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POSTVERSAND
MÜNCHEN

P O R B Ó L
V A G Y U N K

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

„Minden emberi élet, mely elénk ke-
rül, megérdemli a befogadást, a tiszte-
letet és a szeretetet, fõként ha gyenge és
védtelen” – áll Ferenc pápa február
7-én megjelent rövid nagyböjti üzene-
tében. Arra buzdít, hogy ne legyünk
foglyai a pénznek, amely nem hagy te-
ret a szeretet számára és útjában áll a
békének. Ferenc pápa üzenete valójá-
ban egyetlen, jól ismert bibliai kép, a
koldus Lázár és a dúsgazdag történeté-
nek (Lk 16,19–31) hármas körüljárása.

A történet a két személyt írja elõször
le, bár jobban inkább a szegényt rész-
letezi. Reménytelen helyzetben él, fel
sem tud ülni fektébõl, ott hever a gaz-
dag kapujánál és az ura asztaláról le-
hulló morzsákból tengeti az életét. Tes-
tét fekélyek borítják, amiket kutyák
nyaldosnak. A komor kép drámaiságát
még csak kiemeli a szegény ember ne-
ve: Lázár, vagyis Isten megsegít! Ez az
ember nem névtelen, konkrét vonások-
kal és személyes élettörténettel rendel-
kezik, van sorsa. Miközben a gazdag
számára láthatatlan marad, nekünk
otthonossá válik, olyanná válik szá-
munkra, mint egy felbecsülhetetlen
gazdagság. Lázár azt tanítja nekünk,
hogy a másik ajándék, amit helyes em-
beri kapcsolatban hálásan értéknek is-
merünk el. Õ nem a kapunkban fekvõ
kellemetlen akadály, hanem felhívás a
megtérésre. Elõször is nyissuk meg a
szívünk ajtaját a másik elõtt, mert min-
den emberi személy egy adomány.
Most Nagyböjt idején fõként a rászoru-
lókban ismerjük fel õket.

A bibliai kép kegyetlen élességgel
feltárja a két személy ellentmondásos-
ságát. A dúsgazdagnak ugyanis nincs
neve, csak „gazdagnak” hívják. Ezt je-
leníti meg fényûzõ ruhája, az aranynál
és ezüstnél is értékesebb bíbor, mely
csak az istenségnek és királyoknak jár
ki. Bisszusz-patyolata pedig olyan ér-
tékes lenvászon, mely egyenesen a
szentség kiemelésére szolgálna. „Na-
ponta dúsan lakmározott”, látható
benne a bûn drámaisága, mely hármas
jelleget ölt benne: pénzimádata, üres-
sége és a gõgje. A pápa üzenete Pál ta-
nítására emlékeztet, aki szerint „a pénz
utáni sóvárgás minden rossznak a gyö-
kere”, mely zsarnoki módon uralni kez-
di az embert. A dúsgazdag kapzsisága
üressé és önteltté teszi. A megjelenés-
nek, a látványnak él, ami pedig éppen
elleplezi a bensõt. Élete a külsõségek
foglya, de morális mélységének legalsó
foka a gõgje. Úgy öltözködik, mint egy
király, sõt, mint egy isten, csak a saját
énje létezik neki, elfeledvén, hogy köz-
ben õ is csak egy egyszerû halandó.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete har-
madik részében a hamvazószerdai in-
tésre utal: Emlékezzünk, hogy porból
vagyunk! A példabeszéd két szereplõje
egyaránt meghal és a történet nagyob-
bik része a túlvilágon folytatódik, ahol
mindketten felfedezik, hogy oda nem vit-
tek magukkal semmit sem.

M E M E N T O H O M O !
Írta: Bánk József érsek

A nagyböjt hivatalosan hamvazószer-
dával kezdõdik. Az Egyház hamut hint a
fejünkre, miközben ezt mondja: „Memen-
to, homo...” – „Emlékezzél, ember...”

1. „Memento homo” És azután?... Ro-
hanunk a munkába. Nem érünk rá befelé
nézni.

A reneszánsz Róma jellegzetes alakja,
Néri Szent Fülöp, az utcákon, tereken az
emberek közé vegyült. Egy fiatalember
társult egyszer hozzá. – Hová? – kérdez-
te az ifjút. – A barátaimhoz. – Miért? –
Szórakozni. – És azután?… – Hazame-
gyek... – És azután... és azután... A végsõ
„és azután” után ez volt a válasz: – Meg
fogok halni.

Emlékezzél, fiatalember, hogy igazi
célodat el ne veszítsed!

2. „Quia pulvis es.” – Mennyire büsz-
kék és hiúk vagyunk sokszor erõnkre, te-
hetségünkre... Itt aka-
runk örökre berendez-
kedni a földön. Szem
elõl tévesztjük, hogy
milyen rozoga ez a há-
zunk. A legkisebb föld-
rengésre összedõl, mint
a kártyavár. Hát még
testi házunk? Ha roko-
naink, közeli ismerõseink, munkatársa-
ink közül kiragad valakit a halál, csak
akkor eszmélünk fel, hogy: de korán...

Van egy vitathatatlan tény, amely
elõtt minden fizika, minden kémia, min-
den orvostudomány kénytelen megha-
jolni...

Itt mindenkinek kapitulálni kell...
Õfelsége, a halál, nem törõdik sem állás-
sal, sem kitüntetéssel, sem magas rang-
gal. Csak azt hajtogatja: „por vagy!”

3. „Et in pulverem reverteris.” – Járd
körül a történelmi romokat: császárok és
egész népek sírfájára írják: porrá leszel!
Járd körül a temetõ sírjait és olvasd a ke-
resztek feliratait. E nevek azt mondják:
porrá leszel te is! Nézz bele a tükörbe:
bármilyen hiú vagy, sem dauer, sem tu-
pírozott haj, sem rúzs, sem szemöldök-

és szempillafesték nem változtat a té-
nyen: porrá leszel!

Csak egy történetnek nincsen vége: a
lélek történetének!

Csak egy értéket nem tesznek a föld-
be: a halhatatlan lelket!

Csak egy tükör nem csal: a lelki tü-
kör...

Csak egy nem múlik el soha: aki min-
dent adott, mulandót és változatlant: Is-
ten, az Úr és Teremtõ!

Hamvazószerda kettõs jele, a hamu:
mulandóság – a kereszt: az örök élet
kulcsa. Mentsd meg lelkedet! A kísérté-
sek tüzén át!

4. A szentek története a lelki öröm tör-
ténete! „Ein Heiliger, der traurig ist –
wäre ein trauriger Heiliger” Egy szomo-
rú szent – nagyon szomorú szent lenne!
A szomorúság sohasem ment erény-

számba. Ahelyett, hogy
emelné áldozatunk érté-
két, ily lelkülettel nyújt-
va, inkább csökkenti
azt. Isten a jókedvû ada-
kozót szereti, és semmi
sem válik nagyobb be-
csületére az õ igájának,
mint a zavartalan derû

azoknak homlokán, akik azt hordozzák.
Mint a vitorla a hajón, olyan az öröm az

élet tengerén. Aki e vitorlával bánni tud, az
az alacsonyabb járású szeleket is befogja s
gyorsabb haladásának szolgáivá teszi. –
Az öröm életszükséglet: az életerõ, tettre-
készség alapja. – Az öröm ugyanaz az em-
bernek, mint a napsugár a virágnak. Öröm
a léleknek: a hegyi levegõ ózonja. – Az
életúton örömök virágai nyílnak, csak
szem kell, amely észreveszi.

Ilyen élet fölött mindig ott ragyog Is-
ten napja! És az ilyen tanítványon ott
csillog a Táborhegy fensége!

Ha valamennyien így élnénk, a belsõ
öröm forrása töltene el bennünket. Ha le
is szállunk a hétköznapok lapályára, a tu-
dat él: az Úr velünk van! S ha Isten ve-
lünk, ki ellenünk? �

Patrik 385 körül született Britanniá-
ban, és 461-ben hunyt el Írországban.
Apja diakónus és hivatalnok volt Bri-
tannia római fennhatóság alatt álló felé-
ben, nagyapja pedig áldozópap volt (a
papi nõtlenség akkoriban még nem volt
kötelezõ). Patrik családja nyilván jómó-
dú volt, hiszen ír tengeri rablók azért
fogták el és hurcolták el rabszolgaként a
tizenhat éves fiút.

Hatévi fogság után Patrik egy éjsza-
ka álmában hangot hallott: „Jól teszed,
hogy böjtölsz. Nemsokára visszatérsz
hazádba.” Rövid idõ múlva ezt mondta
a hang: „Lám, a hajód készen áll!” Pat-
rik elmenekült, és hosszú menetelés
után elérte a tengert. A fogságban ka-
pott valami kevés pénzt, amit fölkínált
egy kapitánynak, ha magával viszi. Az
utazás célja Gallia volt. Ott még egy
ideig Patriknak a hajó legénységét kel-
lett szolgálnia. Végül visszatérhetett
Britanniába.

Eleven hite arra ösztönözte, hogy ap-
jának és nagyapjának példáját kövesse
és elõkészüljön az egyházi pályára. Egy
éjszaka álmában az írek hangját hallot-
ta: „Kérünk, jöjj és élj közöttünk.” Kér-
te fölvételét az egyházi rendbe, így
akarta követni a hívást, amelyet õ úgy
értelmezett, hogy missziós munkát kell
végeznie az írek között. Elõször vissza-
utasították, mert egy régi barátja vissza-
élt bizalmával: kibeszélte egy gyermek-
korában elkövetett bûnét, amely alól
Patrik már régen föloldozást nyert.

Az otthoni visszautasítás után Galliá-
ban folytatta tanulmányait. Elöljáróinak
Britanniába küldött jelentései kedvezõ-
ek voltak. Ezért rá esett a választás,
amikor Celesztin pápa tervei szerint egy
püspököt kellett Írországba küldeni,
hogy az addig szórványosan kezdemé-
nyezett térítést elvégezze. Írországi
missziója páratlanul sikeres volt. Nem-
csak a törzsfõket nyerte meg, hanem
magát a népet is, amelyet a sziget legel-
dugottabb zugaiban is fölkeresett. Az
írek részérõl szokatlan készséggel talál-
kozott. Ennek a ténynek köszönhetõ,
hogy Írország kereszténnyé válása vér-
tanúk nélkül ment végbe.

(Szentek élete)

SZENT PATRIK
(385 körül–461. március 17.)

Ünnepe: március 17.

A Z A P O S T O L I N U N C I U S A L O N D O N I
S Z E N T I S T V Á N H Á Z B A N

Antonio Mennini érsek, vatikáni
nagykövet az angliai fõlelkészség meg-
hívására 2017. január 15-én, vasárnap el-
látogatott a londoni Szent István Házba,
ahol délután hálaadó szentmisét mutatott
be. A szentmisén jelen volt Báró Gelsey
Vilmos is, aki 2016. december 17-én ün-
nepelte a 95. születésnapját és a szentmi-
se keretében hálát adott a Jóistennek az
elmúlt majdnem száz évért. Báró Gelsey
Vilmos és Mennini nuncius között régi
barátság fûzõdik.

A szentmise után Kaposi Gergely
és Dallos Erika csodálatos orgona- és
zongorakoncerttel köszöntötték Báró
Gelsey Vilmost születésnapja alkal-
mából.

Záró akkordként a fõlelkészség dísz-
vacsorát adott a báró tiszteletére, aki már
hosszú évek óta komoly támogatója az
Angliában mûködõ lelkészségnek.

Kértük a Jóistent, tartsa meg jó egész-
ségben, hogy öt év múlva a századik szü-
letésnapját is megünnepelhessük.

Csicsó János angliai fõlelkész

A nuncius és a fõlelkész szentmiséje

(Folytatás a 2. oldalon)
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I M A S Z Á N D É K O K

Márciusra

Apologia magyarul hitvédelmet je-
lent. Az apologéták azok a férfiak, akik
írásaikkal a keresztény hit védelmére
keltek. Közülük az elsõ, akit ismerünk,
Quadratus. Hadrianusz császár 125-ben
meglátogatta Athént. Itt adta át Quad-
ratus apológiáját a keresztények érdeké-
ben. Írásának csak néhány sorát ismer-
jük, Euszebiosz Egyháztörténelmében
idéz belõle. Krisztus tetteit azzal hitele-
síti az apologéta, hogy akiket Jézus meg-
gyógyított, feltámasztott, késõbb is is-
mert személyek voltak, és Quadratus
szerint „néhányan közülük napjainkban
is élnek.”

Egy másik hitvédõ, Arisztidész apoló-
giáját 138 után írta meg, és Antoninus
Pius császárnak címezte. Jelenleg szír
fordításban ismerõs mûve. Arisztidész a
keresztény isteneszmével kezdi. Bemu-
tatja, hogyan vélekedtek Istenrõl a kal-
deusok, a görögök, egyiptomiak, zsidók.
Kimutatja az említett népek istentisztele-
ti módjának gyöngeségeit. Végül ajánlja
a keresztény istentiszteleti módot, és
összefoglalja a keresztény erkölcs lénye-
gét. Felszólítja Antoninus Pius császárt,
hogy olvassa a Bibliát.

Pellai Arisztón. Az elsõ zsidó háború
(66–70) idején a keresztények elmene-
kültek Jeruzsálembõl, és Pella városában
találtak menedéket. Pella az Újszövetség-
ben említett „tíz város” (dekapolisz) egyi-
ke. Arisztón az oda menekült kereszté-
nyek leszármazottja. Apológiáját a máso-
dik zsidó háború idején (132–135) írta. A
Bar-Kokhba lázadásra vonatkozóan is
tartalmaz részleteket. Órigenésztõl tud-
juk, hogy Arisztón azt akarta bemutatni,
hogyan teljesedtek be az ószövetségi pró-
féciák Jézusban. Arisztón a zsidóknak,
nem a pogányoknak írt. A dialógus for-
mában megírt apológia két fõszereplõje
Jázon és Papiszkosz. Jázon zsidóke-
resztény volt, Papiszkosz alexandriai zsi-
dó. A dialógus eredménye: a zsidóke-
resztény Jázon érvei meggyõzik Papisz-
koszt, aki keresztény lesz.

Szárdeszi Meliton. A kis-ázsiai Szár-
desz keresztény közösségét már a Jele-
nések könyve (3,1–6) emlegeti az I. szá-
zad végén. A II. században Meliton volt
ennek a keresztény közösségnek a püs-
pöke. Õ Marcus Aurelius korának egyik
legtehetségesebb írója volt. Húsz mûvet
írt, többek között a császár számára is,

Apológia címmel.Ebben bizonyítja, hogy
a kereszténység nem ellensége a Római
Birodalomnak, sõt, támasza lehet.

Húsvéti homíliájában Meliton mesteri-
en alkalmazta az összes retorikai alakza-
tot. Árad belõle a szónoki erõ, minden so-
rát áthatja az érzelem heve. A homília
húsvétkor hangzott el. Meliton homi-
liájának elsõ részében a Kivonulás köny-
vének 12. fejezetét értelmezi. Az Egyip-
tomból való kivonulás, az elnyomó hata-
lomtól való megszabadulás, a Krisztus ál-
tali megváltás elõképe. A kivonulás, a
törvényadás, Izsák feláldozása, mind-
mind a krisztusi megváltás elõképe Meli-
tonnál. Istennek igazi, maradandó alkotá-
sa azonban a Krisztusban végrehajtott
megváltás, az új szövetség. Krisztus ki-
végzõit istengyilkossággal vádolja. Az
olvasónak az az érzése, hogy költeményt,
himnuszt olvas Meliton beszédében.

Hegeszipposz. Szír vagy zsidó szár-
mazású volt. Szinte az egész Római Bi-
rodalmat beutazta, hogy megtudja, mit
tartanak apostoli hagyománynak az
egyes egyházakban. Rómába l55 után ér-
kezett. Rómában összefoglalta tapaszta-
latait „Emlékezések” (Hipomnneumata)
címmel. Görög nyelvû kéziratai még a
XVII. században is megvoltak egyes gö-
rög kolostorokban. 174 és 189 között
Hegeszipposz visszatért Keletre, és
munkáját kiegészítette. Írása nem törté-
neti mû volt, hanem polemikus jellegû.

Hegeszipposz cáfolta a gnosztikuso-
kat. E téren nem õ az egyetlen, Agrippa
Castor is kiadott egy írást 135 körül Cá-
folat címmel. Korinthosz püspöke,
Dionüsziosz, 170 körül írt egy könyvet
Az összes eretnekség ellen címmel.
Hegeszipposz munkája azért volt jelen-
tõs, mivel olyan személy írta, aki a keleti
és nyugati kereszténységet jól ismerte.
Fel is használt mindent, ami a gnószisz
cáfolására alkalmasnak látszott.

Tatianosz. Egy másik apologéta Ta-
tianosz (kb. 120–172) Szíriából érkezett
Rómába, útba ejtve Athént. Ott kapcso-
latba került Szent Jusztinosz tanítványi
körével, majd megkeresztelkedett. Rétor
volt. Az asszírok földjérõl valónak
mondta magát. Jusztinosz kivégzése
után visszatért Keletre. Euszebiosz tudó-
sít Tatianosz számos mûvérõl. Csak egy
maradt meg teljes egészében eredeti gö-
rög nyelven, egy másik csak fordítások-

ban. Görög nyelven ránk maradt munká-
ja a Figvelmeztetõ beszéd a görögökhöz.
Kitûnõen érzékelteti Tatianosz egyéni-
ségét, szellemiségét. A beszédet akkor
adhatta elõ, amikor megnyitotta iskolá-
ját. Intõ beszédét a mûvelt nagyközön-
ségnek szánta, hogy elrettentse a görög
kultúra egészétõl. Minden sorából árad a
görögök iránt érzett megvetés. A görög
mûveltség egészét elveti, a filozófia iránt
sem irgalmas. Megalapozatlannak látja a
görögök igényét a vezetõ szerepre az iro-
dalomban és mûvészetben, de még a fi-
lozófiában is. Rendre azt bizonygatja,
mennyire összeférhetetlen a keresztény-
ség a görögök Istenrõl, emberrõl, világ-
ról alkotott nézeteivel. Tatianosz szerint
a hellén mûveltség nem más, mint az er-
kölcstelenség, a romlottság tükre.

Szatirikusan, élesen fogalmaz, a gö-
rög retorika minden eszközét a görög
kultúra ellen fordítja. Pogány kortársa, a
szatíraíró Lukianosz szintén sokszor gú-
nyolta a görögöket, de soha olyan élesen,
metszõen, mint Tatianosz. A Figyelmez-
tetõ beszédet olvasva, már szinte úgy tû-
nik, Tatianosz szerint a kereszténység
feltétele bizonyos kulturális primitívség.
A görögség ellen intézett támadásainak
sorozatát szövi át a kereszténységrõl
szóló ismertetésekkel.

Tatianosz igen népszerû munkája volt
a Diatesszaron. Ez a négy kánoni evangé-
liumból szerkesztett egységes evangéli-
um. Egyetlen, folyamatos elbeszélést for-
mált az evangéliumokból, kihagyva az is-
métlõdéseket. Ismerte már János evangé-
liumát is. Tatianosz nemcsak kánoni
anyagot dolgozott bele, hanem sok apok-
rif részletet is. Munkájának igen nagy volt
a sikere a szír egyházakban. Liturgikus
könyvként használták az V. századig. Be-
lõle vették a mise olvasmányait, ezt ma-
gyarázták a szentbeszédekben.

A Diatesszaront zsidóellenes elemek
színezték. Eredetileg valószínûleg görö-
gül írta Tatianosz, de hamar elkészítették
szír fordítását, különben nem lett volna
olyan népszerû. A liturgikus használat-
ból csak 411-ben kezdte kiszorítani az
Újszövetség új fordítása, a Pesitta („szó
szerinti”). Tatianosz sorsa az elszigete-
lõdés lett. Szélsõséges aszkézist hirde-
tett, megvetette a házasságot, tiltotta a
hús és a bor fogyasztását. Még az eucha-
risztiában is csak vizet használtak a szek-
ta tagjai bor helyett. Ezért nevezték
Tatianosz szektájának híveit aquarianu-
soknak, vízivóknak. Nem okozott volna
nagy megrendülést Tatianosz szélsõsé-
ges szigora a kortársak körében, ha nem
tanította volna, hogy Krisztus Ádámot
nem váltotta meg. Ez a nézete heves el-
lenzõre talált Ireneuszban. Tatianosz té-
tele ellen még apokrifek is szót emeltek,
mint pl. a Pilátus aktái. Ezek az apokrif
iratok Krisztus poklokra való alászállá-
sát ecsetelik, amikor az Üdvözítõ kive-
zette az alvilág fogságából az ószövetsé-
gi igazakat, az élükön Ádámmal.

Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi

Az üldözött keresztényekért, hogy
megtapasztalhassák az egész Egyház
támogatását az imádságban, és az
anyagiakban nyújtott segítség által.

„Mindazok, akik buzgón akarnak élni
Krisztus Jézusban, üldözést fognak szen-
vedni” – írja Szent Pál (2Tim 31). Pál maga
megtapasztalta ezt az üldöztetést, és nem
csodálkozott rajta, mert tudta, hogy Jézus
megmondta ezt elõre tanítványainak: „Íme,
úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a
farkasok közé. Az emberek átadnak benne-
teket a törvényszékeknek, helytartókhoz és
királyokhoz hurcolnak benneteket miattam,
hogy tanúságot tegyetek elõttük és a pogá-
nyok elõtt. Gyûlöletesek lesztek mindenki
elõtt az én nevemért, de aki kitart mindvé-
gig, az üdvözül. Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják
megölni.” (Mt 10,17–28)

Nagyon furcsa dolog, hogy éppen a ke-
reszténység ellen keletkeznek a legvadabb
üldöztetések, annak ellenére, hogy a ke-
reszténység a szeretet vallása, és hogy Jé-
zus parancsa szerint a keresztényeknek
ellenségeiket is szeretniük kell (Mt 5,44).
Csak úgy lehet megérteni ezt a titokzatos
jelenséget, ha hisszük, hogy itt a „gonosz-
ság misztériuma munkálkodik” (2Tessz
2,7), vagyis az a titokzatos sötét hatalom,
mely Isten ellen lázítja a világot.

A keresztény ember tehát nem csodál-
kozik ezeken az üldözéseken, és nem akar
a rosszért rosszal fizetni. Ellenkezõleg,
igyekszik a jóval legyõzni a rosszat, ne-
hogy a „bosszú, ellenbosszú és ellen-el-
lenbosszú” pokoli körébe szédüljön az
emberiség. Ugyanakkor azonban, kez-
dettõl fogva, a keresztények szolidaritást
éreztek üldözött testvéreik iránt, és igye-
keztek segíteni rajtuk.

Erre bõségesen volt alkalmuk. Már a
2. század elején tanúskodnak a vértanú
antiochiai püspök levelei a keresztény
közösségek szolidaritásáról, amikor Ró-
mába hurcolták, hogy ott vadállatok elé
vessék õt. Háromszáz évig volt a keresz-
ténység „tiltott vallás” (religio non
licita) a római birodalomban, és ha nem
is folyt állandóan véres üldözés, keresz-
ténynek lenni teljes jogbizonytalanság
vállalását jelentette.

Mikor Nagy Konstantin császár türel-
mi rendeletével véget ért a Római Biro-
dalomban a keresztényüldözés, megin-
dult a keresztények véres üldözése a
szomszédos Perzsa Birodalomban.

Amikor a középkorban a zárt európai
társadalom hivatalosan elfogadta a ke-
reszténységet, tovább folyt keresztények
véres üldözése az iszlám által uralt terü-
leteken. A világmisszió sikerei pedig
újabb keresztényüldözéseket robbantot-
tak ki, melyek közül a legkegyetlenebb és
leghosszabb ideig tartó a japán keresz-
tényüldözés volt. Itt 300 éven át, egyre
fokozódó kegyetlenséggel igyekeztek az
ország urai kiirtani a keresztényeket.

A névleg kereszténnyé lett európai
társadalomban is idõnként kirobbantak
belülrõl keresztényüldözések, melyeknek
döbbenetes megnyilvánulásai voltak,
például, a francia forradalomban törté-
nõ papok és apácák legyilkolásai.

A 19. században egy ideig úgy tûnt, hogy
a keresztényüldözések szünetelnek, de a 20.
században az üldözések újra kitörtek, teljes
erõvel. A kommunista és hitlerista üldözé-
sek kegyetlenségben és következetességben
nem maradtak el az ókori római birodalom
keresztényüldözései mögött.

Napjainkban sem szünetelnek a ke-
resztényüldözések. Hála Istennek, a
kommunikációs eszközök fejlettsége mi-
att ezek az üldözések nem maradhatnak
titokban, de bizony még nem vagyunk
eléggé éberek, hogy felfigyeljünk keresz-
tény testvéreink szenvedéseire.

PORBÓL...
(Folytatás az 1. oldalról)

Kiderül, hogy a dúsgazdag Ábrahám
fia, mégiscsak lenne kapcsolata ember-
társaival, sõt az Istennel is, de földi éle-
tében õ maga volt saját istene. Szenvedé-
se közepette lesz fogékony arra, amit õ
maga soha nem tett meg. A történet egy-
fajta méltányos igazságossággal zárul:
az élet rossz dolgait itt a jó ellensúlyoz-
za. A dúsgazdag azt is fölfedi, hogy sem a
rokonai, sem pedig õ maga nem adott Is-
ten Szavára és ebbõl adódott, hogy a má-
sikat nem becsülte. Ellenben Isten Igéje
élõ erõ, mely képes megtérést szítani az
ember szívében és õt magát Isten felé
fordítani. Nagyböjt alkalmas ideje szol-
gáljon nekünk arra, hogy Isten Szava ál-
tal az igazi megtérés útjára lépjünk – zá-
rul a pápa nagyböjti üzenete. (VR)

E U R Ó P A J Ö V Õ J E A K E R E S Z T É N Y S É G
Böjte Csaba a brüsszeli Balassi Intézetben

„Európa jövõje a kereszténység, a
szeretet, amelyet Jézus Krisztus kará-
csonykor közénk hozott” – jelentette ki
Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes a
brüsszeli Balassi Intézetben rendezett
február 7-i kerekasztal-beszélgetésen.

A Magyar Hullám Közéleti és Kultu-
rális Társaság Hol vagyunk, merre men-
jünk? címû rendezvényén Gál Kinga
fideszes és Hölvényi György keresz-
ténydemokrata európai parlamenti kép-
viselõ beszélgetett a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány elnökével.

„Isten a remény, a bizalom hangját
adja nekünk. Ne mondjuk semmire azt,
hogy lehetetlen, merjünk lehetetlent kér-
ni, merjük Istent helyzetbe hozni” – han-
goztatta Böjte Csaba a zsúfolásig meg-
telt teremben. A szerzetes azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy „hihetetlen
távlatok vannak az emberiség elõtt”. Ki-
jelentette, hisz Európa jövõjében, aho-
gyan hiszi azt is, hogy a magyarság elõtt
is van jövõ. Az általa létrehozott gyer-
mekmentõ szervezet tevékenységérõl
szólva kiemelte: „Fontos lenne, hogy
mindannyian szeretettel nézzünk egy-

másra, a gyerekeink is olyanok lesznek,
mint amilyennek a szemünk tükre mutat-
ja õket. Szárnyakat ad, ha az ember sze-
retettel bánik a gyerekekkel.”

Gál Kinga felhívta a figyelmet arra,
hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány a
gyermekmentés és a lélekmentés mellett
a „magyarságmentést” is szolgálja, a
szerzetes ugyanis nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a szárnyai alá vett gyerekek Er-
délyben magyarként tudjanak boldogulni,
illetve sokat tesz a mûemléképületek
megmentéséért is. Hölvényi György pe-
dig hangsúlyozta, a beszélgetés fontos
üzenete, hogy „szükség van a cselekvõ
közösségekre, és ezen keresztül az egyhá-
zakra Európában, …ez nem vallási vagy
hitbuzgalmi, hanem társadalmi kérdés”.

Böjte Csaba ferences szerzetes a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
Az 1993-ban létrehozott gyermekmentõ
szervezet célja, hogy a nehéz körülmé-
nyek között élõ családok gyerekeinek
vagy család nélkül élõ fiataloknak segít-
séget, otthont nyújtson, biztosítsa isko-
láztatásukat.

MTI (Folytatás a 4. oldalon)
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AZ EURÓPAI EMBER A PÁRBESZÉD KULTÚRÁJÁNAK ÖRÖKÖSE
Erdõ Péter bíboros elõadása az Európai Katolikus–Ortodox Fórumon

Erdõ Péter bíboros január 11-én elõadást tartott az V. Európai Katoli-
kus–Ortodox Fórumon, amelyre Párizsban gyûltek össze január 9. és 12. között
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) tagjai és az európai ortodox
egyházak vezetõi.

Erdõ Péter bíboros elõadása kezde-
tén felhívta a figyelmet arra, hogy a mi-
énkhez hasonló nehéz idõkben elsõsor-
ban a lényegi kérdésekkel kell foglal-
kozni, így a hit vagy nem hit kérdésé-
vel. A történelem visszavitt minket hi-
tünk alapjához, ami nem valamiféle fi-
lozófiai elmélkedés, hanem Jézus
Krisztus személye. Vajon a
mai európai ember számára
nehéz hinni Isten létezésé-
ben? – tette fel a kérdést.

Felidézte azt a történelmi
korszakot, amikor az ateiz-
mus volt a hivatalos véle-
mény, és csak az anyag léte-
zésében hittek, illetve ké-
sõbb azt állították, hogy a lé-
lek létezik ugyan, de csak
mint az anyag terméke. Nap-
jaink emberét már nem
vonzza ez a gondolkodás-
mód – jelentette ki. Vannak,
akik szerint nem érdemes túl
sok idõt vesztegetni az anyagon és a
szellemen való gondolkodásra, az em-
ber úgysem képes megérteni ezt. Rá-
adásul napjainkban az anyag fogalma
is egyre bizonytalanabb. A spirituális
dolgok iránt megnõtt ugyan az érdeklõ-
dés, de a divatos szellemfelfogás maga
is bizonytalan. Nyitva van az út a világ
és a vallás közötti párbeszédre, azon-
ban nehéz kapcsolatba hozni a túlvilág
iránti nyitottságot az igazi vallásos ta-
pasztalattal.

Erdõ Péter röviden végigvezette,
hogy a filozófiai gondolkodásban Isten

létezésének kérdése mellett ott volt az a
kérdés is, milyen az Isten. Platóntól
kezdve számos antik filozófus, majd ke-
resztény szerzõ úgy vélte, hogy Isten tö-
kéletes és változatlan, és ez az Isten az
alapja a változó és tökéletlen földi dol-
goknak. Tudták, hogy Istenrõl akkor is
kell beszélni, ha tudatában vagyunk an-

nak, hogy szavaink nem megfelelõek
Isten teljességének kifejezésére. Nem
tükrözi Isten nagyságát az a fundamen-
talista gondolkodásmód, amely szerint
képesek vagyunk kimondani minden is-
teni igazságot emberi szavainkkal. Lel-
künket Isten teremtette, de nem az isteni
lélek kiáradása: mindig nehézséget
okoz tehát az ember számára, hogyan
beszéljen az egyetlen igaz Istenrõl.

Hozzátette: Isten a világegyetem te-
remtésével kifejezte akaratát. A szemé-
lyes Isten kereste a kapcsolatot velünk,
emberi lényekkel. Ennek megértése egy-

részt nehézséget jelent kortársaink szá-
mára, másrészt itt kezd vonzóvá válni
Krisztusban való hitünk.

Erdõ Péter bíboros kiemelte, hogy
Isten beszélni akar az emberrel. Ezért
– ahogy János evangéliumában olvas-
hatjuk – az Ige, Isten öröktõl létezõ
szava megtestesült. Ha a mai embert
komolyan érdekli Isten létezésének
kérdése, fel kell vetnie az Isten és az
ember közötti kommunikáció kérdését
is. A keresztény ember számára ez Jé-

zus isteni és emberi termé-
szetének kérdése is.

A bíboros utalt arra, hogy
a kalkedoni zsinat kimondta,
Jézus valóságos Isten és va-
lóságos ember. A 20. század
második felében a teológia
fontosnak tartotta a történel-
mi Jézus kutatását. XVI. Be-
nedek pápa alkotta meg a
szintézist Názáreti Jézus cí-
mû könyvével, amelyben fel-
mutatja, hogy a hit Jézusa és
a történelmi Jézus ugyanaz a
személy.

Napjaink európai embere
az Isten és ember közti párbeszéd kultú-
rájának örököse: nemcsak a mûalkotá-
sokban, hanem a hétköznapi életben is
látható ez. A mai európai ember egyrészt
magába zárkózik, saját jogait követeli,
ugyanakkor érdeklik az világ nagy kér-
dései. A fundamentalizmustól való féle-
lemmel szemben fel kell tennie a kérdést
Isten létezésérõl. Ha elfogadja a transz-
cendens és abszolút Istent, el kell gon-
dolkodnia az Istennel való kommuniká-
ción is. És ekkor nem kerülheti el a Jézus
Krisztus személyén való gondolkodást,
akiben az emberi képességeinknek leg-

inkább megfelelõ módon tudunk talál-
kozni Istennel.

Elõadásában Erdõ Péter megállapí-
totta, hogy az európai ember nem fel-
tétlenül hívõ, de senki sem feltétlenül
az. A Krisztusban való hit Isten ajándé-
ka az embernek, minden embernek,
hogy üdvözüljön. Ennek hírvivõi, az új
evangelizáció misszionáriusai kell
hogy legyünk, egységben más keresz-
tény testvéreinkkel.

Napjaink félelmeivel, kihívásaival
szemben nem megoldás a jelen világba
való bezárkózás, de az sem, ha gondol-
kodás nélkül ragaszkodunk egy vallási
tapasztalathoz, ahogyan a különbözõ
vallások fundamentalista csoportjai te-
szik, különösen azok a muszlim csopor-
tok, melyek vallásuk igazságait eltorzít-
va terroristává válnak.

Erdõ Péter bíboros végül megállapí-
totta, hogy a nagy európai szentek pél-
dája nyomán a megoldást a félelmekkel
szemben a keresztény radikalizmusban,
vagyis Krisztus követésében találhatjuk
meg. Ez elvezet minket a felebarát iránti
szeretethez is, ahhoz, hogy óvjuk az éle-
tet és a szabadságot, különösen üldözött
testvéreink életét. Õk erõteljesen tanús-
kodnak számunkra a hitrõl, ugyanakkor
azt kérik, Krisztushoz hasonlóan áll-
junk mellettük és tegyünk meg mindent
a védelmükben.

Sürgetõ szükség van napjainkban a Jé-
zus Krisztussal való találkozásra. Kérhet-
jük mindannyiunk számára az áldást, ame-
lyet Mózesnek tanított az Isten: „Áldjon
meg téged az Úr, és õrizzen meg téged, ra-
gyogtassa rád arcát az Úr, és kegyelmez-
zen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, s ad-
jon békét tenéked!” (Szám 6,24–26).

CCEE

Az V. Európai Katolikus–Ortodox Fórum résztvevõi

R Ó M A I S Z E N T M I S E A V E R O N A I B U S Z B A L E S E T Á L D O Z A T A I É R T
Számos ország képviselõje kifejezte együttérzését Magyarország iránt

A Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában szentmisét tartottak a Verona
környéki buszbalesetben elhunyt lelkekért január 24-én. A szentmisét Cserháti
Ferenc püspök, a külföldi magyarok fõpásztora mutatta be a Rómában dolgozó
és tanuló papok koncelebrációjával. Paczolay Péter római és Habsburg-
Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet mellett mintegy 10-12 római és
szentszéki nagykövet és tanácsos vett részt a szentmisén, s így juttatták kifeje-
zésre saját személyes együttérzésüket, valamint hazájuk szolidaritását Magyar-
ország iránt. Vigasztaló, hogy a szomszéd és közeli országok, így a lengyel, a
szlovák, a szlovén, a bolgár nagykövetek mellett többek között a távoli perui
nagykövetasszony is imádkozott a magyar lelkekért. A szentmise homíliáját Né-
meth László olaszországi magyar fõlelkész tartotta olasz nyelven, hogy minden-
ki értse a megemlékezés szavait.

Németh László olaszországi magyar
fõlelkész homíliája:

Kedves fivérek és nõvérek!
Sírnak a szülõk, az osztálytársak, a ta-

nárok, egy egész gimnázium és az egész
nemzet. Egy ilyen helyzetben nagyon
nehéz bármit is mondani. Sokat mond a
csönd, az ima csöndje.

Ebben a csöndben gondoljunk Jé-
zusra, aki könnyeit hullatta barátja,
Lázár sírja elõtt. Jézus, aki a Zsidók-
hoz írt levél szerint ugyanaz tegnap és
ma és mindörökre (Zsid 13,8), velünk
együtt sír, osztozik fájdalmunkban,
amelyet a fiatal életek elveszítése fe-
lett érzünk. Jézus nem hagy magunkra
bennünket ebben a helyzetben sem.
Szent János evangélista leírja evangé-
liumában, hogy az emberek nem értik
Jézust. Megbotránkoznak rajta. Az
apostolok sem értik Jézust, annak elle-
nére, hogy sok idõt töltöttek vele
együtt.

Hasonlók vagyunk hozzájuk ezzel a
balesettel kapcsolatban. Nem értjük,
hogy miért történt, miért haltak meg
ezek a fiatalok? Miért éppen õk? És mi-
ért ilyen kegyetlen módon? De itt, Szent
Péter apostol sírjához közel, vele együtt
kiejtjük Jézusnak adott válaszának sza-

vait: „Uram, kihez menjünk? Neked
örök életet adó igéid vannak”.

Egy budapesti temetõben láttam egy
sírt ezzel a felirattal: „Honnan jöttünk,
hol vagyunk és hová megyünk? Nem
tudjuk pontosan, de bizto-
sak vagyunk abban, hogy
Isten kezébõl jöttünk és
hozzá térünk vissza”. Is-
ten kezérõl Izajás próféta
ezt mondja: „De megfe-
ledkezhet-e csecsemõjé-
rõl az asszony? És megta-
gadhatja-e szeretetét mé-
he szülöttétõl? S még ha
az megfeledkeznék is: én
akkor sem feledkezem
meg rólad. Nézd, a tenye-
remre rajzoltalak...” (Iz
49.15-16). Sírás közben
nem felejthetjük el, hogy
ezek az elhunyt fiatalok
Isten tenyerére vannak ír-
va, mert az Õ teremtmé-
nyei, és Isten nem akarja a
halált, hanem az életet akarja, éppen Õ,
aki a mi életünkért, teremtményei örök
életéért elveszítette Fiát a kereszten.

Az ember társadalmi lény. Élete at-
tól a társadalomtól függ, amelyben él.

Ennek vannak elõnyei és hátrányai is.
Ezekben a szomorú eseményekben,
amelyekre most emlékezünk, megta-
pasztaltuk, hogy az egyének életét
meghatározhatja a többiek viselkedé-
se, tévedése. De a fájdalomban megta-
pasztaltuk a szolidaritást, olyan sok
személy közelségét is. Egy egész nem-
zet közelségét, a határokon belül és
azokon túl. Ez a mai szertartás egyben
bizonyítja olyan sok nemzet szolidari-
tását is Magyarországgal, azokkal a
személyekkel, akik elveszítették fiu-
kat, leányukat, apjukat, anyjukat, ba-
rátjukat, tanárukat.

Ezek a tények arra tanítanak bennün-
ket, hogy mindig felelõsen kell élnünk,
annak a tudatában, hogy a többiek tõlünk

függnek, és hogy nem csak saját magun-
kért vagyunk felelõsek.

A magyar kápolnában minden héten
emlékezünk a magyar szentekre és bol-
dogokra liturgikus ünnepeik alkalmából.

Január 22-én tartottuk Boldog Batt-
hyány-Strattmann László, az 1931-ben
elhunyt szegények orvosa ünnepét. A
boldogok sorába iktatott orvos ingyen
gyógyította a betegeket, mindent megtett
azért, hogy meggyógyítsa látásukat, de
ezzel egyidejûleg meg akarta gyógyítani
páciensei lelkét, hitét is. Ezért állított
össze egy füzetet: „Nyisd fel a szemeidet
és láss!” címmel.

Miközben imádkozunk a balesetben
elhunyt fiatalok lelki üdvéért, szüleik-
nek vigaszért és lelki erõért fohászko-
dunk, könyörögjünk Boldog Batt-
hyány-Strattman László közbenjárásá-
ért. Az Úr nyissa fel szemünket, a gyer-
mekeiket elveszített szülõk szemét,
hogy ezeket az eseményeket, ezeknek a

fiataloknak a halálát a hit
szemével láthassuk, hogy
megértsük, Jézus velünk
van a fájdalomban, hogy
megerõsíthessük Jézusba
vetett hitünket, aki az út, az
igazság és az élet, hogy
megértsük: éppen az Õ ke-
resztje az az eszköz, amely
elvezet bennünket az örök
életre és ha Õvele egyesü-
lünk ennek az életnek a
szenvedéseiben, ha Õvele
halunk meg, akkor Õvele is
fogunk élni.

A halottakért imádkozva,
a szülõk számára, akik elve-
szítették gyermekeiket, de
magunk számára is az apos-
tolok szavaival kérjük az Úr-

tól: „Növeld bennünk a hitet” (Lk 17,6).
(Németh László prelátus olasz ho-

míliáját Vertse Márta fordította ma-
gyarra)

Vatikáni Rádió

„Ebben a csöndben gondoljunk Jézusra, aki könnyeit hullatta
barátja, Lázár sírja elõtt”
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Gyerekeknek

T A V A S Z I N A G Y T A K A R Í T Á S

Az egyik márciusi péntek reggelen
munkába menet megláttam az utcánkban
egy munkagépet. Hóolvadás idején jár-
tunk, az utakat elöntötte a víz, a nyomá-
ban pedig sár, piszok, por maradt. A mun-
kagép nekiállt felsöpörni, megtisztítani az
utakat, néhány nap múlva pedig már tisz-
ta járda és úttest várta a közlekedõket.

Amint aznap beértem a munkahe-
lyemre, a vállalatunk vezetõje megbe-
szélésre hívta össze a dolgozókat. Érde-
kes és igen hasznos ötlettel állt elõ: azon
a napon senkinek nem kell elvégeznie a
szokásos munkáját, hanem mindenki
rendet rak az íróasztalán és közösen kita-
karítjuk a munkahely belsõ udvarán ta-
lálható kertet. A nap végére mintha egy
új munkahelyre költöztünk volna: kincs-
tári rend az irodákban és makulátlan tisz-
taság az udvaron.

Este, amikor hazafelé mentem, össze-
futottam az utcánkban a szomszéd kis-
lánnyal, aki a közeli általános iskolába
jár. Szóba elegyedtünk, mindketten el-
meséltük a napi élményeinket. Én el-
mondtam, hogy mi történt a munkahe-
lyemen, és megkérdeztem, hogy õ ka-
pott-e jó jegyet az iskolában. Válasza az
aznapi történések ismeretében nem is
volt olyan meglepõ. Különleges tanítási
napot tartottak az iskolában, azaz hogy
nem is volt igazi tanítási nap, mivel tan-

órák egyáltalán nem voltak… Helyette
minden osztály azt a feladatot kapta,
hogy takarítsa ki a saját tantermét, majd
pedig közösen a tornatermet. A „tanítási
nap” végén pedig az iskola valamennyi
tanulója kiment az udvarra, és össze-
szedték az elhullajtott szemetet, meg-
metszették a fákat, bokrokat, valamint
színes virágokat ültettek.

A rövid beszélgetés után hamarosan
hazaértem, és mi mást is tehettem volna,
mint hogy otthon is felvetem a témát a
családtagoknak. Késõre járt már az idõ,
így rövidesen nyugovóra tértünk, de
másnap, szombaton együtt láttunk neki a
rendrakásnak és a takarításnak. Jó érzés
volt az elvégzett munka örömével zárni a
hétvége elsõ napját.

Azonban még nem volt vége a tava-
szi nagytakarításnak! Benne jártunk
már a nagyböjtben, készültünk tehát a
közelgõ húsvétra. És bár szép dolog
tiszta otthonban, munkahelyen, iskolá-
ban várni az ünnepet, a leglényegesebb,
hogy tiszta lélekkel várjuk Krisztus fel-
támadásának ünnepét. Az egész család
felkerekedett hát, és mindannyian elvé-
geztük a húsvét elõtti szentgyónást. Er-
re buzdítalak Téged is, de persze érde-
mes a saját szobádban is alapos tavaszi
nagytakarítást végezni!

Kovács Péter

Mit jelent az „Amoris laetitia” pápai buzdítás a házasságpasztoráció számára
Németországban? – tették fel a kérdést a német katolikus püspöki konferencia
állandó bizottságában.

Számos inspiráló forrás található a pá-
pai dokumentumban a házaspárok és a
családok számára, ám a lelkipásztori
munka során ezeket a konkrét körülmé-
nyekre kell alkalmazni és tovább kell fej-
leszteni” – jelzik a német püspökök
pásztorlevelükben. Különösen négy fon-
tos témát emelnek ki az Amoris laetitia
gazdag anyagából – tájékoztat a Sir kato-
likus hírügynökség.

Az elsõ pont a házassági felkészítésre
vonatkozik, melyet erõsíteni kell, hogy
az mind jobban segítse az elkötelezõdést
és ugyanakkor meggyõzõbb legyen. A
német püspökök egyfajta „házassági
katekumenátust” ajánlanak, mely a
szentségre való felkészítéshez társul,
mindig szem elõtt tartva a konkrét élet-
körülményeket.

Második pontként azt jelölik meg,
hogy nagyobb erõfeszítéseket kell tenni
a házastársi élet kísérésének érdekében.
Ehhez több javaslat kapcsolódik, mint
például felhívás „a házasság és a család
lelkiségének kidolgozására”, valamint
„a kísérés, mely segítséget próbál nyúj-
tani a problémák során és az élet nehéz
helyzeteiben”, mert az emberek hétköz-
napi életükben csak így tapasztalhatják
meg, hogy az Egyház készségesen és
emberségesen mellettük áll.”

A német püspökök által ajánlott taná-
csok egyike kifejezetten a hitet érinti: a
családokat úgy kell segíteni, hogy
„azok a hit elsajátításának a helyei le-
gyenek, és ehhez kapjanak segítséget a
sokszor nehéz helyzetekben”. A doku-
mentum a családok lelkipásztori kíséré-
sének készséges szolgálatára buzdít,
mindig újabb megoldások keresésére
ösztönöz, hogy „gyarapítani tudják a
családok a gyermekeiket a hitben és a
vallásos tapasztalatban a hétköznapi
élet körülményei között”.

A házaspárok és a családok körülmé-
nyeinek a sokféleségére történõ számos
hivatkozás egyike a vegyes házasságo-
kat érinti, melyekben a házastársak és a
gyermekek különbözõ keresztény fele-
kezetekhez tartoznak. Ez „kihívás, de le-

hetõség is” – fogalmaznak a német kato-
likus püspökök, utalva arra, hogy még
nem lehet teljes közösség az Úr vacsorá-
jában, ami nyilvánvalóvá teszi a keresz-
tények megosztottsága okozta fájdalmat.
„Nem könnyû közvetíteni napjainkban a
katolikus álláspontot és egyidejûleg lel-
kipásztori felelõsséggel szembesülni a
problémával” – mondják a püspökök.

A német püspökök utalást tesznek a
házasság „törékenységére” az Amoris
laetitia alapján. A Ferenc pápa által emlí-
tett három kulcsfogalmat használják: el-
kísérni, megkülönböztetni és integrálni.
Ha a házasság felbonthatatlansága az
Egyház lényegi hite, akkor – ahogy írják
a német püspökök – az Amoris letitia
aligha hagy kétséget afelõl, hogy „szük-
ség van az emberek egyes konkrét élet-
helyzetének megkülönböztetett figye-
lembe vételére”. Észre kell venni, hogy
„az elváltak és újraházasodottak is az
Egyházhoz tartoznak, az Isten nem vonja
meg tõlük a szeretetét és meghívást kap-
nak arra, hogy Istennel és a felebaráttal
szeretetben éljenek, hogy Jézus Krisztus
hiteles tanúi lehessenek”.

A pápai dokumentum számos helyét
idézve a német püspökök jelzik, ahogy
az Amoris laetitia néhány olyan helyzet-
re is utal, melyben „lehetséges elfogadni
az Egyház segítségét, néhány esetben
pedig a szentségek segítségét, hogy to-
vább haladhassanak Isten kegyelmében
és szeretetében”. Amikor „a házasság
semmissége nem mondható ki, elenged-
hetetlen a megkülönböztetett megoldás,
mely az egyes esetekre válaszol”. „En-
nek az eléréséhez döntéshozó, lelkipász-
torilag kísért folyamatok szükségesek,
melyek a kiengesztelõdés szentsége és
az Eucharisztia vételére lehetõséget nyit-
nak... Ezekben az esetekben a püspökök
figyelmeztessenek a túlzó szigor, illetve
a felelõtlen engedékenység veszélyeire.
Dolgozni kell azon, hogy a hívõ ember
lelkiismeretének a formálását megszilár-
dítsuk” – olvashatjuk a német püspökök
pásztorlevelében.

(VR)

A H Á Z A S S Á G T Ö R É K E N Y S É G E
Német püspökök a pápai buzdításról

Fiataloknak

JÉZUS A SZEKTÁK TANÍTÁSÁBAN (28 . )

Az 1950-ben „Dianetika” néven meg-
jelent, újnak és tudományosnak feltünte-
tett írás tudálékos „tolvajnyelve”, a be-
harangozott gyakorlatok könnyûsége,
rövidsége felkeltette a titokzatos dolgok-
ra éhes sci-fi olvasóközönség érdeklõdé-
sét, amit a szerzõ ügyesen kihasznált.
Elõadások keretében pszichológiai kér-
dõíveket osztott ki, majd „terápiára” hív-
ta meg az érdeklõdõket, akiktõl azután
borsos árat kért az egyre mélyebb isme-
reteket ígérõ tanfolyamért. Hubbardnak
ekkor már új tapasztalata volt, amelynek
során, állítása szerint tudományosan
meggyõzõdött a „szellem”, a thetan léte-
zésérõl! Azt állítja, hogy egyrészt felfe-
dezte, hogy az ember nem pusztán
anyag, hanem lényegében maga a thetan;
másrészt pedig azt, hogy az ember há-
rom, illetve négy részbõl áll: test, elme,
amelynek egyik része tudatos, a másik
pedig tudatalatti, és a szellem, a thetan.

A dianetikában a kulcsszó a „clear”, a
szcientológiában ezt a szerepet a thetan,
a szellem foglalja el. Hubbard a szellem
jelölésére ismét új szót használ. Szerinte
ugyanis a eddigi használatos szó: a lélek
(anima) nem fejezi ki pontosan az õ fel-
tételezését. A thetant Hubbard a görög
théta betûvel hozza kapcsolatba: ez a be-
tû a gondolat és az élet jele, a „mozdulat-
lan mozdító”; a thetan pedig az „egyedi
théta”. Mások a hindu bölcsek által a
vándorlásra képes lélek jelölésére hasz-
nált „atman” szó változatát látják
Hubbard thetanjában. Ugyanis õ magáé-
vá tette a hinduizmus felfogását, hogy az
ember négy részbõl áll: „A negyedik rész
maga a Létezõ: a végtelen, örök halhatat-
lan Létezõ.” A hinduizmus a Létezõt ne-
vezi atmannak.

Hubbard felfogása neoplatonikus,
hindu és spiritiszta elképzelések keveré-
ke. Platón nyomán már több ókori filo-
zófus három szintet különböztetett meg
az emberben: a szellemet, az elmét és a
testet. Hubbard annyiban megy tovább,
hogy kijelenti: a thetan nem része az em-
bernek, hanem maga az ember. Sõt azt
tanítja, hogy a thetan nem egy dolog, ha-
nem a dolgok teremtõje, minden dolog
forrása, maga az élet, és ezen felül kive-

títhetõ, vagyis kiszabadítható az emberi
testbõl, ezáltal teljesen tudatossá válhat.
Szerinte ezt az állapotot akarták elérni a
miszticizmus, a spiritizmus, valamint
egyéb gyakorlatok is.

A szellemrõl, thetanról adott leírásai
ellentmondásosak. Egyrészt „a szellem
nem egy dolog, hanem a dolgok teremtõ-
je, halhatatlan, a mozdulatlan mozgató.
Másrészt a fejben van, romlásnak van ki-
téve, illetve fejleszthetõ, kivetíthetõ.
Amikor az ember meghal, akkor thetanja
exteriorizálódik, és rendszerint visszatér
planétánkra, ahol ugyanahhoz a fajhoz
tartozó testet keres, mint amelyben elõbb
élt” – állítja Hubbard.

A thetan tehát már létezik földi testbe
költözése elõtt, késõbb pedig újabb test-
be is költözhet. Vagyis Hubbard preeg-
zisztenciát (a lélek ember léte elõtti lé-
tezését) és reinkarnációt (lélekvándor-
lást) tanít.

János atya Londonból

Csak olvasni kell a híreket, és meg-
tudjuk, hogy az egyik helyen fanatikus
dzsihádisták fejeznek le etiópiai keresz-
tény vendégmunkásokat, mert nem vol-
tak hajlandók Krisztus-hitüket megta-
gadni, egy másik helyen fanatikus hindu
vallásúak égetnek fel keresztény falva-
kat, más helyen pedig börtönbüntetést és
hátrányos megkülönböztetést rónak ki
keresztényekre, akik megvallják Istent
uruknak, és nem hajlandóak a földi urak
szeszéjének játékszerévé lenni. Nem le-
hetünk sorsuk iránt közömbösek! „Ter-
jeszd ki szeretetedet az egész világ végsõ
határáig, ha Krisztust akarod szeretni,
mert Krisztus testének tagjai ott vannak
mindenütt” – mondta Szent Ágoston.

„Amíg idõnk van, tegyünk jót min-
denkivel, fõképpen pedig hittestvéreink-
kel” – mondja a Szentírás (Ef 6,10).
Nagy szégyen lenne, ha éppen hittestvé-
reink keserû sorsa hidegen hagyna ben-
nünket.

Nemeshegyi Péter SJ

FELVONULÁS AZ ÉLETÉRT
Abortuszellenes kezdeményezés Franciaországban

A „Felvonulás az életért” kezdeményezést január 22-én, vasárnap tartották
Párizsban. Az alkalomra Ferenc pápa üzenetet küldött a szervezõknek, amely-
ben emlékeztet: az Egyház sose fáradjon bele abba, hogy az élet védelmezõje le-
gyen, és sose utasítsa el annak hirdetését, hogy az emberi életet minden feltétel
nélkül óvni kell annak fogantatásától természetes haláláig.

„Ezen a téren sosem köthetünk komp-
romisszumokat anélkül, hogy magunk is a
sajnos széles körben elterjedt kiselejtezés
kultúrájának vétkeseivé válnánk. Hatal-
mas sebeket szenved el a társadalom a leg-
gyengébbek és legvédtelenebbek kiselej-
tezése miatt, mint pl. a meg nem született
gyermekek, az idõsek és a betegek. Végül
mindannyian hordozzuk ennek a fájdal-
mas következményeit” – mondta Ferenc
pápa a francia püspököknek 2015 novem-
berében ad limina látogatásuk során.

Az emberi élet védelmének jogos ki-
nyilatkoztatásán túl, a pápa arra buzdí-
totta a párizsi életvédõ felvonulás részt-
vevõit, hogy fáradhatatlanul munkál-
kodjanak a szeretet civilizációjának és az
élet kultúrájának építésén.

Jelenleg Franciaországban a parlament
egy törvény elfogadására készül, amely-
nek célja, hogy bünteti azokat az életvédõ
weboldalakat, amelyek az abortusz he-
lyett alternatívákat kínálnak fel a nõk szá-
mára. A javaslattal szemben kétségeiknek
adtak hangot, illetve nyíltan ellenezték
laicista média orgánumok is, mint pl. a
„Le Monde”, amelyek szabadságtipró
törvényt és a szólásszabadságot korlátozó

intézkedést emlegetnek. Franciaország-
ban az állami internetes oldalak kizárólag
abortuszt javasolnak a nõk számára, akik
a kérdés kapcsán keresnek felvilágosítást.
Sosem említik a gyermek vagy az embrió,
illetve magzat kifejezést, hanem csak a
terhesség „tartalmáról” beszélnek. Az
életvédõ oldalak kihasználták ezt az in-
formációhiányt és megszólították a nõket,
akik aggódnak a drámai döntés miatt és
többet szeretnének tudni róla. A kor-
mányzati oldalakon úgy tûnik, mintha az
abortusz lenne csak az egyetlen megol-
dás, szinte kötelezõen. Az állami ún. „ki-
zárólagos gondolkodásmód” (pensée
unique) arra ösztönözte a francia helyi
egyházat, hogy a magát a szabadság hazá-
jának tekintõ országtól kérje, fogadja el
mások másfajta gondolkodását.

Franciaországban a közeljövõben erõ-
szakkal és közönségesen, mindenféle
tiszteletet nélkülözve folytathatják tevé-
kenységüket az integralista, istenkáromló
és szabados internetes oldalak, míg azok,
amelyek csendesen védelmezik az életet,
kétéves börtönbüntetés és 30 ezer euró
bírság kockázatával néznek szembe.

(Vatikáni Rádió)

IMASZÁNDÉKOK
(Folytatás a 2. oldalról)
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A görög eredetû melodráma szó je-
lentése mára annyit változott, hogy a
könnyfakasztó sikerfilmekrõl, a ha-
tásvadász történetekrõl mit sem tudó
görög múzsáknak nehéz lenne elma-
gyarázni, mi történt az eredeti, zené-
vel kísért versmondással. Szerencsére
nem tûnt el a mûfaj. Létezik. Sõt, meg-
újult. Nemcsak egykor élt zeneszerzõk
melodrámáit szólaltatják meg, de sa-
ját mûveiket is elõadják azok a mûvé-
szek, akiknek köszönhetõen az idén –
a Gömörország Egyesület gondozásá-
ban – megjelenhetett az „Emléke sír a
lanton még” – Három évszázad me-
lodrámái Arany János balladáira cí-
mû CD.

Sziklavári Károly zenetörténész, a
hangzó antológia egyik szerkesztõje
szerint az ismert Arany János-melodra-
matizálások közül valószínûleg a legko-
rábbi a XIX. századból, 1895-bõl ma-
radt fenn. Kapi Gyula, a Soproni Evan-
gélikus Tanítóképzõ Intézet igazgatója
a Ráchel siralma címû Arany-ballada
elõadásához írt zenét. Szintén XIX. szá-
zadi keletkezésû Kutass (Kutnyánszky)
Jenõ Ágnes asszony-melodrámája. A
XX. századot Lányi Ernõ 1907-ben
megjelent, Szabadkán bemutatott mû-
ve, a Zách Klára-melodráma (Op. 163)
képviseli az alkalmi összeállításban.
Ezt a zenemûvét Csáth Géza így méltat-
ta a Budapesti Napló 1907. június 15-i
számában: „Apró motívumokból épül
fel, amelyek nagyon jellemzõek, ma-
gyarok, s modernségükben meglepõek.
Kázmér vágyakozásának motívuma, a
templomjelenet (középkorias orgo-
na-stílusban), a lányokat jellemzõ édes
dallam, a kétségbeesés motívuma mind
drámai erejûek. Az egész munka a meg-
csinálásában nemes, finom. Zichy Mi-
hály illusztrálta Arany balladáit, Lá-
nyinak a zenében kellene elvégezni
ugyanezt!”

A költõ születésének 200. évfordulója
tiszteletére megjelent hangzó antológia
zeneszámainak többsége XXI. századi
alkotás. Zsekov Éva Mónika hegedûmû-
vész, zenetanár, a Miskolci Szimfonikus
Zenekar tagja 2014-ben írta a legismer-
tebb Arany-ballada, A walesi bárdok
melodramatikus elõadásához a felcsen-
dülõ muzsikát. Sziklavári Károly értéke-
lése szerint ez a zenemû „bõvelkedik
improvizatív megoldásokban, míg stí-
lusvilágát tekintve archaikus és modern
találkozásának jegyében született a
mû.” A CD-re került további négy kom-
pozíció, Elek Szilvia alkotása szintén
hordozza a hagyomány és modernség
kettõségét, a kortalanság és korszerûség
lehetõségeit. A szólistaként is kiváló –
zongoramûvészi, csembalómûvészi dip-
lomát szerzett, zeneszerzést tanult – Elek
Szilvia a Vörös Rébék, A kép-mutogató,
a Híd-avatás és a Pázmán lovag címû
költemények melodramatizálására vál-
lalkozott.

Vers és a zene egy tõrõl fakad. Arany
János költeményeiben természetesen
ott zeng a muzsika. A költõ prózában is
megfogalmazta, milyen fontosak voltak
számára a zenei alapok. Ahogy egyik
fennmaradt levéltöredékében írta:
„Kevés számu lyrai darabjaim közûl
most is azokat tartom sikerûltebbeknek,
a melyek dallamát hordtam már, mie-
lõtt kifejlett eszmém lett volna – úgy-
hogy a dallamból fejlõdött mintegy a
gondolat…”

Amikor az Arany-melodrámák elõ-
adói – a versmondók, a zenészek, a
hangfelvétel készítõi, a szakmai hátteret
biztosító Múzsák Kertje Alapítvány tag-
jai – elhatározták, hogy megjelentetik
ezt a CD-t, egy mûfaj újjászületésénél
bábáskodtak.

Filip Gabriella

ARANY-

MELODRÁMÁKAz 1956-os forrada-
lom és szabadságharc
hatvanadik évfordulóján
számos könyv jelent meg
a magyar történelem
egyik legdicsõségesebb
eseményérõl. Még dráma
is született az aranybetûs
napokról, Kazamaták cím-
mel. Papp András és Té-
rey János színdarabját a
hozzáértõk a forradalmi
napok elsõ igazán nagy-
szerû irodalmi ábrázolá-
saként emlegetik. Aligha-
nem hasonló hatást gya-
koroltak a rendszerváltást
követõ idõkben a Magyar
Rádió 1956-tal foglalko-
zó dokumentum mûsorai
is, amelyeknek egy részét
Martinkó Károly nyugal-
mazott alezredes, a Ma-
gyar Rendõr egykori fõ-
munkatársa és számos
bûnügyi könyv szerzõje
készített.

A hatvanadik évfordu-
lóra közzétett Hittel, szív-
vel és fegyverrel címû kö-
tetében – amely jórészt az
ugyancsak tavaly megje-
lent, Tankokkal vérbefoj-
tott szabadságharc címû
könyvének némileg át-
dolgozott kiadása – to-
vább szövi azokat a szála-
kat, amelyeket eredetileg
még a Rádióban elhang-
zott dokumentum mûso-
raiban bontott ki. Az ol-
vasó megismeri, hogy a
rendszerváltás óta eltelt
években az egykori hõ-
sök, akik 1956 õszén gon-
dolkodás nélkül készek
voltak akár életük felál-
dozására is a szabadság
védelmében, majd a meg-
torlás idején nemegyszer
súlyos börtönbüntetést
szenvedtek, csak szerény
mértékben részesültek hi-
vatalos elismerésben. Alig-
hanem ez a tény az, ami
felháborítja a két kötet
szerzõjét, de rámutat arra
is, hogy a rádiómûsorai
óta eltelt jó pár év sem

volt elegendõ ahhoz,
hogy legalább erkölcsileg
megbélyegezzék azokat
az ügyészeket és bírákat,
akik távolról sem életük
féltése és még kevésbé jo-
gászi meggyõzõdésük
miatt, hanem azért küld-
tek bitófára sok-sok ártat-
lan embert a diktatúra
tobzódása során, mert azt
remélték, ezáltal üstökös-
ként ível majd felfelé pá-
lyafutásuk.

Martinkó Károly em-
berközelben mutatja be a
felkelés napjait, majd a
szabadságharc leverése
utáni idõszakot, amikor a
szovjet szuronyok árnyé-
kában érkezett új hatalmi

elit nem csupán sortüzek-
kel és a terror más eszkö-
zeivel látott neki uralma
megerõsítéséhez, hanem
az igájába kényszerített
igazságszolgáltatás gát-
lástalanul karrierista tag-
jaival is. Így történhetett,
hogy a bíróságok – nem-
egyszer felsõbb sugalma-
zásra – futószalagon
gyártották akár a legsú-
lyosabb ítéleteket is. A
18. születésnapját éppen
hogy betöltõ Mansfeld
Péter kivégzése olyan
szégyenfoltja a magyar
igazságszolgáltatásnak,
amely eltüntethetetlen.

Az olvasóban felmerül
a kérdés, hogy nem csele-
kedett-e helyesebben az,
aki belátva az ellenállás

reménytelenségét, ván-
dorbotot vett kezébe és
külföldön próbálta to-
vább szolgálni a magyar
ügyet. A szerzõ példaként
Dömötör Zoltán és Tibor
példáját idézi. Zoltán –
mint az Egri Pedagógiai
Fõiskola hallgatója –
nemzetõrként vett részt a
forradalomban. Mivel
otthon maradt, 1957 már-
ciusában letartóztatták és
õsszel a helyi bíróság a
„demokratikus államrend
megdöntésére irányuló
szervezkedésben való te-
vékeny részvétel” címén
több évi börtönnel sújtot-
ta. De kiszabadulása után
sem volt könnyû a hely-
zete, mert a hatalom – a
kommunista rendszer bu-
kásáig – szüntelenül utá-
na nyúlt, hogy sehogyan
se tudjon képességeinek
megfelelõ állást kapni.
Dömötör Tibor a buda-
pesti Fasori Gimnázium
elvégzése után teológiai
tanulmányokat kezdett,
hogy református lelkész-
ként erõsítse a hitet a ma-
gyarságban, no meg a re-
mény sorsa jobbrafordu-
lásában. Õ is aktívan ki-
vette részét a szabadság-
harcból, de miután belát-
ta, hogy a szovjet csapa-
tok bevonulása után már
élete is kockán forgott, el-
hagyta hazáját és az
Egyesült Államokban fe-
jezte be tanulmányait és –
igencsak hosszas küzde-
lem után – az Ohio állam-
beli Akronban olyan ma-
gyar szigetet hozott létre,
amelyet még a messzi
Washingtonban is elis-
meréssel méltányoltak, és
ennek köszönhetõen tet-
ték lehetõvé a számára,
hogy 1990. március 15-
én az amerikai Törvény-
hozás épületében felavat-
hassa Kossuth Lajos
mellszobrát.

Vincze András

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

H I T T E L , S Z Í V V E L É S F E G Y V E R R E L

Mansfeld Péter

CENZÚRA

1848–49 vértelen forradalmának (és
vérbefojtott szabadságharcának) céljait
az a híres Tizenkét pont foglalta össze,
amelyeknek kinyomtatása a Landerer és
Heckenast pesti üzemében lefoglalt
nyomdagépen a forradalom elsõ lépését
jelentette. A „Mit kiván a magyar nem-
zet” címmel elõsorolt követelések között
elsõként ez szerepelt: „Kívánjuk a’ sajtó
szabadságát, censura eltörlését.”

Van ma Magyarországon cenzúra? –
Néhány éven át taníthattam is azt, amit
évtizedeken át mûveltem, óraadóként az
újságírásról és a lapszerkesztésrõl be-
szélhettem fõiskolai hallgatóknak. Min-
den új csoport tagjainak feltettem a kér-
dést, hogy véleményük szerint manapság
van-e cenzúra Magyarországon, az Eu-
rópai Unióban. Kevés kivétellel azt vála-
szolták, hogy nincs – és lényegében iga-
zuk volt. Én pedig azt mondtam, hogy van
– és lényegében nekem is igazam volt.

A piros ceruzával áthúzott cikkek, a
lap aljára biggyesztett pecsét és aláírás
csak egyik idejét múlt formája az örökké
idõszerû hatalmi igénynek: hogy bizo-
nyos információk, gondolatok ne terjed-
jenek el széles körben. Mert ez a cenzúra
célja: a tudásnak ugyanis sok esetben
cselekvésre ösztönzõ hatása – olykor bõ-
szítõ hatása – is lehet, a hatalom gya-
korlói pedig rettegnek ettõl. Ezért talál-
ták ki a cenzúrahivatalt és az informáci-
ók, gondolatok hatástalanításának
újabb, hatékonyabb módszereit.

Az utóbbi két és fél évtizedben Magyar-
országon – és azokban az országokban,
amelyekhez olyan izzadságos igyekezettel
szeretnénk hasonlítani – szinte mindent le
lehet írni. Magam is leírtam, kimondtam,
hogy mi a véleményem a korábbi
egy-két-három miniszterelnökrõl, akik
minden tõlük telhetõt megtettek azért,
hogy az arc nélküli pénzhatalom mielõbb
és minél inkább gyarmattá zülleszthesse
Magyarországot (is). Ha mindezt le le-
het(ett) írni, el lehet(ett) mondani, akkor
hol itt a cenzúra? – kérdezhetjük. Hát kö-
rös-körül – válaszolhatjuk.

Már kisgyerekkoromban valami rej-
télyes vonzalmat éreztem a tinta iránt.
Ha kézzel írok, ma is töltõtollal... Kö-
lyökként nagy élvezettel bámultam,
amint egy csepp tintát pöttyentettem egy
pohár vízbe, az elkeveredett benne, és
kék lett az egész. Apám, aki talán látta
már bennem a leendõ íróembert, nyilván
meg akart óvni a csalódástól, hogy túl-
értékeljem a tinta hatalmát: ezért egy-
szer, csak amúgy játékosan belenyomott
egy csöpp tintát a fürdõvizembe. Döb-
benten láttam, hogy nem kékült el a víz:
mintha mi sem történt volna. Ez korunk
modern cenzúrájának elve: a hígítás. Az
igazság, a lényeges információk és gon-
dolatok tintajelei észrevehetetlenné te-
hetõk, ha elég sok vizet zúdítunk rájuk.

A fontos tudnivalók elvesznek a sem-
mitmondás áradatában. Ez a valódi célja
a bulvársajtónak, a kereskedelmi rádiók-
nak és televízióknak. (A közszolgálati mé-
diumok többsége is a bulvárosodás jeleit
mutatja…) Árad belõlük a fölösleges in-
formációk özöne: melyik celeb hová megy
nyaralni, kivel csalja sokadik élettársát,
elég büszkék-e a felvonuló melegek, me-
lyik szappanopera melyik forgatásán ép-
pen ki csinált botrányt. – Akik ezeket a
„híreket” közreadják, maguk sem gondol-
ják, hogy ezt valaki is képes pontosan
megjegyezni. Nem is ez a cél. Hanem az,
hogy a teljesen lényegtelen hír, a híreszte-
lés, a pletyka minél inkább keveredjék a
fontos információkkal: azok is egy fakó
csepp legyenek csak a szürke löttyben.

Így mûködik korunk cenzúrája. Ha
sokat hallgatjuk-nézzük a kereskedelmi-
eket, böngésszük a bulvárokat – akkor
lényegében mi magunk mûködtetjük ezt
az újmódi cenzúrahivatalt. A márciusi
ifjak pedig forognak a sírjukban.

Kipke Tamás

Azt hihetné az ember a
wiesbadeni Szövetségi
Statisztikai Hivatal je-
lentését olvasva, hogy
fordult a kocka, immár
jelentõsen növekszik Né-
metországban a születé-
sek száma. Arról szól a
jelentés ugyanis, hogy
Németországban 82,8
millió a lakosság száma.
Márpedig az eddigi lét-
szám 2002-ben 82,5 mil-
lió volt, 2015 végén pe-
dig 82,2 millió.

Csakhogy nem a szüle-
tések száma növekedett,
hanem – mint tudjuk – a
bevándorlók száma. Ha
nem érkeztek volna be-
vándorlók, tovább csök-
kenne a lakosság száma.

Miért nem születnek
nagyobb számban gyere-
kek abban a Németor-
szágban, amely Európa
leggazdagabb országa?

Sokan úgy vélik, hogy a
gyermekvállalás egyetlen
akadálya a szülõk szûkös
anyagi helyzete. Ha ez az
egyetlen igazi ok volna,
Németországban nem le-
hetne probléma a gyer-
mekáldás.

Csakhogy sajnos más
okok is közrejátszanak
szerte Európában a gyer-
mekáldás csökkenésé-
ben. Sokszor csak az
asszonyok, lányok diplo-
maszerzési vágya, csalá-
don kívüli érvényesülé-
se. Szomorúbb esetben a
kényelemszeretet, a szó-
rakozás vágya. Hiszen
mindenki tudja, hogy
gyermeket vállalni nem-
csak pénzbe kerül, ha-
nem sok fáradságba,
munkába is.

De hát lehet-e öröm,
igazi emberi kiteljesedés
áldozat nélkül? Pótolhat-

ja-e a bevándorlók mun-
kája a saját gyermekek
örömét? Csak munkaerõ-
pótlásról van szó? Sivár
távlat egy társadalom szá-
mára.

Minden eddigi szociá-
lis kiadásnál nagyobb te-
her is. Nem volna kisebb
teher az egészséges csalá-
di élet, a természetes gyer-
mekáldás nagyobb támo-
gatása, mint a bevándor-
lók és az egész menekült-
válság miatt fizetett évi 20
milliárd euró a német pénz-
ügyminisztérium közlése
szerint?

Mindez nem csupán
gazdasági kérdés, ha-
nem erkölcsi probléma.
Ezért olyan nehéz, a val-
lásos hittel összefüggõ
feladat. Egy ország és
társadalom egészsége,
jövõje függ tõle.

Rosdy Pál
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„MINDIG TÁMOGATÓRA TALÁLTOK A MAGYARSÁGÉRT VÉGZETT MUNKÁBAN”
Az ausztriai magyar katolikus lelkészek találkozója Kismartonban

„Legyetek tudatában annak, hogy a kismartoni püspökségen mindig támoga-
tóra találtok a magyarságért végzett munkátokban is” – ezekkel a szavakkal kö-
szöntötte vendégeit a vacsoraasztalnál január 10-én Ägidius Zsifkovics burgen-
landi fõpásztor. A találkozóra az ausztriai magyar és magyarul beszélõ katoli-
kus lelkészek ez évi összejövetele keretében került sor, melyet január 9. és11. kö-
zött tartottak Kismartonban, ahogy az elmúlt években, úgy ezúttal is Pál László
püspöki helynök szervezésében. Az idei találkozón a részt vevõk Kõszegre, a
verbita rend Szent Imre Missziós és Lelkigyakorlatos Házába is ellátogattak. A
programot a Kõrösi Csoma Sándor Program ausztriai ösztöndíjasaként e sorok
írója is végigkísérte.

Az Ausztriában mûködõ magyar és ma-
gyarul beszélõ katolikus lelkipásztorok évi
egyszeri találkozóját tizenegy évvel
ezelõttig rendszeresen megszervezték
Bécsben, azután ez a hagyomány eszten-
dõkön át szünetelt. Pál László kismarto-
ni püspöki helynök elevenítette fel újra,
az erre való igény észlelése és Vencser
László, az ausztriai idegen nyelvû lel-
készségek igazgatójának biztatása nyo-
mán. Így öt éve ismét összejönnek vízke-
reszt után Kismartonban a magyar lelké-
szek, és eltöltenek együtt két-három,
programokban gazdag, tartalmas napot.

Január 9-én, az idei találkozás nyitó-
estéjén a házigazda Pál László meghí-
vására Felsõ-Ausztriából Szabó Jenõ
Linz-Pöstlingberg-i, Ilk Antal-József
alkoveni és Vencser László linzi, Stá-
jerországból Molnár Ottó gráci és Holló
István Deutschlandsberg-i, Tirolból
Nagy-György Attila dél-tiroli/innsbruc-
ki, Burgenlandból a felvidéki származá-
sú Jãn Wechter alsómedvesi (Gross-
mürbisch), Alsó-Ausztriából Szomszéd
Tamás bécsújhelyi lelkészek, Bécsbõl
pedig Varga János, a Pázmáneum rekto-
ra érkezett meg a találkozó helyszínére,
Kismartonba. Másnap csatlakozott a
társasághoz a temesvári egyházmegyés,
német ajkú Ghinari János felsõlászlói
(Oberloisdorf) plébános – aki kétheten-
te magyar nyelven is misézik a
középpulyai magyaroknak –, valamint a
nemrég Alsóõrre került Gáspár Adal-
bert bencés szerzetes.

Szentmise Kõszegen

A találkozó második napján a lelké-
szek Kõszegen a verbita rend Szent Imre
Missziós és Lelkigyakorlatos Házának
kápolnájában mutattak be szentmisét.
Nagy-György Attila fõcelebránssal és
ausztriai paptársaival a vendéglátók ré-
szérõl együtt koncelebrált a lengyelor-
szági születésû, a magyar nyelvet hibát-
lanul használó Wolowicz Ádám verbita
szerzetes, tartományi gondnok is.

Szentbeszédében a Vas megyei szü-
letésû Szabó Jenõ atya Kõszeghez fûzõ-
dõ személyes emlékeire tekintett vissza,
hiszen a hetvenes években, kollégista-
ként itt végezte gimnáziumi tanulmá-
nyait. Megemlítette azt is: ha az ember
több nyelvet beszél, akkor jön rá igazán,
hogy milyen szép a magyar nyelv. Pél-
daként az ige szót hozta fel: miközben
mi azt mondjuk, hogy „az evangélium
igéi”, „ez az Isten igéje”, a német úgy
fogalmaz, hogy „Isten szava”. Az ige és
a szó között különbség van: az ige cse-
lekszik, azaz cselekvést hordozó kifeje-

zés – magyarázta a szónok. Tanulmá-
nyaira visszatérve, erõsen kifogásolta,
hogy annak idején a hitet teljesen szám-
ûzték a tantermekbõl és a tankönyvek-
bõl. „Becsaptak bennünket, amikor nem
mondták el nekünk, hogy van egy másik
nézet is a történelemben, a tudomány-
ban, és ezzel megtagadták tõlünk a vá-
lasztás lehetõségét” – fogalmazott. Még
az irodalmi mûvek fordításából is ki-
hagyták a vallási vonatkozásokat, tette
hozzá. A szabadság, amit ma megélünk,
nagy vívmány, állapította meg, és fel-
adatként azt jelölte meg, hogy a fiatalok
ezt fenntartsák.

A szabadon megfogalmazott egyete-
mes könyörgésekben Nagy-György At-
tila azért fohászkodott, hogy az Isten
igéje bennünk gyökeret eresszen és az
életünk Isten igéje szerint alakuljon.
Szabó Jenõ azért imádkozott, hogy Kõ-
szeg gyökerei megmaradjanak a hit te-
rén is, az új szõlõhajtás jelképe jó ter-
mést hozzon, a hithajtás is nõjön, és eb-
bõl jó keresztény kõszegi bor teremjen.
Holló István hozzátartozóinkért, szüle-
inkért, testvéreinkért fohászkodott, és
azokért, akik már nincsenek közöttünk.
Vencser László azt kérte Istentõl, hogy
az Ausztria-szerte több mint harminc
népcsoporthoz tartozó mintegy félmil-
lió hívõ lelki gondozását ellátó lelké-
szeket és azok munkatársait segítse ne-
héz szolgálatuk teljesítésében. Molnár
Ottó a papok jótevõiért, az értük buzgón
imádkozókért, a munkájukat és az Egy-
házat támogatókért fordult áldást kérõ
szavaival Istenhez. Ilk Antal-József a
világ békéjéért, a jóakaratú emberekért
imádkozott, és azért, hogy Isten vezes-
sen bennünket ebben az új esztendõben
és életünkben az Õ kegyelme által és
szent akarata szerint. Gáspár Adalbert
atya minden olyan keresztény testvé-
rünkért kérte az imát, akik üldözések
közepette élik meg hitüket. Az egyete-
mes könyörgések sorát Varga János zár-
ta, ezekkel a szavakkal: „Áldd meg,
Urunk, a nagy Egyházat, hogy egység-
ben, békességben, igazságban, irgalom-
ban és szeretetben szolgáljunk Téged és
szolgáljuk embertársainkat.”

Verbita küldetéstudat

Szentmise után Wolowicz Ádám, a
verbiták kõszegi házának gazdasági veze-
tõje áttekintette a Szent Arnold Jans-
sen (1837–1909) német pap által alapított
Isten Ige Társasága verbita missziós rend
történetét. Menteni kell azoknak az embe-
reknek a lelkét, akik messze vannak – a
rend megalapítása ebben a küldetéstudat-

ban gyökerezik. Magyar-
országra száz évvel ez-
elõtt, 1916-ban érkeztek
az elsõ rendtagok. A Pé-
csi Egyházmegye terüle-
tén lévõ Máriakémén-
den telepedtek le. Nem
sokkal késõbb ezt a he-
lyet elhagyva Budapest
közelében, Budatété-
nyen, majd Kõszegen és
Kiskunfélegyházán ala-
pítottak missziósházat.
Kõszegen jelenleg tízen
szolgálnak, a magyaror-
szágiak mellett Len-
gyelországból és Indo-
néziából érkezettek.

Rostás Sándor nyugal-
mazott verbita atya az
ausztriai lelkészeknek tar-
tott elõadásában elmond-
ta, hogy a szerzetesrendek
feloszlatása után, mint tit-
kos verbita a szegedi sze-
mináriumban folytatta ta-
nulmányait, egyházme-
gyés papként tevékenyke-
dett, és csak a rendszer-
változás után, hatvanéve-
sen – amikor felfedhette,
hogy õ verbita szerzetes –
teljesült az álma, hogy
misszióba menjen. Be-
szélt dél-amerikai emlé-
keirõl – öt évig dolgozott
Argentína északi részén, Misiones tar-
tományban az õserdõben, guaranai in-
diánok között – és néhány magával ho-
zott, ereklyeként õrzött emléktárgyat is
bemutatott, így egy a jezsuita redukci-
ók területérõl elõkerült kelyhet és egy
pipát, amit az egyik indián törzsfõnök-
tõl kapott.

Sándor atya érdekes elõadása, majd a
verbita szerzetesekkel közösen elfo-
gyasztott ebéd után az ausztriai lelkészek
Harangozó Vilmos plébános vezetésével
megtekintették Kõszegen a Szent Imre-
és a Szent Jakab-templomokat, valamint
a Jézus Szíve-plébániatemplomot, majd
visszatértek Kismartonba. Útközben a
Felsõpulyai járás Lók (Unterfrauenhaid)
községében meglátogatták a ditrói szüle-
tésû Szõcs-házaspárt, Manyit és Jánost,
akiknek a minden elképzelést messze
felülmúló vendégszeretete mindenkit
teljesen lenyûgözött. A csoport ilyetén
tartalmas, ismereteket és élményeket
egyaránt gazdagító órák után érkezett
vissza Kismartonba, hogy este újabb
nagyszerû pillanatokat éljen át: egy
egész estés találkozást Ägidius Zsifko-
vics kismartoni püspökkel.

Találkozó Zsifkovics püspökkel

A csoport tiszteletére kezdeménye-
zett találkozón a kismartoni püspöksé-
gen a vacsoraasztalnál a horvát anya-
nyelvû Zsifkovics püspök ezeket a
szavakat intézte vendégeihez: „Ked-
ves Paptestvérek! Nagy öröm szá-
momra, hogy találkozhatom veletek
és együtt lehetünk imában és az asztal-
nál, a vacsoránál. Köszönöm, hogy itt
vagytok egymással és velem találkoz-
ni. A kismartoni püspöknek, nekem
különös történelmi kapcsolatom van a
magyar hívekkel. Köszönet illeti az
Ausztriában élõ magyar közösségeket
és híveket, különösen a Burgenland-

ban élõ különféle népcsoportokat. Kü-
lön köszönöm lelkipásztoraik: a ti ér-
tékes munkátokat. Köszönet a magyar-
országi egyházakkal való jó együtt-
mûködésért, különösen a szomszédos
gyõri és szombathelyi egyházmegyék-
kel. Köszönet a Pál Laci vezette ma-
gyar szakosztály értékes munkájáért.
Isten áldását kívánom a 2017-es évre.
Legyetek tudatában annak, hogy a kis-
martoni püspökségen mindig támoga-
tóra találtok a magyarságért végzett
munkátokban is. Isten hozott, Isten fi-
zesse, boldog új évet kívánok és Isten
áldd meg a magyart!”

Vacsora után Zsifkovics püspök be-
vezette a csoportot a kápolnába és ott kö-
zösen elénekelték a Boldogasszony
anyánk énekünket.

A találkozót a Kõrösi Csoma Sándor
Program ausztriai ösztöndíjasaként e
sorok írója is végigkísérte és a nemrég
lezárult Márton Áron-emlékév ausztri-
ai eseményeirõl tájékoztatta a lelkésze-
ket. E szerint a programsorozathoz az
ausztriai magyarok hat város (Linz,
Wels, Innsbruck, Grác, Bécs és Gyula-
fehérvár) nyolc helyszínén összesen ti-
zenegy programelemmel: számos elõ-
adással, kiállításmegnyitókkal, szent-
misékkel, emléküléssel, zarándoklat-
tal, e mellett exkluzív megnyilatkozá-
sokkal: kortanúval készült interjúkkal,
soha nem publikált fényképek és szö-
vegek közreadásával és más aktivitá-
sokkal: például anyanyelvmegõrzõ és
olvasásösztönzõ játékos vetélkedõvel
csatlakoztak. Mindez a Petõfi Sándor-
és a Kõrösi Csoma Sándor Program ke-
retében valósult meg.

Az ausztriai magyar és magyarul be-
szélõ katolikus lelkészek legközelebb
2018 januárjában, vízkereszt után talál-
koznak ismét Kismartonban.

Varga Gabriella

Ägidius Zsifkovics kismartoni püspök társaságában

Szentmise a kõszegi verbita kápolnában

M A G Y A R D O M O N K O S O K
A H A M B U R G I N A G Y K Á P T A L A N O N

Az észak-német (teutón) domonkos
tartomány nagykáptalanját január 29. és
február 4. között tartották Hamburgban.
Mivel a magyar közösség a német tarto-
mány része, a magyar vikariátus is kép-
viseltette magát a káptalanon Barna Má-
té tartományi vikárius és Bejczi Tibor
socius személyében.

A nagykáptalan feladata az elmúlt
négy esztendõ értékelése és
a következõ négyéves idõ-
szak megtervezése. A ta-
gok különbözõ bizottsá-
gokban meghatározzák a
tartomány életét, mûködési
irányát. Ezek a döntések
befolyásolják a magyar do-
monkosok életét is, akik
idén augusztusban tartják
nagygyûlésüket.

Idén új tartományfõnököt
is választottak a német rend-
tagok, miután Johannes Bun-

nenberg szolgálati ideje lejárt. Az új né-
met tartományfõnök Peter Kreutzwald,
aki eddig a manzi kolostorban tanuló
testvérek magisztere volt.

Peter Kreutzwald elfogadta a tisztsé-
get, és Gyertyaszentelõ Boldogasszony
ünnepén, az esti zsolozsma keretében
ünnepélyesen beiktatták.

Domonkosok.hu

Az új német tartományfõnök beiktatása
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HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN

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

„Jelige” – postaköltség 5,00 EUR

Üzleti, nyereséges hirdetés betûnként 0,20 EUR

Nagybetûs sorok betûnként 0,40 EUR

Egyszerû, 1 „pontos” keret 10,00 EUR

Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.

Külön kívánságokat esetenként árazunk.

Egymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori

hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %

kedvezményt adunk!

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

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 min-
den hónap utolsó vasárnapján 14.00-kor a Kapuzi-
ner 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, He-
nisiusstr. 1., D-86152 Augsburg, tel.: 0049-
821/21 93 93 30 vagy 0049-821/21 93 93 24,
E-mail: iroda@augmis.de vagy iroda@augsburgimisszio.
de; www.augmis.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.: 0049-89/2137-4230, fax: 0049-89/
2137-4234. E-mail: Ungarische-Gemeinde. Muenchen
@eomuc.de; www.ungarische-mission.de Nyug-
díjas 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.

***

V I S S Z A A D N I E U R Ó P Á N A K A L E L K É T
A vatikáni államtitkár a világgazdasági fórumon

A vatikáni bíboros államtitkár, Pietro Parolin is felszólalt a davosi világgaz-
dasági fórumon, amelyet idén 47. alkalommal rendeztek meg a svájci városban.
A fõpásztor a szentszéki diplomácia célkitûzéseirõl, az Európai Unió válságáról,
a migrációról és a leszerelésrõl beszélt.

A Szentszék diplomáciai tevékenysé-
ge jelentõsen megnõtt, és ez elsõsorban
Ferenc pápa személyiségébõl fakad. Vi-
lágszintû vezetõként lép föl és ezt a sze-
repét szinte mindenki elismeri. A párizsi
klímacsúcson is szembeötlõ volt, hogy
mekkora jelentõséget tulajdonítanak a
pápa álláspontjának.

Ferenc pápa három célt tûzött ki a va-
tikáni diplomácia elé megválasztását kö-
vetõen. Az elsõ a szegénység elleni küz-
delem. A második a párbeszéd, amellyel
minden konfliktushelyzet megoldható.
A harmadik pedig a béke megteremtése a
világon. Ezt a három irányvonalat követ-
ve igyekszik fellépni a szentszéki diplo-
mácia azokban a helyzetekben, amikor
lehetséges a beavatkozás.

A Szentszék elsõdlegesen a vallássza-
badság védelmére összpontosít, mely az
elsõ az emberi jogok között. És itt nem
csupán a katolikusoknak járó szabadság-
ra gondolunk, hanem minden vallás sza-
bad gyakorlására, ez mindenki érdeke –
magyarázta Parolin bíboros. A személy
transzcendens mivoltát sem szabad elha-
nyagolni – tette hozzá.

El kell ismerni, hogy az Európai Unió
válságban van. Nem szabad elfelejtenünk
azt az sok jót, amit az Unió hozott a föld-
résznek. Arra van szükség, hogy visszaad-
juk a lelkét Európának. Máskülönben félõ,

hogy a személyt csak gazdasági és anya-
gi szempontból vesszük figyelembe.

Vissza kell térni az európai alapító
atyák gondolatához, akik olyan Európá-
ról álmodtak, amely személyekbõl, el-
vekbõl, egy közös elképzelésbõl áll, nem
pusztán piacokból és gazdaságból. A va-
tikáni fõpásztor ezzel kapcsolatban fel-
hívta a figyelmet a vallás fontosságára,
melyet nem szabad kirekeszteni a köz-
életbõl. Nem kérünk semmilyen kivált-
ságot a Katolikus Egyház számára, pár-
beszédet folyatunk a többi vallással, elis-
merjük a társadalom pluralitását. A val-
lási alapú terrorizmussal kapcsolatban
Parolin bíboros leszögezte: a vallás nyil-
vánvaló manipulálásáról van szó. A pápa
számtalanszor elmondta, hogy az Isten-
ben való hitet nem lehet ilyen szörnyû
emberiségellenes bûntettekkel kapcso-
latba hozni.

(VR)

Pietro Parolin bíboros államtitkár

Heilbronn közelében elõ, kedves 80
éves férfi vidám, molett hölgy ismeretsé-
gét keresi. Tel.: 0049/1727215399.
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I N G Y E N K O N Y H A
D É L V I D É K E N

Egyre többen jelentkeznek a Nagy-
becskereki Püspökségi Caritas Szeretet-
szolgálatánál azzal, hogy nincs mit enni-
ük, nincs mivel tüzelniük. Rajtuk igyek-
szik segíteni a nagybecskereki Caritas.
Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspök-
ségi Caritas Szeretetszolgálatának igaz-
gatója szerint a legközvetlenebb, leglát-
hatóbb segítség a rászorulóknak az in-
gyenkonyha. A nagybecskereki népkony-
hán az elmúlt években naponta 250 sze-
mély kapott ingyenes ebédet. Erre a télre,
pontosabban a következõ hat hónapban
ezt a számot további kétszáz rászoruló
ételadagjával sikerült megnövelni. �

H I R D E T É S E K
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H Í R E K – E S E M É N Y E K
Veres András lesz

a csíksomlyói búcsú szónoka

Veres András gyõri megyéspüspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szó-
noka. Az idei csíksomlyói búcsús ünnepi
szentmisét június 3-án, helyi idõ szerint
12.30-tól (közép-európai idõ szerint
11.30-tól) tartják a Hármashalom-oltárnál,
a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nye-
regben. Amint a szervezõk közölték, a pré-
dikációra felkért Veres András lesz a bú-
csú egyetlen meghívottja, de szeretettel
várnak minden zarándokot Csíksomlyóra.

Délvidéki püspökök a pápánál

Ferenc pápa januárban az Irgalmasság
éve után újrakezdte az „ad limina” látoga-
tások fogadását. Az ír fõpásztorok, majd
egy afrikai ország püspökei után január
30-án a Szentatya a Szent Cirillrõl és
Szent Metódról nevezett nemzetközi püs-
pöki konferenciát fogadta, melynek ki-
lenc tagja Szerbiából, Montenegróból,
Macedóniából és Koszovóból érkezett.
Köztük volt Német László nagybecs-
kereki és Pénzes János szabadkai püspök.

Könyvbemutató Bécsben

A magyar kultúra napjához kapcsoló-
dóan január 21-én Rieger Tibor MS
Mester-, Szent Márton-, Szervátiusz Je-
nõ-, Magyar Örökség- és Pro Cultura
Christiana-díjjal, valamint a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztjével kitüntetett
szobrászmûvész, a bécsi irgalmas rendi
kórház aulájában álló Mindszenty Jó-
zsef-szobor alkotója volt a bécsi Páz-
máneum vendége, akinek új könyvalbu-
mát Prokopp Mária professor emeritus,
mûvészettörténész mutatta be. (VG)

Szent László-út

Elkezdõdött az egész Kárpát-meden-
cét érintõ Szent László-út kiépítése a
Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség és az erdélyi Iskola Alapítvány szer-
vezésében. A Szent László-út Erdély-
ben és Észak-Magyarországon negy-
vennégy helyszínt köt össze: Erdélybõl
Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Ko-
vászna, Maros és Szilágy megye har-
minckét települése szerepel benne egy-
elõre, Magyarországról pedig tizenkét
település.

A szegények orvosára emlékeztek

Boldog Batthyány-Strattmann László
halálának évfordulóján, január 22-én Szé-
kely János febianai címzetes püspök, az
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
segédpüspöke mutatott be szent-
misét a felvidéki Felbár Szent Ist-
ván-templomában. A templom
bejáratánál a Boldog Batthyány-
Strattmann László emlékére
2000-ben elhelyezett emléktáb-
lánál Székely János püspök a
szegények orvosának szentté-
avatásáért imádkozott.

Magyar szentmisék Közép- és
Felsõpulyán

A Kismartoni Egyházmegye
magyar ügyekért felelõs püspö-
ki helynökségétõl azt a tájékoz-

tatást kaptuk, hogy Középpulyán min-
den hónap elsõ és harmadik szombatján
17 órakor, Felsõpulyán a ferences temp-
lomban pedig minden hónap elsõ vasár-
napján 8.30-kor van magyar nyelvû
szentmise. (VG)

A madéfalvi veszedelem évfordulója

A madéfalvi veszedelem 253. évfor-
dulóján rendezett megemlékezés a szé-
kelyföldi falu katolikus templomában
szentmisével kezdõdött január 7-én.
1764 januárjában a csíki, kászoni és há-
romszéki települések küldöttei beadvány
szerkesztésével akartak tiltakozni a ha-
tárõrséget átszervezõ császári rendelet
ellen. Madéfalván szállásolták el a szé-
kely települések képviselõit. A császári
csapat 7-én hajnalban körbezárta és
megtámadta az alvó falut. A vérengzés-
nek több száz áldozata volt. A történelmi
esemény évfordulója alkalmából celeb-
rált szentmisét követõen az emlékezõk a
templomtól a turulmadaras emlékmûhöz
vonultak.

Régi-új nagykancellár

Hálásak a pápának a rend vezetése kö-
rül kialakult válság gyors megoldásáért –
mondta a február 2-án tartott sajtótájé-
koztatón a Szuverén Máltai Lovagrend
nagykancellárja. Albrecht von Boese-
lager újra elfoglalta korábbi helyét a ren-
den belül, miután Matthew Festing
nagymester benyújtotta lemondását. A
Máltai Lovagrend megújítja hûségét a
pápának, ez a döntése visszavonhatatlan.
Mindig is a pápa szolgálatában állt, és ez
a jövõben is így lesz – erõsítette meg a
nagykancellár.

Maradnak a keresztek

Az osztály- és a tárgyalótermekben
kifüggesztett keresztek a helyükön ma-
radnak – mondta Sebastian Kurz osztrák
külügy- és integrációs miniszter február
2-án. A miniszter egy szociáldemokrata
államtitkár szavaira reagált így, aki az
integrációs törvénytervezet alapján meg-
kérdõjelezte, hogy közoktatási intézmé-
nyekben és bíróságokon kereszteket he-
lyezzenek el. A vita az arcot eltakaró
muszlim viselet, a burka betiltásáról szó-
ló szabályozás miatt robbant ki.

Látogatható XVI. Benedek szülõháza

XVI. Benedek szülõháza a bajoror-
szági Marktl am Innben ez év húsvétján
ismét megnyitja kapuját. Idén húsvétva-
sárnap április 16-ára esik, ami egyben
az emeritus pápa 90. születésnapja. Az
érdeklõdõket rendkívüli kiállítás is fo-
gadja majd az épületben Még nem a tel-
jes fényben címmel. A tárlat rendezõel-
veként XVI. Benedek születéssel és ke-
resztséggel kapcsolatos gondolatait
használták fel.

Felújított plébánia

A felújított ipolyhídvégi plébániát ja-
nuár 18-án adták át. A felvidéki Ipolyság
(Sahy) és Balassagyarmat között félúton
lévõ magyar település katolikus egyházi
épületeit az elmúlt évek során több sza-
kaszban újították fel. A felújítást a ma-
gyar kormány finanszírozta, egy hat éve
indított program részeként. �

S Z É K E L Y F Ö L D I I S K O L Á K
É S T E M P L O M O K F E L Ú J Í T Á S A

Székelyföldi iskolák és templomok felújításának támogatását jelentette be
Soltész Miklós, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára egy január 26-i székely-
udvarhelyi sajtótájékoztatón.

Az államtitkár elmondta,
hogy a magyar kormány olyan
iskolák épületeinek felújításá-
hoz nyújt támogatást 2017-ben,
amelyek a történelmi magyar
egyházak fennhatósága alatt
mûködnek.

Székelyudvarhelyen a római
katolikus egyházi épületekben
mûködõ Tamási Áron Gimná-
zium 50 millió forintot, a bacz-
kamadarasi Kis Gergely Refor-
mátus Kollégium 20 millió fo-
rintot, a székelykeresztúri Ber-
de Mózes Unitárius Gimnázi-
um pedig 74 millió forintot
kap. A magyar kormány 22 millió fo-
rinttal támogatja a székelyudvarhelyi
unitárius templom felújítását, és 42
millió forinttal a villámcsapás követ-
keztében leégett atyhai római katolikus
templom újjáépítését.

Az államtitkár azt is bejelentette,
hogy 50-70 olyan orvos, gyógytornász,
gyógypedagógus négynapos magyaror-
szági továbbképzését támogatják, akik
székelyföldi sérült gyermekek korai fej-
lesztésével foglalkoznak. A szakembe-
rek kiválasztásában Székelyudvarhely
polgármesterének segítségét kérte.

Laczkó György, a Tamási Áron Gim-
názium igazgatója – aki szintén részt vett
a sajtótájékoztatón – rendkívül fontos-
nak nevezte a magyar állami támogatást,
mert – mint ecsetelte – az általa vezetett
intézmény a pályázati kiírások megköté-
sei miatt soha nem kaphatott EU-s támo-
gatást épületfelújításra. Azt is hozzátet-
te, hogy Székelyudvarhely városa is ki-
veszi a részét az ingatlanfelújítás finan-
szírozásából azzal, hogy 2016-tól emelt
bérleti díjat fizet a Római Katolikus Egy-
háznak az iskolaépületek használatáért.

(MTI)

K Á R P Á T A L J Á N M E G N Y I T O T T Á K
A S Z E N T L Á S Z L Ó - É V E T

Megnyitották a Magyarország kormánya által meghirdetett Szent Lász-
ló-évet a beregszászi Szent Kereszt felmagasztalása-templomban január 16-án.

Majnek Antal munkácsi megyéspüs-
pök az emlékév megnyitására meghívta
a Szent László védnöksége alatt álló
Nagyváradi Római Katolikus Egyház-
megye fõpásztorát, Böcskei László me-
gyéspüspököt.

Az ünnepségen részt vettek a kárpát-
aljai magyar ajkú papok, valamint Bab-
ják Zoltán, Beregszász polgármestere,
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Fõiskola elnöke, a be-
regszászi magyar konzulátus képviselõi,
illetve a megye számos településérõl ér-
kezett zarándokok.

A szentmise elején Molnár János be-
regszászi esperes, plébános köszöntötte
az egybegyûlteket. Böcskei László
szentbeszédében Szent László példaérté-
kû imaéletét, személyiségének tulajdon-
ságait és életszentségét emelte ki.

Miért fontos Szent Lászlóhoz igazod-
nunk? – tette fel a kérdést a fõpásztor. –
Hogy mi is megismerjük küldetésünket,
hivatásunkat, és bátran megvívjuk harcun-
kat, de nem önmagunk és nem egymás, ha-
nem az ellen, ami megbontja békességün-
ket és megrontja egységünket: a lelki vak-
ság és a szív érzéketlensége ellen, az ellen-
ségeskedés és a hitetlenség ellen.

Szent László példát ad ma is, hogy
megvédjük az igazat, felemeljük az el-
esettet, és szebbé, boldogabbá tegyük
mindenkinek az életét – mutatott rá
Böcskei László.

A szentmise után az egybegyûltek a
Nagyváradról érkezett ereklye jelenlété-
ben elmondták a Szent László-litániát. A
szertartás a pápai és a magyar himnusz
eléneklésével ért véget.

(Munkácsi Egyházmegye)

A leégett atyhai templomot is újjáépítik

Rieger Tibor és Varga János rektor

Megújult az ipolyhídvégi plébánia (Fotó: MTI)

MÁRTON ÁRON, A KATONA
Zarándoklat a Doberdó-fennsíkra

Második alkalommal szervezett január 26. és 31. között egyházmegyei zarán-
doklatot a Doberdó-fennsíkra a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség.

Az út célja, hogy a résztvevõk bejár-
ják Márton Áron, az elsõ világháború-
ban katonai szolgálatot teljesítõ szé-
kely ifjú, a késõbbi nagy püspök élete e
korai és igen nehéz szakaszának hely-
színeit.

Márton Áron megsebesülésének 100.
évfordulóján, 2016. július 28. és au-
gusztus 2. között szerveztek elsõ alka-
lommal fõegyházmegyei zarándokla-
tot a fennsíkra.

A szervezõk a helyszínrõl és Márton
Áron kapcsolódásáról így írnak: Az elsõ
világháborúban a Doberdó-fennsík vé-
delmének legkritikusabb pontjain legin-
kább magyar katonák, nagyapáink és
dédapáink ontották vérüket, miközben a
legnehezebb körülmények között, hõsie-
sen védték a sziklás karsztfelszínben oly
nehezen kialakított harcállásokat. A
fennsíkon elhelyezkedõ Doberdó falu
neve (Doberdó del Lago) lett számukra

az egész frontszakasz megnevezése. Kis
területen nagy létszámú hadseregek
csaptak össze közel két és fél éven át,
amelyeknek során mintegy 1 100 000
olasz katona tûnt el, halt meg vagy sebe-
sült meg, míg a monarchia vesztesége
ennek mintegy fele volt. A háború után a
Doberdó-fennsík Olaszországhoz került,
a mai olasz–szlovén határ közelében.

A 19. életévét épp csak betöltött
Márton Áron itt kezdte meg harctéri
szolgálatát. A 82. székely gyalogezred
katonájaként, San Martino del Carso
falu közelében a temesvári 61. gyalog-
ezred 8. századához volt beosztva.
Harctéri szolgálatának kezdete 1915.
november 6. Néhány hét múlva sza-
kaszvezetõvé, majd 1916. július 1-jé-
vel zászlóssá léptetik elõ. 1916. július
19-én megsebesül: a lövés vállát és fel-
karját éri.

(Gyulafehérvári Fõegyházmegye)
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