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POSTVERSAND
MÜNCHEN

A S Z A V A K
H I D A K A T

É P Í T H E T N E K
„Kommunikáció és irgalmasság:

gyümölcsözõ találkozás”. Ezt a témát
választotta Ferenc pápa a Tömegtájé-
koztatás 50. Világnapjára, amelyet
idén számos országban május 8-án,
vasárnap tartanak. A kommunikáció
építsen hidakat, gyógyítson be sebeket
és érintse meg az emberek szívét – fo-
galmaz üzenetében a Szentatya. A
kommunikáció valódi ereje a „közel-
ségben” van. Azt kéri a keresztények-
tõl, hogy az igazságot szeretettel kom-
munikálják, a személyek elítélése nél-
kül. Arra buzdít, hogy a közösségi há-
lókat is az irgalmasság helyeivé alakít-
sák át, ahol a kapcsolatokat és az osz-
tozást helyezik elõtérbe.

Amit és ahogy mondunk, minden szó és
gesztus, fejezzen ki együttérzést, Isten min-
denki iránti gyengédségét és megbocsátá-
sát. Arra kaptunk meghívást, hogy kire-
kesztés nélkül kommunikáljunk Isten gyer-
mekeiként. Az Egyház nyelvezete és lépései
közvetítsék Isten irgalmasságát, érintsék
meg az emberek szívét. Terjesszük az
Anyaegyház emberi melegségét, amely
tartalommal tölti meg a hit szavát és láng-
ra lobbantja a szikrát, amely élõvé teszi.

A kommunikáció képes hidakat építe-
ni, elõsegíteni a találkozást és a befoga-
dást. A szavak hidakat építhetnek a fizi-
kai és a digitális környezetben egyaránt.
Használjunk szavakat, amelyek segíte-
nek kilépni az ítélkezés és a bosszú ördö-
gi köreibõl, amelyek továbbra is csapdá-
ba ejtenek személyeket és nemzeteket. A
keresztény ember szava növelje a szere-
tetközösséget. Amikor pedig határozot-
tan el kell ítélnie a rosszat, igyekezzen
nem megszakítani a kapcsolatokat és a
kommunikációt. Az irgalmasság képes
életre kelteni a párbeszéd új módját.

A pápa annak a kívánságának ad han-
got, hogy a politika és a diplomácia nyel-
vezete nyerjen ösztönzést az irgalmas-
ságból. Az intézményi felelõsséggel ren-
delkezõk és a közvéleményt formáló sze-
mélyek mindig figyeljenek arra, hogy mi-
lyen módon fejezik ki magukat azokkal,
akik másként gondolkodnak vagy cselek-
szenek, illetve akik hibákat vétettek.
Könnyû ugyanis abba a kísértésbe esni,
hogy a bizalmatlanság, a félelem és a
gyûlölet lángjait tápláljuk. Ezért bátor-
ságra van szükség, hogy az embereket a
kiengesztelõdés irányába tereljük. A pá-
pa annak a kívánságának ad hangot,
hogy az Egyház pásztorai kommunikáci-
ójuk és szolgálatuk során ne az ellenség
feletti gyõzelem felsõbbrendû büszkesé-
gével fejezzék ki magukat vagy alázzák
meg azokat, akiket a világ veszteseknek
és kiselejtezendõnek ítél.

Kommunikációnk stílusa segítsen túllép-
ni azon a logikán, amelyik pontosan szétvá-
lasztja a bûnösöket az igazaktól. El kell ítél-
ni a bûnös helyzeteket, de nem a személye-
ket, mert csak Isten lát szívük mélyére. Meg
kell róni azt, aki hibázik, és el kell ítélni a
gonoszt és bizonyos viselkedések igaz-
ságtalanságát, az áldozatok felszabadí-
tása és az elesettek felemelése érdekében.

A Z Í G É R E T L E L K E
Írta: Kránitz Mihály

A meglepetésnek, az ajándéknak
mindannyian örülünk. Ha pedig elõre
tudjuk, hogy valamilyen ajándék vár
ránk, akkor már tudatosan és érdeklõdés-
sel várjuk. Az életünket megkönnyítõ
ajándékok azonban egy idõ után eltûn-
nek, csak ideig-óráig tartanak, s utána
várhatunk újabbakra.

De mi az az ajándék, amely mindig
megmarad, amely nem múlik el, velünk
lesz folyamatosan, s amely betölti szí-
vünk-lelkünk legmélyebb vágyait, nem
csupán ilyen-amolyan szükségleteinket,
s amely után már nem kell sóvárognunk
valami másra, valami jobbra? Tárgyak,
élelem, anyagiak, bár fontosak és nélkü-
lözhetetlenek, belülrõl nem tudják sze-
mélyiségünket gazdagítani, csak létfel-
tételeinket teszik elviselhetõbbé.

Az emberi élet célja végsõ soron nem
az, hogy könnyû életünk legyen, hanem,
hogy megtaláljuk annak értelmét. A hívõ
ember Krisztust követve eljut arra az
igazságra, mely a legnagyobb ajándék
lehet a számára. Ha ugyanis tudjuk, hogy
mi az igazság – életünkrõl, a világról, a
jövõrõl –, akkor a helyükre tudjuk tenni a
dolgokat, életünk kisebb nagyobb, akár
sorsfordító eseményeit is.

Mi, Krisztus követõi az igazit, a mara-
dandót, az el nem múlót keressük, ami
nem tárgy, hanem Személy, mégpedig
isteni Személy. Róla beszélt Jézus a ta-
nítványainak, hogy majd elküldi. Ez az
ígéret teljesült pünkösd napján, amikor
látható alakban és más érzékelhetõ mó-
don is megtapasztalták az apostolok a

Szentlelket, akit püspök utódaik azóta is
kimeríthetetlenül adnak tovább.

A Szentlélek nem új személyiség. Már
jelen volt a világ teremtésénél, eltöltötte a
prófétákat, „árnyéka” leszállt a názáreti
Máriára, majd az õ fiára, a názáreti Jézus-
ra a keresztelkedésnél a Jordánban, és a
kereszten pedig Jézus „visszaadja”… De
Õ továbbra is munkálkodik az új terem-
tésnél, és megújítja, megfiatalítja Krisz-
tus mai tanítványait, azáltal, hogy bizo-
nyossá teszi a feltámadott Jézus jelenlétét
közöttünk. A hit és a bizalom szavait adja
ajkunkra, mert a Lélek nélkül nem tud-
nánk megvallani, hogy „Jézus az Úr”.

Az ígéret Lelke örökké velünk marad.
Nem kell félnünk, hogy elveszítjük, nem
kell aggódnunk amiatt, hogy megszûnik,
vagy valaki elveszi tõlünk, mert a Szent-
lélek szüntelenül köztünk lévõ ajándék,
és kulcs az üdvösséghez. Ha Õ eljött
hozzánk, ha leszállt ránk, ha a szívünkbe
tért, akkor már nem kívánunk más, nála
kisebb ajándékot, mert Õ nemcsak isme-
ri szívünket és gondolatainkat, de azt is
tudja – mint az igazság Lelke –, hogy mi
válik hasznunkra.

A Szentlélek nem földi elõnyöket,
szórakozást, gazdagságot ad újabb és
újabb ajándékként, hanem a hit és a jel-
lem erõsödését és az aktuális kereszt hor-
dozásához szükséges erõt is. A Lélek,
amely Krisztus feltámadása után az ötve-
nedik napon jött el az Egyházhoz, új táv-
latokat ad személyes életünknek és a vi-
lág életének is.

DSIDA JENÕ

Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét…
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez…
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idõ!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erõsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!

TÚRMEZEI ERZSÉBET

Pünkösd után

Pünkösd elõtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt – esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erõt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

A Szentlélek eljövetele
(Tiziano, 1545)

MINDSZENTY-EMLÉKMISÉT
MUTATTAK BE RÓMÁBAN

Mindszenty József bíborossá kreálásának hetvenedik évfordulója alkalmából
Angelo Acerbi címzetes érsek, Magyarország rendszerváltás utáni elsõ apostoli
nunciusa szentmisét mutatott be március 3-án a római Santo Stefano Roton-
do-templomban.

Olasz nyelvû homíliá-
jában Acerbi emlékezte-
tett, hogy Mindszenty Jó-
zsefet (1892–1975) XII.
Piusz pápa 1946 februárjá-
ban kreálta bíborossá. A
pápa a Santo Stefano Ro-
tondo-templomot jelölte ki
a magyar bíboros római
címtemplomaként.

Mindszenty akkori szék-
foglalóján a római temp-
lomban jelen volt Angelo
Rotta, aki 1939-tõl szol-
gált apostoli nunciusként
Budapesten egészen 1945
áprilisáig, amikor a szov-
jet hatóságok kiutasítot-
ták Magyarországról – emlékezett Ange-
lo Acerbi.

Személyes emlékei között idézte fel
Mindszenty látogatását 1974 decemberé-
ben az Új-Zélandra emigrált magyar közös-
ségnél. A látogatáson a magyar bíborost
Acerbi kísérte, és emlékei szerint akkor
Mindszenty „fáradt, de már nyugodt volt”.

A címzetes érsek II. János Pál pápa
szavait is idézte, melyek szerint Mind-
szenty bíboros „az Egyház iránti hûség és

a haza iránti szeretet"
példaképe volt. „Nagy bí-
boros, jó pásztor, Isten
szolgája volt” – fogalma-
zott Angelo Acerbi. A vi-
lágban ma zajló keresz-
tényüldözésekhez hason-
lította a magyar bíboros
mártíromságát, aki „élete
árán is hû maradt az Egy-
házhoz".

Acerbi Mindszenty bí-
boros kanonizációs eljárá-
sáért imádkozott, amely
1996 óta tart a Vatikánban.

Az elsõ vértanúról,
Szent Istvánról elneve-
zett római templomban

(amely egykor a magyar pálosoké volt)
bemutatott misén többek között részt
vett Takács Szabolcs, a Miniszterelnök-
ség európai uniós ügyekért felelõs állam-
titkára, Habsburg Mihály, a Mindszenty
Alapítvány elnöke és Habsburg Eduard,
Magyarország szentszéki nagykövete,
valamint a római Pápai Magyar Intézet
(PMI) és a Collegium Germanicum-
Hungaricum hallgatói.

MTI/Magyar Kurír

Angelo Acerbi c. érsek

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K O K

Májusra

A kereszténységet és a római birodalmat kezdetben nem elvi okok állították
szembe, hanem az, hogy Róma Néró idejében tûzvész áldozata lett (64-ben). A
rómaiak Nérót kezdték gyanúsítani a város felgyújtatásával. A császár a keresz-
tényekre terelte a gyanút. Összefogatta és kivégeztette õket. A történetíró Taci-
tus nem hitte, hogy a keresztények gyújtották fel a várost. De semmi kivetnivalót
sem látott a keresztények kivégzésében! Az elõkelõ római úgy szemlélte az ese-
ményeket, hogy halálra adtak egy megvetésre méltó embercsoportot, melynek
tagjai gyûlöletessé tették magukat. A keresztényüldözés helyi jellegû volt, de
mintává vált a késõbbi keresztényüldözések számára.

Ez vezette be azt a gyakorlatot, mely
szerint a keresztény név elegendõ ok
bárki perbefogásához. Ezek után, ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal, de
állandó nyomás nehezedett az Egyház-
ra. Az elbizonytalanodott kereszté-
nyek, ha elõzõleg zsidók voltak, visz-
szatértek a zsinagógába, ahol nem fe-
nyegette õket üldözés. Akik pogányok-
ból lettek keresztények, visszatértek a
pogány vallásra. Nem lett minden ke-
resztény vértanú. Ezt a bizonytalan
helyzetet ismeri már a Zsidókhoz írt le-
vél szerzõje is, aki a római Egyház tag-
jait figyelmezteti a keresztény hitben
való kitartásra.

Domitianus császár (81–96) elõtt a ró-
mai császárok nem kívánták, hogy
földreszállt istenekként tiszteljék õket.
Domitianus felvette azonban az „úr és is-
ten (dominus et deus)” címet. Akik nem
ismerték el, azokat felségárulás vádjával
állíttatta bíróság elé. Számos elõkelõ ró-
mai is bíróság elé került. Szent Domitilla
ekkor került bíróság elé az ateizmus, új
dolgok hajhászása, a zsidósággal való
rokonszenvezés vádjával. Ezt a korsza-
kot tükrözi a Jelenések Könyve, mely-
nek látomásaiban Róma a szentek véré-
vel átitatott, skarlátba öltözött nagy pa-
rázna asszony.

Traianus császár (98–117) nem kí-
vánta alattvalóitól, hogy istenként tisz-
teljék. Bythinia tartomány kormányzója
Kisázsiában ekkor az ifjabb Plinius. A
kormányzó 112 körül a császárhoz for-
dult, irányelveket kért tõle arra vonat-
kozóan, hogyan foglaljon állást a ke-
resztényekkel szemben. Plinius Traia-
nushoz intézett levele mutatja, hogy a
kereszténység Kisázsiában igen elter-
jedt. Kiürültek a pogány templomok.
Nem fogyott el a bálványáldozatokhoz
levágott állatok húsa, az elárusítók nya-
kán maradt. Valószínûleg az érdekelt

kereskedõk jelentették fel a kereszté-
nyeket a helytartónál. Plinius összefo-
gatott sok keresztényt. Közülük néhá-
nyat, akik nem voltak római állampol-
gárok, kivégeztetett. Másokat megkí-
noztatott, ismét másokat fogságba vetett
azzal a szándékkal, hogy Rómába külde-
ti õket. A helytartó tudatában volt, hogy
a keresztények kivégzése nem példátlan
a római történelemben. Mégis nyugtala-
nította, hogy nem tudta, miben is áll iga-
zában a keresztények bûnössége.

Plinius megkérdezte a császárt, vajon
elegendõ jogcím-e a kivégzésre a keresz-
tény név, avagy az ezzel a névvel kap-
csolatos gaztettekért kell-e büntetni
õket. További kérdései voltak: elégtétel-
nek tekinthetõ-e, ha valaki megtagadja
keresztény voltát? Gyermekek, öregek;
betegek kínvallatásánál lehet-e enyhítést
alkalmazni? A római helytartó nem a ke-
resztények kivégzésébõl csinált lelkiis-
mereti kérdést, hanem a római jog tisz-
tességébõl. Plinius arról is beszámol
Trajanushoz írt levelében, hogy eljárása
következtében nagyon megszaporodtak
a névtelen feljelentések.

A vádlottak a helytartó szerint vagy
elismerték, hogy keresztények, vagy
tagadták, vagy azt vallották, már nem
keresztények. A kihallgatások és kín-
vallatások csak azt bizonyították be
Plinius szerint, hogy a keresztények
semmilyen bûntényt nem követtek el.
Meghatározott napokon összejöttek
napkelte elõtt és Krisztusnak, „mint Is-
tennek” énekeket zengtek, fogadalmat
tettek. De semmi olyat nem tettek, amit
a római törvények szerint büntetni kel-
lene. A helytartó jelentette a császár-
nak azt is, hogy a keresztények össze-
jöveteleiket beszüntették, miután köz-
zétették a titkos társaságok mûködését
tiltó császári rendeletet. A helytartó
végül megjegyzi, hogy fellépése meg-

hozta a kívánt hatást, a pogány templo-
mok ismét kezdenek megtelni. Trai-
anus válasza lehûthette Plinius buzgal-
mát. A császár megdicsérte ugyan okos
eljárásáért, de utasította, hogy nem kell
általános vizsgálatot tartani. Névtelen
feljelentéseket nem szabad figyelembe
venni. Ha valaki rendes feljelentést
tesz, akkor a feljelentettet bíróság elé
kell idézni, amennyiben bûnösnek bi-
zonyul, meg is kell büntetni. Ha valaki
az áldozatbemutatással igazolta, hogy
már nem keresztény, bármit is tett a
múltban, szabadon kell bocsátani.

A római hatóságok vizsgálatának
kettõs eredménye lett. Kiderült, hogy
a keresztények ellen eddig hangozta-
tott vádak alaptalanok. Másrészt vilá-
gossá vált, hogy a keresztények el-
szánt és esküdt ellenségei a régi val-
lásnak. Kereszténynek lenni ezentúl
fõbenjáró bûnt jelentett.

Az elsõ két évszázad során az üldözé-
sek nem voltak sem egyetemesek, sem
tartósak. A két császár, Traianus és
Hadrianus fékezték a helytartók egyéni
kezdeményezéseit. A két uralkodó ma-
gatartása abban is jelentõs, hogy mér-
séklõ irányvonalukkal alkalmat adtak a
helytartóknak, hogy védelmet nyújtsa-
nak a keresztényeknek. Az üldözési
rendeletek végrehajtásának szigora, a
vérengzések mértéke a helyi hatóságok-
tól függött. Az elsõ keresztényüldözé-
sek nem érték el a kitûzött célt, nem si-
került felszámolni a kereszténységet,
sem terjedését megakadályozni. A ke-
resztények üldözése inkább az ellenke-
zõ hatást váltotta ki, mint amit az üldö-
zõk szántak neki. A keresztények ellen
indított eljárásokkal a rómaiak nyilvá-
nos propagandát biztosítottak a keresz-
tények ügyének. A vértanúk példája pe-
dig még vonzóbbá tette az Evangéliu-
mot. Ilyen értelemben mondta Tertulli-
anus: „mag lett a keresztények vére”.

A vértanúk hõsiessége nagy erõt je-
lentett az Egyháznak. De az is igaz, hogy
nem mindenki vállalta a vértanúságot.
Az üldözés sok kereszténynek súlyos kí-
sértést, megpróbáltatást, sõt, bukást je-
lentett.

Nemcsak a római hatóságok számára
jelentett problémát a keresztényüldözés,
hanem az Egyház számára is számos kér-
dést vetett fel. Egyes keresztény csopor-
tok zelótákká váltak, egyenesen provo-
kálták a hatóságokat, hogy a vértanúság
által biztosítsák maguknak az üdvössé-
get. Ilyen volt a montanisták eretneksé-
ge. A provokátorokat az Egyház elítélte,
nem vértanúknak, hanem öngyilkosok-
nak tartotta õket.

A III. században az Egyház már
nyilvános tiszteletben részesítette a
vértanúkat. A nyilvános kultusz, a li-
turgikus tisztelet pedig minden esetben
szigorú felülvizsgálatot követelt meg
abban a kérdésben, hogy akit nyilvános
tiszteletben részesítenek, valóban mél-
tó-e a vértanúi címre, vagy pedig pro-
vokátor volt.

A helyes keresztény magatartás az
üldözések korában nem a provokáció,
vagy a kompromisszum lett, hanem a
hit öntudatos megvallása szóban és tett-
ben. Az üldözések elmúltával olyan
kérdéseket kellett tisztázni, hogy mit
kell tenni azokkal, akik hittagadókká
váltak, vagy valami módon megalkud-
tak a körülményekkel. A gazdagok kü-
lönösen könnyen váltak hittagadókká.
Könnyen kikerülték a veszélyt meg-
vesztegetéssel. Korrupció létezett már a
római korban is. Sokak szemében kétsé-
gessé tette, hogy érdemes-e a gazdago-
kat felvenni az Egyház tagjai sorába. A
gazdagság és a kereszténység nem zár-
ják-e ki egymást? Alapvetõ kérdés volt
továbbá, hogy – ha megkeresztelt em-
ber a hittagadás bûnébe esik, – vissza-
vehetõ-e az Egyházba, ha igen, milyen
feltételekkel.

Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
Keresztényüldözések

Egyetemes szándék: Hogy a világ
összes országában a nõket tiszteljék és
becsüljék, és hogy kellõen értékeljék
az õ szociális tevékenységüket.

Az utóbbi évtizedek alatt sokat válto-
zott a nõk szerepe a családban, a társada-
lomban és az Egyházban. Mind e három
téren általában megnövekedtek a nõk fel-
adatai és felelõsségei. A Katolikus Egy-
házban 1988-ben megjelent II. János Pál
pápának Mulieris dignitatem (A nõ mél-
tósága) kezdetû apostoli levele. Ez az elsõ
pápai irat, mely kizárólag a nõk szerepé-
vel és méltóságával foglalkozik, és kieme-
li a nõk erkölcsi erejét és szellemi képes-
ségeit. Én magam is, Evangelii gaudium
kezdetû enciklikámban beszéltem a nõk
pótolhatatlan szerepérõl (103 sz.). A nõk
különös képességgel vannak megáldva,
hogy átérezzék és megértsék az emberek,
fõképpen a gyenge és sebezhetõ emberek
szükségleteit. Nagy örömömre szolgál,
hogy a papok megosztják nõkkel
pasztorális szolgálataikat, és hogy szá-
mos nõ segédkezik az Egyházban embe-
rek, családok, közösségek vezetésénél, és
új meglátásokkal gazdagítják teológiai
ismereteinket. Nagyon remélem, hogy a
nõk egyre nagyobb teret kapnak az Egy-
ház életében és mûködésében.

Azoknak az új lehetõségeknek és fele-
lõsségeknek azonban, melyekkel a társa-
dalomban és az Egyházban felruházták a
nõket, nem szabad elfelejtetnie velünk
azt a pótolhatatlan szerepet, melyet a
családokban töltenek be a nõk. A nõket
jellemzõ jóság, figyelmesség és gyengéd-
ség hatalmas erõt jelent a családban,
mely olyan békét és harmóniát sugároz,
mely nélkül képtelenek lennének az em-
berek hivatásunk teljesítésére. Az anyák
jelenléte és tevékenysége biztosítja a
családon belül az erkölcsi értékek és a
hitbeli meggyõzõdések továbbadását a
következõ nemzedékek számára.

Sok és kitartó imára van szükség,
hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt a
nõk növekvõ társadalmi tevékenysége és
a nõknek a családban betöltendõ kivált-
ságos szerepe között. Az ima: Istennel
való beszélgetés, melyet az Isten Igéje vi-
lágosít meg. Ez tanítja meg a nõket arra,
hogy életük konkrét körülményei között
újra meg újra megtalálják a helyes vá-
laszt Isten hívására.

Gondoljunk a Szûzanyára. Õ olyasva-
lamit valósít meg az Egyházban, amelyet
sem a papok, sem a püspökök, sem a pá-
pák nem tudnak megvalósítani. Mária ne-
velte isteni gyermekét, Mária kérése indí-
totta Jézust a kánai menyegzõn elsõ cso-
dájának megtételére, Mária jelen volt a
Kálvárián és jelen volt a Szentlélek pün-
kösdi kiáradásakor. Kérjük a Szûzanyát,
hogy mutassa meg a nõknek a helyes utat
a Krisztus iránti hûségre és a világban
betöltendõ küldetésük teljesítésére.

Ferenc pápának 2014. január 25-én az
Olasz Nõk Kongresszusán elhangzott
beszédébõl

Evangelizációs szándék: Hogy a
családok, közösségek és csoportok kö-
zött terjedjen a békéért és az evangeli-
zációért imádkozott rózsafüzér gya-
korlata.

Isten szól hozzánk lelkiismeretünk
mélyén, szól hozzánk a Szentírásban, és
szól hozzánk az imádságban. Tanuljunk
meg elcsendesedni Isten színe elõtt, ol-
vasgatni a Szentírást, fõképpen az evan-
géliumokat, elmélkedni a Bibliáról és
így találkozni Istennel minden nap,
hogy az emberekkel való találkozása-
inkban és barátságainkban is megérez-
zük Isten jelenlétét. Különösen szép, egy-
szerû és mindenki számára gyakorolható
elmélkedõ ima a rózsafüzér imádkozása.

(Folytatás a 4. oldalon)

A Lélekben bízni, Õt várni igazi élet-
program, melyhez alázat és türelem
szükséges, az a magatartás, ahogy az
apostolok, Jézus anyjával, a Boldogsá-
gos Szûz Máriával készültek az eljövete-
lére és a befogadására. A világ nem is-
meri, ezért nekünk kell feltárni titokza-
tos, rejtett, de mégis valóságos jelenlétét
és életét, amely, mint a saját lélegzetünk,
mindenütt ott van, mert az a küldetése,
hogy mindent betöltsön.

Ez a mindent betöltõ Lélek, Jézus ígé-
reteként Jeruzsálemben, a cenákulum-
ban leszállt az apostolokra, majd elter-
jedt az egész világon. Most nekünk kell
õt közvetíteni életünk tanúságtételével,
és továbbadni másoknak mint a legna-
gyobb Ajándékot, mert Õ ott fúj, ahol
akar. Ne zárkózzunk be, hanem gazda-
gítsunk másokat is a megkapott ajándék-
kal. Bár a pünkösddel befejezõdik a hús-
véti idõ, de a Lélek új korszakot nyit a
történelemben, amelynek a tõle kapott
ajándékokkal alakítói és formálói va-
gyunk. Erre hív napjainkban Ferenc pá-
pa is, hogy ismerjük fel a Lélek mai útja-
it, és keressük az új módszereket az
Evangélium örömének átadására.

A Lélektõl származó ajándékok kü-
lönfélék, melyeket használni kell az

Egyház építésére – tanítja Szent Pál. A
Szentlélek ajándékai tehát nem öncélú-
ak. Az Egyház, kezdetén, az Evangélium
hirdetéséhez adott ösztönzést és bátor-
sággal, lelkesedéssel töltötte el az apos-
tolokat. Jézus szavába vetett bizalommal
most mi is várjuk, hogy bennünk és a mi
korunkban is beteljesedjék az ígéret,
hogy a Lélek eljön: azért, hogy megújít-
sa a föld színét, megújítsa az Egyházat és
megújítsa a szíveket.

A Szentlélek egyik legnagyobb aján-
déka az egység. A Lélek az egység Lel-
ke. Összegyûjt minden embert az egyet-
len nagy közösségbe, az Egyházba,
mely Krisztus egyetlen teste. Ez az egy-
ség Krisztusnak különösen is szívügye
volt, ezért imádkozott az utolsó vacso-
rán: „Legyenek mindnyájan egy!” A
Lélek az Atya és a Fiú szeretet-egysége,
és Õ az Egyház egységének is a megva-
lósítója.

A gyakran elfeledett harmadik isteni
Személyt, akit az Atyával és a Fiúval
együtt imádunk és dicsõítünk, már nem-
csak várnunk kell, hanem mint Jézus
Krisztus ígéretének teljesülését tényle-
gesen befogadnunk, mert Õ pünkösd
napján és minden nap eljön, amikor
megnyitjuk szívünket, és Hozzá fohász-
kodunk. Így lesz valóság az ígéret: Jöjj
el, Szentlélek Úr Isten, töltsd be híveid
szívét, és gyullaszd fel bennünk szerete-
ted tüzét! �

AZ ÍGÉRET...
(Folytatás az 1. oldalról)



2016. május ÉLETÜNK 3

S Z É C H E N Y I - D Í J J A L T Ü N T E T T É K K I
E R D Õ P É T E R B Í B O R O S T

Áder János köztársasági elnök március 15. alkalmából Széchenyi-díjat ado-
mányozott Erdõ Péter bíborosnak nemzetközi viszonylatban is rendkívüli érté-
kû egyházjogászi munkája, valamint az egyháztörténet és a középkori kánon-
jogtörténet területén is elsõrangú tudományos tevékenysége elismeréseként.

Erdõ Péter az MTI-nek nyi-
latkozva hangsúlyozta, a törté-
nelmi szemlélet, a források is-
merete és a jogalkotás egy-
mástól alapvetõen elválasztha-
tatlanok. Az egyházjog ugyan-
is nem pusztán a törvényhozó
éppen aktuális akaratára épül,
hanem azzal a tudattal „mû-
ködtetjük, gondozzuk és éljük
meg, hogy tulajdonképpen a
kereszténység fegyelmi örök-
sége”, amelynek alapelvei az
apostoli korból valók.

Vagyis a történelmi ke-
resztmetszet egyszerre legitimáló erõ,
teológiai igazolás, ugyanakkor egyfajta
iránymutatás is, hogy hogyan keressük a
megoldásokat a mai kor kihívásaira –
mutatott rá a bíboros.

Áder János köztársasági elnök márci-
us 15-én adta át a kitüntetéseket a Parla-
mentben. Erdõ Péter bíboros mellett
Balás Béla és Udvardy György püspö-
kök, valamint Barsi Balázs ferences is
elismerésben részesültek.

A szívünk fölé kitûzött kokárda 168
éve ugyanazt jelképezi: a szabadság, a
függetlenség, a polgárosodás iránti vá-
gyat – hangsúlyozta Áder János a Kos-
suth- és Széchenyi-díjak, valamint a Ma-
gyar Érdemrend kitüntetéseinek átadása-
kor az Országházban.

Hogy a mai Magyarország kevésbé
hasonlít ’90 elõtti önmagára, az a ma ki-
tüntetett tudósoknak, orvosoknak, egye-
temi tanároknak, mûvészeknek, a lel-
künk nyugalma felett õrködõknek, a
közintézményekben tevékenykedõknek,
a gazdasági élet vezetõinek is köszön-
hetõ – méltatta a díjazottakat a köztársa-
sági elnök.

Az államfõ köszönetet mondott a ki-
tüntetetteknek, amiért „helyettünk is
kérdeznek, sikerre váltják tehetségü-
ket, keresik az igazságot, szolgálják az
életet, segítik az elesetteket, a betege-
ket, gondozzák a lelkünket, nevelik a
következõ nemzedéket és fenntartható-
vá teszik a jövõt”.

Az elismeréseket Áder János köztár-
sasági elnök Orbán Viktor miniszterel-
nök társaságában nyújtotta át az Ország-
ház Kupolatermében. A Magyar Érdem-
rend középkeresztje (polgári tagozata)
kitüntetést adományozott:

Balás Bélának, a Kaposvári Egyház-
megye megyéspüspökének, az ifjúság
lelkigondozása és hitoktatása terén hi-
ánypótló és nagyhatású tevékenysége,
fél évszázados értékteremtõ papi és püs-
pöki szolgálata, illetve kivételesen elhi-
vatott és sokrétû szervezõmunkája elis-
meréseként; Udvardy Györgynek, a Pé-
csi Egyházmegye megyéspüspökének,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnökhelyettesének, az egyházme-
gye és Pécs város hit- és közéletének
alakítása, valamint a Pécsi Tudomány-
egyetem hazai és külföldi megbecsült-
ségéhez történõ tevékeny hozzájárulása
elismeréseként; Barsi Balázsnak, a
Szûz Máriáról nevezett Ferences Rend-
tartomány volt provinciálisának, a sü-
megi Sarlós Boldogasszony ferences
kegytemplom igazgatójának, a sümeg-
csehi Newman-kegyhely gondozójá-
nak, lelkigyakorlat-vezetõ lelkipászto-
rának, a magas szintû lelkiségi és prédi-
kációs irodalmat gazdagító, egyedülál-
lóan nagyhatású tevékenysége, több év-
tizedes példaadó lelkipásztori szolgála-
ta, igehirdetõi és oktatói munkája elis-
meréseként.

MTI/Magyar Kurír

Az Ausztriában jelenlévõ egyházak és az egyházak ökumenikus tanácsához
tartozó keresztény közösségek által tizenkét évvel ezelõtt elindított templomok
hosszú éjszakája programsorozat idén június 10-én, pénteken is helyszínek szá-
zain rendezvények ezreivel várja az érdeklõdõket. A kezdeményezésbe idén elsõ
alkalommal a bécsi Collegium Pázmáneum is bekapcsolódik. A tanulmányi és
vendégház igen vonzó programsorát a Dombó Production és annak vezetõje,
Dombó Dániel szervezi. Az este folyamán ismét találkozhatunk az intézet ének-
karával, a Cantus Arcis Kórussal. A részletekrõl és az énekkar tevékenységérõl
Dombó Dániel mûvészeti vezetõ-karnagyot kérdeztük.

– A latin nyelvben a cantus éneket je-
lent, az arx, arcis pedig fellegvárat, ami
így együtt tehát annyit tesz, hogy „a felleg-
vár éneke”. Mire utal kórusuk elnevezése?

– Egyrészt utal a megcélzott minõség-
re, másrészt arra a szerepre, amit a
Collegium Pázmáneum a bécsi magyar
egyházi életben mindig is betöltött: hogy
az elitképzés lelki-szellemi központja.

– Ön 2012-ben, tanulmányai befejezté-
vel költözött Bécsbe, és rögtön fel is vették
az Arnold Schoenberg Kórusba, valamint
a Wiener Kammerchorba. Miért tartotta
fontosnak, hogy még ugyanazon évben
Varga János rektor atyával közösen meg-
alakítsa a Cantus Arcis Kórust?

– Azt a hazai kórustradíciót, amelyet
magam is átéltem gyermekként, amely-
ben felnõttem, szerettem volna itt is to-
vábbvinni. Ahogyan itt nevezik, „szemi-
professzionális”, azaz amatõr és képzett
énekeseket tömörítõ kórusunkat elsõsor-
ban itt tanuló vagy itt vendégeskedõ
Erasmusos hallgatók, illetve Bécsben
dolgozó magyar fiatalok számára alakí-
tottuk meg. Összetétele az idõközben be-
következõ hazautazások folytán gyakran
változott, és ma már nem is szorítkozik
kizárólag a tanulmányaikat folytató fia-
talokra. Most inkább azt mondhatjuk:
szeretnénk teljesíteni a Bécsben élõ ma-
gyaroknak azt a vágyát, hogy színvona-
las magyar kórusban énekelhessenek,
többek között magyar kórusmûveket is.

– Egyházi intézmény kórusaként re-
pertoárjuk is fõként egyházi zenére tá-
maszkodik, abból merít?

– Alapvetõ célunk a magyar, az oszt-
rák és az európai nagy múltú kórusha-
gyományok ápolása, a klasszikus egy-
házzene koncerteken és liturgiákon való
megszólaltatása, õrtoronyként való meg-
õrzése, védelme. Védõbástyája kívá-
nunk lenni az õsi alapokon nyugvó ke-
resztény, szent zenének. Ezen belül mi-
nél több magyar mûvet szeretnénk be-
mutatni és meghonosítani Bécsben.

– Hol nyílik lehetõségük e nemes célo-
kat megvalósítani?

– Évente több alkalommal teljesítünk
zenei szolgálatot a Pázmáneumban, li-
turgikus eseményeken, december 8-án,
az Irgalmasság rendkívüli szentévének
megnyitásához csatlakozó szentmisén
például bemutattuk Dobszay László Szûz
Mária miséjét. Bécs legtöbb belvárosi
templomában énekeltünk már, 2014-ben
adventi koncertet adtunk a Peterskirché-
ben. Közremûködtünk 2015. május 9-én
Sankt Pöltenben a Mestermûvek az esz-
tergomi Keresztény Múzeumból címû,
Erdõ Péter bíboros és Klaus Küng me-
gyéspüspök által megnyitott tárlaton is.
Mindemellett legalább egy saját koncer-
tünk is van évente. Az idei esztendõnket
a Liszt Ferenc halálának 130. évforduló-
ja alkalmára szervezett „LISZT 130”
koncertsorozatunk határozza meg; ehhez
és abban Liszt Ferenc Koronázási mi-
séjéhez, illetve Kodály Zoltán Budavári
Te Deumához várjuk további énekesek
jelentkezését.

– Ez év elején koncertszervezõ vállal-
kozása, a Dombó Production is meg-
kezdte mûködését. Ennek létrehozására
mi indította?

– Az a szándék vezérelt, hogy kiváló
elõadómûvészek és nemzetközi együtte-
sek közremûködésével színvonalas pro-

dukciókat valósítsunk meg, komoly- és
könnyûzenei koncerteket szervezzünk,
állami, egyházi és magánrendezvénye-
ken vegyünk részt, kiállításokat, irodal-
mi esteket és színházi elõadásokat ren-
dezzünk, magyarországi együtteseket,
mûvészeket hívjunk Bécsbe és fordítva.
Hogy minél szélesebb körben terjeszt-
hessük az igényes mûvészetet, hozzájá-
rulva ezzel a magyar és az európai kultu-
rális értékek megóvásához.

– A templomok hosszú éjszakája ren-
dezvénybe idén a Pázmáneum is bekap-
csolódik. Milyen programokkal várják
az érdeklõdõket?

– Június 10-én, pénteken este 19 óra-
kor Varga János rektor atya vezetésével
és a Cantus Arcis Kórus közremûködé-
sével a Pázmáneum kápolnájában egy
ünnepi, zenés vesperáson (vecsernyén)
vehetünk részt. Rögtön azután egészen
fél 9-ig a földszinti Vestibulum lesz a
helyszíne a korai polifonikus zene meg-
szólalásának, amelynek programjában
énekesekként Elisa Cecchetti, Roxana
Karlocai, Hegyi Tamás és jómagam, va-
lamint Ripka János csellómûvész a Sint
lumbi (Responsorium a Magnus Liber
Organi-ból) és Constanzo Porta O bea-
tum virum mûvét adjuk elõ. Ezt 20.40-tõl
a harmadik emeleti díszteremben egy ér-
dekes és szórakoztató mûsor követi, a
„Musik à la carte”, majd egy óra múlva a
kápolnában Ripka János ad félórás csel-
lókoncertet, amelyen Johann Sebastian
Bach Cello Suite (No. 1 in G-Dur) és
Bánlaky Ákos Tarantella mûveit játssza.
22.20-tól a díszteremben kezdõdik egy
romantikus operákból válogatott áriaest
Musikgenuss zum Mondenschein cím-
mel, melynek közremûködõi a Bécsi Ál-
lami Operaház kiváló énekesei: Irena
Krsteska (szoprán), Alejandro Pizarro-
Enriquez (bariton) és Seul Lee (zongo-
ra). Végül az éjszakát egy 23.10-kor kez-
dõdõ produkció zárja: a földszinti Vesti-
bulumban a Cantus Arcis Kórus elõadá-
sában Kodály Zoltán Esti dal címû kó-
rusmûvét hallgathatják meg a templo-
mok hosszú éjszakáján bennünket vá-
lasztó résztvevõk, akiket igen nagy sze-
retettel várunk!

További információk itt: www.
domboproduction.eu (a júniusi progra-
mok között).

A bécsi Collegium Pázmáneum címe
pedig: 1090 Wien, Boltzmanngasse 14.

Varga Gabriella

CANTUS ARCIS, AVAGY A FELLEGVÁR
É N E K E Ú J R A F E L C S E N D Ü L

A bécsi Pázmáneum is várja vendégeit a templomok hosszú éjszakáján

Dombó Dániel karnagy

TÁMOGATÁS KÁRPÁTALJÁNAK
Fontos az egyházak oktatásban betöltött szerepe

A magyar kormány az idén jelentõs mértékben megnöveli a kárpátaljai törté-
nelmi egyházaknak nyújtott, a helyi magyarság megmaradását, hitéletét és kö-
zösségként való megerõsítését szolgáló támogatások összegét – jelentette be
március 3-án Munkácson Soltész Miklós államtitkár.

Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának egyházi, nemzetiségi és civil tár-
sadalmi kapcsolatokért felelõs államtit-
kára egynapos kárpátaljai látogatása so-
rán Munkácson találkozott és megbeszé-
lést folytatott Majnek Antallal, a Munká-
csi Római Katolikus Egyházmegye püs-
pökével. Az államtitkár a városban fel-
kereste az egyházmegye által fenntartott
Szent István Líceumot.

Az államtitkár kiemelte, nagyon
fontos az a szerep, amelyet a kárpátal-
jai történelmi egyházak az anyanyelvi
oktatás terén betöltenek azáltal, hogy
oktatási intézményeket tartanak fenn.
Ennek a feladatnak a támogatásaként a
magyar kormány ebben az évben 40
millió forinttal járul hozzá a Nagy-
dobronyi Református Líceum folya-
matban lévõ bõvítéséhez, valamint 100
millió forinttal segíti a római katolikus
Szent István Líceum kollégiumának a
megépítését.

Majnek Antal az újságírók elõtt kö-
szönetet mondott a magyar kormánynak
és a magyar népnek a Kárpátaljának és a
kárpátaljai magyarságnak eddig nyújtott

sokrétû segítségért. A püspök külön kö-
szönetét fejezte ki a történelmi egyhá-
zaknak szánt támogatások növeléséért és
a munkácsi líceum kollégiumának építé-
séhez nyújtott százmillió forintos támo-
gatásért.

MTI

Majnek Antal munkácsi püspök

Áder János adta át a kitüntetést (Fotó: MTI)
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Gyerekeknek

S Z E N T F L Ó R I Á N O L T A L M A A L A T T

Nemrég hallottam a hírekben, hogy
tûz ütött ki egy budapesti templomban.
A lángokat a kiérkezõ tûzoltók idejében
eloltották, s mivel éppen akkor senki
nem volt a templomban, nem történt sze-
mélyi sérülés. Arra gondoltam, a Jóisten
vigyázott a templomra, mert bár a tûz-
vész mindig nagy pusztítást hoz, de iga-
zán nagy kár nem keletkezett.

Aztán eszembe jutott, hogy talán nem
„csak” az isteni Gondviselés vigyázott a
templomra, hanem a tûzvészektõl védõ
szent, a tûzoltók védõszentje, Szent Fló-
rián is. Akinek épp e hónapban, május
4-én van az ünnepe.

Mint oly sok kisfiú, valaha én is tûzol-
tó szerettem volna lenni, mindig rohan-
tam az ablakhoz, ha meghallottam a szi-
rénázó tûzoltóautó hangját, és hosszan
bámultam az elszáguldó kocsi után.

„Kezdõdõ” tûzoltókarrieremnek az-
tán egy májusi hétvége vetett véget. Má-
jus utolsó vasárnapján tartják minden év-
ben a gyermeknapot. Ilyenkor a kisisko-
lásoknak különféle érdekes programot
szerveznek, abban az évben az osztály-
társaimmal egy tûzoltó „nyílt napon” ve-

hettem részt. Osztályfõnökünk vezetésé-
vel elmentünk a helyi tûzoltóságra, és
megnézhettük, sõt kipróbálhattuk a láng-
lovagok minden eszközét.

Biztos Te is láttad már – még ha csak
filmen is –, mi történik akkor, amikor tûz-
höz riasztják a laktanyát. A tûzoltók fél
perc alatt menetkészre öltöznek, lecsúsz-
nak a rúdon az emeletrõl a földszintre, és
indulnak is a helyszínre. Ezt a munkafo-
lyamatot is kipróbálhattuk azon a bizo-
nyos gyermeknapon, és épp ebbõl lett a
baj. Tudtam, hogy nem veszélytelen a
csúszás, és nem is voltam túl ügyes fiú, de
mindenáron ki akartam próbálni. A többi-
ekkel együtt felmentem az emeletre, és
sorban, egymásután a földszinten landol-
tunk. Csak míg a társaim lassan, óvatosan
csúsztak végig a rúdon, én szinte fékezés
nélkül estem le az alsó szintre. Nagy-nagy
szerencsémre egy erõs tûzoltó várt lent
engem és elkapott, s bár kificamítottam a
bokámat, nagy bajom nem lett.

Hála Istennek, illetve hála Szent Fló-
riánnak, aki azon a napon biztosan vi-
gyázott rám, a „tûzoltótanoncra”.

Kovács Péter

Emlékezetes és tartalmas hétvégét töltöttek el március 12-én és 13-án az inns-
brucki gyermekek és fiatalok – azok legalábbis, akik szombaton részt vettek a
nagyböjti lelkinapon, vasárnap pedig a katolikus közösség elsõ ifjúsági szentmi-
séjén. A lelkigyakorlatot, énekpróbát, március 15-i nemzeti ünnepünkre hango-
lódást, ifjúsági szentmisét, elõadást és bábjátékot magában foglaló programso-
rozat lelkileg és szellemileg is feltöltötte, új ismeretekkel gazdagította és kikap-
csolódást, szórakozást jelentõ pillanatokkal is megajándékozta az ifjú és még if-
jabb cserkészeket.

Március 12-én az Inns-
brucki Magyar Diákotthon
és Kultúrcentrumban Nagy--
György Attila dél-tiroli lel-
kész, az innsbrucki magya-
rok papja és Wachsmuth
Tünde, az innsbrucki ma-
gyar egyházközség világi
elnöke nagyböjti lelkinapot
tartott a 79. sz. Dr. Kozma
György SJ Cserkészcsapat
tagjainak (ez volt sorban az
ötödik ilyen, húsvéti lelki-
gyakorlat). A szentmise lé-
nyegének és szimbólumai-
nak világába vezették be a
tiroli, nagyon nyitott és érdeklõdõ fiata-
lokat – a lelkész a nagyobbak, az elnök
asszony a kisebbek csoportját –, és ter-
mészetesen a húsvét örömére is felkészí-
tették õket.

A több új egyházi ének megtanulását
is tartalmazó lelkigyakorlatot követõen
Schenk Angyalka cserkészvezetõ a Ma-
gyar Ház kertjében álló Gróf Széchenyi
István-szobornál tartalmas beszéddel és
Petõfi Sándor A Tisza címû versével
hangolta a csoportot a közelgõ nemzeti
ünnepre. A legnagyobb magyar szobra
mellett két cserkészfiú végig kezében
tartotta nemzeti zászlónkat, a cserkész-
vezetõ szavai után pedig a résztvevõk a
magyar himnuszt is elénekelték (az inns-
brucki magyar közösség március 18-án
tartotta hivatalos nemzeti ünnepi meg-
emlékezését, a március 12-i ünnepséget
kifejezetten a cserkészeknek szervezték
a lelkinap befejezõ momentumaként).

Másnap, március 13-án, havonta esedé-
kes magyar szentmiséik helyszínén, a Ma-
gyar Ház dísztermében az innsbrucki kö-
zösség elsõ alkalommal ünnepelt ifjúsági
magyar szentmisét. A zsúfolásig megtelt
díszteremben ez alkalommal a gyermeke-
ké és fiataloké volt a fõszerep: a hívek kö-
nyörgését is õk fogalmazták meg és olvas-
ták fel, a Miatyánk imádság helyett pedig
két cserkész, Jakab Georgina és Hatos
Márkó egy az ima szövege alapján íródott,
Isten és egy cserkész között zajló párbe-

szédet adott elõ. A szentmise gondosan
összeválogatott énekeit az innsbrucki egy-
házközség hangszeres kíséretéért hivatalo-
san is felelõs Tánczos Noémi kísérte orgo-
nán, Schenk Júlia pedig hegedûn; mind-
ketten tagjai a 79. sz. Dr. Kozma György
SJ Cserkészcsapatnak.

A szentmisét követõen e sorok írója, a
Petõfi Sándor Program ösztöndíjasa a
Márton Áron-emlékév keretében Márton
Áron hatása a fiatal nemzedékre címmel
beszélt a fiataloknak a nagy erdélyi püs-
pökrõl, és arról, hogy hogyan viszonyul-
tak hozzá a fiatalok, majd a budapesti
Magyarság Háza jóvoltából minden je-
lenlévõt megajándékozott „Az igazság
védelmében és a szeretet szolgálatában” –
Márton Áron püspök életérõl címû, az
emlékévre megjelent színes kiadvánnyal.

„Áldásoddal megyünk, megyünk in-
nen el” – csendült fel a szentmise záró-
éneke, de a cserkészek, a szüleik és a hí-
vek a szokásos agapéra még együtt ma-
radtak, délután pedig a kisgyermekes
családok közül sokan visszatértek a Ma-
gyar Házba, hiszen egy bábszínházi elõ-
adás várta õket: a budapesti Aranysza-
már Bábszínház Az állatok nyelvén tudó
juhász címû vásári bábjátéka.

A tervek szerint a jövõben igény sze-
rinti rendszerességgel ünnepelnek majd
ifjúsági szentmisét az innsbrucki magyar
katolikus közösségben.

Varga Gabriella

A Z E L S Õ I F J Ú S Á G I S Z E N T M I S E
I N N S B R U C K B A N

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (19 . )

A Hit Gyülekezete el akarja határolni
magát a fundamentalizmustól, de az írásai
igazolják, hogy bibliamagyarázatuk szi-
gorúan fundamentalista és ideologizáló.
Mit is jelent a bibliai fundamentalizmus?

Szó szerinti értelmezése a közvetlen
betû szerinti magyarázatot jelent. Még
ha jogosan ragaszkodik a Biblia sugal-
mazottságához, vagyis Isten szavának
tévedésmentességéhez és a többi bibliai
igazsághoz, az a mód, ahogyan ezeket az
igazságokat kifejti, olyan ideológián
alapszik, amely nem bibliai. Nem akarja
elismerni, hogy Isten sugalmazott igéje
emberi nyelven fejezõdik ki, és az isteni
sugalmazás hatására emberi szerzõk ír-
ták le, akiknek képességei és adottságai
korlátozottak voltak. Isten szavát egy
adott nyelven és stílusban fogalmazták
meg, amit a szöveg keletkezésének kora
is meghatároz. Ami az evangéliumokat
illeti, a fundamentalizmus elhanyagol
egy fontos tényezõt: annak a szempont-
ját és módját, hogy maguk az elsõ ke-
resztény közösségek miként értelmezték
Jézus mûködését és üzenetét. Pedig ép-
pen ez az õskeresztény értelmezés tanú-
sítja a keresztény hit apostoli eredetét, és
közvetlen kifejezõje annak.

A fundamentalizmus egyes bibliai ré-
szek kritikátlan értelmezésére támaszkod-
va igazolni kíván politikai és szociális ma-
gatartást. Végsõ soron elszakítja a szent-
írás-magyarázatot a hagyománytól, mivel
a „sola scriptura” elvén alapszik, ezzel

szemben a hagyomány, amelyet Isten Lel-
ke vezérel, a hívõközösségen belül szerve-
sen fejlõdik a Szentírásból kiindulva.

A gyakorlatban a fundamentalizmus
egyik legnagyobb veszélye az, hogy
pusztán a szavak azonosságát veszi fi-
gyelembe, legtöbbször nem is az eredeti:
héber, görög, hanem a fordított szövegek
alapján, tekintet nélkül a szövegössze-
függésre, a szó korabeli értelmére. Né-
meth Sándor például hangsúlyozza,
hogy a próféták üzenete a Szent Szellem
kijelentésébõl származott, konkrét törté-
nelmi tapasztalataik csupán a személyes
sorsukra voltak befolyással. Vagyis a
szöveg megértéséhez nem kell figyelem-
be venni, hogy milyen korban és körül-
mények között írta a próféta. Németh
Sándor szerint mindez nem fontos. „A
Szent Szellem kenetében a kijelentések
vételekor a próféta átlép az idõbeliségbõl
az örökkévaló Isten jelenlétébe. Ebben a
magasabbrendû dimenzióban, az örök-
kévaló Szellem Isten embere az idõt
egészként szemlélheti és tekintheti át,
mert az örökkévalóság Isten létezési tere
és tartozéka.

Ez a megfontolásból Németh Sándor
nem elemzi a szövegeket, hanem az idõ-
beliség figyelembe vétele nélkül kezd
prófétálni. A Hit Gyülekezete magyará-
zatainak célja nem a szövegek tárgyila-
gos kifejtése, hanem elõre megalkotott
elképzelésük igazolása.

János atya Londonból

„Áldásoddal megyünk, megyünk innen el”

A rózsafüzért imádkozva Máriához fordu-
lunk, és õt kérjük, hogy vezessen egyre kö-
zelebb fiához, Jézushoz, részesítsen Jézus
érzésvilágában, és tanítson meg viselkedé-
sének követésére. A rózsafüzér imádkozá-
sánál az Üdvözlégyeket ismételgetve Jézus
életének eseményeirõl elmélkedünk, hogy
egyre jobban megismerjük és megszeres-
sük Õt. Ez az ima kiváló eszköz arra, hogy
megnyíljunk Isten felé, legyõzzük önzésün-
ket és elárassza szívünket a béke.

Jézus szeretete és a Jézussal való barát-
ság nem képzelõdés, és nem is néhány kivá-
lasztott személy elõjoga. Ha õszinte szívvel
keressük Jézus barátságát, bizalommal
megnyitjuk szívünket Jézus elõtt, kitartóan
gyakoroljuk a lelki életet, részesedünk a
szentségekben, elmélkedünk a Bibliáról,

hûségesen imádkozunk, és részt veszünk a
keresztény közösség életében, fel fogjuk fe-
dezni Jézus barátságát és meg fogjuk ta-
pasztalni annak szépségét. Érezzétek ma-
gatokat az evangelizáló Egyház élõ tagjai-
nak, éljetek egységben hívõ testvéreitekkel
és lelkipásztoraitokkal. Ne féljetek megélni
a hiteteket! Legyetek Krisztus egyszerû és
bátor tanúi környezetetekben. Mindenek-
elõtt pedig mutassátok meg mindenkinek,
öregeknek, fiataloknak egyaránt, Isten ir-
galmát és szeretetét. Mutassátok meg an-
nak az Istennek az arcát, aki mindig meg-
bocsát, mindig bátorít és reményt ad. Le-
gyetek figyelmesek a többi ember, különö-
sen a szegények és gyengébbek iránt, és
minden önzést és elzárkózást legyõzve, te-
gyetek tanúságot a testvéri szeretetrõl.

Ferenc pápának a Hatodik Nemzeti If-
júsági nap alkalmával a litvániai fiata-
lokhoz intézett, 2013. június 21-én kelte-
zett üzenetébõl �

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)

EGYETEMISTÁK RÓMAI ZARÁNDOKLATA
AZ IRGALMASSÁG SZENTÉVÉBEN

A Budapesti Katolikus Egyetemi és
Fõiskolai Lelkészséghez tartozó har-
minc fiatal zarándokolt Rómába az Irgal-
masság szentévében, március 19–20-án.

A fiatalok magyar énekeket énekelve és
rózsafüzért imádkozva gyalog látogatták
végig a Lateráni Keresztelõ Szent Já-
nos-bazilikától indulva a Santa Maria
Maggiore-bazilikát, a Szent Kelemen-ba-
zilikát, az Il Gesút, a Pantheont és a Chiesa
nuova-templomot. Az Angyalvártól egy
keresztet a magasba emelve érkeztek meg
a Szent Péter-bazilikába. A szent kapun át-
lépve a magyar himnuszt,
Szent Péter sírja felett pedig
a pápai himnuszt énekelték a
zarándokok.

Virágvasárnap elõesti mi-
séjén, a primavallei plébáni-
án a fiatalok gitáros énekek-
kel kapcsolódtak be a litur-
giába. A szentbeszédet Pá-
kozdi István egyetemi lel-
kész mondta. A csoportot
meglátogatta Érszegi Márk
Aurél, a szentszéki magyar
nagykövetség elsõ tanácso-

sa, aki maga is ennek a lelkészségnek
volt egyetemistaként hoszszú éveken át a
tagja; és társult a programhoz Héray
Márton is, aki a „Krisztus Ügye” Lelki
Család közösség kispapja, egykor szin-
tén tagja volt a fõvárosi egyetemisták kö-
zösségének, jelenleg Rómában tanul.

Virágvasárnap a fiatalok részt vettek a
Szent Péter téren tartott pápai szentmi-
sén, amelyen az áldoztató diakónusok
között szolgált egy magyar is, Egri Lász-
ló, a lelkészség orvos-diakónusa.

(Magyar Kurír)

Magyar fiatalok Rómában
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„Mert hívõ ember költõ nem le-
het!” – szoktuk idézni Janus Pannoni-
ust, a Kigúnyolja Galeotto zarándok-
lását címû költeményt (Geréb László
fordítása szerint), ha felvetõdik a kér-
dés, lehet-e költõ, aki hívõ, pláne, ha
pap. Persze ez a verssor egyben ellen-
érv is, maga a bizonyíték: igen, lehet
költõ a hívõ ember. Itt van például
Janus Pannonius, aki pap volt, majd
pécsi püspök, ráadásul befolyásos
közéleti személyiség – és egyben leg-
nagyobb humanista költõnk.

A száz évvel ezelõtt, 1916. április
18-án született Makkó Lajos számára
sem az volt a kérdés, lehet-e belõle köl-
tõ, ha hívõ, ha pap. Legfeljebb – ön-
életírásából tudjuk – azon törte a fejét,
mi legyen az õ költõi neve. Harsányi
Lajos, a gyõri pap és költõ, a Mester,
akinek az ifjú megmutatta verseit, azt
mondta: Makkó Lajos névvel nem tud
majd belépni az irodalomba. Valami
jobban hangzó, a versekhez illõ, költõ-
ibb nevet kellene választania. Állító-
lag az ifjú költõnek hazafelé menet ju-
tott eszébe, legyen Tûz Tamás! De
másnap a Mester is elõrukkolt egy ja-
vaslattal: legyen Hold Ábel! Végül a
véletlen vagy a sors keze döntött, a két
cetli közül azt húzták ki, amelyiken ez
állt: Tûz Tamás. Így jelent meg
1941-ben a két éve felszentelt pap elsõ
kötete, a Tiszta arannyal. Két évvel ké-
sõbb elkészült a második kötete is, a
Két tenger közt. Errõl Illyés Gyula is
írt a Magyar Csillagban. De ennek a
sikersorozatnak 1943-ban vége is sza-
kadt, mert Makkó Lajost behívták ka-
tonának. Háború volt, mennie kellett.
A keleti fronton tábori lelkészként
szolgált, majd 1944 õszén hadifogság-
ba került, valahol Brjanszk térségében
volt a tábor, ahonnan csak 1947-ben
szabadult. A politikai változások után
alig-alig volt már publikálási lehetõ-
sége. Ideológiai szempontból gyanús
lett – elsõsorban hite, papsága miatt.
Ez volt az a helyzet, amikor hívõ ember
költõ nem lehetett. Miután 1956-ban
Nyugatra távozott, költõként, papként
és irodalomszervezõként folytatta
szolgálatát. Tûz Tamás a nyugati ma-
gyarság egyik legjelentõsebb költõje
lett. Szakolczay Lajos irodalomtörté-
nész értékelése szerint: „Sokoldalú és
kiforrott alkotó, aki a Nyugat harma-
dik nemzedékétõl örökölt hajlékony és
gazdag formakultúráját fokozatosan
továbbfejlesztve, (…) a különféle köl-
tõi irányzatok, avantgárd törekvések
eredményét bátran átvéve és haszno-
sítva alakította ki saját stílusát, a ha-
gyományos verseléstõl a szürrealista,
szimultanista, és más irányú verselé-
sig ívelõ lírikusi módszerét.” Verseit
közölte a párizsi Irodalmi Újság, a
müncheni Új Látóhatár és Nemzetõr, a
római Katolikus Szemle, és az emigrá-
cióban 1959-ben jelent meg az elsõ kö-
tete, a Nyugtalan szárnyakon, ezt kö-
vette még tizenhat kötet. Itthon az
1970-es években kezdték közölni a la-
pok Tûz Tamás verseit. Majd 1987-ben
Budapesten a Magvetõ Kiadó gondo-
zásában megjelent a Hét sóhaj a he-
gyen címû versválogatás. Ezt már csak
egy posztumusz kötet, A szív jogán kö-
vette. 1992. április 7-én a kanadai Ha-
miltonban elhunyt.

„Szabályosan zengõ zsoltáraidat
/szétzilálta a szorongás / a káosz felett
hárfád húrja nem zenél / az »égve felej-
tett álmok« / most fáklyákként lobognak
/ tarlótüzek fanyar füstje / száll fel a de-
res õszi éjben / »sosevolt hideg orchi-
deák« vacognak / könny csillog megfa-
kult iriszek szemében” – írta Tûz Tamás
halálára Sóhaj és sejtelem címû versé-
ben Szabó Ferenc jezsuita szerzetes –
pap és költõ.

Filip Gabriella

P A P É S K Ö L T Õ

Csaknem elkoptatott megállapítás, hogy Sztálin
uralmának központi eleme az erõszak volt. Mégis,
számtalan történészt foglalkoztat hatvanhárom
esztendõvel Sztálin halála után is, hogy miként le-
hetséges ilyen féktelen diktatúra kiépítése és fenn-
tartása évtizedeken át.

Az 1961-ben, a Bo-
deni-tó közelében szüle-
tett, nemzetközi tekinté-
lyû Jörg Baberowski, a
berlini Humboldt Egye-
tem Kelet-Európa törté-
nelmével foglalkozó fa-
kultásának korábbi veze-
tõje, már több kötetben
elemezte a sztálinizmust.
Baberowski egyedi jelen-
ségnek tekinti ezt a Sztá-
lin irányításával kialakí-
tott diktatúrát, és elutasít-
ja más történészek pró-
bálkozásait a nácizmussal
való összehasonlításra.

A közelmúltban a bu-
dapesti Európa Könyvki-
adó gondozásában napvi-
lágot látott „Felperzselt
föld. Sztálin erõszakural-
ma” címû kötete a Szov-
jetunió mindennapjaiból
vett példákat idézve mu-
tatja be a kegyetlen ön-
kényuralom megvalósítá-
sát és a terror mozzanata-
it. Az eredetileg 2012-
ben németül kiadott vas-
tag kötet elnyerte az azévi
Lipcsei Könyvvásár szak-
könyvnek kijáró nagydí-
ját. Az orosz levéltárak-
ból csak a kommunizmus
bukása után – akkor is
csak rövid idõre – hozzá-
férhetõvé vált forrásanya-
gok mellett Baberowski
idéz a Nobel-díjas író,
Alexander Szolzsenyicin
„Gulág szigetvilág” címû
könyvébõl, majd az akko-
ri Szovjetunióval kapcso-
latban megállapítja: „Eb-
ben a kollektív elme-
gyógyintézetben az em-

berek mintha minden
kapcsolatukat elveszítet-
ték volna a normalitással,
társadalmi kötõdéseik pe-
dig mintha megszûntek
volna. Bárki bármikor ál-
dozatául eshetett az álla-
milag szervezett terror-
nak: akár valamely meg-
bélyegzett társadalmi vagy
etnikai csoport tagjaként,
akár azért, mert megrá-
galmazták, de elég volt a

véletlen is, netán csak
annyi, hogy a diktátornak
éppen kedve szottyant
gyilkolni és megfélemlí-
teni az embereket.” A né-
met történész segítségül
hívja Martin Amis angol
írót is, aki mûveiben szin-
tén gyakran foglalkozik a
terror-rendszerek megal-
kotóival. Amis szinte la-
konikusan állapította meg
Sztálinról, hogy rémtette-
it azért vitte véghez,
„mert tetszett neki. Nem
tudta türtõztetni magát.”

Baberowski a „Felper-
zselt föld. Sztálin erõ-

szakuralma” címû köny-
vében nem titkolja azon-
ban azt sem, hogy a diktá-
tor aligha válhatott volna
azzá, ami lett, ha nincse-
nek gátlástalan cinkosai,
akik abban a hitben, hogy
megmentik saját bõrüket,
mindenre hajlandók vol-
tak. A szerzõ úgy véli,
hogy Sztálin súlyos pszi-
chopata volt, bár könyvé-
ben arra törekszik, hogy
magyarázattal szolgáljon,
miként történhetett meg a
XX. században, hogy egy
hatalmas országban nor-
málissá vált mind az áldo-
zatok, mind pedig a hóhé-
rok számára a totális ter-
ror õrült logikája. Babe-
rowski szembeszáll azzal
a Nyugaton elterjedt hie-
delemmel is, amely sze-
rint Lenin jó szándékú
idealista volt, aki az el-
maradt és megnyomorí-
tott orosz népet fel akarta
emelni. Szó sem volt er-
rõl, mert – írja a szerzõ –
már Lenin is úgymond
íróasztal mögött ülõ gyil-
kos volt, akinek az embe-
ri szenvedés és nyomorú-
ság semmit nem jelentett.
Azonban még nem volt
cinikus, hanem görcsösen
hitt a bolsevikok világ-
megváltó küldetésében,
és ez a rendszer aztán –
mint a német történész
hangsúlyozza – egy sú-
lyosan beteg személyi-
ség, Sztálin hatalomra ju-
tását követõen az addig
minden képzeletet felül-
múló terror féktelen tob-
zódásává vált, amely a
második világháború után
hatalmába kerítette Ke-
let-Közép-Európát, így
Magyarországot is.

Vincze András

A S Z A V A K H I D A K A T É P Í T H E T N E K

F E L P E R Z S E L T F Ö L D
– S Z T Á L I N E R Õ S Z A K U R A L M A

A kötet borítója

NEMZETNEVELÉS

Szép összetett szó, tagjai külön-külön
még csak elõkerülnek legújabb kori
nyelvhasználatunkban, de így, együtt
nem is tudom, mikor találkoztam velük
legutóbb – az idei tavaszt megelõzõen.
Névnapomra ugyanis kaptam egy Má-
rai-kötetet: Röpirat a nemzetnevelés
ügyében. Ezt az 1942 nyarán íródott
könyvecskét lapozgattam a napokban.

Amikor íródott, még jócskán tartott a
háború, sokan még valóban hittek a
„végsõ gyõzelemben”, de az írástudó
már tisztán látta, hogy hamarosan fel
fog merülni a kérdés: kik a felelõsek
mindazokért a szörnyû pusztításokért,
amelyeket a háború okozott. E pusztítá-
sok között Márai azt tekinti végzetesnek,
amely az emberi lelkekben és a mûvelt-
ség területén ment végbe. Ma, egy em-
beréletnyi idõvel késõbb ugyanezt kell
megállapítanunk. Világosan látva, hogy
amint annak idején a második világhá-
borúból, úgy vesztesként kerültünk ki az
azóta békének hitt idõszakból is.

Itt élünk, valahol, Európában, beke-
rülvén abba a közegbe, ahová annak
elõtte annyira vágyakoztunk, és ami már
alapvetõen nem az, ahová és amire
vágytunk. Európába vágyódtunk, de
csak az Európai Unióba kerültünk –
amely egyre kevésbé európai. Nem Eu-
rópa érdekeit képviseli, és nem európai
módon él. Mert az európaiság Márai
szerint (is) kultúra, sõt lelkiállapot,
„mely a keresztény mûveltség hagyomá-
nyaiból szívja erõit”. Nem szeretnék fél-
revezetni senkit: Márai Sándor nem volt
buzgó katolikus, sõt, súlyos nehézségei
voltak a hittel, olykor kifejezetten hitet-
lennek érezte-nevezte magát. De szemé-
lyes problémáján fölülemelkedve (mi-
lyen nagyszerû kulturális teljesítmény
ez!) Márai úgy tekintett a kereszténység-
re mint az európaiság szellemi és erköl-
csi alapjára. Mert tudta, hogy ez az esz-
meiség fölemeli, a saját érdekeinél ma-
gasabbra irányítja az ember tekintetét,
lelkiismeretességre, mértéktartásra és
szolidaritásra nevel.

Ezek az eszmények építhetik újjá béké-
ben Európát – vallotta Márai. Ezek híján
legföljebb egy nagy (közös) piac lesz, s
talán az is egyre rosszabb – véljük het-
vennégy évvel késõbb. Nem gondolatok
cserélõdnek, nem eszmék és eszmények
találkoznak már ezen a piacon, mint a
görög agórán vagy a római fórumon, ha-
nem csak kótyavetye folyik. De mint ta-
pasztaljuk, az anyagi (jobb)lét sem mû-
ködhet sokáig a már említett erények nél-
kül: mert még egy lestrapált cipõ, egy ká-
véfõzõ megjavításához is szakértelem
kell (ami kultúra és erkölcs), sõt több is
kell a puszta szakértelemnél: például lel-
kiismeretesség (ami megint csak kultúra
és erkölcs). És a mûködõ piachoz sem
csupán gazdasági számítás szükségelte-
tik, hanem például józanság, bizalom és
bölcs mértéktartás is (ami, ugye, megint
csak kultúra és erkölcs)…

Csak bólogathatunk: mert mi is azt
gondoljuk, hogy az erényekre kell nevel-
ni az embereket – hogy ne azonos nyel-
ven makogó tömeg, hanem egyazon
nyelvet beszélõ nemzet legyünk. Amely-
nek tagjai nem egymás ellenében, nem a
másik és a mások kárára igyekeznek bol-
dogulni. Az a nevelés lehet hasznos a
nemzet és minden tagja számára, amely
az emberben lévõ jót erõsíti a mind-
annyiunkban ott lappangó rosszal szem-
ben. Erre a nevelésre – és nevelõdésre!
– égetõen szükségünk volna ma, ilyen
hosszan tartó és irgalmatlan rombolás
és bomlasztás után. Neveljen hát a csa-
lád, az iskola, az egyház, a mûvészet és a
média. Bátorodjunk neki, és merjük ki-
mondani, hogy aki nem erényekre nevel,
az nem a nemzetet neveli. És aki nem ne-
veli a nemzetet, az – tudva vagy tudatla-
nul – rombolja azt.

Kipke Tamás

(Folyatás az 1. oldalról)
Az igazság maga Krisz-

tus, akinek gyengéd irgal-
massága a mértékadó ah-
hoz, hogy hogyan hirdet-
jük az igazságot és ítéljük
el az igazságtalanságot.
Az igazságot tehát szere-
tettel hirdessük, mert csak
így érintheti meg bûnös
szívünket. A kemény és
moralizáló szavak és
gesztusok azzal a ve-
széllyel fenyegetnek, hogy
még inkább elidegenítjük
azokat, akiket a megté-
réshez és a szabadsághoz
akarunk elvezetni, meg-
erõsítve bennük az eluta-
sítás és védekezés érzését.

Ferenc pápa a családi
kapcsolatokra helyezi a
hangsúlyt válaszként azok-
nak, akik úgy gondolják,
hogy az irgalomban gyö-
kerezõ társadalom elkép-
zelése idealisztikus és en-
gedékeny. A szülõk sze-
rettek és értékeltek ben-
nünket azért, amik va-
gyunk, nem pedig képes-
ségeink és sikereink mi-
att. A Szentatya arra buz-
dít, hogy a társadalomra

gondoljunk úgy, mint egy
otthonra vagy családra,
ahol az ajtó mindig nyitva
áll és kölcsönösen igye-
keznek befogadni egy-
mást. A kommunikáció
osztozást jelent, amely-
hez szükség van a meg-
hallgatásra és a befoga-
dásra. A meghallgatás
igényli a közelséget. A
meghallgatás azt jelenti,
hogy képesek vagyunk
megosztani kérdéseinket
és kétségeinket mások-
kal, egymás mellett ha-
ladni az úton, és megsza-
badulni a mindenhatóság
meggyõzõdésétõl, illetve
képességeinket alázattal a
közjó szolgálatába állíta-
ni. Nem könnyû meghall-
gatni, egyfajta önfeláldo-
zást igényel. A meghall-
gatás képessége hatalmas
kegyelem, kérjük és gya-
koroljuk.

Ferenc pápa a digitális
kommunikációval is fog-
lalkozik üzenetében. Az
e-mail, az sms, a közössé-
gi háló is lehet teljesen
emberi kommunikációs
forma. Nem a technoló-

gia határozza meg, hogy a
kommunikáció hiteles-e
vagy sem, hanem az em-
ber szíve. A Szentatya ar-
ra hív, hogy a közösségi
hálók segítsék elõ a kap-
csolatokat, és ne vezesse-
nek az emberek közötti
további megosztottság-
hoz. Az internet segíthet,
hogy jobb állampolgárok
legyünk. Egyben bölcsen
felhasználható egy olyan tár-
sadalom építéséhez, amely
egészséges és nyitott az
osztozásra. A kommuni-
káció kiszélesítette a táv-
latokat, sok ember szá-
mára. Isten ajándéka, amely
nagy felelõsséget foglal
magába. A kommuniká-
ció és az irgalmasság kö-
zötti találkozás akkor lesz
gyümölcsözõ, ha közel-
séget teremt, amely gon-
doskodik, vigasztal, gyó-
gyít és ünnepel. Egy szét-
hullott világban irgalom-
mal kommunikálni annyit
jelent, hogy segítünk meg-
teremteni egy egészséges,
testvéri közelséget az em-
beri családban.

(Vatikáni Rádió)
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A Stuttgarti Magyar Katolikus Misszió története valójában a II. világháború
után vette kezdetét, és elsõ tagjai azok a menekültek voltak, akik ez alatt az idõ
alatt Magyarországot elhagyták, és Németországban telepedtek le. Életük min-
den volt, csak nem könnyû. Nehezítette sorsukat az, hogy egy a háború által le-
rombolt országba jöttek, és az is, hogy az idegenben való egzisztenciateremtés
mindig nagyon nehéz, hiszen mindent elölrõl kellett kezdeniük.

Az akkori Rottenburgi Egyházmegye
területére is sok magyar katolikus érke-
zett. 1947-ben a Vatikáni Misszió Ma-
gyar delegátusa, Kótai Zoltán fõlelkész
arra kérte az egyházmegye akkori fõ-
pásztorát, Johann Baptist Sproll püspö-
köt, hogy a római rendelkezések értel-
mében bízza az ott élõ magyar katoliku-
sok lelkipásztori ellátását egy helyi ma-
gyar papra. Sproll püspök 1947. május
13-án az Erdélybõl származó D’Andrè
Károly ferences atyát nevezte ki elsõ ma-
gyar lelkésznek, így teremtve meg a
Stuttgarti Magyar Katolikus Missziót.
Károly atya a magyar menekültek fárad-
hatatlan, buzgó apostola volt. Ajtaja és
szíve – 1959-ben bekövetkezett haláláig
– mindig tárva volt hívei elõtt.

Elõtte, utána és az õ lelkipásztori ideje
alatt még sok magyar lelkipásztor mûkö-
dött a Rottenburgi Egyházmegye terüle-
tén: dr. Nyika Béla, Babich László, Ba-
kos István, Kreisz Mihály, Kõmíves Já-
nos és mások. Ezeknek az „elsõ nemze-
dékhez” tartozó lelkipásztoroknak elein-
te igen súlyos anyagi nehézségekkel kel-
lett szembenézniük. Nemcsak hogy nem
volt semmi fizetésük, de lakbért és irodai
költségeket kellett fizetniük, rengeteget
kellett utazniuk és emellett nagyon sokat
kellett segíteniük anyagiakban honfitár-
saikat, akik sokszor még szegényebbek
voltak, mint õk. Az atyák legfõbb felada-
ta ezért a karitász, az iskolai (magyar)
oktatás, illetve a munkaközvetítés meg-
szervezése volt.

A „második nemzedék” papjai (Feke-
te Géza, P. Szõke János, Fejõs Ottó, Hor-
váth János és Gyurás István) – az
1956-os forradalom és szabadságharc le-
verése után – már a lelkipásztorkodás
alapjainak a lerakásával (ifjúsági és
családpasztoráció, kulturális tevékeny-
ség stb.) foglalkozhatott. P. Szõke János
(1967–1975) nevéhez fûzõdik a Hétvégi
Magyar Iskola és a Cserkészet életbehí-
vása. Fejõs Ottó atyának (1975–1986)
köszönhetjük a Misszió havilapját, a Ba-
rátomat, a Stuttgarti Magyar Bált, az
éves zarándoklatokat, a Kodály-kórust, a
Csöbörcsök Táncegyüttest, valamint a
lelkigyakorlatokat. Horváth János atya
(1986–2002) a misszió keretén belüli
összetartozás és összetartás megteremtõ-
jeként maradt meg hívei emlékezetében.
Ugyanis a Kárpát-medence minden terü-
letérõl érkezõ hívek az õ vezetése alatt
úgy érezték, hogy a Stuttgarti Magyar
Misszió „mindenki missziója” lett.
Ugyancsak az õ ideje alatt jött létre az
idõsebbekkel foglalkozó „Barátság Klub”,
ahol – mai napig is – nemcsak a kávézás
melletti csevegés volt „terítéken”, ha-
nem szinte minden alkalommal értékes
elõadásoknak örvendhettek a „törzstagok”
és a vendégek. Végül Gyurás István je-
zsuita atya (2002–2008), aki azelõtt 21
évig vezette az 1967 óta fennálló Wein-
garteni Magyar Missziót (érdemes pap-
jainak a nevét megjegyezni: Temesi Lász-
ló, Pribus György, Bárány József, Kreisz
Mihály és P. Tarnay Brúnó), különösen
az Erdélybe induló segélyszállítmányok
megszervezésében tûnt ki.

Az õ idejében, pontosan 2006. febru-
ár 1-jén, Gebhard Fürst rottenburg-
stuttgarti püspök „egyházközségi rang-
ra” emelte a Stuttgarti és a Weingarteni
Magyar Misszió egyesülésébõl alakult
missziót, és beletagolta a Stuttgart-Ost
nevû lelkipásztori egységbe. Az új egy-
házközség, amely a Szent Gellért nevet
kapta, 2006 szeptembere és decembere
között a Bruder Klaus német plébánia

épületeibe és templomába költözött, és
itt van a központja mind a mai napig.

Én (1954-ben születtem a Szatmár
megyei Kaplonyban, 1979-ben szentel-
tek pappá, és a Rottenburg-Stuttgarti
egyházmegye papja vagyok) 2007 óta
mûködöm az egyházközségben. Tavaly
szeptember 1-jétõl pedig Merlás Tibor
atya személyében (1960-ban született a
szintén Szatmár megyei Sárközújlakon,
1986-ban szentelték pappá és a Szatmári
Egyházmegye szolgálatában áll) még
egy értékes paptársat kaptam.

Jelenleg a Kárpát-medence minden
tájegységébõl mintegy 13 500 hívünk van,
14 egyházközségben szétszórva. Rész-
egyházközségeink a következõk: Balin-
gen, Biberach, Böblingen, Eislingen,
Friedrichshafen, Heidenheim, Heil-
bronn, Ludwigsburg, Munderkingen, Reut-
lingen, Stuttgart, Schwäbisch Gmünd,
Ulm és Weingarten.

Az Egyházközség vezetésében nagy
szerepe van az Egyháztanácsnak, amely-
nek 14 tagja zömében Stuttgartból és
közvetlen környékérõl származik. Ezért
a részegyházközségek vezetésének ter-
hét az ún. legátusokkal osztjuk meg, akik
ott, helyben szervezik és tartják össze a
híveket, és tartják velünk a szoros kap-
csolatot. Számuk 44. Az Egyháztanács
tagjaival kéthavonta találkozunk, a legá-
tusokkal évente egyszer gyûlünk össze,
hogy – egy egész napos továbbképzõ és
találkozó keretében – megvitassuk az
egyházközség ügyes-bajos dolgait, illet-
ve meghatározzuk a lelkipásztori tevé-
kenységünk súlypontjait. Ugyancsak a
vezetõ testülethez tartoznak a kellõ fel-
készítõ után kinevezett áldoztatók és a
lektorok, akiknek rendszeresen van to-
vábbképzõjük.

Tevékenységünk az igehirdetésben, a
szentségek kiszolgálásában és a karitatív
munkában teljesedik ki. Minden hely-
ségben havonta egyszer van szentmi-
sénk, kivéve Stuttgartot, ahol egy hónap-
ban két vasárnap alkalmával gyûlünk
össze. Minden szentmise után agapét tar-
tunk, ahol a nemegyszer 50 kilométerrõl
is érkezõ híveink találkozhatnak egy-
mással, és erõt meríthetnek a közösség-
bõl. Hétköznapi szentmisénk három he-
lyen van (Stuttgart, Ulm és Weingarten),
utánuk pedig mindig valamilyen rendez-
vény következik.

Számos rendezvényt tartunk (tavaly
pl. 90 volt), egy részük vallási és lelki
(szentségimádás, bibliamagyarázat, stb.),
más részük kulturális (pl. koncertek, ki-
állítások) vagy egészen „világi” rendez-
vények (sport, bál, stb.). Valamennyi
igen látogatott.

Híveinket körökbe és klubokba tömö-
rítjük, hogy így könnyebben elérjen hoz-
zájuk Isten Igéje, és szorosabban kössük
õket az egyházközséghez. Jelenleg 11
körünk, klubunk és egyletünk van, ame-
lyeknek tagjai heti, havi vagy negyedévi
rendszerességgel gyûlnek össze. Külön
öröm a lelkipásztorok számára, hogy
majd mindeniket világi vezeti nagy lel-
kesedéssel és hozzáértéssel.

Nagy közkedveltségnek örvendenek az
évente megtartott lelkigyakorlatok, a kis és
nagy zarándoklatok és a pár évvel ezelõtt
bevezetett templombúcsúk, amelyek nem-
csak arra alkalmasak, hogy lelkileg és
szellemileg emeljék híveinket, de hallatla-
nul erõsítik bennük a közösséghez, illetve
az egymáshoz való tartozás tudatát.

Fájdalmunk, hogy – a ministránso-
kon kívül – nincs fiatalságunk. Elvétve
elõkészítünk ugyan elsõáldozókat és

bérmálkozókat, de ifjaink-
kal – püspöki rendeletre – a
német egyházközségek fog-
lalkoznak, hogy szorosab-
ban bekössék õket a helyi
német plébánia kötelékébe.

A számos Németországba
települõ, zömében fiatal há-
zasoknak köszönhetõen van
viszont sok gyermekünk, akik
számára minden elsõ va-
sárnap „gyermek-templomot”
tartunk, amelyek megszerve-
zésében a fiatal anyukák je-
leskednek. Köszönet ezúton
is nekik!

Egyházközségünk nagy hangsúlyt fek-
tet a karitatív szolgálatra. Természetesen
ennek is saját bizottsága van az Egyház-
tanács keretében. Évente kétszer rende-
zünk gyûjtést az általunk támogatott pro-
jektek számára. A gyûjtések célja a szo-
lidaritás és a keresztény felebaráti szere-
tet érzésének ébren tartása. De a Stutt-
garti Magyar Katolikus Jótékonysági
Bál és az évente egyszer megrendezésre
kerülõ Stuttgarti Jótékonysági Bazár
egész, valamint a Weingarteni Bál rész-
bevételét is ezeknek a projekteknek a tá-
mogatására fordítjuk.

Az Egyházközség fennállásának 65.
jubileumára írt imádsággal fejezem be
rövid kis bemutatkozásunkat:

„Istenünk, Te vagy a Törtenelem Ura!
Te intézed a népek és nemzetek,
a közösségek, a családok és minden

egyes ember sorsát.
A Te gondviselõ jóságodból született

a mi Stuttgarti Magyar Katolikus
Egyházközségünk is.

Köszönjük Neked, hogy általa
annyi magyar testvérünknek adtál új

otthont itt az idegenben.
Köszönjük Neked, hogy segítõ

kegyelmed által
ma is tagjaiban, bennünk, a Te

országod eljövetelén munkálkodsz.
Köszönjük neked a sok lelkipásztort

és hívõt,
akik eddig közösségünket vezették

és fenntartották.
Adjegyházközségünknekmégszámosévet,
hogy a keresõknek fáklya,
az otthontalanoknak otthon,
és mindenkori híveinek
állandó erõforrás lehessen
a Te legnagyobb dicsõségedre
és zarándokló néped testi-lelki javára.

Ámen.”
Tempfli Imre

Tempfli Imre és Merlás Tibor

ÉNEKÜNKTÕL ZENGETT AZ EGÉSZ VÁROS
Tempfli Imre stuttgarti magyar lelkész

Márton Áron püspöksége idején volt
kispap. Meggyûlt a baja a Szekuritá-
téval: állandóan figyelték, zaklatták,
mert a fiatalokat összefogta.

„Bár már általános iskolás koromtól
pap szerettem volna lenni, de félénksé-
gem miatt csak érettségi elõtt mertem
szólni plébánosomnak. Az 1970-es
években szülõfalumban, Kaplonyban
közelebbrõl is megismerhettem a lelkes
és fiatal segédlelkészeket. Õk terelgettek
elõször a papi hivatás
felé. Szüleim bár féltet-
tek, de támogattak.

A gyulafehérvári sze-
minárium hat éve éle-
tem legszebb szakasza
volt, elsõsorban Márton
Áron püspök közelsége
miatt. A hivatalos alkal-
makon túl nem láthattuk
õt gyakran. Az a kevés
találkozás – prédikáció-
inak, szavainak õszinte
csengése, bölcsessége,
melegsége, emberi nagy-
sága – mindannyiunkat
bûvkörében tartott. Pár
hozzám intézett egyszerû, közvetlen sza-
vát ma is szívemben hordozom: Köszö-
nöm, fiam!

Mai napig sem tudom megköszönni
paptanáraim helytállását az embert
próbáló idõkben. Sok mindenre nyitot-
ták rá a szemünket, szívük és ajtajuk
mindig nyitva állt. Életpéldájukkal ne-
veltek is bennünket. Szeretettel emlék-
szem Gurzó Anaklét ferences atyára,
Huber Józsefre és Jäger Péter atyákra.
Közelükben, mellettük – minden álla-
mi igyekezett dacára – jól éreztük ma-
gunkat a teológián.”

1979. június 24-én szentelte pappá
Gyulafehérvárott Jakab Antal püspök.
Ezután Máramarosszigetre érkezett, ahol
akkoriban tízezer katolikus élt. Felettese,
Dobos János a filiában mindent rábízott.

„Hatszázötven fiatalnak tanítottam
hittant, az ifjúsági szentmisékre más val-
lásúak is bejöttek. Kétszáz tagú kórus
zengte az énekeket, de nemcsak a temp-
lom zengett, hanem az egész város. Mi-
nistránsversenyeket is szerveztem, a plé-
bánia ajtaja mindig nyitva állt, kerékpá-
ron körbejártuk a szomszédos magyar
katolikus falvakat, hogy ott is felrázzuk a
fiatalságot. Egy idõ után a Szekuritáté
»érdeklõdni« kezdett utánam. Állandóan

figyeltették a plébániát,
amirõl rendszeresen je-
lentést küldtek. Néhány
gyerek szüleit fenyege-
téssel besúgásra bírták.
Többször beidéztek a
rendõrségre, megfenye-
gettek, zaklattak, és ház-
kutatást tartottak nálam.

1985. október 7-tõl
Nagybányán, a Szenthá-
romság Plébánián lettem
segédlelkész. Bár keve-
sebb fiatallal, de min-
dent ott folytattam, ahol
abbahagytam. Különö-
sen a szentbeszédek, a

szentgyónások és a temetések alkalmá-
val tudtuk eljuttatni a hívekhez a remény
magvait. A szentbeszédek egyre bátrabb
szókimondását a hívek azonnal megér-
tették. A szentgyónásban híveink szemé-
lyes gondjaira és bajaira adtunk eligazí-
tást. A temetéseken azokat is elértük,
akiket elsodort az élet és a kommuniz-
mus az Egyháztól. A nagytemplomban
két gyóntatószék állt. A zárt, világos és
fûtött helyen lehallgató készüléket he-
lyeztek el. A másik nyílt, hideg gyónta-
tóban szabadon lehetett beszélni. Az em-
berek mind odajöttek.”

Egy év után – állami nyomásra –
Alsóhomoródra kapott kinevezést. Eb-
ben a kis sváb ajkú faluban akkorra 225
személyre csökkent a lakosok száma.

(Folytatás a 7. oldalon)

2007 óta Stuttgartban
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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@stuttgarti-
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.

***

„A hívek jámborsága, paphoz való ra-
gaszkodása sok örömet adott. Egyik va-
sárnap németül, másik vasárnap magya-
rul miséztem, a fiatalokból kórust alakí-
tottam, kirándulni jártunk. A négy kilo-
méterre lévõ Színfaluba lóháton jártam
át, ott csak németül miséztem, és svábul
kellett tanítanom a gyermekeket. Sváb
nyelvû pásztorjátékokat is írtam. Ekkor
kezdtem el tanulmányokat és cikkeket ír-
ni, sok lelkigyakorlatot tartottam, több
papi pályát választó fiatalt készítettem
fel titokban a felvételire.

A Szekuritáté zaklatásai miatt össze-
tartottunk, és segítettük egymást a féle-
lem leküzdésében. Keddenként este a
csoportunk minden tagja a többiekért
imádkozott a maga templomában, az Ol-
táriszentség elõtt. Ez adott erõt.

1988-ban a gyulafehérvári egyházme-
gye fõesperesei írtak az ország vezetõi-
nek a falurombolás ellen egy tiltakozó
memorandumot. Erre négy paptársam-
mal mi is írtunk egy beadványt, melyben
kitértünk a szatmári sajátosságokra. Egy
éjszaka elindultunk aláírásokat gyûjteni.
Huszonhárman írták alá.

A beadványt eljuttattuk Jakab Antal
gyulafehérvári püspöknek és Sipos Fe-
renc kormányzó úrnak. A dologról a
Szekuritáté hamarosan tudomást szer-
zett. Egymás után több kollégát is be-

idéztek a Szekura, lökdösték, meg is
pofozták õket, de egyik sem vallott.
Hozzám december 16-án jutottak el.
Alsóhomoródon kerestek, de éppen a
filiában tartózkodtam. Egyik kuráto-
rom a két szekust leitatta, tíz liter bor-
ral hazafuvarozta õket Szatmárra.
Azért nem jöttek vissza, mert másnap,
december 17-én a forradalomra ébred-
tünk. Ami engem mind a mai napig
csodálattal és hálával tölt el, hogy a
paptestvérek annyira összetartottak és
védték egymást.”

A kommunizmus bukása után, 1990
õszétõl teológiai tanár és prefektus lett a
gyulafehérvári Római Katolikus Hittu-
dományi Fõiskolán. Következõ évben a
római Gergely Egyetemen egyháztörté-
nelmet tanult, melybõl licenciátusi foko-
zatot szerzett.

Hazatérése után 1993. október 1-tõl
Szatmáron, a Szent Család templom-
ban volt segédlelkész, majd plébános.
Szõke János atya javaslatára õt nevez-
ték ki a Kirche in Not / Ostpriesterhilfe
nevû segélyszervezet osztályvezetõjé-
vé. Ez a szervezet a kommunizmus ide-
je alatt nagyon sokat segítette az erdé-
lyi híveket.

„1994 márciusától a kelet-európai
katolikus egyházak segélyezését veze-
tem. Hétvégén a németországi magyar
egyházközségekben helyettesítek, lel-
kigyakorlatokat tartok. 2007-tõl állok a
Stuttgarti Magyar Katolikus Egyház-
község szolgálatában. Papi életem cél-
ja: Minden erõmmel és energiámmal
azon vagyok, hogy Jézus közösségét
építsem. Adja Isten, hogy ez ezután is
sikerüljön!

Rózsásné Kubányi AndreaMagyar 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

ÉNEKÜNKTÕL...
(Folytatás a 6. oldalról)
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Ferences választókáptalan

A csíksomlyói ferences kolostorban –
hét év után – március 29. és április 1. kö-
zött választókáptalant tartott a Szent Ist-
ván Királyról Nevezett Erdélyi Ferences
Rendtartomány. A rendi gyûlésen tarto-
mányfõnököt és elöljáróságot, vagyis
definitoriumot választottak. A választás-
ra amiatt került sor, mert lejárt a provin-
cia vezetõsége: Orbán Szabolcs minister
provincialis és helyettese, Bõjte Mihály
vicarius provincialis, valamint a
2013-ban választott definitorium megbí-
zatása. Magyar Gergely OFM, a római
rendi vezetõség által kinevezett, az erdé-
lyi ferencesek választását felügyelõ
visitator generalis közleménye szerint az
új választmány tagjai a következõk: Or-
bán Szabolcs tartományfõnök, Páll Leó
tartományfõnök-helyettes, Bõjte Mi-
hály, Urbán Erik, Nagy Károly és Ko-
vács Antal definitorok.

Zarándoklat Csíksomlyóra

Erdõ Péter bíboros, prímás, eszter-
gom-budapesti érsek áldotta meg azt a
negyven napig zarándokló csoportot,
mely április 5-én indult útra a Mária
Úton Budapestrõl Csíksomlyóra. A bí-
boros áldására az indulás napján délben
került sor a Prímási Palota kápolnájában.
A Budapestrõl útra kelõ gyalogos zarán-
dokok a pünkösdi búcsúra érkeznek meg
Csíksomlyóra, érintve útközben több
száz települést, melyek a Mária Úton he-
lyezkednek el. A zarándoklatot a Mária
Út önkéntesei szervezik és vezetik. A
teljes távot megtevõ csapat húsz fõbõl
áll, s minden nap hosszabb-rövidebb
idõre bárki csatlakozhat hozzájuk.

Segítség Munkácsnak

Egyszer használatos injekciós tûket,
infúziós szerelékeket, kórházi lepedõket
és jelentõs mennyiségû Béres Cseppet
adott át a munkácsi katonai kórháznak a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az in-
tézményben az ukrán hadsereg harcokban
megsérült katonáit ápolják. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat évek óta rend-
szeresen támogatja a térségben élõ rászo-
ruló embereket, helyi segélyszervezetek-
kel és egyházi szervezetekkel együttmû-
ködve juttatja el adományait nekik.

Székesfehérvári fiatalok Passauban

ASzékesfehérvári Egyházmegye isko-
láinak tanulói Spányi Antal püspök jóvol-
tából márciusban részt vehettek a Krak-
kói Ifjúsági Találkozó elõtalálkozóján
Passauban. Összesen 32 diák képviselte
az egyházmegyét. A találkozón a Székes-
fehérvári Egyházmegye küldöttei mellett
erdélyi és a Passaui Egyházmegye katoli-
kus fiataljai tölthettek el együtt három
szép napot. A találkozót püspöki szentmi-
se zárta. A szentmisét Stefan Oster püs-
pök celebrálta, abban a templomban, ahol
Gizella királyné sírja is található. Amisén
a tanulók olvasták fel magyarul a szent-
leckét, az evangéliumot és a könyörgést.

Lengyel–magyar barátság

A lengyel–magyar barátság napja ün-
nepségsorozat keretében Erdõ Péter bí-
boros március 19-én délelõtt szentmisét
mutatott be a Szent István-bazilikában.

A Szent József ünnepén megtartott szer-
tartáson Áder János köztársasági elnök
és felesége kíséretében részt vett
Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság
elnöke és felesége. Az ünnepi liturgián a
lengyel diplomáciai testület és a magyar-
országi lengyel közösség számos tagja
mellett megjelent a magyar közélet szá-
mos képviselõje. A szentmise után a két
köztársasági elnök és kíséretük megte-
kintette a Szent Jobb-ereklyét.

Márton Áron-zarándoklat

Kilencedik alkalommal szervezik meg
április 25. és 27. között a Márton Áron-
zarándoklat, amely a püspök életének
legfontosabb állomásait járja be. A za-
rándokok felkeresik a fõpásztor szülõfa-
luját, Csíkszentdomokost, a börtönévek
leghosszabb helyszínéül szolgáló Mára-
marosszigetet, a püspökszentelésnek he-
lyet adó Kolozsvárt és a püspöki székhe-
lyet, Gyulafehérvárt. A zarándoklatot
Kasza László viceposztulátor és Ferencz
Kornélia, az erdélyi Mária Rádió mun-
katársa vezetik.

Német László megbízatása

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi
Püspöki Konferencia tisztségviselõinek
megbízatása lejárt. A balkáni térségbeli
fõpásztori testület tavaszi rendes ülésén,
március 14–16. között Szabadkán meg-
választották az új tisztségviselõket. A
konferencia elnöke Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök, alelnö-
ke Djura DFudFar görögkatolikus apos-
toli exarcha, titkára pedig Štefkoviæ
Mirko lett. A tisztségviselõk megbízatá-
sa öt évre szól.

Komáromi imanap

A Pázmaneum Polgári Társulás, a
Jópásztor Alapítvány és a Komáromi
Római Katolikus Plébánia szervezésé-
ben Jó Pásztor vasárnapján, április 17-én
került sor a XXVII. Komáromi Imanapra
a felvidéki Révkomáromban. Az Imana-
pon magyar fõpásztorért, valamint ma-
gyar papi és szerzetesi hivatásokért
imádkoztak, egyben elindították a Reg-
numMarianum Imakilencedet is, amely-
nek keretében a keresztény magyarsá-
gért és Európáért imádkoznak. A nap
programja délután kezdõdött engesztelõ
szentségimádással a Szent András-temp-
lomban, három órától keresztutat, majd
négy órakor ünnepi koncelebrált szent-
misét tartottak szintén a Szent And-
rás-templomban.

A „Föld órája”

A Szent Péter-bazilika kupolájának és
homlokzatának, valamint a Szent Péter
tér oszlopsorának fényeit március 19-én,
szombaton este fél 9 és fél 10 között egy
órára lekapcsolták. Ezzel a gesztussal a
Szentszék is csatlakozott a Föld órája
nemzetközi kezdeményezéshez, amelyet
a Természetvédelmi Világalap (World
Wildlife Fund) indított el az energiataka-
rékosság elõsegítésére. A WWF Föld
órája egy világméretû önkéntes kezde-
ményezés, amely megpróbálja felhívni
az emberek, vállalatok, intézmények,
kormányok figyelmét a környezet-
szennyezés és a túlfogyasztás okozta
problémákra. �

B É R M Á L Á S É S P A P I T A L Á L K O Z Ó

A T E N G E R E N T Ú L O N

(Fotó: Székesfehérvári Egyházmegye)

A passaic-i (New Jersey, Egyesült Ál-
lamok) Szent István római katolikus ma-
gyar templomban Cserháti Ferenc, a kül-
földi magyarok lelki-
pásztori ellátásával meg-
bízott esztergom-buda-
pesti segédpüspök ápri-
lis 17-én (lapzártánk
után), vasárnap délelõtt
10 órakor ünnepi szent-
misét mutat be, s kiszol-
gáltatja az egyházköz-
ség fiataljai részére a
bérmálás szentségét.

A passaic-i Szent
István római katolikus
magyar templom az
Amerikai Egyesült Ál-
lamok keleti partjának
egyetlen, a mai napig
fennmaradt, önálló ma-
gyar nyelvû római katolikus egyház-
községe. John Joseph O’Connor
newarki püspök alapította 1902. de-
cember 24-én kelt alapító okiratával.
Az egyházközség nyelve magyar és
angol, minden vasárnap magyar és an-

gol nyelvû szentmisét is bemutatnak
templomában. Az egyházközségben
szinte szünet nélkül, 1903 óta magyar

anyanyelvû papok szol-
gálnak, jelenlegi plé-
bánosa Vas László
nagyváradi egyházme-
gyés atya.

Cserháti Ferenc püs-
pök amerikai lelki-
pásztori útja során áp-
rilis 18-án, hétfõn a
New York-i magyar hí-
vekkel, majd kedden a
Washington DC-beli
magyarsággal találko-
zik a tavaly felszentelt
Magyarok Nagyasszo-
nya-kápolnában. Ezek
után a lelkipásztori lá-
togatás keretében több

magyar közösséget is meglátogat az
USA-ban, illetve Kanadában, majd
május 10. és 12. között részt vesz a
Kanadai Magyar Papi Egység találko-
zóján.

Vatikáni Rádió

EGYRE TÖBBEN TÉRNEK ÁT
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A húsvéti imavirrasztás során ezer,
más felekezethez tartozó keresztény –
elsõsorban anglikán –, továbbá másik
ezer, korábban nem vallásos személy
tért katolikus hitre az Egyesült Király-
ságban. Ez az a pillanat, amikor az ang-
liai és walesi egyház valóban újjászü-
letik. A SIR olasz katolikus hírügynök-
ség jelentése szerint egyedül a West-
minsteri Fõegyházmegyében, amely
magában foglalja egész Londont és a
legnagyobb az országban, 622 már
megkeresztelt keresztény 123 plébáni-
áról lépett be a Katolikus Egyházba.
Továbbá a Vincent Nichols bíboros ál-
tal vezetett érsekségben 353 kateku-
mennek szolgáltatták ki húsvét alkal-
mából a keresztség szentségét.

Az utóbbi négy évben minden évben
közel kétezren döntöttek úgy, hogy be-
lépnek a Katolikus Egyházba az Egye-
sült Királyságban. Ez az arány idén is

megismétlõdött. Egyedül a Shrewburyi
Egyházmegyében 32 jelölt és 12
katekumen kérte felvételét a Katolikus
Egyházba. Jelentõs számokról van szó,
ha figyelembe vesszük a szekularizá-
ció hatalmas arányát a társadalomban,
amelyben az angliai és a walesi egyház
mûködik.

„Legutóbbi plenáris ülésükön az
angliai és walesi püspökök elsõ alka-
lommal kiemelt célkitûzésként jelöl-
ték ki, hogy a kateketikai tevékeny-
ségben a nem vallásos személyek felé
forduljunk elsõsorban” – nyilatkozta
Clare Ward, az angliai szigetek püspö-
ki konferenciájának evangelizálásért
felelõs megbízottja. „A legújabb kuta-
tások szerint az Egyesült Királyság-
ban folyamatosan növekszik azok szá-
ma, akik magukat vallástalan szemé-
lyeknek nevezik.”

(VR)

(Fotó: Gyulafehérvári Fõegyházmegye)

R E M É N N Y E L C S E L E K E D J Ü N K !
Az autizmus nemzetközi világnapja

Az autizmus 2007-ben meghirdetett
ENSZ világnapján, április 2-án a Vati-
kánban Zygmunt Zimowski érsek, az
Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsá-
nak elnöke üzenetet tett közzé. A húsvét
nyolcadában megjelent üzenet „A re-
ménység alkotói és tanúságtevõi” címet
viseli, és a hit jegyében bátorítást kíván
nyújtani elsõsorban az autizmus jelensé-
gétõl érintett személyeknek, a családtag-
jaiknak és mindazoknak, akik a megsegí-
tésükben elkötelezettek, illetve a tudó-
soknak, akik óriási erõfeszítéseket tesz-
nek az autizmus okainak a felderítésében.

Az autizmus, jóllehet már az ókori
idõkben is leírták, mostanában lett
ennyire közismertté, amikor az utolsó
negyven év alatt az autisták száma
megtízszerezõdött. A szakmai szerve-
zetek becslése szerint ma a világon
több tízmillió ember él autizmussal,
azzal a széles spektrumú, változatos
formában jelentkezõ fejlõdési zavar-
ral, amelynek következtében a társas
viselkedés, a kommunikációs készsé-
gek és a gondolkodás fejlõdése sérül.
Az adat szerint a föld lakosságának
közel fél százaléka érintett, vagyis
minden kétszáz emberbõl egy autista.
Ellen Notbohm a „Tíz dolog, amit

minden autizmussal élõ gyermek sze-
retné, ha tudnál” címû könyvében eze-
ket a megfontolandó sorokat írja az
érintett gyerekek nevében: „Elõször is
és mindenekelõtt – gyerek vagyok.
Autizmussal élek. Elsõsorban nem
autista vagyok. Az autizmusom a tel-
jes személyiségemnek pusztán egy ré-
sze. Nem határozza meg, milyen em-
ber vagyok. Gondolkodó, érzõ, sokfé-
le tehetséggel megáldott lény. Próbáld
az autizmusomat nem egy képesség
hiányaként, hanem egy másfajta ké-
pességként felfogni! Ne az autizmus
húzta határokat nézd, hanem a sok jót,
amit kaptam tõle!”

A világnaphoz kapcsolódó Ragyog-
jon Kéken (Light It Up Blue) globális
kampányhoz csatlakozva idén olyan
emblematikus épületek kaptak díszkivi-
lágítást, mint a londoni Big Ben, a New
York-i Empire State Building, a torontói
TV-torony, a Rio de Janeiro-i Megváltó
Jézus szobor, Assisiben a Szent Ferenc-
bazilika, Rómában a Montecitorión az
olasz Parlament épülete. Magyarorszá-
gon a Gellért-hegyi Szabadság-szobor és
az Uránia Nemzeti Filmszínház kapott
kék díszkivilágítást.

VR

Cserháti Ferenc püspök ame-
rikába látogat
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