött), amelynek a fõszereplõi valódi
emberek, ugyanazok a személyek, akik-

kel az önkéntesek és a szociális munká-
sok Olaszországban, Szicíliában szemé-
lyesen találkoztak néhány nappal azután,
hogy megtették a rettenetes utat a sivata-
gon és a Földközi-tengeren át.

Kézzel másolt Biblia

A Vatikáni Államtitkárság elsõ ügy-
osztálya arról értesítette Benyik Györ-
gyöt, a szeged-tarjánvárosi Szent Gel-
lért-templom plébánosát, hogy a 2015.
október 14-én Rómában tartott nyilvá-
nos fogadáson a magyar keresztény hí-
vektõl ajándékba kapott ötkötetes kézzel
másolt Biblia látványa mélyen megindí-
totta a Ferenc pápát. A Szentatya elren-
delte, hogy a Német-Magyar Kollégium
könyvtárában méltó körülmények között
õrizzék az egyedülálló, modern kori bib-
liamásolatot. Január 22-én a szegedi So-
mogyi könyvtár fõépületében mutatták
be a kézzel másolt Biblia bõrkötéses ha-
sonmás változatának elsõ kötetét

Apostoli buzdítás

Vincenzo Paglia érsek, a Család Pápai
Tanácsának elnöke január 27-én Portu-
gáliában bejelentette, hogy márciusban
jelenik meg Ferenc pápa szinódus utáni
buzdítása a családoknak. Az érsek úgy
véli, Ferenc pápa a családról szólva is
hangsúlyozza majd azt a meghívását,
hogy legyünk a világba kilépõ Egyház.
„Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a
buzdítás a szeretet himnusza lesz, egy
olyan szereteté, amely gondoskodni akar
a gyermekekrõl, képes a sebeket hordo-
zó családok mellé állni, hogy erõt adjon
nekik; olyan szereteté, amely a gyerme-
kek és az egész szenvedõ emberiség mel-
lé szeretne állni” – mondta a szinódus
utáni buzdításról a Család Pápai Taná-
csának elnöke.

Felbár ünnepe

Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
lóról emlékeztek meg ünnepélyes kere-
tek között a felvidéki Felbár Szent Ist-
ván király plébániatemplomában január
24-én délután. Nemcsak az köti Felbár-
hoz Boldog Batthyány-Strattmann
Lászlót, hogy gyakran tartózkodott a
községben, hanem az is, hogy a helyi
plébániatemplomban õrzik ereklyéit.
Idén Kiss-Rigó László, szeged-csanádi
megyéspüspök celebrálta az ünnepi
szentmisét. Az evangélium a vak meg-
gyógyításának történetét tárta a hallga-
tóság elé. �

Ö K U M E N I K U S I M A H É T B É C S B E N

(Fotó: Bartucz Katalin)

Az osztrák fõvárosban élõ magyar ajkú keresztények január 24-én, vasárnap
tartották meg a 2016-os ökumenikus imahét keretében közös istentiszteletüket a
bécsi magyar református templomban.

A keresztény egyházak már 1968 óta
megtartják Ausztriában is évente a Krisz-
tus-hívõk egységéért meghirdetett öku-
menikus imahetet. A 2016-os imahét té-
máját a lettországi keresztények dolgoz-
ták ki, mottója: „Arra hívattunk, hogy az
Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9).

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyü-
lekezet, az Ausztriai Magyar Református
Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi Magyar
Katolikus Egyházközség meghívására az
istentiszteleten az igehirdetõ Gáspár Adal-
bert tihanyi bencés lelkipásztor volt.

Beszédében a liturgiához kapcsolódó-
an az irgalom témájáról szólt. Az isten-
tiszteletet követõen fogadásra is sor ke-

rült, melyen a felekezetek tagjai kötetlen
beszélgetést folytathattak.

Az ökumenikus istentisztelet alkal-
mával nemcsak a magyar keresztény kö-
zösségek közötti kapcsolatot szeretnénk
tovább erõsíteni, a közös magyar és ke-
resztyén alapokat szem elõtt tartva, ha-
nem a világszerte megrendezett ökume-
nikus imahétbe is szeretnénk bekapcso-
lódni, melyet évrõl évre január 17. és 24.
között tartanak” – mondta Juhász Réka
evangélikus lelkész.

Az istentiszteleten a Bécsben élõ ma-
gyarokból álló Liszt Ferenc kórus nyúj-
tott énekes szolgálatot.

Volksgruppem.orf.at/Magyar Kurír

E S Z T E R G O M I E R E K L Y É K
N A G Y - B R I T A N N I Á B A N

Nagyszabású rendezvénysorozat keretében mutatják be tavasszal Nagy-Bri-
tanniában Becket Szent Tamás Esztergomban õrzött ereklyéit.

Szabadhegy Péter londoni magyar nagy-
követ tájékoztatása szerint a május 23. és
29. között zajló rendezvénysorozat nyitó
eseményein magyar részrõl jelen lesz Áder
János köztársasági elnök, Erdõ Péter bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek és Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes is.

Az eseménysorozatot május 23-án
ünnepi szentmise nyitja meg a West-
minster-székesegyházban, az angol-wa-
lesi katolikus egyház londoni fõtemplo-
mában. A misét Erdõ Péter mutatja be
Áder János és Semjén Zsolt jelenlétében.
A szentmisén jelen lesz Vincent Nichols
westminsteri érsek, az angol-walesi ka-
tolikus egyház elsõ számú vallási méltó-
sága, a katolikus és az anglikán püspöki
kar, a brit kormány, valamint a szellemi
és a mûvészeti élet vezetõ képviselõi.

Május 24-én az Esztergomból hozott
Becket-ereklyéket az Angliában õrzött re-
likviákkal együtt a Westminster-apátság,
az anglikán egyház londoni fõtemploma
fogadja ünnepélyes szertartással, szintén a
köztársasági elnöki delegáció jelenlétében.

Május 27-én az anglikán érseki palo-
tában tartanak szimpóziumot Becket
Szent Tamásról. Ezen a rendezvényen
mások mellett Vincent Nichols, vala-

mint Justin Welby, Canterbury érseke
tart elõadást.

Esztergom és Canterbury a XII. szá-
zad óta áll kulturális és vallástörténeti
kapcsolatban. Becket Tamás és Bánfy
Lukács akkori esztergomi érsek közös
párizsi tanulmányai idején került baráti
viszonyba, és amikor a II. Henrik angol
királlyal szembeforduló Becket 1170-
ben mártírhalált halt, tiszteletére pré-
postságot alapítottak Esztergomban.

(MTI)

M A G Y A R K I T Ü N T E T É S D Z I W I S Z
B Í B O R O S N A K

A Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Balog Zoltán, az em-
beri erõforrások minisztere Stanis³aw Dziwisz bíborosnak, Krakkó érsekének
január 24-én, vasárnap a dél-lengyelországi városban.

Balog Zoltán, aki részt vett a kereszté-
nyek egységéért tartott imahét záró igeli-
turgiáján Krakkóban, ünnepi laudációjá-
ban úgy fogalmazott: a lengyeleket és a
magyarokat legendás barátság köti össze,
ez egy történelmi szövetség, sorsközösség.

Ma nemcsak barátként, hanem ke-
resztény testvérként is érkeztek Magyar-
országról egy keresztény testvérhez, aki
sokat tesz azért, hogy akik barátok és
testvérek, azok is maradjanak – emelte ki
a miniszter, hozzátéve: az igazi testvérek
nemcsak magukkal törõdnek, hanem ál-
dozatot is hoznak egymásért.

A bíboros azért dolgozik, hogy Kö-
zép-Európában, Lengyelországban és
Magyarországon a kereszténység ne
csak a múlt legyen, hanem a jövõ is,
hogy Európa visszataláljon keresztény
gyökereihez, Krisztushoz – fejtette ki a
Balog Zoltán.

Európa megmaradása ebben a hitben
és ebben a kultúrában van, ezt õrizni kell
– rögzítette, majd kitért arra is, hogy a vi-
lág sok részén ölik a keresztényeket. Eu-
rópában nem a keresztények testét, ha-
nem a lelkét támadják, össze kell fog-
nunk, hogy megvédjük a hitünket – je-

lentette ki Balog Zoltán, aki a saját jelen-
léte mellett sok ezer magyar fiatal rész-
vételét ígérte a krakkói ifjúsági világta-
lálkozóra.

A krakkói érsek – akinek tavaly au-
gusztus 20. alkalmából adományozta a
magas állami elismerést Áder János köz-
társasági elnök – köszönetet mondott a
külföldi állampolgároknak adható legma-
gasabb kitüntetésért, amelyet a Szentszék
és Magyarország kapcsolatai erõsítéséért
kapott, és azért, hogy a magyar államfõ és
miniszterelnök felfigyelt törekvéseire,
amelyekkel mindig a lengyel és magyar
nemzet, valamint az egyházak és a közös-
ségek kapcsolatait kívánta erõsíteni.

Rámutatott: a két nemzetet egyesíti a
közös sorsa, és ma még világosabban lát-
ják, hogy mennyire fontos az a közös tö-
rekvésük, hogy együtt építsék Európa
emberibb és boldogabb jövõjét. Közös
ügynek nevezte a családok és a fiatal
nemzedék felkarolását, és rámutatott: e
tekintetben Szent II. János Pál pápa örö-
kösei, aki hatalmas szeretettel szívén vi-
selte a magyarok sorsát, és hirdette a ke-
resztény Európa egységét.

(MTI)

BOLDOGOK AZ IRGALMASOK
Imakönyv az Irgalmasság szentévére

(Egyéni és közösségi használatra)

A 2016-os esztendõt Ferenc pápa az Irgalmasság
szentévének nyilvánította. Kiadványunkban imád-
ságok, elmélkedések, tanulságos történetek és
szép versek szerepelnek az irgalmas szeretetrõl.

Ára: 2,19 EUR

Megrendelhetõ:

E-mail: eletunk@keresztenyelet.hu

Telefon: 0036-1/328–0196

Becket Szent Tamás Esztergomban
õrzött ereklyéje
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