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ELESETTEK

VIGASZTALÓJA

A Szentszék december 15-én tette
közzé a pápai dokumentumot, melyet
a február 11-én esedékes betegek 25.
világnapja alkalmából írt Ferenc pápa
szeplõtelen fogantatás ünnepén kel-
tezve.

A betegek világnapját Szent II. János
Pál pápa hívta életre 1992-ben, és a rá
következõ évben február 11-én rendezték
meg elõször Lourdes-ban. A világnap jó
alkalom arra, hogy jobban odafigyel-
jünk a betegek és a szenvedõk helyzetére.
Az õket ápoló családtagok, egészségügyi
dolgozók és önkéntesek pedig hálát adja-
nak az Úrnak tõle kapott hivatásukért,
mely a beteg testvérek gondozására irá-
nyul. Az imádság, a szentmise, a betegek
kenete, illetve a Lourdes-ban megrende-
zett bioetikai, teológiai és lelkipásztori
konferenciák mind fontos segítséget ad-
nak ehhez a nemes szolgálathoz.

Ahogy Szent Bernadett szemlélte a
maga alázatos egyszerûségében a Szûz-
anyát, akire Mária tisztelettel tekintett,
úgy mi is emberként kezeljük a betegeket
– írja üzenetében a pápa. Még a legsú-
lyosabb fogyatékkal élõ betegeknek is
megvan a maguk elidegeníthetetlen mél-
tósága és életfeladata, soha nem válnak
puszta tárgyakká, hiába tûnhet úgy, hogy
passzívak, a valóság más.

Mária megajándékozza Bernadettet a
betegek szeretetteljes szolgálatának hi-
vatásával. Kérjük a Szeplõtelen kegyel-
mét, hogy mindig úgy viszonyuljunk a
betegekhez, mint személyekhez, akik bár
a legegyszerûbb dolgokban is segítségre
szorulnak, de olyan ajándékot hordoz-
nak magukban, amit megoszthatnak má-
sokkal. Mária, az elesettek vigasztalójá-
nak tekintete megvilágítja az Egyház ar-
cát a rászorulókkal és a szenvedõkkel va-
ló mindennapos szolgálatában. Jézus
szolidáris volt velünk, ezáltal Isten min-
denható irgalmát közvetítette az ember-
nek. Ez életünknek fõleg azon pillanatai-
ban mutatkozik meg, amikor törékenyek,
sebzettek, megalázottak, kitaszítottak és
szenvedõk vagyunk. Õ a remény erejét
ülteti el szívünkbe, mely fölemel és támo-
gat minket.

A betegek világnapja jó alkalom arra,
hogy megújult lendülettel járuljunk hoz-
zá az élet, az egészség és a környezet tisz-
teletének kultúrájához. Ahhoz, hogy
küzdjünk a személyek integritásának és
méltóságának tiszteletben tartásáért, a
bioetikai kérdésekben helyes álláspontot
képviselve, a leggyengébbek és a környe-
zet védelmében. A pápa imáiról és báto-
rításáról biztosítja az orvosokat, az ápo-
lókat, az önkénteseket, a nõi és férfi szer-
zeteseket, akik a betegeket és a gyengél-
kedõket szolgálják. Hasonlóképpen tá-
mogatja az egyházi és polgári intézmé-
nyeket és a családokat, akik szeretettel
gondozzák beteg tagjaikat. Legyenek
mindig Isten szeretetének örömteli jelei.
Kövessék Istenes Szent János és Lellisi
Szent Kamill, az kórházak és egészség-
ügyi dolgozók védõszentjeinek példáját,
illetve Szent Kalkuttai Teréz anyát, Isten
gyengédségének misszionáriusát. �

T E S T I É S L E L K I G Y Ó G Y U L Á S
Írta: Bánk József érsek

Ma örömtüzek gyúlnak Lourdes kis vá-
rosában! Ma a katolikus világ szeme a
lourdes-i bazilika felé tekint. Ma a betegek
ezrei bizalommal zarándokolnak a szent
helyre. Ma a katolikus milliók hálatelt lé-
lekkel fohászkodnak a Szûzanyához.

Mit ünnepelünk a mai napon? Miért
van e templom hívõsereggel tele? E na-
pon, 1858. február 11-én egy egyszerû
pásztorleányka, Soubirous Bernadette,
egy kõbarlangban csodás szépségû nõt
pillantott meg, kezében olvasóval, és
kérte, ismét jöjjön ki hozzá. Február
25-én felszólította, hogy igyon a for-
rásból és mossa meg arcát. – De nem
volt ott forrás, csak sáros víz. Hosszas
ellenkezés után ivott belõle és arcát
megmosta. Ettõl kezdve a forrás a mai
napig buzog... – A csodás jelenés
18-szor ismétlõdött meg. – Március
25-én Bernadette kíváncsian érdeklõ-
dött a csodás nõ neve után. A látomás
ezt mondta magáról: „Én vagyok a
szeplõtelen fogantatás”.

A Szûzanya volt az, aki 18-szor jelent
meg Bernadette-nek. Hosszú vizsgálat
után bebizonyosodott, hogy Berna-
dette-nek igaza van. S ettõl kezdve a
lourdes-i barlangnál híres város fejlõdött.
Így lett Lourdes az ég és föld ölelkezése.
A természet és természetfeletti találkozá-
sa. A csodás gyógyulások színhelye.

Miért zarándokolnak az emberek ez-
rei ma is Lourdes-ba? Kettõs céllal: testi
gyógyulást keresnek és lelki gyógyulás
után epednek.

A testi gyógyulás keresése. A betegség
a bölcsõtõl a sírig ott settenkedik mellet-
tünk. A betegek világszövetségébe min-
denki beletartozik. Akarva – nem akar-
va... Háromféle ember van: aki már volt
beteg, aki most beteg és aki majd lesz be-
teg. Ez olyan örökség, amelyet mindenki-
nek viselnie kell!... Az emberi természet
húzódozik, irtózik, fázik a betegségtõl.
Orvoshoz, kórházakba, klinikákba me-
gyünk. Szeretnénk meggyógyulni... Ezért
a beteg ember bizalommal tekint Lourdes
felé. Minden évben nagy hívõsereg za-
rándokol Lourdes-ba. Viszik magukkal
betegeiket. Minden évben a bazilika év-
könyvei és a felvett orvosi jegyzõköny-
vek csodás gyógyulásokat regisztrálnak.
Nem mindegyik az Egyház által kétségte-
lenül megerõsített csoda.

Mi az összefüggés e csodás gyógyulá-
sok és a szeplõtelen fogantatás között? A
betegség, a szenvedés természetünk tör-
vénye. Visszamegy az elsõ bûnre, amely
Ádámtól ered. A hibás természetet örö-
köljük tõle. A testi szenvedés mély, fáj-
dalmas seb marad mindig... A szeplõtelen
fogantatás visszaállítja a teljes gyõzelmet
a sátán és bûn felett. Még inkább vissza
tudja állítani a lelki egészséget.

A lélek gyógyulása. Ha megkérdez-
zük a lourdes-i zarándokokat, felejthe-
tetlen élményrõl számolnak be. Aki
egészségét visszanyeri, hitben is
megszilárdul. A hit az ima kegyelme és a
természetfeletti élet által növekedik.

Skolasztika Szent Benedeknek, a nyu-
gati szerzetesség atyjának, Európa
fõvédõszentjének nõvére volt.

A testvérek Nursiából, a Szabin-hegy-
vidék egyik városából származtak, jó-
módú szülõk gyermekei voltak. Benedek
a tanulmányainak, majd a szerzetesi élet-
nek szentelte magát, és így megtalálta a
maga válaszát kora problémáira, Sko-
lasztika pedig teljesen a felebaráti szere-
tet gyakorlásának élt az öregek és a bete-
gek szolgálatában.

Amikor Benedek Montecassinón ösz-
szegyûjtötte közösségét és megalapította
kolostorát, oda is követte, hogy közelé-
ben lehessen. Késõbbi hagyomány sze-
rint Skolasztika elõször Subiaco mellett
a Roccabotte-kolostorban élt, késõbb
Piumarolában, Montecassino közelében.
Évente egyszer találkozott a két testvér,
hogy lelki társalgást folytassanak. Utol-
só találkozásuk egy hirtelen támadt ziva-
tar következtében – Gergely pápa elbe-
szélése szerint – Skolasztika imádságá-
nak eredményeképpen nyúlt meglehetõ-
sen hosszúra.

Nagy Szent Gergely pápa elbeszélé-
sébõl magunk elé képzelhetjük, hogyan
játszódott le az a bizonyos utolsó találko-
zás Skolasztika és Benedek között.

Skolasztikát halálsejtelmek töltötték
el, de Benedeknek nem szólt róluk. Csak
könyörögve kérte: „Ne távozz el tõlem,
ha beáll az éjszaka. Beszélgessünk haj-
nalhasadásig a mennyei örömökrõl!”

Benedek elcsodálkozott: „Hogyan be-
szélhetsz így, nõvérem? Teljességgel le-
hetetlen, hogy az éjszakát a kolostoron
kívül töltsem!”

Skolasztika nem válaszolt. Úgysem
tudta volna bátyját rávenni, hogy ne tart-
sa meg a regulát. Ezért Istenhez fordult
könyörgõ imádságával. Arcát tenyerébe
rejtette, fejét az asztalra hajtotta. Amikor
ismét föltekintett, az ég elsötétült. Felhõ-
szakadásszerû esõ zúdult alá, mennydör-
gések reszkettették meg a levegõt; senki
sem kockáztathatta meg, hogy kimerész-
kedjék az ítéletidõbe.

Benedek méltatlankodva ugrott fel:
„Nõvérem, mit mûveltél?” Skolasztika
mosolyogva vonta vissza a helyére: „Lá-
tod, amikor téged kértelek, nem hallgattál
meg. Most Istenhez imádkoztam, és õ rög-
tön meghallgatott. Most meg tudod tenni!”

(Szentek élete)

Szent Skolasztika
Ünnepe: február 10.

M E G K A P A S Z K O D N I A H I T B E N

Külhoni egyházi vezetõkkel találkozott Áder János

Áder János államfõ
meggyõzõdése szerint
az egyházak segítenek
abban, hogy a kisebb-
ségben élõ honfitársa-
ink nem veszítik el
önmagukban a ma-
gyart. A köztársasági
elnök errõl a külhoni
egyházi vezetõk tisz-
teletére adott ebéden
beszélt december 8-án
a Sándor-palotában.

Áder János hang-
súlyozta az egyházak-
nak pótolhatatlan szerepét a külhoni ma-
gyarok életében. Mint fogalmazott, a tör-
ténelem nemzetmegtartó feladatot is rótt
egyházainkra, fõként a kisebbségben élõ
közösségek esetében. „Megkapaszkodni
a hitben. Megkapaszkodni a nyelvben”–
hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki
szerint a templom a szakrális közösségen
túl a találkozás, a magyar nyelv, a nem-
zeti érzés erõs vára is.

Korunk embere a maga fenntarthatat-
lan életmódjával önmaga pusztítja ter-
mészeti, és rombolja kulturális környe-
zetét. Ezért fontos, hogy a folytonos
változások és az elidegenedés korában
legyenek mindent túlélõ bizonyossága-
ink, hogy legyenek erõs közösségeink,

erõs nemzetünk, erõs hitünk és bizako-
dásunk, erõs váraink – tette hozzá az ál-
lamfõ.

Áder János kitért arra is, idén a világ
legkülönbözõbb pontjain, São Paulótól

Melbourne-ig és Sydneytõl Aucklandig
találkozott szórványban élõ magyarok-
kal. Az õ személyes történeteiken ke-
resztül lehet igazán átélni a magyarság
elmúlt bõ száz esztendejének megannyi
fájó veszteségét – tette hozzá.

Az eseményen jelen volt többet között
Cserháti Ferenc esztergom-budapesti se-
gédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia külföldi magyarok lelki-
pásztori szolgálatával megbízott tagja is.

(MTI)

(Folytatás a 2. oldalon)



Amikor az Oltáriszentséggel minden
beteget külön-külön megáldanak, a tö-
meg könyörög, mintha a Megváltót testi
szemével látná és közvetlenül beszélne
vele... Itt szinte tapasztalható, hogy nem-
csak az létezik, amit látunk és kezünkkel
tapintunk. Van másvilág: van csoda! Itt
reménység és hit fakad a beteg ember
lelkében. Míg lábunk a földön áll, a hit
lelkünket Istenhez emeli.

Mit üzen most nekünk a Lourdes-i
Szûzanya?

Két dolgot: Fiaim, leányaim, szeres-
sétek a betegeket! Ti is lesztek bete-
gek! Elõbb vagy utóbb. De inkább
elõbb! A beteggondozás nagy és szent
feladat! Az irgalmasság testi cseleke-
detei közé számít. Krisztus szavai sze-
rint: „Beteg voltam és meglátogattatok
engem...” (Mt 25,36) – az örök üdvös-
ség egyik záloga! Sajnos az embert, ha
beteg, még barátai is sokszor magára
hagyják!

Ezért minden gondos orvos, minden
lelkiismeretes ápolónõ, minden áldo-
zatos beteggondozó irgalmas szamari-
tánus, aki a betegben magát Krisztust
látja.

De arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy a betegnek nemcsak teste,
hanem lelke is van! Ha kórházba jut, elõ-
zetesen a lelkét hozzuk rendbe: a szent-
gyónás, a szentáldozás, vagy ha súlyo-
sabb: a szentkenet szentségével. Fájda-
lom, milyen sokan halnak meg szentke-
net nélkül! Ezekért a hozzátartozók a fe-
lelõsek! A nagy és utolsó útra igazi útra-
valóra van szükség! Erõs hitre és táplá-
lékra! És hirdessük: a sír nem végsõ állo-
más! Csak átszállóhely! A földi élet fala
leomlik és Isten karjába ölel. Az örök
élet reménye égjen bennünk!

,,Én vagyok a szeplõtelen foganta-
tás” – mondta Mária a kis Berna-
dette-nek. Mint az asztmás gyermek a
szép nõre, úgy tekintünk mi, életerõs
emberek ma a Szeplõtelen Szûzre, aki a
teremtés felett ragyog és életünk remé-
nye. Kezünk összekulcsolódik, ajkunk
imára nyílik... �
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I M A S Z Á N D É K O K

Februárra

A II. század keresztény irodalma két-
arcú. Egyrészt ragaszkodik a hagyomá-
nyos teológiához, de gyakran könnyel-
mû az eljárása az anyaggyûjtésben. Sok
szemita elemet megtartanak, de feltûnik
a pogányokkal való rokonszenvezés. Eb-
ben a században a hitvédõk nyílt párbe-
szédet kezdenek a pogánysággal, zsidó-
sággal. Eddig az irodalom névtelen volt,
de az apologéták már feladják a névte-
lenséget, és a nyilvánosságra viszik a ke-
resztények ügyét. Védõbeszédeket tarta-
nak a kereszténység érdekében, és vád-
beszédeket a pogányság fölött.

Az apologéták kezdik használni a gö-
rög filozófiát. A görög filozófia úgy lett
a keresztény hit támasza, hogy az apolo-
géták azt a pogányság ellen fordították.
A görög filozófia így a pogányság bírá-
lója, a kereszténység igazolója lett. Már
a zsidó Philón és Josephus Flavius
ugyanígy védték meg a zsidó vallás egy-
istenhitét. A filozófia használata felkel-
tette az érdeklõdést a keresztények iránt,
de felkeltette a gyûlöletet is. A pogány-
ság támadásba lendült, mert a keresz-
ténység kisajátította a pogányság legne-
mesebb örökségét, a filozófiát. A keresz-
tény hitvédõk a támadások célpontjai let-
tek. De azzal már nem lehetett a keresz-
tényeket vádolni, hogy a keresztények
csak mûveletlen, barbár tömeg.

A kereszténység és a császárkultusz
egy idõben kezdenek a filozófiával fog-
lalkozni. A birodalmi ideológia szerint a
római impérium azonos a földkerekség-
gel, a világgal. E világ vezérgondolata pe-
dig nem más, mint az istencsászár. Ezt az
eszmét az apologéták következetesen el-
utasították, mert látták a hasonlóságot és
az ellentétet a császárkultusz, valamint
saját teológiai felfogásuk között. Ami a
császár a birodalmi ideológiában, az Jé-
zus Krisztus az apologéták teológiájában.

Az uralkodók a császár és fõparancs-
nok cím mellé felvették az úr és isten
(dominus et deus) címeket. Õk lettek a
római államvallás fõpapjai (pontifex
maximus). A római hadsereg megünne-
pelte a császár trónralépésének napját.
Áldozatot mutattak be az istencsászár
géniusza elõtt. Ezt a keresztények meg-
tagadták. A katonacsászárok a hadsereg-
ben fellépõ ellentétekre különösen érzé-
kenyek voltak. Hiszen hatalmuk a hadse-
regen állt vagy bukott. Ezek a mozzana-
tok megterhelték a kereszténység és a
Római Birodalom viszonyát.

Az apologéták kora súlyos megpróbál-
tatások ideje a római birodalom számára.
A birodalom helyzete egyre rosszabbo-

dott. Keletrõl a pártusok elfoglalták
Arméniát és Szíriát. A háború kimerítette
a birodalmat. Északon betörtek a germá-
nok. A bensõ béke után áhítozó császár,
Marcus Aurelius (161–180), háborúsko-
dásra kényszerült egész életében. A külsõ
veszélyeket tetézték a belsõ katasztrófák.
Járványok tizedelték meg az adófizetõ la-
kosságot. Egész tartományok elnéptele-
nedtek. A feszültségek levezetésére bûn-
bakot találták a keresztényekben. Elren-
delték üldözésüket. Marcus Aurelius alatt
fejezték le Jusztinost Rómában. Uralko-
dása alatt került sor a II. század legbrutáli-
sabb keresztényüldözésére.

Ebbõl az idõbõl névtelenül maradt
ránk a Levél Diognétoszhoz címû írás.
Diognétosz egy kereszténység iránt ér-
deklõdõ pogány. Kérdéseire válaszol a
levél írója: „Érdeklõdsz, hogy miféle is-
tenben hisznek, õt hogyan szolgálják.
Tudod, hogy egyikük sem tartja sokra a
világot. Nem tartják isteneknek, akiket a
görögök isteneknek tartanak, de nem kö-
vetik a zsidók babonáit sem.”

A tizenkét fejezetbõl álló írás elsõ
hat fejezete szól a bálványimádás hiú
voltáról, a zsidóság babonáiról és val-
lási szokásairól, valamint a kereszté-
nyek viselkedésérõl, a világgal való
kapcsolatáról.

Mik azok a dolgok, melyeket a pogá-
nyok isteneknek gondolnak? – kérdi az
ismeretlen szerzõ. Az egyik isten kõbõl
van, olyanból, melyen járunk. A másik
ércbõl, nem különb azoknál az edények-
nél, melyeket mindennap használunk.
Ismét mások fából vannak, talán már
korhadnak is. Amelyek ezüstbõl vannak,
azokra vigyázni kell, nehogy ellopják.

Mindezek romlandó anyagból készül-
nek. Mindegyik vak, néma, lélektelen,
érzéketlen. Mindegyik mozdulatlan,
korhad, rozsdásodik. Ezeket hívjátok is-
teneknek, nekik szolgáltok, hozzájuk
imádkoztok, végül hozzájuk váltok ha-
sonlóvá! (…) A keresztények nem szol-
gálnak ilyen isteneknek.

A tekintetben is mások, hogy nem a te-
rület, nem a faj különbözteti meg õket a
többi embertõl. Nincsenek városok, me-
lyekben csak õk laknának, nincs külön
nyelvük sem, melyet beszélnének. Nem a
bölcselkedés útján jöttek rá a tanításra,
nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai
által. Görög és barbár városokban egyfor-
mán laknak, kinek ahogy osztályrészül
jutott. Étkezés és öltözködés tekintetében
alkalmazkodnak a vidék szokásaihoz. Az
élet egyéb területén sem látszik semmi
különlegesség közösségi életükben.

Saját hazájukban laknak, mégis jöve-
vényeknek tartják magukat. Mint polgá-
rok mindenben részt vesznek, de min-
dent elviselnek. Bárhol élnek idegenek
õk; de az idegenben is otthon vannak.
Minden haza idegen számukra. Mint
mindenki más, házasodnak, gyermekeik
születnek, de a magzatot nem ölik meg.
Közös az asztaluk, melyhez leteleped-
nek, de nem közös az ágyuk. Testben
vannak ugyan, de nem a test szerint él-
nek. A földön idõznek, de a mennyben
van polgárságuk. Engedelmeskednek a
kiszabott törvényeknek, de életükkel fe-
lülmúlják a törvényeket. Mindenkit sze-
retnek, mindenki üldözi õket. Félreisme-
rik, elítélik õket; halálra adják õket, de
életre támadnak. Szegények, és sokakat
gazdagítanak (vö.: 2Kor 6,10); minden-
ben szûkölködnek, és mindenben bõvel-
kednek. Gyalázzák õket, és a gyalázat-
ban megdicsõülnek. Káromolják õket, és
megigazulnak. Szidják õket, és õk áldást
mondanak (vö.: 1Kor 4,22). Megalázzák
õket, és õk tiszteletet tanúsítanak. Õk
olyan jótevõk, akiket gonosztevõkként
büntetnek. Mikor megkínozzák õket, ör-
vendenek, mint akik életre támadtak. A
zsidók küzdenek ellenük, mint tõlük ide-
genek ellen. A görögök üldözik õket, de
akik gyûlölik õket, nem tudják megmon-
dani a gyûlöletük okát.

Egészen egyszerûen, ami a testben a
lélek, azok a keresztények a világban. A
lélek áthatja a test minden tagját, ugyan-
úgy a keresztények jelen vannak a világ
városaiban. A lélek is a testben lakik, de
nem a testbõl való; a keresztények is a
világban vannak, de nem e világból va-
lók. Láthatatlan a lélek, melyet a látható
test börtönöz be; a keresztényeket is úgy
lehet megismerni, mint akik a világban
vannak, de vallásuk láthatatlan marad.

A test gyûlöli a lelket és küzd ellene,
noha a lélek nem követ el ellene semmi
igazságtalanságot. Csak akadályozza a
gyönyörök élvezetében. A világ gyûlöli
a keresztényeket, akik semmilyen igaz-
ságtalanságot nem követnek el, csak el-
lenállnak gyönyöreinek. A lélek szereti a
testet, mely õt gyûlöli, és a test tagjait is.
A keresztények is szeretik azokat, akik
gyûlölik õket. A lélek ugyan a testbe van
zárva, de a lélek tartja össze a testet; így
vannak a keresztények is, a világba van-
nak zárva, mint börtönbe, de mégis õk
tartják össze a világot. Halhatatlan a lé-
lek, mely halandó hajlékban lakik; a ke-
resztények is mulandó dolgok közepette
zarándokolnak, a mennyben várják a ro-
molhatatlanságot. (…). Nem földi talál-
mányt kaptak, nem is halandó gondola-
tokat ápolnak, hanem a mindenható és
teremtõ Isten maga ültette szívükbe ki-
nyilatkoztatását.

Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
Az apologéták munkássága

Egyetemes: Azokért, akik meg-
próbáltatások között élnek, fõként
a szegényekért, a menekültekért, a
kitaszítottakért, hogy befogadásra
és támaszra találjanak közössége-
inkben.

Ferenc pápa februári imaszándéká-
hoz kapcsolódik a Szentatyának a 2017.
évi Elvándorlók és Menekültek Világ-
napjára (január 15.) írt üzenete, mely-
bõl az alábbiakban idézünk:

„(…) Szükség van arra, hogy a be-
vándorlók, már csak a gyermekeik jobb
jövõjének érdekében is, egyre szorosab-
ban együttmûködjenek az õket befogadó
közösséggel. Nagy hálával tekintünk
azokra az egyházi és civil szervezetekre
és intézményekre, amelyek szívós elkö-
telezettségük folyamán nem sajnálják
felajánlani sem anyagi eszközeiket, sem
idejüket annak érdekében, hogy a kisko-
rúakat megóvják a különbözõ visszaélé-
sektõl. Az is fontos, hogy megteremtsük
az átfogó és egyre hatékonyabb együtt-
mûködés rendszereit, amelyek nem csak
az információk kicserélésére támasz-
kodnak, hanem biztosítják a gyors és
hatékony közbelépésre képes hálózatok
erõsítését is. Mindezek mellett nem sza-
bad alábecsülni azt sem, hogy az egy-
házközségek rendkívüli ereje éppen ak-
kor nyilvánul meg leginkább, amikor a
hívõk egyek az imában és testvéri közös-
séget alkotnak.

Másodszor szorgalmazni kell a ván-
dorló gyermekek és serdülõk integráci-
óját. Ez teljesen a felnõttek közösségé-
nek a függvénye, hiszen az anyagi, fi-
nanciális eszközök hiányosságai na-
gyon gyakran megakadályozzák a meg-
felelõ programok alkalmazását, ame-
lyek fiatalok befogadásával, gondozá-
sával és beilleszkedésével foglalkoznak.
Ahelyett, hogy szorgalmaznák a kiskorú
vándorlók szociális integrációját, vagy
terveket készítenének a biztos és segé-
lyezett hazatelepítésükre, többfelé csu-
pán beutazásuk megakadályozásán fá-
radoznak, megkönnyítve ezáltal bele-
kapcsolódásukat az illegális hálózatok-
ba; vagy egyszerûen visszaküldik õket
saját hazájukba, meg sem bizonyosodva
afelõl, hogy ez valóban „felsõbb érde-
küket” szolgálja.

Még súlyosabbá válik a kiskorú ván-
dorlók helyzete akkor, ha irregularitás-
ba kerülnek, vagy bûnszervezetek há-
lózzák be õket. Ilyenkor gyakran fog-
házba kerülnek. Nem ritkán elõfordul
ugyanis, hogy letartóztatják õket, és mi-
vel pénzük sincs, sem az óvadékot, sem
hazautazásuk költségeit nem tudják kifi-
zetni, hosszú idõre fogságba kerülhet-
nek, kitéve mindenféle visszaélésnek és
erõszaknak. Az ilyen esetekben jóllehet
az államok joga, hogy szabályozzák a
migrációs áramlatokat és megvédel-
mezzék a nemzeti közösség javát, de
ugyanakkor az is az államok kötelessé-
ge, hogy megoldásokat találjanak, a
kiskorú vándorlók ügyében és törvénye-
sítsék, helyzetüket. (...)

Feltétlenül szükség van arra, hogy
a vándorlók származási országaiban
szembenézzenek a kivándorlás kiváltó
okaival. Elsõ lépésként ez megkövete-
li, hogy az egész nemzetközi közösség
felvállalja a menekülésre kényszerítõ
konfliktusok és erõszakos cselekmé-
nyek felszámolását. Ezen kívül szüksé-
ges egy hosszú távú tervezés, amely
képes megfelelõ programokat kidol-
gozni a nagy igazságtalanságoktól és
instabilitástól sújtott területekre vo-
natkozóan, hogy ott is mindenkinek
biztosítani lehessen egy olyan komoly
és hiteles fejlõdést, amely elõsegíti
minden gyermek, az emberiség re-
ménysége javát. (...)” �

TESTI ÉS LELKI...
(Folytatás az 1. oldalról)

Ö K U M E N I K U S
I S T E N T I S Z T E L E T

L I N Z B E N
A Krisztus-hívõk egységéért meghir-

detett januári imahét keretében Linzben
is minden évben ökumenikus istentiszte-
letet tart a felsõ-ausztriai magyar
közösség. Idén január 7-én tartották a
közös imádságot, amit a református
közösség és Máthé Attila szenior szerve-
zett. A több mint húszéves hagyomány
szerint évrõl évre váltva hol a linzi Jó
Pásztor katolikus, hol a linz-leondingi
református templomban gyûlnek össze a
magyar hívek.

A „Megbékélés – Krisztus szeretete
szorongat minket” (2Kor 5,14–20)
vezérgondolatra épített istentiszteleten,
melynek keretében a reformáció kez-
detének ötszázadik évfordulójáról is
megemlékeztek, Nagy Károly és Novák
Kornélia református, valamint Szabó
Ernõ és Vencser László katolikus
lelkipásztorok szolgáltak. V. G.
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A CSALÁD ISTEN TERVÉNEK A RÉSZE

Erdõ Péter bíboros beszéde Andrea Bocelli Budapesti koncertjén

Az Irgalmasság szentévéhez kap-
csolódva adott ingyenes koncertet a vi-
lághírû tenor, Andrea Bocelli novem-
ber 5-én este a budapesti Szent Ist-
ván-bazilikában. „A Nagy Titok: A
család evangéliuma, az emberiesség
iskolája korunkban” rendezvénysoro-
zat magyarországi állomásán Erdõ
Péter bíboros evangelizált. A beszéd
õsszel hangzott el, de témája mindig
aktuális. A bíboros elõadását az aláb-
biakban közöljük.

A család közösség és nagy titok.
Örömhír a teremtõ Isten jóságáról, és is-
kola, ahol megtanulhatjuk az igazi em-
berséget. A családról az Egyház õsidõk
óta a Tízparancsolat kifejtése keretében
a negyedik parancs kapcsán beszél:
„Atyádat és anyádat tiszteljed, hogy so-
káig élj azon a földön, melyet az Úr,
atyáid Istene ad neked” – ezt olvassuk a
Kivonulás Könyvében. Elgondolkodta-
tó, hogy a szülõk tiszteletének parancsa
mellett, mintegy szankcióként, az élet
áll. A nép élete a földön. A parancs meg-
tartása a béke és a jólét földi gyümölcseit
is megtermi. Meg nem tartása viszont
szörnyû kárt okoz egyénnek és közös-
ségnek egyaránt.

A család fogalmát ma sokan kerülik.
Úgy vélik, hogy korszerûtlen, hogy csu-
pán a társadalom által megalkotott régi
intézményt jelölt, amelyet kényünk-ked-
vünk szerint, mondjuk többségi alapon
vagy ideológiák mentén újragondolha-
tunk, másként határozhatunk meg, sõt ta-
lán el is felejthetünk. Ám ha ezt elfelejt-
jük, akkor az életünket felejtjük el. Mert
a család nem emberi alkotás, hanem a te-
remtõ Isten tervének a része. Az ember
mivoltával függ össze.

Bár manapság a genetikától a nevelé-
sig sok területen felmerül az új ember
kovácsolásának kísértése, a valóság ko-
moly válaszokat ad az ember próbálko-
zásaira.

Mi tehát a család a Teremtõ terve sze-
rint? Egy férfi és egy nõ, akik házasság-
ban egyesülnek, családot alkotnak, gyer-
mekeikkel együtt. Ez az intézmény füg-
getlen a közhatalom minden fajta elis-
merésétõl, sõt az elõtt létezik. A család
intézményét Isten alkotta, és õ határozta
meg alaptörvényeit. Ez tehát nem a pápa
vagy az Egyház, de nem is a világi köz-
vélemény vagy a hatalmak tetszésétõl
függ. A házasság és a család a házastár-
sak javára, gyermekek világrahozatalára

és nevelésére van rendelve. Ez azt jelen-
ti, hogy nem mi, nem a házastársak dön-
tik el, hogy mi legyen a tartalma a csa-
ládnak, vagy mi legyen a házasságnak a
tárgya, ahogyan egyesek mondani szok-
ták, hanem mindez elõre meg van hatá-
rozva. Természetes rendeltetése van a
családnak, mint ahogyan magának a há-
zasságnak is. Tehát a házasság és a csa-
lád közös célokra irányulnak. Ezt a célt
pedig Isten határozta meg.

Már Szent Ágoston azt írja, hogy „a
házasság java hármas: a hûség, a gyer-
mek és a szentség. A hûségen azt értjük –
mondja Szent Ágoston – hogy a házas-
ság kötelékén kívül más nõvel vagy fér-
fival ne éljenek. A gyermekek java azt
jelenti, hogy szeretettel fogadják el a
gyermeket, jóindulattal táplálják, és val-
lásosan (gondosan) neveljék. A szentség
pedig azt jelenti, hogy a háza-
sok ne váljanak el. És akit há-
zastársa elbocsátott, az még
az utód kedvéért se kössön há-
zasságot mással”.

Világosan kitûnik ebbõl,
hogy a szentség java nem azt
jelenti, hogy csak a kereszté-
nyek házassága felbonthatat-
lan. Kétségtelen, hogy a ke-
resztények házassága külön-
leges jel a világ elõtt. Már
Szent Pál kijelenti az Efezusi
levélben, hogy „nagy titok ez;
én Krisztusra és az Egyházra
vonatkoztatom”. Majd hozzá-
fûzi: egymás iránt olyan sze-
retettel kell lenniük a házasfeleknek,
mint ahogyan Krisztus szereti Egyházát.
Nem azért szentség a keresztények há-
zassága, mert õk ezt külön akarják. Ha
mind a ketten magukon hordozzák a ke-
resztség eltörölhetetlen jelét, és igazi há-
zasságot akarnak kötni, olyat, amilyen-
rõl az imént beszéltünk, akkor házassági
szövetségük Krisztus és az Egyház sze-
retetének és szövetségének kegyelmi
erõt közvetítõ szentsége lesz. Egyébként
a szövetség szót a házasságra már a II.
Vatikáni Zsinat is szívesen használta.
Mert szövetség áll fenn Isten és a válasz-
tott nép között. Új szövetséget kötött Is-
ten az emberiséggel és különösen az
Egyházzal, Krisztus áldozatával. Jézus
mondja az utolsó vacsorán, amikor kezé-
be veszi a kelyhet: „ez az én vérem, az új
szövetségé”.

Amikor Jézus a házasság felbontha-
tatlanságát hirdette, tanítványai megje-

gyezték: „Ha így áll a dolog férj és fele-
ség között, akkor nem érdemes meghá-
zasodni”. Jézus pedig azt válaszolta:
„Aki fel tudja fogni, fogja fel!” Isten ke-
gyelme tesz képessé minket ennek a Te-
remtõtõl eredõ szövetségnek, ennek a
magas eszménynek a megvalósítására.

A házasság maga szentség, kegyelmi
erõforrás, nem csak megkötésének pilla-
natában, hanem fennállásának egész ide-
je alatt. Ez azt jelenti, hogy a család is,
amely a házasságra épül, a kegyelem
mûködésének sajátos színtere. De Jézus
minden házasságot felbonthatatlannak
tanít. Nemcsak a tanítványok körében
kötött házasságokat. Azt mondja, a Te-
remtõ szándékára hivatkozva, hogy:
„Kezdetben férfinak és nõnek teremtet-
te” az embert. „Ezért a férfi elhagyja aty-
ját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik,

és ketten egy test lesznek”. Majd hozzá-
fûzi: „Amit Isten egybekötött, ember
szét ne válassza!” Márpedig tudjuk,
hogy ez a felszólító mód, ha egyszer Is-
ten mondja, nem tûr ellentmondást. A
Teremtés Könyvének elbeszélése szerint
az Úr azt mondta: legyen világosság, és
„lõn” világosság . Tehát ha azt mondja:
„ember szét ne válassza”, akkor emberi
erõ nem is képes azt szétválasztani. Ma
is megrendülten halljuk Krisztus szavait
a házasságról, akárcsak annak idején az
apostolok. Éppen ezért el kell gondol-
koznunk azon, hogy mit is kíván tõlünk a
házasság. Mi következik ebbõl a Terem-
tõ akarata szerinti valóságból, mit is je-
lent a házasságra épülõ család?

Személyek közösségét jelenti! Ko-
runk a házasság és a család valóságával
szemben nehézségeket hoz fel, nehezen
birkózik meg velük. Miért is? Azért,
mert olyan ellenvetésekkel él, mint az

apostolok. Sokan úgy érzik például,
hogy nem érdemes megházasodni. Né-
hány évvel ezelõtt, azt hiszem, arra még
nem is gondoltak sokan, hogy a polgári
házasságok száma is csökkenni fog,
nemcsak az egyházi házasságoké. Tehát
nagyon sokan egyszerûen nem merik azt
a kötöttséget, azt az elkötelezõdést vál-
lalni, ami egy házasságkötéssel jár. Ez az
utóbbi harminc év fejleménye. Ennek –
egyrészt – vannak társadalmi okai. Eze-
ket ma egyes országokban, így hazánk-
ban is próbálják orvosolni: különbözõ tá-
mogatásokkal igyekeznek segíteni a fia-
tal házasokat és a családokat. De van lé-
lektani oka is. Ez pedig egy téves ember-
kép. Az a szabadság-fogalom, amely a
szabadságot minden kötöttségtõl való
mentességnek fogja fel. Az objektív
igazság, a tárgyi valóság puszta létezése,

önmagunk teremtett valósága is
úgy tûnik fel, mint a szabadság
akadálya, gátja, korlátozása. Ez a
kísértés az, amit a mai ember újra
meg újra megtapasztal. Csak per-
sze, aki azt hiszi, hogy a boldog-
ság a pillanatnyi érzésben van, az
nem jut el az igazi boldogságra.
Miért? Mert az õ számára nincs
múlt, nincs jövõ, nincsenek kap-
csolatok, tehát nincs mihez vi-
szonyítania a cselekedeteit, így
nincs értelme és nincs értéke a je-
len pillanatnak sem. Márpedig az
ember lelkében, belül azért vágy
él arra, hogy a pillanatunk vala-
mi több legyen, mint önmaga.

Tehát az igazi örömet, az igazi boldogsá-
got az Istennel való kapcsolat szerzi meg
a számunkra. Márpedig a házasságban és
a családban az ember joggal keresi a bol-
dogságot. Sokan azért nem találják meg
ezt az életükben, mert féltik a rosszul ér-
telmezett szabadságukat. Pedig a bol-
dogságot éppen nem a mindenkitõl füg-
getlen szabadság, hanem az örökkévaló-
ságra nyíló teljes és önmagát megosztó
szeretetkapcsolat adja. Ez a házasfelek
igazi java!

A család feladata és nagy lehetõsége a
személyes szeretetközösség. Ez a boldog-
ság forrása. Ez az, amit a családban meg-
tanulhatunk. Ez az, amire szüksége van a
társadalomnak és az egész emberiségnek.

Ragyogjon fel családjainkban, vilá-
gítson a mi szeretetünkben is Isten irgal-
massága és ajándékozó jósága! Tegye a
család boldogabbá, emberibbé és iste-
nibbé a világot! �

Erdõ Péter bíboros Andrea Bocellivel (Fotó: MTI)

BOLDOG IV. KÁROLY KIRÁLY KORONÁZÁSI EMLÉKMISÉJE

Az utolsó magyar király, Boldog IV. Károly megko-
ronázásának 100. évfordulóján emlékmisét mutattak be
a jeles esemény egykori színhelyén, a Mátyás-temp-
lomban. Az ünnepi szertartást Erdõ Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek celebrálta. Az eseményen
részt vett Áder János köztársasági elnök is.

Erdõ Péter bíboros szentbeszédében többek között
rávilágított arra, hogy az akkor 29 éves uralkodó szí-
vében az 1916-os ünnepi ceremónián is az együttérzõ
szeretet élt. „A pohárköszöntõk elhangzása után a ki-
rály véget vetett az ebédnek, a meg sem kezdett étele-
ket pedig a város kórházaiba küldte a sebesült katonák
számára.”

Kiemelkedõen fontosnak tartotta a béke ügyét. Ezt
igazolja, hogy „1917-ben titkos béketárgyalásokat kez-
deményezett az antant vezetõivel. (…) Amikor 1918.
november 2-án megérkeztek a fegyverszüneti feltéte-
lek, összehívta az Államtanácsot. (…) November 4-én
hajnalban elfogadta a feltételeket és kápolnájába vonult
vissza, hogy hálaadó szentmisén vegyen részt. Ha a bi-
rodalmi érdek vagy a politikai siker vágya hajtotta vol-
na, biztosan nem a hálaadás érzése lett volna az elsõ a
szívében. De abban, ami a külsõ szemlélõ számára a
legnagyobb tragédia volt, meglátta az emberszeretõ Is-
ten bölcsességét. Ebben sem a külsõ látszatot nézte, ha-
nem átérezte az emberek nyomorúságát, és a béke elfo-
gadásában meglátta annak lehetõségét, hogy megment-
sék emberek millióinak életét.”

A háború befejezését követõen „Károly nem fogadta
el azt az ajánlatot, hogy mondjon le a trónról és ennek
árán mentse meg családi vagyonát. »Sohasem fogok a
pénz kedvéért lemondani azokról a jogokról, amelyeket

Isten kötelesség gyanánt ruházott rám« – mondta. Ez a
döntése anyagi szükséget és számûzetést hozott számá-
ra. (…) Tudta ugyan, hogy nem sokat használ vele,
mégis sokszor közbenjárt a gyõztes hatalmak és a sem-
leges országok kormányainál. Segítséget kért az egyko-
ri birodalom kiéhezett, szenvedõ népe számára. Meg-
maradt személyes értékeit is pénzzé tette, hogy hajdani
országainak szükséget szenvedõ népét segítse. (…) Mi-

elõtt Magyarországról végleg távozni kényszerült,
meglátogatta õt Lorenzo Schioppa, a budapesti apostoli
nuncius. A találkozásról ezt írta: »Károly király és Zita
királyné… bibliai nagyságú személyiségek. Sok min-
dent láttam életemben, de sohasem fogom elfelejteni a
királyi pár távozását. Papi lelkem épült és gazdagodott
ezzel az élménnyel. Meg kellett állapítanom, hogy van-
nak még nagy lelkek, akik valóban keresztények. A ki-
rály emberfeletti nyugalommal fogadta sorsát, és ami-
kor együttérzésemet akartam kifejezni, õ vigasztalt en-
gem, mondván: Isten akarta, hogy így legyen.«

(…) Boldog Károly király életének példája azonban
éppen arra tanít, hogy minden emberi látszat ellenére is
bízzunk Istenben. Akkor emlékezünk méltón utolsó
apostoli királyunk koronázására, ha megújítjuk ma-
gunkban a közösségért vállalt felelõsséget és a bizalmat
a gondviselõ Istenben, aki a mi életünket is az örök bol-
dogság távlatában szemléli.” – fejezte be szentbeszédét
Erdõ Péter bíboros.

A szentmise végén Habsburg Károly, a boldog király
unokájának szavaiból megtudhattuk, hogy „a Magyar-
ország iránti vonzalomnak volt köszönhetõ, hogy a Fe-
renc József császár halála utáni egyetlen koronázási ün-
nepségre a háború viszontagságai ellenére is Budapes-
ten, Szent István koronájával került sor.”

A szentmisét követõen hagyományõrzõ katonai be-
mutatót tartottak a Szentháromság téren.

Czoborczy B. – Fotó: Thaler Tamás

Hagyományõrzõ bemutató a Szentháromság téren
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Gyerekeknek

L E L K I V I T A M I N O K

Elérkezett a február, a tél utolsó hó-
napja. Remélem, Te ezen a hideg télen
nem voltál beteg. Én sajnos ezt nem
mondhatom el magamról, a jéghideg ja-
nuári napokban menetrendszerûen el-
kaptam valamilyen vírust, így napokig
lázasan nyomtam otthon az ágyat.

De mit tehetünk a téli megfázások el-
len? Milyen gyógyszerek, gyógymódok
állnak rendelkezésünkre, hogy egészsé-
gesen átvészeljük ezt a nehéz idõszakot?
Én igyekszem már õsztõl különféle vita-
minokat szedni, amik talán erõsebbé te-
szik a szervezetet. A leghatásosabb talán
a C-vitamin, amely nemcsak a tabletták-
ban, hanem a különféle déligyümölcsök-
ben, a narancsban, citromban is benne
van. Ismerek azonban „lelki vitaminokat”
is. Például: B-vitamin (barátságosság),
D-vitamin (derû), E-vitamin (engedel-
messég), F-vitamin (figyelmesség), K-vi-
tamin (kedvesség), M-vitamin (megbo-
csátás). Érdemes használni ezeket a „vita-
minokat” is, hiszen a testi egészséghez el-
engedhetetlen a lélek egészsége is. Ve-
gyél be belõlük mindennap egy szemet!

De nem csupán a vitaminok segíthet-
nek betegség idején, hanem az imádság
is. Ilyenkor, februárban sokan felkeresik a
híres franciaországi kegyhelyet, Lourdes-
-ot, hogy a Szûzanyához fohászkodjanak

gyógyulásért. 1858. február 11-én a
Lourdes melletti Massabielle-barlangban
a szegény, tanulatlan, tizennégy éves
Bernadette Soubirous-nak megjelent a
Szûzanya, aki engesztelést és bûnbánatot
kért. A jelenések helyén fakadt forrásnál,
mely 120 ezer liter vizet ad naponta, kez-
dettõl fogva tapasztaltak csodás gyógy-
ulásokat. 1862-ben templomot kezdtek
építeni a forrás feletti sziklára, amely
1876-ra elkészült, és amelynek IX. Piusz
pápa bazilika címet és elõjogokat adomá-
nyozott. A barlangban Bernadette útmu-
tatásával elkészült a Szûzanya márvány-
szobra. A forrás mellett fürdõ épült.
Lourdes világhírû zarándokhely lett, aho-
va milliók zarándokolnak el engesztelni
és gyógyulásért vagy megnyugvásért
imádkozni.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben
kezdeményezte, hogy február 11., a
Szûzanya elsõ lourdes-i jelenésének
napja legyen a betegek világnapja. A
szent lengyel pápa maga is megtapasz-
talta a betegség gyötrelmeit idõskorá-
ban, pápaságának elején pedig az ellene
elkövetett merénylet után életveszélyben
volt. Bizonyára õ is élt a „lelki vitami-
nokkal” ezekben a nehéz idõszakokban:
merénylõjének szívbõl megbocsátott.

Kovács Péter

Bécsben a Pázmáneumban az 1956-os
forradalom és szabadságharc áldozataiért
bemutatott szentmisét A nõk szerepe
1956-ban címmel pódiumbeszélgetés kö-
vette december elején. Wittner Mária
1956-os szabadságharcos, volt ország-
gyûlési képviselõ, Földváryné Kiss Réka
történész-néprajzkutató, a Nemzeti Emlé-
kezet Bizottsága elnöke, Gróf Nádasdy
Borbála író, Ékes Ilona volt országgyûlési
képviselõ, az ERGO – Európai Regioná-
lis Szervezet elnöke és Kiss-Rigó László
püspök elmondták: a nõkön keresztül csa-
ládokat kell látnunk, vagyis az egész tár-
sadalmat. Fontos a sorsukat megismer-
nünk és e téren van még teendõnk. Az es-
ten Oprea Nikoletta zongoramûvész mû-
ködött közre, a pódiumbeszélgetést Var-
ga Gabriella, a Kõrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasa vezette.

A szentmisét bemutató Kiss-Rigó Lász-
ló püspök szentbeszédében így fogalma-
zott: a rendszerváltozásnak nevezett idõ-
szak elõtt Magyarországon az egyén és a
társadalom életét a bolsevik-ateista dikta-
túra nyomorította meg egyre kifinomul-
tabb módszereivel, az akkor nálunk Nyu-
gatnak nevezett társadalmakban, a vasfüg-
göny másik oldalán pedig egyre többet be-
széltek arról, hogy ott ugyan szabadság
van, de a fogyasztás diktatúrája legalább
olyan veszélyes az emberre. „Bennünket is
figyelmeztettek, hogy óvakodjunk ettõl.
Nem sikerült teljesen” – állapította meg a
szentmise fõcelebránsa. Most politikai
korrektségrõl, liberális gondolkodásról be-
szélnek, aminek köze nincs a valódi libera-
lizmushoz – folytatta.

A szentmisét követõ pódiumbeszélge-
tésen Földváryné Kiss Réka kiemelte:
„Amikor nõi sorsokról, nõi szerepválla-
lásról beszélünk, legalább annyira kell ar-
ról is szólnunk, hogy itt családokról van
szó a forradalom napjaiban és a megtorlás
idõszakában. Az a 26 ezer ember ugyanis,
aki ellen ’56 után valamilyen bírósági el-
járás indult, 26 ezer családot jelent: édes-
anyát, feleséget, gyermeket. És ha arra
gondolunk, hogy a börtönbüntetések és
kivégzések mellett nagyon sokszor olyan
mellékbüntetések jelentkeztek, mint a tel-
jes vagyonelkobzás, akkor képzeljünk el
egy olyan családot, ahol a férj börtönben
van, lefoglalják a család vagyonát, és a
két-három kisgyermekkel ottmaradt
édesanyának ilyen körülmények között
kell helytállnia. Amikor tehát nõi sorsok-
ról beszélünk, a magyar társadalom egé-
szét kell látnunk.”

A Magyar Asszonyok Érdekszövetsé-
ge már a megalakulása évében, 2001-ben

megtartotta az elsõ ’56-os témájú konfe-
renciáját, ezzel vette kezdetét a kutató-
munka. Mivel elég rossz egészségi álla-
potban volt sok ’56-ot megélt asszony, a
huszonnegyedik órában kezdték el az
életútinterjúkat összegyûjteni, amibõl
2006-ban megszületett az Asszonysor-
sok – Ötvenhatos élettörténetek elemzé-
se címû kötet. „A nõk ritkán szerepelnek
a történelemben, pedig mindig ott van-
nak és teszik a dolgukat csendben, a hát-
térben. Fontos megismerni ezeket a sor-
sokat” – jegyezte meg Ékes Ilona, és
hozzátette: a mai napig sok elfojtás van a
családokban ezzel kapcsolatban, nemrit-
kán csak nehezen tudták rávenni az
asszonyokat, hogy beszéljenek, s ha meg
is tették, sokan közülük álnevet használ-
tak, mert még mindig féltek.

„Lehet, hogy azért, mert karmeliták-
nál nevelkedtem, de én soha nem fél-
tem” – kapcsolódott Ékes Ilona szavai-
hoz Wittner Mária, majd név szerint
emlékezett meg egykori „döbbenetes
sorsú” nõi rabtársairól. „Ha mi, az élõk
nem tesszük helyre a hazugságokat és
nem védjük meg az ártatlanok becsüle-
tét, akkor más nem fogja megtenni he-
lyettünk. Én azért maradtam életben,
hogy ne hallgassak” – mondta a meg-
hurcolt szabadságharcos, majd fájó em-
lékeibõl felidézte, hogy amikor valakit
kivégzésre vittek, az a folyosón mindig
bemondta a nevét és üzent. „Csak azt
nem tudtuk, hogy ki fogja átadni… ma-
rad-e valaki életben, aki átadhatja…”
Megjegyezte: szabadult egykori férfi és
nõi rabtársai közül is sokan elmentek
már. „Amikor lépdel az ember a kopor-
sók után, úgy érzi, hogy belõle is el-
megy egy darab…” – fogalmazta meg
érzéseit Wittner Mária.

Gróf Nádasdy Borbála 1957-ben, 17
évesen hagyta el Magyarországot. Rövid
ideig Ausztriában élt, majd Párizsban te-
lepedett le és néhány évvel ezelõtt haza-
költözött. A többkötetes író a bécsi pódi-
umbeszélgetésen elmondta, hogy amikor
Nyugaton a magyar forradalomról be-
szélt, nem hittek neki, azt mondták, túl
élénk a fantáziája. Otthon is úgy tapasz-
talja, hogy az évekig eltitkolt igazságot
sokak elõtt még mindig homály fedi. A
nõkrõl szólva leszögezte: a nõ a család, és
amilyen a család, olyan a társadalom.
Nagy tapsot váltott ki ezzel a, forradalom-
ra utaló kijelentésével: „Nagyon büszke
vagyok arra, hogy ehhez a néphez tarto-
zom, amelyik ezt véghezvitte. Mert ilyen
nem volt több és nem is lesz.”

Varga Gabriella
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Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (27 . )

Megalapozatlan ígéretek! Aki valame-
lyest is járatos a modern pszichológiában,
fõleg a Freud által kidolgozott pszichoa-
nalízisben, az azonnal látja, hogy
Hubbard elsõsorban a freudi magyaráza-
tokat egyszerûsíti le, és próbálja számító-
gépes hasonlatokkal kifejezni. Ugyanak-
kor a hipnózist is használja. Komoly pszi-
chológusok és pszichiáterek vitatják ma-
gának a pszichoanalízisnek és a hipnózis-
nak a hatékonyságát, de semmi esetre
sem tartják alkalmasnak ezeket minden
pszichikai zavar gyógyítására. Milyen ve-
szedelmet rejt tehát magában a pszichoa-
nalízisnek a leegyszerûsített és minden-
hatónak feltüntetett formája! Ez a leegy-
szerûsítés csalja meg az embereket! Ha
valóban minden ilyen egyszerû, mint
ahogy ez tudományos köntösbe öltözte-
tett, valójában áltudományos könyv hir-
deti, akkor ki kell próbálni. Mindenki
egészséges, jól mûködõ egyénné válhat.
Hubbard tesz ugyan megjegyzést arra
nézve, hogy vannak szervi betegségek is,
azonban ezekrõl semmi továbbit nem
mond, sõt lekicsinylõ megjegyzésekkel
illeti a pszichiátereket. Állítja, hogy két-
százhetvenhárom esetet vizsgált és gyó-
gyított meg, de egy szóval sem fejti ki,
hogy milyen esetekrõl van szó, és milyen
kontrolleljárásokat alkalmazott, amelyek
egyértelmûen bizonyítják tételét.
Hubbard és a Szcientológia kiadványai
egyébként is tele vannak adatokkal, táblá-
zatokkal, amelyek pontos forrásait azon-
ban nem közlik, és így állításukat sem le-
het ellenõrizni. Az a céljuk, hogy az olva-
sót meggyõzzék a dianetika feltalálójának
rendkívüli képességeirõl, a módszerek si-
kerérõl, követõinek rohamosan növekvõ
számáról.

Hubbard számára az ember csak kísér-
leti alany. Számára az emberek tárgyak,
játékszerek, akikkel veszedelmes kalan-
dokba lehet bocsátkozni. Hogy milyen
végzetes tétekre megy ki a játék, csak egy
példát szeretnék megemlíteni. Hubbard,
amikor el akarja fogadtatni az olvasóval
az engramok keletkezésére vonatkozó
feltevést, vagyis azt, hogy az öntudatlan
fájdalom pillanataiból származik az
összes pszichés természetû mentális és
testi zavar, azt ajánlja, hogy õ maga gyõ-
zõdjék meg az állítás igazáról: „Ha érdek-

li, kísérletet tehet, vagyis keressen egy
embert, hozza öntudatlan állapotba,
okozzon neki fájdalmat, és adjon neki va-
lamilyen információt. Bármilyen infor-
mációt kapjon is, a dianetika technikájá-
val is felkutatható. E kísérletet elõvigyá-
zatosan kell lefolytatni, mivel e módszer-
rel õrületbe lehet kergetni az illetõt.”

Megdöbbenve kérdezzük: milyen em-
berképe van annak, aki ilyen ajánlatokat
tesz a nagyközönségnek szánt kiadványá-
ban? Több esetben fel is merült a gyanú,
hogy a szcientológia „kliensei” megbo-
londultak vagy sajnos öngyilkosságot kö-
vettek el.

Mario Di Fiorino olasz pszichiáter,
egyetemi elõadó, több esetben mint bíró-
sági szakértõ mûködött a Szcientológia
Egyházzal kapcsolatos perekben. Tapasz-
talatai alapján hívja fel a figyelmet arra,
hogy a dianetika az engramok kiemelésé-
vel szuggesztív technikákat alkalmaz. A
preclear (tanuló) az auditor szuggesztív
befolyása alá kerül, Hubbard maga is sür-
geti, hogy a terápia megkezdésekor a pá-
cienst a hipnózis állapotába kell helyezni,
akinek a szemét csukva kell tartania.
Ugyanakkor Hubbard tagadja, hogy a
dianetika hipnózist alkalmazna, ami ezek
szerint azt jelenti, hogy nincs fogalma a
hipnózisról, vagy pedig tudatosan nem
mond igazat.

De Fiorino leírja egy 18 év óta házas
asszony esetét, aki a dianetikai tanfolyam
végén kijelentette férjének, hogy most
végre nagyon boldog, és el kell utaznia
Koppenhágába, ahol a szcientológia
egyik központja mûködik. Majd hozzá-
tette, hogy köztük mindennek vége, mert
felfedezte, hogy kik az elnyomói, akik
nem engedik meg, hogy boldog lehessen.
18 év óta a férje és elõtte pedig az anyja
volt. Nem véletlen esetrõl van szó, hanem
a kodifikált magatartások egyikérõl, ame-
lyek fõleg az „elnyomó” családtagokra
vonatkoznak. A dianetika tanítása szerint,
az elsõ engramokban döntõ szerepe van
az anyának és az apának. Ha pedig az
engramtól való megszabadulás nélkülöz-
hetetlen a boldogsághoz, akkor érthetõ,
hogy miért lázadnak fel oly könnyen a
szcientológia követõi a szülõk, a családi
kötelék ellen.

János atya Londonból

A pódiumbeszélgetésen részt vett Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök is

MISEBUSZ KÁRPÁTALJÁN

A Kígyóson élõ hívõk ezentúl ingyen, kényelmesen és idõben juthatnak el a vasár-
napi szentmisére, hiszen a beregszászi egyházközség kezdeményezésének köszönhe-
tõen a szomszédos községben élõket misebusz szállítja templomba. A kis település
lakosságának nagy része református. A katolikusok eddig stoppal, ismerõssel vagy
menetrend szerinti busszal érkeztek az ünnepi szentmisére. Elmondásuk szerint an-
nak a járatnak nincs pontos indulási idõpontja, ezért azt gyakran lekésték. Még na-
gyobb gondot jelentett a szentmise utáni hazajutás, hiszen abban az idõpontban sincs
rendszeres buszjárat. Az egyházközség tervei szerint a jövõben a nagyberegiek és
más, katolikus templommal nem rendelkezõ hívek számára is biztosítja az ingyenes
beutazás lehetõségét. (Munkácsi Egyházmegye)
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Lehetett volna igazságügyi minisz-
ter, irányíthatta volna az ország rend-
jét, biztonságát, hiszen érdekelte a
közélet, jogot végzett, ügyvédi vizsgát
tett. Szakcikkei, közgazdasági tanul-
mányai tanúsítják, a gazdasági ügyek-
hez is értett. (Igaz, a saját gazdasága
döcögött, a birtokát adósságok terhel-
ték.) Nyelvtudása – a német anyanyel-
ve mellett megtanult szlovákul, latinul,
olaszul, angolul, franciául és persze
magyarul is –, rendszeres tanulmány-
útjai, külföldi utazásai, más országok-
ban szerzett ismeretei alkalmassá tet-
ték volna a külügyek intézésére. És kö-
vetkezhetne még néhány szakterület,
amelyen jól szolgálta volna Magyar-
országot a 200 évvel ezelõtt, 1817. feb-
ruár 7-én, a felvidéki Homonnán szü-
letett Trefort Ágoston. De õ csak má-
sodszori felkérésre vállalta el a mi-
niszterséget, hogy aztán közel 16 évig,
1872 szeptemberétõl haláláig irányít-
sa a vallás- és közoktatásügyeket. Rá-
adásul közben még több mint két évig
földmívelés-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter is volt. Miniszter – a la-
tin eredetû szó jelentésének megfelelõ-
en ’szolga, segítõ, elõmozdító’.

Trefort Ágoston nevéhez fûzõdik a
népiskolai hatóságokról, valamint a
középiskolákról szóló törvény, és neki
köszönhetõ az is, hogy kötelezõ tan-
tárgy lett a népiskolákban a magyar
nyelv. Sokszor hangoztatta: „az ember
a legnemesebb tõke”. Egyik beszédé-
ben így fogalmazott: „Mint közokta-
tásügyi miniszter: öntudatosan mozdí-
tom elõ a tudományt, a szakismerete-
ket s a mûvészetet, mert azok – ha nem
kizárólagos, de mindenesetre hatal-
mas tényezõi a modern államnak és
társadalomnak”. A népoktatás legfõbb
feladatának a nép erkölcsi és értelmi,
egészségi és gazdasági állapotának ja-
vítását tartotta. Ezért minden lehetsé-
ges fórumon szót kért és támogatókat
keresett a népiskolák mûködtetéséért,
a néptanítók felkészítéséért, a lányok
oktatásáért, a nõnevelésért. Tisztában
volt azzal, hogy: „az elemi oktatás te-
rén a nõknek minél nagyobb tért kell
nyitni, s ez nemcsak pedagógiai, ha-
nem igen messze ható társadalmi kér-
dés is...”

Minisztersége idején több egyetemi
épület is elkészült, jelentõs szerepe
volt a rabbiképzõ intézet létesítésében,
a Zeneakadémia megnyitásában, sokat
tett a mûemlékvédelemért, így például
a kassai dóm, a budai Mátyás-temp-
lom, a visegrádi és vajdahunyadi vár
restaurálásáért. De fontosnak tartotta
a képzõmûvészet támogatását, a mûvé-
szeti iskolák megszervezését, a fiatal
tehetségek képzését, a mûtárgyvédel-
met, a könyvtárügyet, a bölcsészkép-
zést, a természettudományok, összes-
ségében a tudományok felvirágoztatá-
sát. A Magyar Tudományos Akadémia
elnökeként – az 1886. május 9-én tar-
tott ünnepi beszédében – így fogalma-
zott „Ha tehát Magyarország fennál-
lását biztosítani kívánjuk, ha el akar-
juk érni, hogy a magyar elem mérvadó
s uralkodó maradjon: a nemzetnek a
kultúra magasabb fokára kellene
emelkedni; vagyis a tudománynak ná-
lunk is azon helyet kell elfoglalnia, a
mely megilleti: azaz hatalommá kell
válnia.”

Trefort Ágoston tisztában volt azzal:
az õ munkája „csak” szolgálat. Vissza-
emlékezésében arról is írt, egy-egy kor-
ból csak a tudomány, a mûvészet nagy-
jainak neve marad fenn, elõbb-utóbb rá
sem fog senki emlékezni. Ebben téve-
dett. Iskolákat, köztereket, díjat nevez-
tek el róla, és ez a néhány sor is azt bi-
zonyítja, emlékezünk rá – a miniszterre,
a példás szolgára.

Filip Gabriella

A MINISZTER

A München közelében
élõ Kucsera János már jó
ideje fájlalta, hogy „új ha-
zájában” ugyan nagyon
sok magyar, illetve ma-
gyar vonatkozású emlék
található, de errõl a Buda-
pesten megjelent úti-
könyvek mélyen hallgat-
nak. Így aztán – miután
nyugdíjba ment – szabad
idejét a bajorországi ma-
gyar emlékek felkutatásá-
nak és számbavételének
szentelte. Amint egy rá-
dió-interjúban elmondta,
a Magyarországnál vala-
mivel kisebb kiterjedésû
német szövetségi tarto-
mányt keresztül-kasul be-
járta és a látottakból több
mint három évig tartó
szorgos munka eredmé-
nyeképpen egy csaknem
kétszáz oldalas könyv ke-
rekedett ki „Tíz évszázad
magyar emlékei Bajoror-
szágban” címmel. Az úti-
kalauz mintegy kilencven
százaléka magyar vonat-
kozású, míg a fennmara-
dó rész többnyire utalás
közismert bajorországi
személyekre, események-
re, kiemelkedõ építészeti
és mûvészeti alkotásokra.
A szerzõ, Kucsera János,
pontos áttekintést is ad a
magyar–bajor kapcsolat-
ról, amely még a honfog-
lalást követõ idõkre nyú-
lik vissza, és amelyet az
elsõ magyar király, az
idõközben szentté avatott
I. István és a bajor földrõl
származó Gizella házas-
sága alapozott meg. Így
aztán szinte magától érte-
tõdött, hogy Gizella – aki
Szent Henrik német-ró-
mai császár testvére volt
–, özvegyként visszatért
szülõföldjére és egy
passaui kolostor apátnõ-
jeként fejezte be földi pá-
lyafutását. De késõbb is

számos kötelék fonódott
a Bajorország felett csak-
nem ezer éven át uralko-
dó Wittelsbach család és
a magyar királyok között.
Elég, ha az egyik legnép-
szerûbb magyar király-
nét, Ferenc József nejét,
Erzsébetet említjük, aki
1854-ben menyasszony-
ként Passauból egy dunai
hajón indult bécsi eskü-
võjére. Kucsera János
azonban nemcsak a rég-
múlt emlékeit tárja olva-
sói elé, hanem az idõköz-
ben szintén boldoggá
avatott Gizella vörös
márványból készült sírjá-
nak bemutatása után fel-

hívja a figyelmet arra a
szerényen meghúzódó
kétnyelvû bronztáblára
is, amely a második vi-
lágháborút követõ évek-
ben ugyancsak Passauban
létesült magyar mene-
külttábor és az ezen belül
mûködõ magyar gimnázi-
um emlékét idézi. A „Tíz
évszázad magyar emlékei
Bajorországban” címû
könyvbõl megtudja az ol-
vasó, hogy a legtöbb ma-
gyar, illetve magyar vo-
natkozású emlékkel a ba-
jor fõváros büszkélked-
het. München a XIX. szá-
zad második felében az
akkor modern festészet
egyik fellegvára volt és

ezért számtalan fiatal ma-
gyar mûvészt is vonzott.
Kucsera János több olda-
lon át ismerteti azoknak
az idõvel nemzetközi hír-
névre tett magyar festõk-
nek a nevét Munkácsy
Mihálytól Rippl-Rónai
Józsefen át Fényes Adol-
fig és Csontváry Kosztka
Tivadarig, akik Mün-
chenben tanultak, illetve,
mint Benczúr Gyula pél-
dája is bizonyítja, tanítot-
tak is a város képzõmûvé-
szeti fõiskoláján. Az alig-
hanem legértékesebb ma-
gyar emlékekkel a Bajor
Állami Könyvtár rendel-
kezik. Mátyás király kö-
zel kétezer kötetet szám-
láló könyvtárából ugyan-
is nyolcat Münchenben
õriznek. Ezek a páratlan
szépségû, pergamenre
rögzített kéziratok képez-
ték a XVIII. században a
Wittelsbach család kó-
dexgyûjteményének elsõ
darabjait. Noha a máso-
dik világháborút követõ-
en, valamint az 1956-os
szabadságharc vérbe foj-
tása után Münchenben te-
lepedett le a legtöbb ma-
gyar, és ez a város lett a
kommunista rendszerrel
szemben álló emigráció
egyik központja, a leg-
több magyar utcanévvel a
szerzõ mégis Nürnberg-
ben találkozott, számuk
eléri a tizenegyet. Ku-
csera János arra is gon-
dolt útikalauza összeállí-
tásánál, hogy térképekkel
is segítse az eligazodást.
A kötetet több mint ötven
oldalnyi fénykép egészíti
ki. Ezek igencsak szemlé-
letesen tárják az olvasók
elé mindazokat a magyar
emlékeket, amelyek a
most megjelent könyvben
szerepelnek.

Vincze András

M O S O L Y G Ó N Õ V É R

M A G Y A R E M L É K E K
B A J O R O R S Z Á G B A N

A SZABADÍTÓ

EMLÉKEZÉS
Felejteni csak könnyû szívvel lehet.

Arról jut ez eszembe, hogy az év elsõ
napjaiban nézegettem a naptáramat, és
abban február 25-énél azt olvasom,
hogy „a kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja”. A magyar Ország-
gyûlés 2000-ben nyilvánította emlék-
nappá ezt a napot, amelyen 1947-ben a
megszálló csapatok elhurcolták Kovács
Béla nemzetgyûlési képviselõt.

És még ki mindenkit? Elõtte és utána.
Szinte minden magyar család többnyire
élõszóban megõrzõdött legendáriuma õriz
hátborzongató történeteket. Sírok között
sétáló hátramaradottak, nem gyógyuló se-
beket hordozó idõs emberek közül sokan
máig csak megrendülten, sírva vagy felin-
dultan tudnak beszélni a szörnyûségekrõl.
Mindannyiunknak van ilyen ismerõse,
mert nem néhány embert ért atrocitás.
Egy egész országot (és a világon még szá-
mos további országot) gyötört meg ez a
diktatúra is. Nagyszüleim és szüleim nem-
zedékébõl sokan iszonyú kínzásokat szen-
vedtek, a mi generációnk csak gyöngébb
idegzetében hordja örökségként az elõdök
átélt kínját, rettegését, a hajnali csengõ-
szóra összeránduló izmokat.

Felejtsd el! – mondogattam sokáig
szegény édesanyámnak, akinek ugyan
nem volt része fizikai erõszakban, de az
átélt félelmek és a hosszú idõre állandó-
sult aggódás meggyötörte az idegrend-
szerét. Felejtsd el! – mondogattam, pe-
dig tudnom kellett volna, hogy ez aka-
ratlagosan nem mûködik. Aki felejteni
akar, az csak egyre mélyebben vési be a
szörnyû emlékképeket. Orvosok, ideg- és
elmegyógyászok a megmondhatói, hogy
a magyar nemzet megrendült egészségi
állapotáért milyen mértékben felelõs –
az átélt szörnyûségeket követõen – a fe-
lejtés kényszere is. Az internáló táborok-
ból, a börtönökbõl és kihallgató szobák-
ból szabadultak többségével aláírattak
egy nyilatkozatot: ha bárkinek beszélnek
a velük történtekrõl, tíz év további bör-
tönnel sújthatják õket. Sokan évtizede-
kig nem mertek beszélni a feleségük-
nek-férjüknek sem az átélt borzalmak-
ról, amelyeket a hatalom államtitokká
nyilvánított. A kibeszéletlen fájdalom és
félelem még tovább kínozta õket.

Ma inkább azt mondanám édesanyám-
nak – ha még mondhatnám: mesélj róla.
Mondd el, amit átéltél! Nem az erõltetett
elfojtás, nem a szándékolt felejtés, hanem
éppen az emlékezés az, ami felszabadít. A
rémálmok és a bosszúvágy eluralkodása
alól. Az emlékezés teszi élhetõvé az életet,
könnyebbé a szívet, ha furcsán hangzik is:
éppen az emlékezés által leszünk majd ké-
pesek idõvel a természetes felejtésre.

Az idei emléknapon is alighanem so-
kan idézik majd fel rettenetes élményei-
ket, az állandósult rettegést, a teljes ki-
szolgáltatottság létélményét.

Persze sokan vannak, akik mindmáig
lepecsételve hordják magukban keserves
emlékeiket, immár saját maguk nyilvánít-
ván szigorúan titkossá azokat. Talán azért
is, mert van abban valami félelmetes, hogy
a kommunista diktatúra rémtettei miatt a
rendszerváltozásnak nevezett politikai át-
rendezõdés óta eltelt több mint negyed év-
század során alig-alig vontak felelõsségre
valakit is. Hogy ennek mi lehet az oka? –
jó volna, ha egyszer végre errõl is ejtené-
nek néhány szót az emléknap táján magas
rangú ügyészek, bírók, politikusok. – Ta-
lán már ez is felszabadítólag hatna azok-
ra, akik még mindig összeszorított szájjal
hallgatnak arról, ami velük történt. Be-
szélni kell a történtekrõl. Az emlékezés
akár lelkiismeret-vizsgálatra is késztetheti
a még élõ tetteseket, a rémségek elszenve-
dõit pedig megszabadítja fájdalmas terhe-
iktõl. Ne tartsuk a tudattalan robbanásve-
szélyes sötétjében a nem is oly régi ször-
nyûségek emlékeit.

Kipke Tamás

Korábban az egyházi
hivatások statisztikájára
az volt jellemzõ, hogy a
szerzetesnõvérek száma
általában a papok számá-
nak többszörösét tette ki.
Az utóbbi években meg-
lepõ változás volt tapasz-
talható. A nõvérhivatások
száma világszerte elég
nagy mértékben csökken-
ni kezdett. Ennek okát
már évtizedekkel ezelõtt
abban látta egy német
szerzetes nevelõ, hogy
míg valamikor, a közép-
korban egy fiatal lány
számára kolostorba lépni
azt jelentette, hogy ki-
nyílt számára a világ, ma-
gas fokon tanulhatott, al-
kothatott, addig manap-
ság az érvényesülésének
sok útja nyílik számára, a
szerzetesélet inkább be-
zárja a lehetõségeket,
semmint kitárhatná. Jel-
lemzõ a szerzetesnõk há-
zának zárda elnevezése.

Ennek a vélekedésnek
ellentmondani látszik egy

tudós és mosolygós, sõt
gyakran és sokat nevetõ
német ciszterci nõvér
életalakítása nagy miszti-
kusok nyomában. Igaz, a
helftai kolostorban most
csak tizenkét nõvér alkot-
ja a közösséget, de sokat
mond, hogy a nyolc örök-
fogadalmas nõvér négy
növendéket vonzott az el-
múlt években.

Ugyancsak érdemes
megismerkednünk az
életvidám Pauline nõvér-
rel, aki 24 éves koráig
Anna keresztnevére hall-
gatott, kiváló tanult fizi-
kusként dolgozott. Pauline
nõvér a nagy múltú Helfta
kolostorba lépett. A nõ-
vérek imakórusában fel-
tûnõ jelenség, egyszerû
civil ruhájában. Talán a
környezõ parkból tévedt
ide séta közben? Õszintén
kereste a helyét. Évekig
próbálta fizikusként meg-
találni hivatását, de
visszahúzta a nõvérhiva-
tás. Keret nélküli szem-

üvege, szõke, rövid haja
ma is fiatalos arcát 31
évesen is modern jelen-
séggé teszi. Hát még az,
hogy figyelemre méltó
írásait teszi közzé a ma
divatos közlési módokon.
A fiatalok számára ide-
gen világról mondja el ta-
pasztalatait.

Pauline nõvér egysze-
rû szobájában az íróaszta-
lán áll az a harminc centi-
méteres feszület, amelyet
édesapja faragott az ott-
honukhoz közeli erdõ fá-
jából. Sok könyve közül a
legtöbb fizika-matemati-
ka szakkönyv, de regé-
nyek, varrást tanítók is
vannak köztük. Most Ter-
ry Pratchett: Igazi könyv-
moly vagyok címû köte-
tét olvassa. „Alig lehet le-
tenni” mondja nevetve.
De hát imádkozni és taní-
tani is kell. Hogy meg-
nyíljék a világ és az ég. És
vonzó hivatást kövessen
az, aki megkapta.

Rosdy Pál
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GYÓGYÍR A DEMOGRÁFIAI BAJRA

Egy sikeres magyar populáció modellje

Három gyermekem közül a két na-
gyobb gimnazista a nyolcosztályos Bu-
dai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban.
Osztályaik demográfiai statisztikáját fi-
gyelve nagyszerû eredményt könyvelhe-
tünk el: a 37 fõs osztályt látogató diákok
családjai családonként átlagosan három
gyermeket nevelnek (azaz a családon-
kénti gyermekszám számtani átlaga:
3,0). A matematikai eredmény mögött
fõleg három-, de több két-, négy-, öt, sõt
hatgyermekes családot látunk. Akad
egygyermekes is, igaz csupán egy-kettõ.

E jelenség kardinális jelentõséggel
bír nagyobb összefüggéseiben nézve. A
magyarországi termékenységi ráta
2015-ben 1,44 volt, azaz egy nõ életé-
ben a statisztikai átlagot tekintve ennyi
gyermeket hozott világra. Ez elmarad a
2,1-es arányszámtól, amely a generáci-
ók létszámának szinten tartásához szük-
séges. Azaz két gyereknél több, vagyis
három lenne az egy magyar nõre esõ
ideális szám. Nos, mivel itt ennek töme-
ges elõfordulásával találkozunk, hiszen
az iskolát látogató mintegy ezer diák
családjára érvényes az átlag, érdemes
elidõznünk a szentimrés családok vizs-
gálatával, hogy õk hogyan csinálták, ne-
kik hogyan sikerült.

De induljuk egy kicsit távolabbról. A
demográfusok rendszeresen megállapít-
ják: Magyarországon alacsony a gyer-
mekvállalási kedv, és nincs ez másképp
az Európai Unió egészét tekintve sem.
Sõt, az eredeti nyugat-európai lakosság
gyermekvállalási kedve sokkal rosszabb
a statisztikákban megjelenõ adatoknál,
hiszen az ország népességére vonatkozó
német, brit vagy francia adatokat javítja
a bevándorlók sokasága és a más kultú-
rákból érkezõ migránsok élénkebb gyer-
mekvállalási kedve. Egyszóval az erede-
ti lakosság nõirõl elmondható: egyre ke-
vesebb gyermeket vállalnak. Tudjuk, az
általuk hangoztatott, az anyagi biztonság
iránti aggodalom indoka nem állja meg a
helyét. Az Európai Unió polgárai a Föld,
sõt a mindenkori civilizáció egyik leg-
jobb anyagi körülményeinek örvende-
nek. A demográfusok indoklásában a kö-
vetkezõ okokat olvashatjuk: a jelenség a
születésszabályozás tudatos alkalmazá-
sára, a fennálló életközösségek instabili-
tására, az elsõ gyermek vállalása idõpont-
jának kitolódására vezethetõ vissza. Ezek
indokoló jelenségek, de nem valódi okok.
A valódi okok lelki természetûek: az indi-
vidualizmus, a kényelem, az önfeláldozás
hiánya, az individuumok életfelfogása, az
élet értelmérõl alkotott képük.

A makacs cél

Ami közös az általunk vizsgált
szentimrés populáció családanyáiban és
családapáiban – korábban lányokban és
fiúkban –, hogy családot akartak, gyere-
keket akartak: sõt nagycsaládot akartak.
Ez a vágy még gyerekkorukban alakult
ki saját családjaikban. Az õ gyerek- és
fiatal felnõtt fejükben nem az anyagi jó-
lét, a karrier, a siker volt az önmagáért
való cél (ezek legfeljebb eszközként
szerepeltek), a legfõbb cél, a családi
szeretetközösségben élt élet volt. Ezen
emberek életét a kereszténység határoz-
za meg: hívõ, hitüket gyakorló embe-
rekként tudják: az életet az Istentõl kap-
tuk azzal a céllal, hogy a ránk bízott ta-
lentumokat legjobb tudásunk szerint ka-
matoztassuk, az életünket meghatározó
hivatás szerint, másokért éljünk, Isten
akaratát és a szeretet parancsát követve.
A szeretet pedig természeténél fogva
nem lehet magányos, hiszen lényege
szerint mások felé irányul, közösséget,
mikroszinten családot teremt. A keresz-
tény életvezetés tudatos tevékenység,
semmiképpen nem a véletlen generálta
e családok eredményeit. E családanyák
és családapák fiatal lány és fiú koruk-

ban a bõrükön érezték a külvilág család-
ellenes tendenciáit, és makacs céljukat,
a keresztény családi életközösség meg-
teremtését szem elõtt tartva, az ezzel el-
lentétes irányokat és helyzeteket kike-
rülve alakították életüket.

A bevált recept, avagy
a követendõ példa

Nos, itt az ideje, hogy pontról pontra
elemezzük e jól mûködõ családmodellt.

Elõször is vizsgáljuk meg, kikbõl
lesznek a szülõk. A gimnázium oktatási
színvonalát és tanulóinak tanulmányi
eredményeit tekintve budai elitgimnázi-
umnak számít, ugyanakkor az ide járó
családok anyagi helyzetét tekintve szé-
les a paletta. A kifejezetten magas kere-
setû, multinacionális cégnél vezetõ be-
osztású közgazdász, gyárigazgató, ügy-
véd, vendéglátó-ipari vállalkozó, banki
vezetõ, sikeres építész, médiaszemélyi-
ség, népszerû mûvész mellett ott a ta-
nár, tanító, köztisztviselõ, védõnõ, álla-
mi szférában dolgozó orvos, vasutas,
szobafestõ, postai alkalmazott is. Szó-
val a család, nagycsalád nem pénzkér-
dés, de kétségtelenül pénz is kell hozzá.
Az idejáró családok lányai, fiai tovább-
tanulásuk, leendõ hivatásuk megválasz-
tásánál is természetesen szem elõtt tart-
ják leendõ családjaikban betöltendõ
szerepüket. Jól tudják, a hagyományos
családmodell nem azért alakult ki, mert
a férfi uralkodik a nõn, mert a nõ úgy-
sem alkalmas a férfi által munkahelyén
végzett feladatok ellátására. Tudják: a
gyermeknevelés nyugodt környezetet,
idõbeli rendelkezésre állást kíván. En-
nek elõdleges letéteményese az anya,
aki – fõleg gyermekei kisebb korában –
nyilvánvalóan nem vállalhat õt túlságo-
san igénybe vevõ foglalkozást, ezért a
család megélhetése sem épülhet elsõ-
sorban rá. A családapák tisztában van-
nak vele, hogy az anyákhoz hasonlóan a
családnak ajándékozzák önmagukat, a
család anyagi biztonságának megterem-
tésében pedig õk a meghatározóak.

Az anyagi kérdések másik fontos
pontja a megfelelõ méretû ingatlan, ahol
a nagyobb család él. A szentimrés csalá-
doknál e téren is széles a paletta: a budai
zöldövezeti családi háztól a peremkerü-
leti vagy városon kívüli családi házon át
a belterületi nagyobb társasházi lakásig
bezárólag sok minden elõfordul. Ezen
ingatlanokhoz a házasságkötéskor ren-
delkezésre állt elsõ ingatlan bõvítésével,
cseréjével jutottak a családok. A házas-
ságkötéskor pedig mindenképpen szá-
míthattak a szélesebb család támogatásá-
ra, hiszen a nagycsaládi összefogás ered-
ményeképpen legtöbbjüknek volt hova
költözniük fiatal házasként. Szüleik
ugyanis tudták, a lakás a családalapítás
feltétele. Mindent megtettek azért, hogy
gyermekeiket segítsék ebben. Szüleik
természetesen nem váltak el, hogy meg-
takarításaikat még gyermekeik otthon
töltött évei során saját különlakásaikra
fordítsák. Az általunk vizsgált családok
is tudatában vannak annak, hogy megta-
karításaikkal segíteniük kell gyermekei-
ket az otthonteremtésben.

A következõ fontos kérdés a családot
alapítani szándékozó fiú és lány életko-
ra. A keresztény életvezetés elvárja,
hogy a fiúk és lányok tisztán, azaz má-
sokkal történõ nemi érintkezés nélkül
menjenek a házasságba. A szexualitás a
házasság ajándékai közé tartozik, olyan
zálog a két házastárs között, amely kizá-
rólagosságával még jobban megpecséte-
li életre szóló szentségi szövetségüket.
Ez a tény a hormonális szempontból for-
rongó és nyugtalan helyzetben lévõ fia-
talokat a házasság általi nyugvópont
megtalálására sarkallja. E fiatalok tehát
tanulmányaik közben vagy azok befejez-
tével, húszas éveik elején vagy közepén

kötnek házasságot, hogy 30. születés-
napjuk elõtt már több gyermeknek is éle-
tet adhassanak. A család, nagycsalád ter-
mészetesen sok érzelmi és fizikai energi-
át, türelmet is igényel. Ebben az életkor-
ban ebben nincs hiány. A családi élet
szervezésekor legtöbbjük – szintén a
szeretetteljes családi kötelékeknek kö-
szönhetõen – természetesen számíthat-
nak a nagyszülõk segítségére, akik szin-
tén életük értelmét látják gyermekeik és
unokáik boldogulásában. A nagyszülõk
pedig hajlott korukban, hanyatlott egész-
ségi állapotukban teljesen természetesen
számíthatnak e segítség viszonzására. A
család fejlõdéséhez, annak tagjai igénye-
inek, szükségleteinek felismeréséhez
nyugodt, stabil légkörre van szükség.
Ennél fogva a gyakori költözések, mun-
kahelyváltások vagy a családot megter-
helõ más túlzó körülmények ártanak e
stabilitásnak.

Tiltott zónák nõk részére

Ahhoz, hogy e fent leírt, a társadalom
egésze szempontjából is rendkívül érté-
kesnek ítélt siker elérésére képesek le-
gyenek a fiatalok, céltudatos életvezeté-
sük során ki kell tudniuk kerülni a társa-
dalmunkban elõforduló sok csapdát.
Mivel a család szempontjából az anya
szerepe még meghatározóbb, érdemes
sorra vennünk azokat a tiltott zónákat,
amelyeket egy nõnek családalapítás
elõtt ki kell kerülnie. Diáklányként ter-
mészetesen meg kell találnia, hogy a
családanya szerepen túl mi még az õ hi-
vatása, mire kapott a Teremtõtõl talen-
tumot. Fiú társaihoz hasonlóan mindent
meg kell tennie, hogy a lehetõ legjob-
ban elsajátítsa szakmáját. Ugyanakkor
férfi társaival ellentétben rugalmasabb-
nak kell lennie a munkaerõpiacon, ép-
pen abból adódóan, hogy a gyerekneve-
lés miatt évekre kikerül onnan, majd új-
ra visszatér. E rugalmasság eléréséhez a
nõknek törekedniük kell arra, hogy
szakmai végzettségeik többfélék legye-
nek, azaz egy nagy mûveltségi terület
köré csoportosuló többféle szakmai
végzettséget is megszerezzenek. Itt sem
szabad szem elõl téveszteni a tovább-
képzés, önképzés elvárását sem, amely
a mai munkaerõpiac összes szereplõjére
érvényes. Nem szabad viszont idõben
hosszúra nyújtani a tanulmányi éveket,
hogy azok a családalapítás kerékkötõi
legyenek. A hely tekintetében is ren-
delkezésre kell állni a leendõ férj kere-
sésének idõszakában, azaz lányaink az
érettségi megszerzését követõen lehe-
tõleg ne tartózkodjanak hosszú évekre
más országokban, különbözõ átmeneti
helyszíneken, hiszen így nem adnak
esélyt a nagy õvel történõ itthoni talál-
kozásra. Fontos, hogy lányaink aktív
tagjai legyenek különbözõ (egyházi)
közösségeknek, ahol a szabad idõ ér-
telmes és kellemes eltöltése mellett tu-
datosan kereshetik leendõ párjukat. A
párkapcsolat az önismeret része is,
ugyanakkor a tinédzser kor lezárultá-
val ne bonyolódjunk a házastárs meg-
találásának fikarcnyi esélyével sem ke-
csegtetõ kapcsolatba.

A boldogság megtalálása minden em-
ber életének célja. Hogy az oda vezetõ
utat hol keressük, és hol találjuk meg, az
az egész társadalom szempontjából je-
lentõséggel bír. E sikeres magyar popu-
láció példája bátorítson mindannyiunkat
a helyes út megtalálásában.

Spiller Krisztina

(A szerzõ kormánytisztviselõ, 2017 ja-
nuárjától a müncheni fõkonzulátus dip-
lomatája, a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének tagja.

A cikk a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium évkönyvében jelent meg
2016 decemberében.)

EURÓPÁNAK

SZÜKSÉGE VAN

KRISZTUSRA

Katolikus–Ortodox Fórum Párizsban

Párizsban tartották január 9. és 12. kö-
zött az V. Katolikus–Ortodox Európai
Fórumot az Európai Püspöki Konferen-
ciák Tanácsa (CCEE) szervezésében.
Erdõ Péter bíboros tartotta a tanácskozás
egyik bevezetõ elõadását.

Január 9-én André Vingt-Trois bíbo-
ros, párizsi érsek köszöntõbeszédével
nyílt meg a tanácskozás, amelyen részt
vettek az európai püspöki konferenciák
és az Európában jelen lévõ különféle or-
todox egyházak képviselõi. Ezt követõ-
en a fórum két társelnöke, az Ökumeni-
kus Patriarkátus részérõl Gennadiosz
szaszimai metropolita és Erdõ Péter bí-
boros, esztergom-budapesti érsek elõ-
adásával kezdõdött meg a közös munka.

Erdõ Péter bíboros kifejezte örömét,
hogy immár ötödik alkalommal rendezik
meg a katolikus–ortodox fórumot, tapasz-
talják meg a köztük lévõ közösséget, ke-
resik a válaszokat napjaink kihívásaira.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt idõ-
ben négy közös üzenetet adtak már ki: a
családról és az életrõl; az Egyház és az ál-
lam kapcsolatáról; a szegénységrõl és a
cselekvõ keresztényi szeretetrõl; a kultu-
rális pluralizmusról és a hit szerepérõl tár-
sadalmainkban. A közös út újabb állomá-
sához érkeztek idén, amikor a terrorizmus
fenyegetésérõl és az európai emberek fé-
lelmeirõl tanácskoznak.

Erdõ Péter felhívta a figyelmet arra,
hogy a fiatalokat vonzza a radikalizmus,
szeretnének egy banalitástól mentes éle-
tet. Ennek azonban nem gyûlölethez,
fundamentalizmushoz kellene vezetnie,
hanem Isten és a felebarát szeretetéhez.
Úgy lehetünk radikálisan keresztények,
ha mindenkit szeretünk, ahogyan Jézus
tette. A napjainkban érezhetõ félelem
éppen a szeretet hiányából fakad. Az eu-
rópai individualista kultúra nagy gazda-
sági fejlõdést hozott, ehhez azonban nem
társult hasonló mértékû erkölcsi fejlõ-
dés, hanem inkább elbizonytalanodás,
amely gyengíti a társas kapcsolatokat, és
szenvedést, szomorúságot okoz. Jézus
mondatával kell fordulnunk a mai em-
berhez: „Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, lelkének
pedig kárát vallja?” (Mk 8,36).

A félelem azonban nemcsak a gyen-
geség jele – tette hozzá a bíboros –, ha-
nem külsõ fenyegetés is okozza. A ter-
rortámadások, a háborúk, az egyre nö-
vekvõ feszültség félelmet gerjeszt. Erdõ
Péter figyelmeztetett arra, hogy a ke-
let-európai diktatúrák egyértelmûen bi-
zonyították: Isten tagadása nem csök-
kenti a feszültséget, sõt, gyengíti a társa-
dalmi életet, és még nagyobb bizonyta-
lanságot okoz.

A bíboros hangsúlyozta, hogy a béke
a párbeszéden keresztül valósulhat meg.
A keresztény hit eleve párbeszéd: válasz
Isten szavának hívására. Ez a szó egy
szegény gyermek egyszerûségében tes-
tesült meg, és a szeretet válaszát várja az
embertõl. A keresztény hit nem egy ide-
ológia, hanem találkozás egy konkrét
személlyel, Jézussal, aki megújítja az
emberiséget.

Erdõ Péter bíboros beszéde végén ki-
emelte, hogy a találkozó színhelye Pá-
rizs, és ezzel ki szeretnék fejezni együtt-
érzésüket mindazokkal, akik a közelmúlt
terrorista merényletei miatt szenvednek,
elvesztették családtagjaikat, barátaikat.
Vingt-Trois bíborost imáikról biztosítot-
ta, és békét kívánt országának.

Végül kérte az Urat, hogy segítse mun-
kájukat, hogy el tudják vinni a keresztény
reményt az egész földrésznek. „Európá-
nak szüksége van Krisztusra. Európának
szüksége van ránk is, amennyiben Krisz-
tushoz tartozunk.” CCEE
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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!
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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
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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: Kath. Pfarramt, A-7501
Unterwart 226, tel.: 0043-3352/34108. Misézõ
helyek: Alsóõr, vasárnaponként 10.00-kor, Felsõ-
õr, 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 vasár-
nap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvari-
enbergstr. 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: A-9854 Malta 74, tel.: 0043-
4733/232 v. 0043-6768 7727 444, 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: 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

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 Z É L E T K Ö N Y V É B Õ L

Elhunyt Iróffy Gábor
São Pauló-i bencés szerzetes

Iróffy Gábor Zsolt
OSB életének 90.,
szerzetességének
73., áldozópap-
ságának 66. évé-
ben a betegek
szentségével meg-
erõsítve, 2016. de-
cember 26-án haj-
nalban hazatért
Mennyei Atyjá-

hoz. Aznap eltemették São Paulóban, a
Szent Gellért-apátság templomának krip-
tájába, az érte bemutatott gyászmisét kö-
vetõen.

Íróffy Gábor 1927. március 26-án
született Budapesten orvoscsalád harma-
dik gyermekeként.

A gyõri bencés gimnáziumban érett-
ségizett, majd bátyját, Hubát követve
1944. december 13-án lépett a rendbe,
beöltözésekor a Zsolt nevet kapta.

Teológiai tanulmányait a bencések
római Szent Anzelm Egyetemén végezte
1946 és 1952 között, 1949. szeptember
8-án tett ünnepélyes fogadalmat, 1951.
június 24-én szentelték pappá.

1952 és 1974 között São Paulóban an-
gol és latin szakos tanári oklevelet szer-
zett, elõbb a brazil nagyvárosban létesült
Szent Imre Gimnázium tanára, mellette a
Szent Imre Klub alapítója és elnöke lett,
1974-tõl pedig az iskola igazgatója, ké-
sõbb az intézmény fejlõdésével rektora,
haláláig tiszteletbeli rektora volt. 1981-tõl
néhány évig a Szent Gellért-apátság
alperjele is volt.

Iróffy Zsolt a brazíliai magyar katoli-
kus tanintézmény tíz alapító atyjának
egyike volt. Iskolaszervezõ munkássága
mellett nyelvészettel, zenével foglalko-

zott. Isten sokoldalú tehetséggel áldotta
meg, amit gazdag és tevékeny élete so-
rán kibontakoztatott. Már tiszteletbeli
rektorként alapította a São Pauló-i intéz-
mény legújabb tagját, az Eszterháza Ze-
neiskolát.

Sokoldalú munkásságát többször el-
ismerték. Legutóbbi kitüntetését, a
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét „a
magyar kulturális örökség Brazíliában
való népszerûsítését és átadását szol-
gáló tevékenysége elismeréseként”
kapta.

Súlyos betegségében nem panaszko-
dott, mosollyal, békével viselte élete ne-
hézségeit és a kihívásokat.

Pannonhalmi Bencés Apátság

*

Elhunyt Huzsvár László
nyugalmazott nagybecskereki

megyéspüspök

A nagybecskereki
megyéspüspök
és az egyházme-
gye papsága Is-
ten akaratában
megnyugodva,
szomorú szívvel
tuda t ja , hogy
Huzsvár László
kiérdemesül t
nagybecskereki

megyéspüspök életének 86., papságának
59., püspökségének 28. évében, decem-
ber 10-én, hosszú betegség után, szentsé-
gekkel megerõsítve elhunyt. Az elhunyt
püspök földi maradványait december
14-én ravatalozták fel a nagybecskereki
Nepomuki Szent János-székesegyház-
ban, majd az engesztelõ gyászmisét kö-
vetõen a székesegyház kriptájában he-
lyezték örök nyugalomra.

Nagybecskereki Egyházmegye
Özv. dr. Gálfi Gézáné, született
Gargyi Ilona életének 97. évében
2016. december 20-án elhunyt a
franciaországi Elzászban. Gyászol-

ja 5 gyereke, 13 unokája, 8 déduno-

kája, családjaik, rokonaik és baráta-

ik. A temetési szertartást szûk csa-
ládi körben megtartottuk 2016. de-
cember 27-én a Sausheim-i Saint
Laurent katolikus templomban.
Hamvait elhelyeztük férje, dr. Gálfi
Géza mellé a Sausheim-i temetõ-
ben. Nyugodjanak békében!
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Magyar nyelvû misék Rómában

Immár tizenkét éve van minden ked-
den reggel magyar nyelvû szentmise a
Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában. Az elmúlt év-
ben hozzávetõlegesen 1700-an vettek
részt a reggeli szentmiséken. 2017-ben is
minden kedden reggel 8 órakor tartanak
magyar szentmisét a kápolnában. A cso-
portok bejelentkezését az italiamissiohu@
gmail.com e-mail címen várják annak
érdekében, hogy biztosítani lehessen
részvételüket. Felszentelt papoknak
minden szentmisén van lehetõség kon-
celebrálásra. A hét más napjain is, kivé-
ve szerdát, lehetõséget biztosítanak a mi-
sézésre a magyar kápolnában, amelyet
elõre kell lefoglalni.

Esterházy-emlékév

A felvidéki Pázmaneum
Polgári Társulás Esterházy
János-emlékévet hirdet a
mártír gróf halálának 60.
évfordulójára, 2017-re, és
felhívással fordul az egyhá-
zi és civil szervezetek, ifjú-
sági mozgalmak, politikai
pártok képviselõihez, tagja-
ihoz, hogy csatlakozzanak a
kezdeményezéshez. Ester-
házy János 1901-ben szüle-
tett Nyitraújlakon. Jellemé-
nek és késõbbi sorsának
alakulásában fontos szere-
pet játszottak az Esterházy
család történelmi hagyomá-
nyai, különösen a Felvidék-
hez való szoros kötõdés. Kiállt a magyar
kisebbség egyenjogúsága és autonómiá-
ja mellett, és felhívta a figyelmet a Cseh-
szlovák Köztársaság kisebbségekkel
szembeni asszimilációs törekvéseire.

500 Hangú Biblia

Felekezettõl függetlenül a Biblia so-
kak lelki tápláléka, ezt bizonyítja a sze-
gedi kezdeményezéssel indult kézzel
másolt Biblia közel 5000 másolója, és
ezt bizonyítja most a több száz résztve-
võvel elkészült 500 hangú Biblia, melyet
a Kárpát-medencében élõ különbözõ
magyar dialektusban beszélõ lelkes fel-
olvasók hoztak létre, 3 perces blokkok-
ból összeállítva a teljes szöveget. A fel-
olvasó csoportok a következõ települé-
seken szervezõdtek: Szeged, Szatymaz,
Nyíregyháza, Nagykanizsa, Csíksom-
lyó, Csíkszereda, Gyulafehérvár, Ko-
lozsvár, Szabadka, Pozsony, Komárom.
Az eredmény mindenki számára hozzá-
férhetõ a Szegedi Nemzetközi Biblikus
Konferencia Alapítvány honlapján:
www.sznbk1988.hu.

Magyar nemzeti színekbe öltözött a
riói Krisztus-szobor

Boldog IV. Károly, az utolsó magyar
király koronázásának 100. évfordulóján,
december 30-án magyar nemzeti színek-
kel világították ki a Megváltó Krisztus
szobrát Rio de Janeiróban. Brazília ezzel
a gesztussal kívánta elismerni Magyar-
országnak a kereszténység védelmében
tett erõfeszítéseit, valamint az ottani ma-
gyar közösségek hozzájárulását Brazília
fejlõdéséhez. 2017. augusztus 20-án, ál-
lamalapításunk ünnepén szintén pi-
ros-fehér-zöldbe fog öltözni a riói Meg-
váltó Krisztus-szobor.

Magyar kézmûvesek a római
betlehemkiállításon

Karácsony környékén immár hagyo-
mányosan nemzetközi betlehemkiállítás
nyílik Rómában „100 jászol” címmel. A
november 24-tõl január 4-ig látható tár-
laton magyar kézmûvesek alkotásaival is
találkozhattunk. Idén 41. alkalommal
rendezték meg a nemzetközi kiállítást az

olasz fõvárosban, amelyen hat alkotó
képviselte Magyarországot. Hazánkban
is nagy hagyománya van a jászolkészí-
tésnek és számos mûvész ápolja ezt az
örökséget. Fábry Zoltán, a Magyar Kéz-
mûvességért Alapítvány társelnöke rá-
mutatott: az alapítvány idén már 23. al-
kalommal rendezte meg az országos
betlehemijászol-kiállítást. A kiállítás-so-
rozat elsõ állomása 1994-ben a budai
ciszterci Szent Imre-plébániatemplom és
a József Attila Gimnázium volt. Azóta
számos intézmény adott otthont a kiállí-
tásnak: 2016-ban a budapesti Magyarság
Háza.

Jégtemplom a Tátrában

Immár negyedik éve alkották meg a
jégszentélyt a szlovákiai Ótátrafüred fe-
letti egyik csúcson az erre alkalmas téli
idõszakban. Tavaly után idén ismét a fel-

vidéki Bakos Ádám tizenöt fõs csapata
álmodta meg az ideiglenes templomot,
amely 90 tonna tömegû és 720 jégtömb
felhasználásával készült. A november
25-én megnyílt különleges templom a
tervek szerint 2017 tavaszáig látogatha-
tó, köszönhetõen annak, hogy speciális,
félgömb alakú hûtõformával fedték be.

Évkezdõ koncert a Pázmáneumban

Ötödik alkalommal hívta évkezdõ
koncertre magyar és osztrák vendégeit a
bécsi Pázmáneum, valamint személy sze-
rint Varga János rektor vízkereszt ünne-
pére, január 6-ára. A szentmise után a
díszteremben megtartott Adventtõl Víz-
keresztig ütõs dallamhangszerekre és
zongorára címû hangversenyen Bojtos
Károly, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
Amadinda Ütõegyüttes tagja, Tóth Bene-
dek ütõhangszeres mûvész, valamint fia,
Tóth András és növendéke, Kéry János
zongoramûvész alkotott alkalmi zene-
kart. Varga János köszöntõjében remé-
nyét fejezte ki, hogy pezsgõ társadalmi
élet zajlik majd a Pázmáneumban az új
esztendõben is. A legközelebbi esemény
január 21-én lesz, amikor Rieger Tibor
szobrászmûvész könyvét mutatja be
Prokopp Mária, január 28-án pedig a
Bécsben élõ Kövi László zongoramûvész
ad zenésztársaival jótékonysági koncertet
a Pázmáneum leendõ orgonája javára.

Magyar pörkölt a római
szegényeknek

Januárban megérkezett a sarkvidéki hi-
deg Rómába is, amirõl az utcákon végig-
söprõ jeges szél és a szökõkutak környé-
kén befagyott víz is árulkodik. A hajlékta-
lanok számára sincs elegendõ befogadó
központ, ahol meleg élelmet és fedelet ta-
lálnának. Annál inkább örültek Róma sze-
gényei a magyaros ízeknek, amit a kapu-
vári ÍzvadÁszok fõzõcsapata jóvoltából
kóstolhattak meg – immár harmadszor a
Szent Egyed Közösség szegénykonyhá-
ján. A tavalyi és tavalyelõtti sikeren föl-
buzdulva idén 600 adag meleg étellel ké-
szültek a kapuváriak, akik minden alap-
anyagot otthonról hoztak a fõzéshez. A
pincepörkölt mellé a kuriózumnak számító
szaloncukor és túrórudi is járt. �

P É L D A K É P A N E M Z E T É S E U R Ó P A
E L Õ T T

Lezárult a Márton Áron-emlékév

Csíksomlyón zárult
december 9-én a Márton
Áron-emlékév Hargita
megyei eseménysoroza-
ta. A kegytemplomban
tartott ünnepi szentmisét
Jakubinyi György gyula-
fehérvári érsek mutatta be.

Az emlékévet a ma-
gyarországi Nemzetpo-
litikai Államtitkárság hir-
dette meg, felkérésükre
csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez Hargita Me-
gye Tanácsa is. A me-
gyei tanács azért tartotta
fontosnak pártolni Márton
Áron ügyét, mert ki-
emelkedõ példaképként áll a magyar
nemzet, valamint a keresztény Európa
elõtt is. Szellemisége minden ember éle-
tében olyan viszonyítási alap, amelyre
bátran támaszkodhatunk a hétköznapok-
ban. Fontos megmutatnunk fiataljaink-
nak a nagy elõd értékeit, értékrendjét,
amelybõl merítkezve, meggyõzõdésünk,
hogy erõt kapnak az itthon maradáshoz,
az itthon végzett munkához – mondta
Gáspár Izabella tanácsos.

Hargita megye Tanácsának hét kul-
turális alintézménye több mint harminc
programot szervezett az emlékév fo-
lyamán, továbbá pályázati rendszeré-
ben is kiemelt figyelmet szentelt a
nagy püspök emlékének. Mindezzel
ösztönözte a fiatalokat, hogy gondol-
kodásukban jelenjen meg Márton Áron
szellemisége is, ami mentén lehet,
hogy inkább a család, a közösség,

egy-egy hosszabb távú elképzelés mel-
lett kötelezik el magukat.

A záróeseményen részt vett Seszták
Miklós magyarországi nemzeti fejleszté-
si miniszter, Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke, Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke, beszédet mondott Potápi Árpád Já-
nos, a magyarországi nemzetpolitikáért
felelõs államtitkár. Az ünnepség részét
képezte a Márton Áron-emlékérem át-
adása is, amely azoknak adományozha-
tó, akik a tudományos, kulturális élet-
ben, a megye nemzetközi kapcsolatainak
építésében vagy más területeken kima-
gasló eredményeket értek el, illetve tevé-
kenységükkel méltóvá váltak az elisme-
résre. A díjat Lázár Csilla, a csíkszent-
domonkosi Márton Áron Múzeum létre-
hozója és vezetõje kapta.

(Gyulafehérvári Fõegyházmegye)

A M A G Y A R N É P N A G Y L E L K Û
A tolentinói templom újjáépítésérõl

Szép és fontos gesztus, hogy egy ke-
resztény ország megsegíti a bajbajutott
keresztényeket, bárhol is éljenek a vilá-
gon. Így kommentálta Magyarország
szentszéki nagykövete azt az adományt,
amelyet a magyar kormány küldött a kö-
zép-olaszországi Tolentino egyik temp-
lomának újjáépítésére, mely megrongá-
lódott az õszi földrengésben. A rengések
folytatódnak, a Szentatya január 5-én
külön audienciát tartott a földrengés súj-
totta lakosságnak, hogy így is kifejezze
szolidaritását a szenvedõk iránt. A Vati-
káni Rádió stúdióját karácsony elõtt ke-
reste föl egy magyar család, akik szintén
ezen a területen, a közeli Camerino váro-
sában élnek, és beszámoltak arról a szé-
leskörû összefogásról, ami a természeti
csapást követte. Sajnos a helyzet most
sem nevezhetõ stabilnak, január elején
újabb nyolc rengést mértek egy újabb tö-
résvonal mentén. Norcia fõpásztora,
Boccardo érsek szerint ez a karácsony
igazabb, valódibb volt, mint az eddigiek,
mert az ott élõk megtapasztalták mind-
azt, amit annak idején a Szent Család is
átélt a Megváltó születésekor: bizonyta-
lanságot, kiszolgáltatottságot, de minde-
nekelõtt nagy szeretetet.

Habsburg-Lotharingiai Eduárd sze-
mélyesen kereste föl a közép-olaszorszá-
gi régiót, mivel tudomására jutott, hogy a
tolentói Szent Szív-templom helyreállí-
tásáért a helyiek közvetlenül Orbán Vik-
torhoz fordultak a keresztény szolidari-
tás nevében. Arra hivatkoztak, hogy Ma-
gyarország keresztény ország és ezért se-
gíteni fogja a nehéz helyzetben lévõ ke-
resztényeket. A levelet a szentszéki
nagykövetségre küldték, és Habsburg
Eduárd, aki személyesen érezte a föld-
rengést Rómában, továbbította a minisz-
terelnöki hivatalba. Néhány nappal ké-
sõbb elment Tolentinóba, hogy szemé-

lyesen tájékozódjon a helyzetrõl, talál-
kozott a templom perjelével, illetve a
polgármesterrel, majd beszámolt a látot-
takról. Két-három nappal késõbb óriási
meglepetésként érte a hír, hogy Magyar-
ország nagy összeggel, mintegy 150 mil-
lió forinttal támogatja a templom újjá-
építését. Nagyon megindítónak és nagy-
lelkû gesztusnak tartja a nagykövet a tá-
mogatást, amit a helyiek nagyra értékel-
nek. A polgármester kijelentette: „A ma-
gyar nép nagylelkû. A magyar nép törté-
nelmet írt. Megtöltötte a szívünket ez az
adomány, amely városunk ennyire nehéz
pillanatában segít minket”. Az olasz saj-
tó is hírt adott a támogatásról, a szentszé-
ki magyar nagykövet a Vatikáni Rádió
olasz adásában is nyilatkozott az ese-
ményrõl.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen
Tolentinóra esett a választás, Habsburg
Lotharingiai Eduárd elmondta: Norcia és
Amatrice mellett kevéssé ismert városról
van szó. Õk keresték meg elõször Magyar-
országot és kérték a keresztény testvérek
megsegítését. Fontos, hogy tudják: a ma-
gyarok mindig segíteni fogják a bajba ju-
tott keresztényeket a világban, és remélhe-
tõleg más is követni fogja a példánkat.

(Vatikáni Rádió)

Lázár Csilla, a csíkszentdomonkosi Márton Áron
Múzeum létrehozója és vezetõje Potápi Árpád János
államtitkártól átveszi a Márton Áron-emlékérmet

Habsburg Lotharingiai Eduárd nagy-
követ Tolentino polgármesterével

Az ótátrafüredi ideiglenes templom 90 tonna töme-
gû és 720 jégtömb felhasználásával készült
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