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POSTVERSAND
MÜNCHEN

A H A Z A A T L É T Á J A
Az MKPK külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelõs püspökének

12. körlevele a külföldön élõ magyar, illetve magyarul beszélõ
hívekhez és lelkipásztorokhoz, 2017 karácsonyán

Fõtisztelendõ Paptestvérek!
Kedves Magyar Testvéreim!
Idei körlevelemben elsõsorban az

utóbbi években, évtizedekben külföldre
vándorolt magyar, illetve magyarul be-
szélõ Testvéreimhez szeretnék szólni.
Egy olyan kiemelkedõ hazai eseményre
szeretnék utalni, amelynek üzenete ma-
radandó, mindig idõszerû és hasznos,
nemcsak itthon, hanem a külföldi ma-
gyar egyházi közösségekben és mind-
azok körében is, akik hazánktól távol él-
nek, az idegenben is ragaszkodnak szü-
lõföldjükhöz, õseik szent emlékéhez és
kultúrájához, keresztény hitünkhöz és
édes anyanyelvünkhöz.

Az elmúlt esztendõben ünnepi rendez-
vények sorozatával emlékeztünk Szent
László király trónra lépésének 940., szent-
té avatásának 825. évfordulójára. A Szent
László-emlékév során kiváló történészek,
tudósok, papok méltatták a nagy lovagki-
rály keresztény elkötelezettségét és helyt-
állását az Egyházban, a társadalomban, a
nemzeti egység megteremtésében és a kö-
zép-európai népek szolgálatában. Ha az
ünnepi eseményeket figyelemmel kísér-
tük, a felsorolt témákról hallhattunk bõsé-
gesen, és azokat most nem szeretném
megismételgetni. Sokkal inkább a külföldi
magyarok és Szent László király kapcsola-
tára szeretnék emlékeztetni, mindenekelõtt
az idegen honba kényszerült és ott felne-
velkedett László keresztény és magyar
helytállására, aki a miénkhez hasonló ide-
gen környezetben, a sokszínû kultúrák, a

befogadó ország nyelvét beszélõ népek és
a több nemzethez is fûzõdõ családi, rokoni
és egyéb kapcsolatai között is a haza atlé-
tája és a keresztény hit bajnoka lett.

Ki ne hallotta volna hírét: Szent László
Lengyelországban született, idegen föl-
dön, akárcsak a legtöbb magyar szülõ
gyermeke a külföldi tájakon. Apja I. Béla
király, Árpád-házi ivadék; anyja Richéza
lengyel hercegnõ; fiuk László így két
nemzet gyermeke, akárcsak sok fiatal az
idegenben. Eredetileg még neve sem volt
magyar, Ladislavnak szólították, idegen
nyelven, mint minket is sokszor a külföldi
tájakon. Szent László király elsõ felesé-
gének nevét nem ismerjük, de azt tudjuk,
hogy özvegységre jutva Rheinfeldi Ru-
dolf sváb herceg, német ellenkirály leá-
nyát, Adelhaidot vette feleségül; nem ma-
gyar szülõk gyermekét, akárcsak sok fia-
tal, aki nem magyar házastársat választ az
idegenben. Családjának tagjai több nem-
zethez tartoztak, gyermekei révén szoros
rokoni kapcsolatban állt a szomszédos
uralkodóházakkal, beleértve a két legha-
talmasabbat: a görög és német császári di-
nasztiát is. Külföldön született és család-
jában is több nyelven beszéltek, de nem
ingott meg sem magyarságában, sem ke-
resztény hitében: a „haza atlétája”, népé-
nek fénye, a nemzeti keresztény mûvelõ-
dés elõharcosa lett Hazánkban, Szent Ist-
ván király magyar és keresztény öröksé-
gének következetes ápolója, védelmezõje
és terjesztõje.

1585. január 23-án született, amikor I.
Erzsébet idejében a katolikusokat elkese-
redetten üldözték. (...)

Már korán érezte szerzetesi hivatását.
Mivel Angliában minden kolostort fel-
oszlattak, külföldön akarta célját elérni.
(...) A huszonegy éves Mária a flandriai
Saint-Omer klarissza kolostorába került.
(…) Azt remélte, hogy a visszavonult
szemlélõdésnek és a zsolozsma istendi-
cséretének élhet majd, de a helyét a kol-
duló nõvérek között jelölték ki. Naponta
be kellett járnia a környék falvait, gyak-
ran gúnyos beszédek kíséretében és az
összeroskadásig kimerülve élelmet gyûj-
teni a kolostor számára. Nehezítette
helyzetét egy térdén támadt gennyes ke-
levény. Mária mindenben Isten akaratát
látta, de csaknem egy év múlva a kolos-
tor általános vizitátora alkalmatlannak
találta erre az életmódra. Letette a szer-
zetesi ruhát, elhagyta a vallon konventet,
és egy sugallat hatására ugyanott kolos-
tort akart alapítani a klarissza rend angol
tagjai számára, s erre a célra fordította
vagyona nagy részét. (...)

Miután így három évet a kontinensen
idõzött, visszatért a családjához London-
ba. A következõ hónapokat világi apos-
tolkodással töltötte. (...) Mária csakha-
mar talált fiatal munkatársakat. Amit
azonban tenni tudtak, csekély volt. Szük-
ségesnek látszott, hogy Anglia fiatalságáta
hit alapjaira oktassák, és meg is erõsítsék
benne, hogy késõbb képviselhessék majd
hazájukban a Katolikus Egyház ügyét.

Mária biztos helyen, a kontinensen
telepedett le, elsõ hét társnõjével és nö-
vendékeinek egy csapatával, s Saint-
Omerben megalapította elsõ iskoláját.
Az oktatás és (járványos idõkben) a be-
tegek ápolása mellett az „angolkis-
asszonyok” a kor özvegyi ruhájába öl-
tözve apácaéletet éltek, de klauzúra és
zsolozsma nélkül. Voltak, akik ezt ne-
hezményezték, mert nem felelt meg az
Egyház hagyományának. Ward Máriá-
tól azt kívánták, hogy közösségével
csatlakozzék valamelyik meglévõ nõi
rendhez, és hogy jóváhagyott regula
szerint éljen. Õ ezt elutasította, de nem
tudta megmagyarázni, hogy valójában
mit akar intézetével. (...)

Ward Mária
Ünnepe: január 23.

A CSALÁD JAVA
A fiatalok családra vágynak, ugyan-

akkor a házastársi szeretet és a családi
élet mindennapjaiban vannak olyan
helyzetek, amik nehéz döntések elé ál-
lítják az embereket és egyenességet
követelnek. Ferenc pápa errõl beszélt
videóüzenetében, amelyet az Amoris
laetitia kezdetû apostoli buzdításról
szóló III. nemzetközi szimpóziumra
küldött. Az összejövetelt Rómában tar-
tották az Olasz Püspöki Konferencia
családpasztorációs hivatalának szer-
vezésében a következõ témáról: „A
szeretet evangéliuma a lelkiismeret és
a norma között.”

A férfi és nõ közötti szeretet nyil-
vánvalóan az emberiség legalkotóbb
tapasztalatai közé tartozik. A találko-
zás kultúrájának kovásza, amely gaz-
dagítja a társadalmi kapcsolatok ösz-
szességét. A család java valóban döntõ
a világ és az Egyház jövõje számára. A
házasságból születõ család termékeny
kötelékeket hoz létre, amelyek haté-
kony ellenszerei a terjedõ individua-
lizmusnak.

Az otthoni hétköznapokban olykor
elõfordulnak konkrét gócpontok, ame-
lyeket mindenkinek óvatos lelkiismere-
tességgel kell kezelnie – mutatott rá a
pápa. Fontos, hogy ne hagyjuk magukra
a házasfeleket, a szülõket, hanem áll-
junk melléjük, hogy alkalmazni tudják
az Evangéliumot a valós élethelyzetek-
ben. Másrészrõl jól tudjuk, hogy a mi
feladatunk az, hogy formáljuk az embe-
rek lelkiismeretét, nem pedig az, hogy a
helyébe lépjünk.

A mai világ félõ, hogy összekeveri a
lelkiismeret elsõbbségét – melyet mindig
tiszteletben kell tartani – az egyén kizá-
rólagos autonómiájával az emberi kap-
csolatokban. Idézve a Pápai Életvédõ
Akadémiának mondott beszédébõl a pá-
pa rámutatott: van, aki egyenesen az ego
bálványozásáról beszél, vagyis egy olyan
én-kultuszról, amelynek oltárán min-
dent, még a legközelibb kapcsolatokat is
föláldozzuk. Nem veszélytelen ez a pers-
pektíva. Olyan személyt nevel, aki min-
dig önmagát nézegeti a tükörben, míg a
végén képtelen lesz mások felé és a világ
felé fordítani a tekintetét. Ennek a maga-
tartásnak az elterjedése súlyos következ-
ményekkel jár az emberi kapcsolatokra.
Olyan ártalom ez, amelyik megrontja a
lelket, összezavarja az elmét és a szívet,
hamis illúziókat ébresztve. (...)

A Szentatya idézte az olasz filozófus és
teológus, Romano Guardini gondolatait
a lelkiismeret témájáról, aki a vallásos
dimenzióban találja meg a valódi jó ke-
resésének útját. A lelkiismeret az ember
titkos helye, ahol csak Istennel van – ta-
nítja a II. Vatikáni Zsinat. A kereszté-
nyeknek õrködniük kell afölött, hogy eb-
bõl a „tabernákulumból” ne hiányozzék
az isteni kegyelem, amely megvilágosítja
és megerõsíti a házastársi szeretetet és a
szülõi hivatást. Jézus erre az irgalmas-
ság orvosságát ajánlja, amely meggyó-
gyítja a szív keménységét, és helyreállít-
ja a férj és feleség, a szülõk és a gyerme-
kek közötti kapcsolatok egészségét – zár-
ta videóüzenetét Ferenc pápa.

(Vatikáni Rádió) (Folytatás a 2. oldalon)

2001 és 2008 után 2017-ben ismét ad limina látogatáson vettek részt a Vati-
kánban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai november 20-tól no-
vember 25-ig, hétfõtõl szombatig. Tizennyolc fõpásztor vasárnap érkezett Ró-
mába. Az MKPK tagjai november 20-án kétórás beszélgetésen vettek részt Fe-
renc pápával. Ezt megelõzõen a Szentatya megáldotta a 2020-as Budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus keresztjét.

Ferenc pápa november 20-án délelõtt
a magánkönyvtárában fogadta a magyar
fõpásztorokat, akik bemutatták Rómá-
ban tanuló papnövendékeiket. A kihall-
gatás kezdetén Veres András gyõri püs-
pök, a konferencia elnöke tájékoztatta a
Szentatyát a magyar katolikus egyház
helyzetérõl, majd a Szentatya kezdemé-
nyezésére élénk párbeszéd alakult ki köz-
tük a magyar és az európai, az egyházi és
társadalmi helyzet megítélésérõl.

Az audiencia során bemutatták a Szent-
atyának azt a keresztet, mely a 2020-as
budapesti nemzetközi eucharisztikus
kongresszus zarándokkeresztje lesz. Fe-
renc pápa megáldotta a keresztet, amely
az eljövendõ idõben országjáró zarán-
dokútra indul, hogy ezzel szolgálja a
bensõ lelki készületet.

Délben kezdõdött a dikasztérium-
járás. Elõször a Keleti Egyházak Kong-
regációja fogadta a görögkatolikus fõ-
pásztorokat, Kocsis Fülöp hajdúdorogi
érsek metropolitát, Orosz Atanáz mis-
kolci püspököt és Szocska Ábel nyíregy-
házi apostoli adminisztrátort; mellettük

Erdõ Péter bíboros, prímás, Ternyák Csa-
ba érsek és Palánki Ferenc püspök tettek
látogatást a Keleti Egyházak Kongregá-
ciójában. A találkozón jelen volt Mohos
Gábor, az MKPK titkára is.

Elsõként Kocsis Fülöp számolt be a ma-
gyarországi görögkatolikusok helyzetérõl,
a 2015-ben létrehozott Görögkatolikus Met-
ropólia és az új egyházmegyék kiépítésérõl,
mûködésérõl, valamint a római katoliku-
sokkal való együttélés tapasztalatairól.

„HOL SZENT PÉTER SÍRBA TÉVE”
A magyar püspökök ad limina látogatása a Vatikánban

Találkozás Ferenc pápával

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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IMASZÁNDÉK
Januárra

A II. század végén Szent Iréneusz ideális képet rajzolt az Egyházról, mintha a
keresztények minden kérdésben teljesen egyetértettek volna, és nem lett volna
semmilyen feszültség az egyes egyházak között. Pedig az Egyház élete csupa
harc volt az elsõ századokban. Kezdetben a zsidósággal volt meg az ellentét,
majd a pogányokkal. Egy idõben folyt a harc az eretnekek ellen. Mikor már nem
volt más külsõ ellenfél, akkor megvívta belsõ harcait a különbözõ egyházi felfo-
gások között.

Az elsõ belsõ vita arról szólt, hogy mi-
kor kell a húsvétot ünnepelni. A kis-ázsiai
egyházaknál a húsvét mozgó ünnep volt,
egyszerûen együtt ünnepelték az Úr feltá-
madását a zsidókkal, akik az õ idõszámí-
tásuk szerint niszán (az elsõ tavaszi hó-
nap) 14-én az Egyiptomból való megsza-
badulásra emlékeztek. Ebbõl nem kelet-
kezett különösebb vita addig, míg 160 kö-
rül Rómában és Alexandriában át nem
tértek egy új szokásra, melynek értelmé-
ben a keresztény húsvétot a niszán 14-re
következõ vasárnapon ünnepelték. Azt a
vasárnapot jelölték ki elõre húsvét ünne-
pének, mely a tavaszi napéjegyenlõség
utáni teliholdra következett. Ezért van
nagyhéten mindig telihold.

Iréneusz nem értett egyet azzal, hogy
Viktor pápa az egész Egyházban a római
szokást akarta érvényesíteni. Az egysége-
sítés alapját Viktor pápa abban látta, hogy
a római gyakorlat Szent Péter és Szent Pál
apostolok hagyományának felel meg,
melytõl ha valaki eltér, nem tekintheti ma-
gát kereszténynek. A kis-ázsiai kereszté-
nyek viszont sértõnek találták az egysége-
sítõ törekvéseket, hiszen saját hagyomá-
nyukat õk is apostoli eredetûnek tekintet-
ték, és János apostolra hivatkoztak.

A vita nem volt váratlan. Már Róma
közbelépése elõtt folyt a vita a húsvét dá-
tumáról a kisázsiai egyházak között. A
170 körül kitört vitában nemcsak a hús-
vét idõpontjáról volt szó, hanem arról is,
hogy vajon Jézus tanítványaival elköltött
vacsorája húsvéti vacsora volt-e, vagy
nem. Ha húsvéti vacsora volt az utolsó
vacsora, akkor helyénvaló a húsvét
niszán 14-én való ünneplése.

A húsvét dátumának meghatározása,
ünneplésének idõpontja körül fellángolt
vitának teológiai gyökerei is voltak. A
kis-ázsiaiak számára húsvét a szenvedés
ünnepe volt, míg a rómaiak számára a
feltámadás, az anasztaszisz ünnepe. A
vita tehát elõször az ünnep lényegét érin-
tette, azután merült fel az idõpont kérdé-
se. Hierapoliszi Apollinárisz írásában ol-
vassuk: „Vannak, akik tudatlanságból
vitatkoznak ezekrõl a dolgokról. A tudat-
lanság nem büntetést, hanem oktatást kí-
ván. Azt állítják, hogy 14-én fogyasztotta
el az Úr a bárányt a tanítványokkal. A
kovásztalanok nagy napján azonban már
õ maga szenvedett, és Mátét idézi. Úgy

látják, hogy az evangéliumok egymásnak
ellentmondanak.”

Hierapoliszi Apollinárisz mûvében két
csoportról is szó van. Az elsõbe azok tar-
toznak, akik tudatlanságból vitatkoznak a
kérdésrõl, a másodikba azok, akik nagyon
is tudatosan vitáznak a húsvét dátumáról.
Akik Mátéra hivatkoznak, azok paleszti-
nai tradíciót képviselnek, zsidókereszté-
nyek, akiknek fontos a törvény elõírásai-
val való megegyezés. A kis-ázsiai egyhá-
zakban különbözõ, eddig területileg kor-
látozott apostoli tradíciók megkívánták az
egyeztetést, felvetették az evangéliumok
összhangjának kérdését is.

Hierapoliszi Apollinárisz leszögezi,
hogy 14-e a nagy áldozat napja. A János
evangélium elbeszélésének megfelelõen
utal a keresztrefeszített Jézus oldalának
megnyitására. A feltámadásról nem be-
szél, csak a szenvedésrõl, temetésrõl. A
kis-ázsiaiak valóban a szenvedést ünne-
pelték niszán 14-én. Rómában pedig a
feltámadást ünnepelték.

Közben megváltozott a világ, az orto-
dox egyház szimbóluma a feltámadás
lett, a római egyházé meg a keresztrefe-
szítés. Azért van kereszt minden oltáron.

Viktor pápa nem ért el eredményt kortár-
sainál, késõbb azonban mégis az õ elgondo-
lásai érvényesültek. A húsvétot niszán
14-én ünneplõ csoportok csak hosszú szá-
zadok után haltak ki Kis-Ázsiában.

Viktor pápa idején egy másik vita is
folyt Rómában. Ennek eredete onnan
származik, hogy a keresztények egy is-
tent vallanak, de Szentháromságról is
beszélnek. Ezt a vitát az egyháztörténe-
lem monarchiánus vitaként tartja szá-
mon. A monarchiánusok Isten egyetlen-
ségének tanát védelmezték. Úgy látták,
hogy Jusztinosz néhány állítása ezt ve-
szélyezteti. Az Atya és Fiú közötti egy-
ség és különbség szemléltetésére Juszti-
nosz olyan hasonlatokkal élt, melyek a
hellenista zsidóság köreiben sem voltak
ismeretlenek. Az egyik ilyen hasonlat
szerint a Fiú úgy származik az Atyától,
mint a fény a fénytõl, kettõjük között csak
a gondolkodás tud különbséget tenni.

Jusztinosz szóhasználata, hasonlatai
azért váltottak ki nyugtalanságot, mert az
eretnekséggel folytatott küzdelemben az
volt a döntõ kérdés, hogy vajon egy vagy
több legfelsõbb princípiumról lehet-e be-

szélni. Ortodox nézet szerint a legfelsõbb
princípium a teremtõ Istennel volt azonos,
aki mellett vele egyenrangú, vele együtt
örök másik princípium nem létezhet. Az
ortodox nézetet röviden úgy fejezték ki:
Egy az Isten. Voltak, kiknek úgy tûnt, hogy
Jusztinosz tana két Istent vallott.

Bírálói kétféle módon járhattak el.
Vagy azt állíthatták, hogy a világot te-
remtõ Isten megtestesült ugyan Jézus-
ban, de nincs lehetõség az Atya és Fiú
közötti megkülönböztetésre. De állíthat-
ták azt is, hogy Jézus ugyanolyan ember
volt, mint bárki más, és annyiban múlta
felül a többi embert, hogy a Szentlélek
különleges módon töltötte el. Az elsõ le-
hetséges állítás szerint ez a kifejezés
’fiú’, nem jelent mást, mint Krisztus em-
beri természetét, istenségét pedig a ben-
ne lakozó Szentlélek jelenti. A második
állítás szerint Jézus csak ember volt, az-
által vált Isten Fiává, hogy az Atya meg-
keresztelésénél örökébe fogadta. A
monarchiánusok többsége úgy vélte,
hogy ez az utóbbi felfogás egyeztethetõ
össze a legjobban a szinoptikus evangé-
liumokkal. Már Jusztinosz nyomatéko-
san kifejtette véleményét, hogy Jézus
nem tekinthetõ csak embernek, hanem
Isten és ember volt egyszerre.

Jusztinosz érvei akkor váltak különö-
sen döntõkké, amikor a Jézus istenfiúsá-
gát annyira hangsúlyozó János evangéli-
umot a II. században az egész Egyház-
ban kánoni evangéliumnak ismerték el.
Élt még az álláspont is, mely szerint az
Atya és Fiú csak elnevezésbeli különbsé-
get jelent, lényegében ugyanazon sze-
mélyes valóság megjelenési formáit je-
lölik. E felfogás hívei arra a következte-
tésre jutottak, hogy a kereszten is az
Atya szenvedett a Fiú képében. Az Atya,
Fiú, Szentlélek eszerint csak külsõséges
megjelölések, valóságos tartalom nélkül.

Zefirin (198–217) pápa alatt a vita el-
mérgesedett. A két párt között foglalt he-
lyet Zefirin pápa fõdiakónusa, Kallix-
tusz. Ellenfele, Hippolütosz úgy ítélte,
hogy Kallixtusz két Istent vall. Kényel-
metlenné vált a helyzet, amikor 217-ben
Kallixtuszt választották meg Róma püs-
pökének. A pápa azt tanította, hogy az
Egyház Noé bárkájához hasonló, mely-
ben tiszta és tisztátlan lények együtt vé-
szelik át a vízözönt. Kallixtusz felfogása
az volt, hogy az Egyház feladata a bûn-
bocsánat közvetítése mindenki számára,
még olyanok számára is, akik a kereszt-
ség után súlyos bûnöket követtek el. Ez
kiváltotta ellenfelének, Hippolütosznak
és követõinek felháborodását. Kallixtusz
hiába próbált meg közvetítõként fellépni
a szentháromságtani vitában, álláspont-
ját nem fogadták el, sõt nézetei a további
zavarok forrásává váltak.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (10.)

Hogy az ázsiai országokban a keresz-
tények és más vallási kisebbségek hitü-
ket teljes szabadságban élhessék meg.

Ferenc pápa 2015-ben avatta szentté
Vaz József (1651–1711), indiai születé-
sû oratoriánus papot, Srí Lanka (Cey-
lon) apostolát, a kisebbségben élõ otta-
ni katolikus egyház kiváló vezetõjét, aki
a hindu vallású lakosoktól és a szigetet
akkoriban uraló kálvinista hollandu-
soktól sok üldöztetést szenvedett, de
mégis felvirágoztatta az ottani katolikus
közösségeket. Ferenc pápa az õ szentté
avatásakor mondott beszédében mond-
ta a következõket:

„Vaz Szent Józsefet sok okból tekint-
hetjük példaképünknek. Ezek közül há-
rom okot szeretnék kiemelni. Elõször is:
Vaz atya példaszerû papként élte le éle-
tét. Mai gyülekeztünkben jelen van sok
pap és szerzetes, akik Vaz atyához ha-
sonlóan Isten és az emberek szolgálatá-
ra lettek felszentelve. Arra buzdítlak
benneteket, hogy tekintsétek Vaz atyát
életetek biztonságos vezérének. Vaz
atya azt tanítja nekünk, hogy menjünk a
határvidékekre, ismertessük és szeret-
tessük meg Jézus Krisztust mindenütt.
Vaz atya abban is példa számunkra,
hogy türelmesen viselte el a szenvedést
az Evangéliumért, engedelmes volt elöl-
járóinak és szeretettel törõdött Isten
Egyházával. Akárcsak mi, Vaz atya is
gyors átalakulások korában élt. Mûkö-
dési területén a katolikusok kisebbség-
ben voltak, gyakran belsõ ellentétek za-
varták a közösség békéjét, és idõnként
ellenségeskedést, sõt üldözetést kellett
elszenvedniük környezetüktõl. És mégis,
Vaz atya, minthogy imái révén állandó-
an egységben volt a keresztre feszített
Krisztussal, mindenki számára Isten ir-
galmának és kiengesztelõ szeretetének
élõ képmásává lett.

Másodszor, Vaz atya megmutatja
nekünk, hogy milyen fontos a béke
szolgálatában túllépni a vallási kü-
lönbségeken. Isten iránti osztatlan
szeretete megnyitotta szívét a feleba-
rátai iránti szeretetre. A szükséget
szenvedõknek szolgált, bárkik és bár-
hol is voltak. Példája ma is sarkallja a
srí lankai egyházat. Ez az egyház
örömmel és nagylelkûen szolgál a tár-
sadalom minden tagjának. Nem tesz
különbséget az emberek között faji,
vallási, törzsi okokból, hanem iskolái,
kórházai és egyéb jótékonysági intéz-
ményei révén szolgál az egész társa-
dalomnak. Csak egy dolgot kér viszon-
zásul a társadalomtól: azt, hogy sza-
badon gyakorolhassa küldetését. A val-
lásszabadság alapvetõ emberi jog. Min-
den embernek szabadnak kell lennie,
személyében is, közösségeiben is, az
igazság keresésére és vallásos meggyõ-
zõdéseinek nyilvános kifejezésére. Ezek-
ben mentes legyen fenyegetésektõl és
kényszerítésektõl. Amint Vaz atya élete
mutatja, a hiteles istentisztelet gyümöl-
cse nem hátrányos megkülönböztetés,
gyûlölet és erõszakoskodás, hanem má-
sok méltóságának és szabadságának
tisztelete, és mindenki javára irányuló
szeretõ elkötelezõdés.

Végül, harmadszor, Vaz atya a misszio-
náriusi lelkesedés példáját mutatja ne-
künk. Elhagyva otthonát, családját, szo-
kott környezetének kényelmét, válaszolt a
hívásra, mely idegen földre hívta õt, hogy
mindenütt, amerre járt, Krisztust hirdesse.
Vaz atya jól tudta, hogy miként kell bemu-
tatni tiszteletteljesen, odaadással, kitartás-
sal és alázattal az Evangélium igazságát
és szépségét sok különbözõ vallásban hívõ
emberek között. Napjainkban is így kell
tevékenykedniük Jézus követõinek. Ugyan-
azzal a lelkesedéssel és bátorsággal kell
útrakelnünk, mint Vaz Szent József.

(Folytatás a 4. oldalon)

Miközben a tagok száma és munká-
ja is megnövekedett a kontinensen,
Mária visszatért Angliába, és London-
ban megalapította elsõ házát. Tevé-
kenysége nem maradt sokáig elrejtve.
Fejére nagy vérdíjat tûztek ki. Legelke-
seredettebb ellensége, a canterbury
anglikán érsek azt mondta róla: többet
ártott, mint sok pap, és szívesen kicse-
rélte volna hat-hét jezsuitával. Miköz-
ben országszerte kutattak utána, tár-
gyalás végett önként a palotába ment,
és amikor hiába várt üldözõire, bele-
véste nevét az egyik ablakba.

Attól kezdve életének nagy részét a
kontinensen töltötte; egyre újabb háza-
kat alapított, és fáradozott az egyházi
jóváhagyásért. (…) Mária következe-
tes törekvése, hogy intézetét (Institu-
tum Beatae Mariae Virginis = A Bol-
dogságos Szûz Mária Intézete) köz-
vetlenül a pápának rendelje alá, ellen-

feleket támasztott számára a püspökök
között.

A Szentszék elé terjesztette intézeté-
nek tervét, római útra is vállalkozott,
hogy ügyét maga tárja a pápa és a bíbo-
rosok elé; házat nyitott Rómában, hogy
mindenki meggyõzõdhessen ügyének
igaz voltáról – mindez mégsem tudta fel-
tartóztatni az intézetre mért megsemmi-
sítõ csapást. Voltak már házai Saint-
Omerben, Londonban, Liége-ben, Köln-
ben, Trierben, Rómában, Nápolyban,
Perugiában, Münchenben, Bécsben, Po-
zsonyban; az intézet taglétszáma már
százakra emelkedett, amikor VIII. Orbán
pápa 1631-ben kiadott bullájával felosz-
latta. Magát Máriát mint eretneket egy
müncheni klarissza kolostorban õrizték.
Halálos betegen elmondhatta: „Sohasem
mondtam vagy tettem semmit, sem na-
gyot, sem kicsit Õszentsége vagy a szent
Egyház tekintélye ellen”. Inkább lemon-
dott volna a haldoklók szentségérõl,
mint hogy a visszavonás látszatába ke-
veredjen. Visszanyerte egészségét, és
három hónap múlva elengedték a fog-

ságból. Életmûve darabokban hevert,
házait feloszlatták, a nõvéreket haza-
küldték. Mária azonban töretlen erõvel
indult el harmadik római útjára, és a pá-
pa lába elé vetette magát, aki megen-
gedte, hogy néhány társnõjével együtt
az õ különleges felügyelete és oltalma
alatt megnyisson egy házat, és lányok
nevelésével foglalkozzék. Müncheni
házát is visszaállíthatta. (...)

Mária azonban arra érezte magát hi-
vatottnak, hogy visszatérjen hazájába.
Anglia megtérítésének szentelte élete
utolsó éveit Londonban és Yorkban.
1645. január 30-án halt meg.

Alapításának jóváhagyását nem érte
meg. 1703-ban a szabályzata jóváha-
gyást nyert ugyan, de 1749-ben XIV. Be-
nedek pápa megtiltotta, hogy rendalapí-
tóként tiszteljék. Ezt a tilalmat 1908-ban
X. Piusz feloldotta, miután az angolkis-
asszonyok rendjét már 1877-ben jóvá-
hagyták. 1978-ban kapta meg a rend a
Szent Ignác-i konstitúciók használatá-
nak jogát. (...)

(Szentek élete)

WARD MÁRIA
(Folytatás az 1. oldalról)
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A HAZA ATLÉTÁJA

(Folytatás az 1. oldalról)
Felidéztem a nagy király életpéldá-

ját, mert üzenete a külföldön élõ „fiatal
és új nemzedék” számára különöskép-
pen is idõszerû, hasznos, iránymutató,
sok tekintetben vonzó és követendõ le-
het. Miért ne lehetnénk mi is, hozzá ha-
sonlóan, tiszták, hõsök, szentek, jó ma-
gyarok és jó keresztények? Miért ne le-
hetnénk Szent László hûséges katonái,
vagy éppen társai az életszentségben? A
megemlékezéseket azért tartjuk, mert
azok a mának is üzennek. Olyan mara-
dandó értékekre emlékeztetnek, ame-
lyeket ma is megbecsülünk, tisztelünk,
magunkévá teszünk, és amelyeknek
mindig hasznát vesszük. A mi ünnepi
megemlékezéseink is csak akkor terem-
nek méltó gyümölcsöt számunkra, ha az
örömteli és büszke nemzeti tisztelgés
mellett, még azok üzenete is visszhang-
ra és elfogadásra talál bennünk. Még
konkrétabban: ha megbecsüljük és ma-
gunkévá tesszük Szent László király ke-
resztény tanúságát, saját életünkben is
összekapcsoljuk a magyar ügyet az Is-
ten ügyével, úgy, amint ezt õ is tette föl-
di életében. Különben csak szeszélye-
sen válogatunk életpéldája értékei kö-
zött és elfeledjük, hogy õseink keresz-
tény öröksége nélkül külföldi magyar-
ságunk egyszerûen hiányos, sánta és
bicegõ. A szent tisztelete azt jelenti,
hogy követjük életszentségét, hozzá
hasonlóan igazi, szép, jellemes keresz-
tény életet élünk.

Szent László hõsies helytállása a tá-
madó ellenséggel és gonosszal szemben
ma különösen arra bátorít minket, hogy
külföldön is vegyük fel a küzdelmet az
olyan ártó hiedelmekkel, gyilkos ideoló-
giákkal és rossz szokásokkal szemben,
amelyek a keresztény lelkek megméte-
lyezésére törnek, elrabolják õseink szent
örökségét, tönkreteszik keresztény hi-
tünket és értékes családi hagyományain-

kat; rabságba kényszerítenek, kiölik a
család szeretetét, a szülõk tiszteletét, le-
szoktatnak a rendszeres imáról, távol tar-
tanak a templomtól, a szentgyónástól, a
házasság és a többi szentség ajándéká-
tól... Szent László életpéldája arra báto-
rít, hogy vívjuk meg a „hit jó harcát”, és
kövessük azok tanúságtételét, „akik
kompromisszumok nélkül élik meg az
Evangéliumot, teljesítik kötelességü-
ket, és nagylelkûen
szolgálják a szegénye-
ket” (vö. XVI. Bene-
dek, A vértanúság, VR,
29/10/2007, http://hu.
radiovaticana.va), vagy
amint Pál apostol mond-
ja: Nekünk „nem any-
nyira a vér és a test el-
len kell küzdenünk,
hanem a fejedelemsé-
gek és hatalmasságok,
ennek a sötét világnak
kormányzói és az égi
magasságoknak gonosz
szellemei ellen” (Ef 6,
12). Szent László ki-
rály ezt tette és elnyer-
te az örök dicsõség ko-
ronáját: a királyok éke, a haza atlétája, a
keresztény hit bajnoka lett.

A történetírók azt is feljegyezték ró-
la, hogy halála után többször is megje-
lent övéi körében és csodát tett ott, ahol
nagy volt a szükség. A magyar katonák
ezzel a csatakiáltással indultak hadba:
„Szent László, segíts!” Kérjük mi is bi-
zalommal: Szent László király, légy ve-
zérünk és segíts meg minket nemes és
krisztusi küzdelmünkben! Te, aki kor-
mányzónk voltál a földön, légy pártfo-
gónk a mennyben!

Befejezésül, és felidézve az 1938-as
budapesti Eucharisztikus Világkong-
resszus emlékét, amelynek ünnepségei
hazánkban és külföldön is maradandó

lelki élményt jelentettek, tisztelettel jel-
zem, és szíves figyelmükbe ajánlom,
hogy 2020. szeptember 13-tól 20-ig, Bu-
dapesten kerül megrendezésre az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus, amely nemcsak hazánkban, hanem
külföldön is kiváló lehetõséget kínál a
lelki megújulásra. Ennek egyik legszebb
módja a szentségimádás, amelyet bárhol
a világon megszervezhetünk. A szentmi-

séken ugyancsak együtt
imádkozhatunk hazai
testvéreinkkel, hogy „az
Eucharisztikus Kong-
resszus ünneplése egész
hívõ közösségünk, fõ-
városunk, népünk, Eu-
rópa és a világ lelki
megújulására szolgál-
jon”! További gyakor-
lati tájékoztatók és öt-
letek találhatók magyar
és angol nyelven, a
2020-as budapesti Eu-
charisztikus Világkong-
resszus honlapján: http://
www.iec2020.hu/

Elõkészületül az Eu-
charisztikus Kongresz-

szusra tervbe vettük azt is, hogy 2020-ra
elkészítjük a „Szétszórt Magyarok Hang-
zó Bibliája Ószövetség” hangfelvételt,
amelynek célja a külföldön élõ magya-
rok és magyar közösségek bevonása a
teljes Ószövetségi Szentírás szövegé-
nek felolvasásába és digitális rögzítésé-
be. Ezzel elsõsorban azt szeretnénk el-
érni, hogy szentírási ismereteink kül-
földön is gyarapodjanak és a Biblia 3
perces részletekben való közös felolva-
sásával a felolvasó hangja, neve, jelen-
legi befogadó országának és településé-
nek a neve is dokumentálódjon. A ma-
gyar nyelv ápolása és a vallásos nevelés
szempontjából egyaránt szép és hasznos
kezdeményezéshez szívesen csatlako-

zunk. További részletek megtalálhatók
a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konfe-
rencia Alapítvány honlapján: http://www.
sznbk1988.hu/hu

Kedves Magyar Testvérek! Ezekben
a napokban karácsonyra készülõdünk,
hogy megünnepeljük Jézus Krisztus
születését, aki „értünk, emberekért, a mi
üdvösségünkért leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erejébõl Szûz
Máriától, és emberré lett”, ahogyan ezt
a Hiszekegyben is valljuk. De ugyanez
a csodálatos nagy titok ölt testet minden
szentmisében is: „Az Üdvözítõ, aki 20
évszázaddal ezelõtt testet öltött Mária
méhében, az Eucharisztia szentségé-
ben folyamatosan az isteni élet forrása-
ként adja magát az emberiségnek” (II.
János Pál, TMA 55). Az Üdvözítõ „ván-
dorlásunk társa lett, s mert szerette a
világot, kenyérszínbe rejtezett”, hogy
aki hozzá megy, többé ne éhezzen, s
aki benne hisz, többé soha se szomjaz-
zon (vö. Jn 6,35). „Zúgjon hát a hála-
ének, / Szálljon völgyön, tengeren: / A
szeretet Istenének / Dicsõsség és üdv
legyen” (H 280.B)!

Végezetül újra megköszönöm a kül-
földi magyar Testvérek minden anyagi,
szellemi és erkölcsi támogatását közös
krisztusi küldetésünk szolgálatában, kí-
vánok Mindenkinek jó felkészülést az Úr
érkezésére, áldott, szent karácsonyi ün-
nepeket és boldog új évet.

Mindezek után pedig, Nagyasszo-
nyunk, a Boldogságos Szûz Mária, Szent
István király és a többi Magyar Szent
közbenjárására, áldjon meg benneteket a
mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek.

Budapest, 2017. december 3.,
advent elsõ vasárnapján.

Dr. Cserháti Ferenc c. centuriai püspök,
a külföldi magyarok lelkipásztori

ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök

(Folytatás az 1. oldalról)
A fõpásztor megemlítette a gyermekek
már kereszteléskor való megáldoztatá-
sának gyakorlatát, amely bizonyos
helyzetekben nehézségeket is okozhat a
Római Katolikus Egyházzal való talál-
kozás során. Hasonló módon külön fi-
gyelmet kell fordítani az Eucharisztia
tiszteletének eltérõ sajátosságaira, mely
az elõttünk álló években a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra készülve
különösen is szerepet kap a magyar
Egyház életében.

Szóba került még az üldözést szenvedõ
keresztény testvérek helyzete is, amely-
ben az egész magyar Egyház és az állam
is keresi a segítségnyújtás és a személyes
kapcsolattartás lehetõségeit, s ebben a
munkában értelemszerûen különös szere-
pet vállalnak a magyar görögkatolikusok.

Hétfõ délután a Szentszék Kommuni-
kációs Titkárságát kereste fel a magyar
küldöttség: Bábel Balázs kalocsa-kecske-
méti érsek, Márfi Gyula veszprémi ér-
sek, Kiss-Rigó László szeged-csanádi
püspök, Varga Lajos váci segédpüspök
és Mohos Gábor, a püspöki konferencia
titkára. Este hat órakor az Államtitkársá-
got kereste fel az összes magyar püspök.

„Hol Szent Péter sírva téve” – énekel-
te a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában a november 21-
én, kedden reggel bemutatott szentmisén
az ad limina látogatáson résztvevõ ma-
gyar püspöki testület, a Rómában tanuló
diákok és papok, valamint a hívek kö-
zössége. A Péter-sír közelségének jegyé-
ben a vértanú apostolfejedelmek tisztele-
tére piros miseruhában vonultak a bazili-
ka grottájába, vagyis altemplomába,
ahol a magyar kápolnában Erdõ Péter bí-

boros mutatott be szentmisét. Homíliájá-
ban a miseolvasmányok alapján össze-
kapcsolta a tekintélyes Eleázár írástudó
halálig menõ hûsége példáját Zakeus
megtérésével, az apostolfejedelmek vér-
tanúságával, mely példák Jézusban nyer-
ték el végsõ értelmüket.

Az ad limina látogatáson Rómában
tartózkodó magyar püspökök november
21-én este meglátogatták a Püspöki Kon-

ferencia fenntartásában mûködõ papi to-
vábbképzõ intézményt, a Pápai Magyar
Intézetet (PMI) is. A magyar állam ki-
lencven éve, 1927-ben vásárolta meg –
részben az Egyház számára elkülönített
Vallásalapból – a patinás Falconieri-pa-
lotát, amelyben kezdettõl fogva mûkö-
dött egy papi osztály a Római Magyar
Akadémia (RMA) részeként. Ez az egy-
házi szekció 1940-ben vált önálló pápai
intézetté, ekkor kapta mai nevét. A PMI

palotán belüli jogi helyzetét jelenleg egy
2013-ban megkötött nemzetközi szerzõ-
dés garantálja.

Az elsõ évfolyam 1928-ban érkezett,
köztük Ijjas József késõbbi kalocsai ér-
sek, vagy Koudela Géza és Werner Ala-
jos egyházzenészek. Azóta nagyjából há-
romszáz ösztöndíjasa volt a Pápai Ma-
gyar Intézetnek. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia jelenlegi tagjai kö-

zül itt tanult Erdõ Péter bíboros, Ternyák
Csaba, Kocsis Fülöp, Kiss-Rigó László,
Udvardy György, Székely János, Orosz
Atanáz és Varga Lajos, nyugalmazott
püspökeink közül pedig Keresztes Szi-
lárd és Ladocsi Gáspár voltak a PMI ösz-
töndíjasai. Veres András, a testület elnö-
ke máshol végezte ugyan római tanulmá-
nyait, de késõbb a PMI rektora lett. Ösz-
töndíjas volt itt továbbá Mohos Gábor,
az MKPK titkára.

A jelenlegi ösztöndíjasok az ad limina
látogatásról kérdezhették a püspök atyá-
kat, majd közösen elimádkozták a ves-
perást az Intézet kápolnájában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia tagjainak ad limina látogatása során no-
vember 22-én este a Collegium Ger-
manicum et Hungaricumot (Német–Ma-
gyar Kollégium) keresték fel a fõpásztor-
ok, akik részt vettek a kollégiumi templom
felszentelésének évfordulós ünnepén is. A
szentmise fõcelebránsa Udvardy György
pécsi megyéspüspök volt. Prédikációjában
buzdította a diákokat, ne hagyják magukat
megbénítani a félelemtõl, hogy nem meg-
felelõképpen használják fel a képessége-
ket, lehetõségeket, amiket kaptak, hanem a
Krisztusba vetett bizalommal munkálkod-
janak. Az Erdõ Péter bíboros, prímás, ér-
sek és Veres András püspök, az MKPK el-
nöke vezetésével érkezett látogatókat
Stefan Dartmann rektor köszöntötte. Ki-
emelte, hogy amióta 1580-ban XIII. Ger-
gely egyesítette az addig külön mûködõ
magyar és a német kollégiumot, az intéz-
mény sok mindent megélt. Mindvégig
képviselte azonban a Világegyházra való
nyitottságot, hogy annak aktuális helyzetét
megismerve a diákok saját egyházmegyé-
jüket az itt szerzett tapasztalatokkal, látás-
móddal is tudják szolgálni.

Pénteken délután öt órakor az ad limi-
na apostolorum, vagyis az apostolfeje-
delmek sírjánál tett õsi zarándoklat je-
gyében a Falakon kívüli Szent Pál-bazi-
lika kereszthajójában mutatott be szent-
misét Veres András püspök, a Magyar
Püspöki Konferencia elnöke, püspöktár-
sai koncelebrálásával.

Vatikáni Rádió/
Hajdúdorogi Metropólia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Szentatyánál

„Éljünk szép keresztény életet!”

„ H O L S Z E N T P É T E R S Í R B A T É V E ”
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Gyerekeknek

VÍZKERESZT ÉS VÍZSZENTELÉS
Tavaly január 6-án a budapesti Bat-

thyány tér közelében, a Duna-parton sé-
táltam a családommal. Szemben a Parla-
ment lenyûgözõ épülete, alattunk a szé-
les folyó siet hullámozva. A téli hideg el-
lenére is kellemes ilyenkor nézni a cso-
dás panorámát.

Ám ezen a januári délelõttön a „szo-
kásos” látnivalókról egy különleges ese-
mény terelte el a figyelmemet. A szom-
szédos utcából egy nagyobb csoport ér-
kezett gyalogosan, és a Duna-part felé
vették az irányt. Többségük papi ruhát
viselt, igaz, kissé eltérõ öltözetük volt,
mint a római katolikus atyáknak. A part-
ra érve a csoportot vezetõ fõpap meg-
szentelte a Duna vizét. Az érdekes ese-
ménysor végeztével megkérdeztem az
egyik résztvevõt: mit jelent ez az általam
még soha nem látott szertartás. A közel-
ben található a budai Fõ utcai görög-
katolikus templom, az ottani szent litur-
gia után érkeztek a Dunához a vízszente-
lésre. A Görögkatolikus Egyházban ugyanis
minden év január 6-án, vízkereszt ünne-
pén megszentelik a folyóvizeket: a Du-
nát, a Tiszát, a Sajót, sõt, még kisebb pa-
takokat is. A keleti keresztények Krisz-
tus keresztségére emlékeznek ezen a na-
pon – innen ered a vízszentelés hagyo-
mánya. A két január eleji ünnep elneve-

zése (vízkereszt és Urunk megkeresztel-
kedése) igencsak hasonlít, sokan keverik
is a kettõt. Hittanórán biztosan szó esik
róla ilyenkor, január elején, de talán nem
árt hangsúlyozni: mi, római katolikusok
január 6-án, vízkeresztkor Urunk megje-
lenését ünnepeljük, egyben ez a nap a ka-
rácsonyi idõszak utolsó, és a farsang elsõ
napja. Urunk megkeresztelkedésének
ünnepe pedig a vízkeresztet követõ va-
sárnap van. Ekkor arra emlékezünk, hogy
Keresztelõ Szent János megkeresztelte
Jézust a Jordán vizében.

De vajon élnek-e Magyarországtól
távol görögkatolikusok? Nemrég olvas-
tam a hírt, hogy a Görögkatolikus Egy-
ház három vezetõ személyisége Lon-
donba látogatott, az angliai magyar
görögkatolikusok meghívására. A talál-
kozót követõen szeretnék rendszereseb-
bé tenni a szigetországban élõ görögka-
tolikusok lelki gondozását. Ennek érde-
kében minden hónap negyedik vagy
ötödik vasárnapján szent liturgiát sze-
retnének tartani. A tervezett helyszín a
londoni magyar katolikusok központi
intézménye, a Szent István Ház. S ki
tudja, talán hamarosan nemcsak a Du-
nát, hanem a Temzét is megszenteli egy
görögkatolikus atya!

Kovács Péter

A T Á R S U L A T , A M E L Y N E V E L
É S S Z Ó R A K O Z T A T

Bemutatkozott a Külhoni Magyar Nemzeti Színház

A színház 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy a határon túli és anyaországi
színészeket közös produkciókba fogja össze. A Kassán bejegyzett társulat a sze-
rencsi Rákóczi-vár színháztermében lelt állandó bemutatóhelyre. Bocsárszky
Attila mûvészeti igazgató mesélt a kezdetekrõl és a nagyszabású tervekrõl.

Tavaly januárban Külhoni
Magyar Színházként jegyez-
ték be õket Kassán, késõbb
Bocsárszky Attila és társai
megkapták a „nemzeti” meg-
nevezés jogát is. A színház el-
sõsorban külhoni magyar szí-
nészekkel és rendezõkkel dol-
gozik együtt. Fontos szem-
pontjuk a Kárpát-medencei
szerzõk mûveinek bemutatá-
sa. Az elképzelések szerint
felvidéki, újvidéki, erdélyi és
kárpátaljai mûvészeket is
mozgósít a debütáló magyar színház.
„Az ötlet már régen megfogalmazódott
bennem. Kisvárdán a fesztivál keretén
belül Horvát Z. Gergely dramaturg, a vár
akkori mûvészeti vezetõje minden alka-
lommal megbízott két határon túli rende-
zõt, hogy valósítson meg két elõadást a
várban. Ilyenkor általában öt határon túli
országból szedték össze színészgárdáju-
kat. Ott ismertük meg egymást, teljesen
más elõadások jöttek létre, mint egy ma-
gyarországi kõszínházban. Ez ihletett
meg engem” – szólt a kezdetekrõl Bo-
csárszky, aki elmondta, hogy elsõdleges
céljuk az volt, hogy nyári produkciókat
készítsenek.

A színház 2017 tavaszán együttmûkö-
dési szerzõdést kötött Szerencs önkor-
mányzatával, ezt szeptember végén köz-
szolgáltatási szerzõdés váltotta fel. A vá-
ros polgármestere azzal a céllal kereste
meg a mûvészeti igazgatót, hogy helyi
társulatként az északkeleti magyarlakta
régió kulturális igényeit elégítsék ki.
„Nagyon meglepõ volt ez számomra. A
polgármester feltétele az volt, hogy hoz-
zunk létre egy bérletrendszert négy elõ-
adásra, és így szolgáljuk ki a szerencsi
nézõket. Ez egy életveszélyes vállalko-
zás, mert lehetetlenség májusban elkez-
deni szervezni egy színházat. Mi mégis
megpróbáltuk, belevágtunk, és hála Is-
tennek összejött a dramaturgiai terv.
Egyelõre öt színésszel van szerzõdésünk
– Csáki Edinával, Csokán C. Raullal,
Erõss Ivett Andreával, ifj. Havasi Péter-
rel és Germán Lívia Zillával, erdélyiek-
kel és felvidékiekkel, s a tervek szerint
márciusban még négy színészt szerzõd-
tetünk, így a következõ évad elejére ti-
zenkét fõbõl álló társulat alakul majd ki.
Szeretnénk azokban az országokban is
bemutatkozni, ahonnan a színészek szár-
maznak, de természetesen Magyarorszá-
gon is, hogy láttassuk, a határon túl is
vannak jó színészek, akik remek elõadá-
sokat tudnak létrehozni”– nyilatkozta a
mûvészeti igazgató. Az elképzelés sze-
rint lenne egy felvidéki, erdélyi és újvi-
déki központunk, tehát Kassa, Csíksze-
reda és Szabadka köré szervezõdnének
az elõadások. Mindig a kihelyezett iroda
szervezne egy-egy turnét. Kassán elsõ-
sorban a Thália Színházzal szeretnék
koprodukcióban létrehozni az elõadáso-
kat. Ez nagyon elõnyös lenne, több he-
lyen tudnánk bemutatkozni” – mondta
Bocsárszky Attila.

A Külhoni Magyar Nemzeti Színház
november 10-én mutatta be Szerencsen
az idei évad elsõ elõadását, Sütõ András
Ádvent a Hargitán címû mûvét, mely-
nek november 3-án, a budapesti Nemze-
ti Színházban hatalmas sikere volt.
Bocsárszky Attila elmondása szerint
egykor ez egy nagyon nehezen bemuta-
tott darab volt. A drámát annak idején a
Nemzeti Színház tûzte mûsorára, és a
cenzúra csak két év folyamatos – a ro-
mán állammal való – egyeztetés után
engedte ki színpadra. Jelenleg sehol

nem játsszák a darabot. A debütáló tár-
sulat a Jászai Mari-díjas Rubold Ödön
rendezésében viszi színre, aki egykor a
fiút, Zetelaki Gábort alakította, nem ke-
vesebb, mint száz alkalommal a két-
száznyolcvan elõadást megért színda-
rabban.

Megyeri Zoltán rendezésében mutat-
ták be november 24-én a Rákóczi-vár
színháztermében a Sári bíró címû nép-
színmûvet. A választásokat megjelenítõ
darab cselekményét a 90-es évek elejé-
nek idõszakába helyezték az alkotók. Az
állandó tagokon kívül felvidéki és erdé-
lyi vendégmûvészek is szerepelnek az
elõadásban.

A társulat mûvészeti igazgatója el-
árulta, hogy a következõ évad mûsorkí-
nálata is körvonalazódik már. Színes
paletta várható, mely ismételten nem ra-
gaszkodik konkrét tematikai vonalhoz,
a közönség minden rétegét ki szeretné
szolgálni. Lesz népszínmû, dráma, mo-
dernebb elõadás, musical és komédia is.
„Nagyprodukciós terveim is vannak.
Szeretném mozgósítani a Felvidék és
Újvidék énekeseit, és egy nemzeti rock-
operát vagy musicalt csinálni. A nép-
színház vonalat akarom vinni, amely a
népért van. Semmilyen helyszíntõl nem
zárkózunk el. Bárhol fellépünk, ahová a
díszletünk befér. Én úgy vélem, hogy a
változások óta az emberek kevesebbet
járnak színházba, mert másra kell a
pénz. A televízióban csak a sok igényte-
len mûsor megy, melyek semmilyen ér-
téket nem képviselnek. Nagyon felhí-
gult a szakma. Mi a szórakoztató elõ-
adásokat is igényesen szeretnénk szín-
padra vinni. Jelenleg az a legfontosabb,
hogy megerõsödjünk, és tudjanak ró-
lunk az emberek”– nyilatkozta Bocsár-
szky Attila.

Nagy Emese/Felvidek.ma

E L K E Z D Õ D Ö T T A K Ö Z I - H O R V Á T H
J Ó Z S E F - E M L É K É V

A hat éve alakult Közi Horváth József
Népfõiskola Közi Horváth József Em-
lékévet nyitott meg november 4-én Agya-
gosszergényben. A közösség magyar-
ságtudatunkat, kereszténységünket erõ-
sítõ, korszerû, általános és szakmûvelt-
ségünket fejlesztõ, a népi hagyományok
ápolását és a lakóhelyhez való kötõdést
ösztönzõ tevékenységet folytat. Névadó-
ja 1947-es emigrálását követõen közéle-
ti, társadalmi, ifjúságpasztorációs és ma-
gyar menekültügyi munkájával tett szert
világhírnévre.

A születésének 115., halálának 30. és
hamvai hazahozatalának 25. évfordulója
alkalmából hirdetett emlékév megnyitó-
ján számos politikus, egyházi és közéleti
személyiség tette tiszteletét a Gyõr-Mo-
son-Sopron megyei községben. A délután
15 órakor kezdõdõ ünnepi szentmise ce-
lebránsa és szónoka a külhoni magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott eszter-
gom-budapesti segédpüspök, Cserháti
Ferenc volt. Beszédében kifejtette, hogy
Agyagosszergény büszke lehet pap-poli-
tikus fiára, Közi Horváth Józsefre, aki
szóval, tettel, tollal küzdött a haza és az
Egyház boldogulásáért. A szentmise szent-
leckéje Szent Pál apostol Tesszaloniki hí-
vekhez írt elsõ levelének azt a részletét
idézte, mikor az apostol a hívek körében
betöltött jelenlétérõl ír, és amelyben a
gyermekét dajkáló anya szeretetéhez ha-
sonlítja a pásztor kapcsolatát nyájával:
„Úgy vonzódtunk hozzátok, hogy nem
csak Isten Evangéliumát, hanem életün-
ket is nektek akartuk adni. Ennyire meg-
szerettünk titeket! Éjjel-nappal dolgoz-
tunk, hogy senkit se terheljünk közületek,
s úgy hirdettük nektek Isten Evangéliu-
mát. Úgy intettünk, buzdítottunk, sõt
egyenként rábeszéltünk titeket, hogy
méltóan éljetek ahhoz az Istenhez, aki
meghívott dicsõséges országába.” A
püspök homíliájában rávilágított, hogy
rendkívül aktuálisak a szentlecke szavai
jelen ünnepen. Ahogy Pál apostol is
õszinte, önzetlen tanúságtételt tesz hí-
vei körében végzett pasztorációjáról,
úgy Közi Horváth József is apostoli
buzgósággal, papi élete példájával hir-
dette az Evangéliumot, még a legnehe-
zebb idõkben is. Egyedül a hiteles élet-
példa lehet vonzó, ezzel lehet meggyõz-
ni a világot az evangéliumi tanítás igaz-

ságáról – hívta fel a figyelmet a püspök.
Hozzátette, hogy Közi Horváth József ne-
ve ma is kötelez. Neve intõ jel, amely
meghatározza a róla elnevezett népfõisko-
la szellemiségét, irányvonalát. Emigráció-
ját elkötelezett, fáradhatatlan közéleti te-
vékenység jellemezte. Párizstól New Yor-
kig kilincselt menekült honfitársaiért, segí-
tette az 56-os menekülteket, vezette a ma-
gyar fiatalokat, szorgalmazta Mindszenty
József bíboros-hercegprímás boldoggá
avatását, igyekezett leleplezni a hazai
kommunista rezsim burkolt vallásüldözé-
sét, haláláig írta hazaszeretetre buzdító
cikkeit. „Hordozzuk magunkon Jézus
Krisztus illatát, mert a közömbösek szá-
mára a mi hiteles életpéldánk lehet csak
vonzó” – zárta le elmélkedését.

Taczman Mária

Bocsárszky Attila mûvészeti vezetõ

IMASZÁNDÉK...
(Folytatás a 2. oldalról)

Ugyanakkor követnünk kell õt a má-
sok iránti érzékenységben, tiszteletben
és abban a vágyban is, hogy megosszuk
velük a „kegyelem igéjét” (ApCsel 20,32),
mely képes õket gazdagítani. Hivatá-
sunk az, hogy misszionárius tanítvá-
nyok legyünk.

Kedves testvéreim! Azért imádkozom,
hogy Sri Lanka keresztényei, Vaz Szent
József példáját követve, megerõsödjenek
hitükben és eredményesen elõmozdítsák a
sri-lankai társadalomban a békét, az igaz-
ságosságot és a kiengesztelõdést. Ez az,
amit Kriszus kér tõletek. Ez az, amit Vaz
Szent József tanít nektek. Ezt kéri az Egy-
ház tõletek. Mindnyájatokat új szentünk
imáiba ajánlom. Énekeljetek, az egész vi-
lágon elterjedt Egyházzal együtt, új éneket
az Úrnak, és hirdessétek dicsõségét a föld
végsõ határáig. Mert nagy az Úr, és méltó
a dicséretre. (Zsolt 95,1–4). Ámen.”

Nemeshegyi Péter SJ

A M I K U L Á S
A P M I - B E N

A Rómában élõ magyar papok, pap-
növendékek, szerzetes és szerzetesnõk
hagyományos Szent Miklós-napi ünnep-
lésükre gyûltek össze december 5-én a
Pápai Magyar Intézetben.

Az este közös adventi imával és ének-
léssel kezdõdött, majd a Pápai Magyar
Intézet ösztöndíjasai lepték meg kis mû-
sorral a jelenlévõket, amelyben felidéz-
ték az elmúlt év legjelentõsebb magyar
vonatkozású római eseményeit.

Jelenleg az Örök Városban közel öt-
venen élnek magyar egyházi személyek,
fõként Magyarországról és az egész Kár-
pát-medencébõl. A két legnagyobb lét-
számú közösség a Collegium Germani-
cumban et Hungaricum és a Pápai Ma-
gyar Intézetben található. �

Szent Miklós-napi ünnep Rómában
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Minden, amire azt mondjuk, szörnyû,
az olyan, mint egy szörny – rettenetes,
borzasztó, iszonyú… Vagy nem! Mert
például aki (vagy ami) szörnyen szép,
attól nem kell félnünk, sõt, csodáljuk. E
rövid bevezetõ után feltehetjük a költõi
kérdést: lehet-e szép, ami szörnyû, vagy
szörnyû, ami szép?!

Szörnyen szép – írta címként verse fö-
lé 1837-ben Eötvös József. Nem könnyû
ma már olvasni ezeket az archaikus so-
rokat, elõadni is ritkán szokták, pedig a
magyar irodalom egyik legszebb, „leg-
viharosabb” szerelmes verse. Igaz, Eöt-
vöst nem elsõsorban költõként tartjuk
számon, hanem közéleti emberként, a
Batthyány- és Andrássy-kormány val-
lás- és közoktatásügyi minisztereként.
Irodalmi mûvei közül ismertebb A falu
jegyzõje vagy A karthausi címû regénye,
mint a Szörnyen szép verse. Idõ kell ah-
hoz, figyelem és némi élettapasztalat,
hogy értsük szavait. „S Vesuv ha áll lán-
goknak bíborában; / Ha tenger kél, mert
szélvész fölveré; / Bár térdre húll a nép
bámúlatában, / Gyönyörrel néz a szép
szörnyek felé: / Igy nézek én reád, ha
szenvedélyek / Átdúlják lelkedet; ha
veszni kell, / Mit bánom én! oly szépek a
veszélyek, / Gyönyör között ha veszhet e
kebel.” A föld mélye háborog, a tûzhá-
nyó lángot lövell, tombol a szél, viharos
a tenger. Benne van ebben a versben a
négy õselem, a föld, a víz, a tûz, a leve-
gõ és persze a szerelem. (Arról nem ír a
szerzõ, hogy a szörnyûség fokozódhat.
Szerethet az ember szörnyen szépen, de
jöhet még a „zöld szemû szörny” is, a
féltényekség, „mely játékot ûz”, és
megtörténhet a tragédia, ahogy ezt
Shakespeare Othelló címû drámájában
is megírta.)

A Vezúv látványa, a tûzhányó kitö-
rését idézõ költõi kép az 1800-as évek-
ben a tájképfestészetben is megjelent.
Barabás Miklós többször megörökítet-
te a különös természeti jelenséget, és
Szinyei Merse Pál szintén festett ilyen
témájú képet.

A megzabolázhatatlan természet le-
hetõséget adott politikai üzenetek meg-
fogalmazására is. Erre a költészetben
számtalan példát találunk. Föltámadott
a tenger… – írta Petõfi, és elénk idézte a
riasztó jelenséget. De ez még kevés volt!
Tovább biztatta az elszabadult szörnyet:
„Tombold ki, te özönvíz, / Tombold ki
magadat, / Mutasd mélységes medred, /
S dobáld a fellegekre / Bõszült tajtéko-
dat; // Jegyezd vele az égre / Örök
tanúságúl: / Habár fölûl a gálya, ! S alúl
a víznek árja, Azért a víz az úr!” A nép
nevében ugyancsak fenyegetõen kérdez-
te a költõ: „Vagy nem tudjátok, mily
szörnyû a nép, / Ha fölkel és nem kér, de
vesz, ragad?”

A természet és a természetünk szép-
sége és szörnyûsége nem lehet kérdés.
Számtalan kísérlet történet már e kettõ-
ség felmutatására a képzõmûvészetben,
a zenében, az irodalomban. Ennek egyik
legszebb és legszörnyûbb bizonyítékát
– sok más egyéb mellett – Wesselényi Mik-

lós írta le 1821–22-es útinaplójában.
„A museumban valék. Igen sok fest-
mény, többnyire németalföldiek. Ru-
benstõl ’A három király imádata’
(l’adoration des mages). ’Mária menny-
bemenetele’ (l’ Assomption de la Vier-
ge), de Mária rajta igen közönséges.
’Jézus keresztletétele’ borzalmasan
szép és szörnyen igaz festmény.”

Borzalmasan szép és szörnyen igaz…
Filip Gabriella

SZÖRNYÛ
Dávid Katalin Széche-

nyi-díjas és nemzetközi
tekintélyû mûvészettörté-
nész a magyar szellemi
élet egyik kimagasló
egyénisége, aki sok évti-
zede kutatja a keresztény-
ség alapvetõ szimbólu-
mait azok elsõ, õsi megje-
lenéseitõl kezdve.

94 évesen is ereje teljé-
ben alkot, legújabb köny-
ve, lényegében emlékira-
tainak második kötete,
„Vasfüggönyös keresz-
ténység” címmel nemrég
jelent meg Budapesten.
Ebben Dávid Katalin az
ötvenes és hatvanas évek-
re emlékezik vissza.
1948-ban szülõvárosá-
ban, Szegeden mûvészet-
történetbõl, esztétikából
és régészetbõl doktorált,
majd elvégezte a katoli-
kus teológiát is, mert el-
határozta, hogy keresz-
tény, szakrális ikonográ-
fiával akar foglalkozni.
Elsõ állása a budapesti
Szépmûvészeti Múzeum-
ban volt, ahonnan azon-
ban katolikus hitének
nyílt megvallása miatt a
kommunista rendszer el-
távolította. Dávid Katalin
mégsem maradt teljesen
magára, mert a Képzõmû-
vészeti Akadémia mûvé-
szettörténész-professzorá-
nak, Rabinovszky Mári-
usznak közbenjárására,
valamint az akkori Nép-
mûvelési Minisztérium
Képzõmûvészeti Fõosz-
tálya vezetõjének, Redõ
Ferenc festõmûvésznek
segítségével, 1951 elején
létrehozták az 1965-ig
mûködõ Dokumentációs
Központot, amelynek
szervezeti felépítését,
szerepének kialakítását a
magyarországi mûvészet-
történeti tudományon be-
lül, Dávid Katalinnak

szinte egyedül kellett
megoldania, mégpedig
úgy, hogy lehetõleg ne
kerüljön öszszeütközésbe
a diktatúra követelmé-
nyeivel. Errõl az 1965-ig
fennálló Dokumentációs
Központról sokan érezték
úgy, hogy szigetet jelen-
tett egy ellenséges világ-
ban. A „Vasfüggönyös
kereszténység” jórészt en-
nek a – teljes nevén – Mû-
vészettörténeti Dokumen-
tációs Központnak is em-
léket állít. Ugyanis az in-
tézmény menedéket bizto-

sított a rendszer üldözöttei
számára, mert Dávid Ka-
talin kötelességének tar-
totta, hogy a rendházaik-
ból kilakoltatott szerzete-
seknek és apácáknak leg-
alább szerény megélhetést
biztosítson, de ha tehette,
a szorult helyzetbe került
világiaknak is munkát és
ezáltal kenyeret adott.

A Dokumentációs Köz-
pont körül idõvel kiala-
kult egy szellemi mûhely
is, amely a szabad gon-
dolkodás eszméjét igye-
kezett átmenteni az el-
nyomás legsötétebb évei-
ben is. Nem egy mûvész,
író, tudós, köztük a költõ
Pilinszky János, az író
Dénes Zsófia, Tersánsz-

ky-Józsi Jenõ, vagy Szán-
tó Tibor, a festõ Kondor
Béla, Bernáth Aurél, és
Scheiber Sándor, vagy a
tüdõ szakorvos és nép-
egészségügy megújítója,
Levendel László igyeke-
zett szellemi, sõt ne-
megyszer anyagi támoga-
tásban is részesíteni, no
meg erõt adni a rendszer
üldözötteinek. A Doku-
mentációs Központot
1965-ben, a Katolikus
Egyház elleni harc foko-
zása idején szüntette meg
a kommunista rendszer.
Ürügynek kínálkozott a
jezsuita Mócsy Imre és
társainak pere. A belügy
elõtt nem maradt titok-
ban, hogy Dávid Katalin
és férje közeli kapcsolat-
ban állt a jezsuita szerze-
tessel, s így könnyen
megvádolhatták õket is
„klerikális” szervezke-
désben való részvétellel.
A házaspárt végül nem
fogták perbe, de meg-
szüntették a Dokumentá-
ciós Központ mûködését
és Dávid Katalint áthe-
lyezték a Magyar Nem-
zeti Múzeumba, tudomá-
nyos kutatónak. A kötet-
ben tárgyalt idõszakban
kifejtett munkásságára
visszapillantva a szerzõ
keserûen állapítja meg,
hogy a kommunista
rendszer a mûvelõdéstör-
ténet gyöngyszemeit hiá-
nyosan, vagy teljesen át-
értékelve bocsátotta a
diktatúrában felnövekvõ
nemzedékek rendelkezé-
sére, és a kortárs mûvé-
szet kincseinek jelentõs
részétõl is a távol tartotta
õket.

Dávid Katalin: Vas-
függönyös kereszténység
– Szent István Társulat,
Budapest 2017

Vincze András

V A S F Ü G G Ö N Y Ö S K E R E S Z T É N Y S É GA B I Z A L O M
Apámtól azt tanultam, hogy Európa

ott kezdõdik, ahol válaszolnak a levelek-
re, és szóbeli megállapodásokra alapoz-
va is lehet üzletet kötni. Nem földrajzi és
nem politikai fogalomként használta
apám az Európa nevet, sokkal inkább
valamiféle morális értelemben – ahogy
legkedveltebb íróinak egyikétõl, az
ugyancsak Kassáról indult Márai Sán-
dortól tanulta. Apa és Márai, ez a két –
ha nem is egyforma módon, de számom-
ra egyforma mértékben meghatározó –
tekintély mintha egybehangzóan a tisz-
tesség és a bizalom szinonimájaként em-
legette volna Európát.

Ma kétesélyes, hogy válaszolnak-e az
ember levelére, és senkinek sem javasol-
nám, hogy szóbeli megállapodást követõ-
en fektesse be pénzét valamiféle üzleti
vállalkozásba. Ezzel – mintegy kimondat-
lanul – azt állítom, hogy Magyarország
vagy nem tartozik Európához, vagy pedig
Európa szûnt meg a bizalom és a tisztes-
ség földje (és szinonimája) lenni. Ha Ma-
gyarország – mai közállapotaival – „be-
lefér” az Európai Unióba, akkor ez a po-
litikai intézmény sem tartozik a szó emel-
kedettebb értelmében Európához.

Mindez arról jut eszembe, hogy nem-
régiben azt olvastam valami politikai
elemzõ tanulmányban, hogy a magyar-
országi demokrácia leginkább hiányzó
eleme a bizalom.

A bizalom elillanásának – a közélet-
ben és a személyes kapcsolatokban egy-
aránt – legfõbb oka a csalódás. Bíztam
benne, hogy a másik ember igazat mond,
számíthatok az ígéreteire, ám kiderült,
hogy szándékosan, cinikusan félreveze-
tett. Gondoljuk végig, életünk során
hányszor történt meg ez velünk. Nem
volna bölcs dolog újra rábízni magunkat
azokra, akik cserbenhagytak, rábízni
életkörülményeink alakítását azokra,
akik félrevezettek, rábízni a pénztárcán-
kat azokra, akik hûtlenül kezelték azt. –
A bizalom, ha arra méltatlannak kölcsö-
nözzük, a vesztünket okozhatja. Adott
élethelyzetekben a bizalmatlanság az
egyetlen ésszerû, az életet védelmezni
képes magatartásforma.

Jézus nem vetette le magát a templom
ormáról, mert nem bízott a kísértõben.
Nem bízott benne, mert tudta, kivel áll
szemben. – Nem azt mondom ezzel, hogy
mindenki, aki becsapott, maga volna a
sátán, de azt igen, hogy amikor becsa-
pott, a sátán szólt belõle. Bizalmamat te-
hát nem örök idõkre vonom meg tõle,
csak addig, amíg megbizonyosodom
afelõl, hogy bízhatom benne. Ez nyilván
azzal kezdõdnék, hogy beismeri, szándé-
kosan félrevezetett. Készséget mutat az
okozott kár megtérítésére.

Végzetes lehet azonban, ha bizal-
matlanságunkat azokra is kiterjesztjük,
akik erre nem szolgáltak rá. Magunkat
raboljuk meg, ha buta félreértésekbõl
súlyos vádiratokat fogalmazunk meg
azokkal szemben, akikkel a szolidaritás
köthetne össze, akikkel közösen véde-
kezhetnénk a bizalmunkra érdemtele-
nekkel szemben.

És ezek után már „csak” azt kellene
végiggondolnunk, hogy bennünk sze-
mély szerint meg lehet-e bízni. A sza-
vunkban, az ígéreteinkben, a jóindula-
tunkban, a tisztességünkben. És akkor
máris nyilvánvaló, hogy az emberhez
méltóbb élet – az a bizonyos mélyebb ér-
telmû Európa – nem az által áll helyre,
hogy bambán bízni kezdek boldog-bol-
dogtalanban, hanem hogy értelmes bõ-
kezûséggel adagolom a bizalmamat az
arra érdemeseknek. És megpróbálom
kiérdemelni a másokét. És ha – úgy lát-
szik – sikerült, igyekszem, hogy tovább-
ra is méltónak bizonyuljak erre a
könnyen eljátszható bizalomra. Mindezt
szinte csak magamnak mondom – de
úgy, hogy más is értse.

Kipke Tamás

Nagy baj volna, ha
csak papok ügye lenne
egy-egy plébániatemplom
állapota. Szerencsére min-
denki tudja, hogy akár-
csak egy családi ház,
menynyi gondoskodást,
javítást igényel, ha azt
akarjuk, hogy ne egyszer-
re terheljen minket a fel-
újítás költsége.

S jóllehet senki se örül,
ha a templomban túl sok
szó esik az egyházközség
anyagi gondjairól, és ha-
mar a falu vagy városrész
szájára kerül az a pap, aki
túlságosan megemeli a
perselyek tekintélyét és
fontosságát. Általában
mindazok tekintik saját
ügyüknek a templom ál-
lapotát, akik nem csak ka-
rácsonykor és húsvétkor
vagy még akkor sem láto-
gatják a templomot.

Néha megesik, hogy
minden gondoskodás el-
lenére hirtelen nagy fel-
adat merül fel. Sokszor
korábbi hanyag kõmûves
munka rejtett hibájaként.

Ilyen eset következett be
a közelmúltban egy brüsz-
szeli plébániatemplom
esetében. A 34 éves sze-
retett lelkipásztor, Jere-
mie Schaub, megdöbben-
ve észlelte, hogy a neogó-
tikus stílusban épült temp-
lomról egyre jobban hul-
lik a külsõ vakolat.

Megkezdõdött hát az
egyházközség tanácsának
tanakodása. Honnan és
hogyan teremtsék elõ a
szükséges nagy összeget?
A templom stílusa nevé-
ben ugyan új (neo), ma-
napság már nem tekinthe-
tõ újnak. Ez a romantikus
építészeti stílus Angliá-
ból hódította meg Euró-
pát. (Magyarországon
csak a fóti templomot te-
kinthetjük remek példá-
nak. Különben alig is-
mert.) Mindenesetre nem
könnyû restaurálni.

Az egyházközségi ta-
nács végül a plébános el-
nökletével nem minden-
napi döntésre jutott. Elha-
tározták, hogy az egyik

kézmûves sörfõzõ céghez
fordulnak. Ötvenezer üveg
sört vettek a belgáknál is
nemzeti italból önköltsé-
gi áron. (Sõt még abból is
engedményt kaptak a ne-
mes célra tekintettel.) Az
üvegeken olvasható cím-
ke a Szent Katalin-temp-
lom nevére utal rövidítve:
Ste Kat. A sör finom, igény
van rá. Szívesen veszi hí-
võ és gyenge hitû egy-
aránt. Túlfizetésekre indít
a sör elnevezése is.

A plébános és munka-
társai gyakran beszélget-
nek az alkalmi templomi
ivóban. No nem azért,
mert szeretik a sört, in-
kább az embereket. Kap-
csolatok alakulnak, nem-
csak az új vakolatról van
szó. A sörfõzõ manufak-
túra is jól járt. Ennél jobb
reklámról nem is álmod-
hattak. Már folynak a tár-
gyalások az újabb akció-
ról. S biztosan többen
lesznek, akik nem kerülik
el a templomot sem.

Rosdy Pál

S Ö R F Õ Z É S A T E M P L O M É R T

A kötet borítója
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EGY NAP A HIT SZÁRNYÁN
Aachenbe zarándokoltak a stuttgarti magyarok

Az aacheni magyar kápolnához zarándokoltak a stuttgarti magyar katolikus
egyházközség tagjai október végén, Tempfli Imre atya vezetésével. Az egyház-
község tagja írt beszámolót a zarándoklatról.

Reggel 7 órakor találkoz-
tunk a Bruder Klaus-templom
elõtt Stuttgartban. Sok-sok is-
merõs, mosolygós arc. Az in-
dulásnak meghitt, ünnepélyes
keretet adott a templomi ének
és a zarándok-áldás a szeren-
csés visszatéréshez. Elfoglal-
tuk helyeinket a buszon, és
irány a hozzávetõlegesen 420
km-re fekvõ aacheni magyar
kápolna!

A hosszú út során volt idõnk
lélekben szépen felkészülni az
imádságok, énekek, elmélke-
dések során a zarándoklatra.
Imre atya ejtett szót elsõként a zarán-
doklat fogalmáról. Majd a „szív küldi
szívnek szívesen” elnevezésû bemutat-
kozó és önismereti beszélgetés során
feltárult elõttünk, hogy ki kicsoda és
milyen módon került kapcsolatba a kö-
zösséggel, és megfogalmazta, hogy za-
rándoklatának mi a célja. Ahány em-
ber, annyiféle élettörténet, sors, meg-
próbáltatás, életöröm rajzolódott ki
elõttünk. Mennyivel könnyebb a sebe-
ket begyógyítani, ha van kivel meg-
osztani az élet által ránk mért keresz-
tet. Egy közösségben megosztott bá-
nat, élettapasztalat összehozza a szí-
veket. A segítség pedig a legváratla-
nabb helyzetben érkezhet. A zarándo-
kok szándékai végtelen széles skálán
mozogtak, az egyéni kérésektõl a
nemzetért való felajánlásig. Felemelõ
volt hallgatni õket…

A dóm téren Lukács József atya fo-
gadott bennünket nagy-nagy szeretet-
tel. A 14 órakor kezdõdõ szentmisét
Karl Reger emeritus püspök, Imre atya
és Lukács József kölni plébános mutat-
ta be. A szentbeszéd a háromkirályok
Jézus-keresésérõl szólt, párhuzamba
állítva azt a zarándokok istenkeresésé-
vel. A királyok elindultak az újszülött
Messiás keresésére, kitartottak minden
viszontagság között, és végül képesek
voltak a csöpp gyermek személyében
felfedezni a Messiást. A mi zarándok
életünknek is ez a célja. Megtalálni be-

felé figyelve Istent, majd a másik ember-
ben is meglátni Õt.

A mise, és Imre atyának a 650 éves
magyar kápolnáról szóló beszámolója
között a dóm kincseit tekintettük meg,
Schultheis Éva vezetésével. Láthattuk
többek között a Mária-ereklytartót, amely-
ben Krisztus pólyáját és a keresztre fe-
szítéskor rákerült ágyékkötõt, Mária fe-
hér ruháját és Keresztelõ Szent János le-
fejezésekor használt kendõt õrzik. Ezen
ereklyéket lehetett megtekinteni a hét-
évenkénti nagy búcsú alkalmával.

Az aacheni magyar testvéreink szer-
vezésének köszönhetõen a dóm kincstá-
rában több csodálatosan finoman meg-
munkált magyar vonatkozású kincset is
megnézhettük, melyek nagy hasonlósá-
got mutatnak az esztergomi bazilika
Kincstárának gyûjteményével.

Délután 5 órakor indultunk vissza.
A hosszú úton ismét hallhattunk a
dóm, a kincstár és a magyar kápolna
mûvészettörténeti értékeirõl, és Erzsé-
bet királyné és fia, Nagy Lajos gazdag
adományozásairól. Természetesen a
megtapasztalt élményekrõl is beszél-
gettünk. Az út hazafelé is nagyon kel-
lemesen, vidáman telt.

Szívbõl köszönjük a szervezést és a
tevékeny részvételt mindenkinek. Cso-
dás élmény volt nagy királyaink, egyházi
méltóságok, mélyen hívõ katolikusok
nyomában járni.

Tóth Márta

Szentmise az aacheni magyar kápolnában

BOLDOGGÁ AVATJÁK BRENNER JÁNOST
A vértanúra emlékeztek a bécsi Pázmáneumban

A nemzeti gyásznap, november 4-e alkalmából Brenner Jánosra, az 1957-ben
vértanúságot szenvedett rábakethelyi káplánra emlékeztek a bécsi Collegium
Pazmanianum dísztermében.

A megemlékezés szentmisével kez-
dõdött, melyet az intézmény rektora,
Varga János mutatott be. A szentmisét
elõadás követte: Brenner János fivére,
Brenner József szombathelyi nagypré-
post emlékezett meg testvérérõl.

Felidézte: Brenner József az 1956-os
forradalom idején ötödéves kispap volt.
November 4-én arra lett figyelmes, hogy
a gyõri szeminárium körül orosz tankok
állnak, és csövüket az õket figyelõkre
irányítják. Ekkor szembesült a forrada-
lom bukásával, amit megtorlás, megfé-
lemlítés és az Egyház újbóli üldözése kö-
vetett. Utóbbinak része volt bátyja,
Brenner János meggyilkolása 1957. de-
cember 15-én éjszaka, melyrõl évtizede-
kig hallgatni kellett.

A nyomozás színjáték volt: hosszú
évekig koncepciós perek zajlottak, de a
mai napig nem derítették ki, hogy kik
voltak a tettesek. Brenner János halála és
a nyomozás körülményei egyértelmûvé
tették, hogy a gyilkosság az Egyház és a
hívek megfélemlítésére rendezett akció
része volt. Brenner József csak 1989
után kereshette fel bátyja vértanúságá-
nak helyszínét, amelyet ma már emlék-
kereszt és kápolna jelöl.

Brenner János tevékenységét – külö-
nösen a fiatalokkal tartott kapcsolatát –
az akkori hatalom rossz szemmel nézte.
A fiatal lelkipásztor tisztában volt azzal,
hogy a papi hivatás gyakorlása ebben az
idõben Magyarországon emberpróbáló
feladat. Plébánosát, Kozma Ferencet, aki
ebben a feladatban példaképe és munka-
társa volt, szintén meghurcolták.

Az elõadás végén Brenner József
bátyja boldoggá avatásának folyamatá-
ról és az ügy akkori állapotáról számolt
be: az eljárás 1999-ben kezdõdött, egy-
házmegyei vizsgálati szakasza 2008. jú-
lius 31-én ért véget. November 8-án Fe-
renc pápa jóváhagyta Brenner János bol-
doggá avatását. A vértanú káplán emlé-
két a Szombathelyi Egyházmegyében
számos helyen és módon õrzik.

A megemlékezés után Varga János
rektor nemcsak az elõadást köszönte
meg, hanem megemlékezett arról is,
hogy Brenner József idén ünnepelte
60 éves papi jubileumát, ezért gyé-
mántmisés áldását kérte a jelenlevõk-
re. A megemlékezésen zenei szolgá-
lattal közremûködött Sillye Jenõ és
Sillye Gábor.

Szombathelyi Egyházmegye

F É L E Z E R K A T O L I K U S T E M P L O M O T
SZÁMOLTAK FEL NÉMETORSZÁGBAN

Ötszáznál is több katolikus templo-
mot számoltak fel Németországban az
ezredforduló óta egy október 6-án ismer-
tetett felmérés szerint.

A Katholisch.de katolikus hírportál
valamennyi egyházmegyébõl kért ada-
tokat a bezárt, eladott, vallási használat-
ból kivont, de egyházi tulajdonban
megtartott, illetve a lebontott templo-
mok és kápolnák számának alakulásá-
ról. Két püspökség nem tudott adatok-
kal szolgálni, de így is biztos, hogy leg-
alább 500 templom mûködését szüntet-
ték be az ezredforduló óta paphiány,
pénzhiány vagy a helyi hívõközösség
felmorzsolódása miatt.

A felszámolt templomok területi el-
oszlása egyenlõtlen, a mainzi egyházme-
gyében például valamennyit sikerült
megõrizni, és az ország déli részén is –
ahol a legtöbb katolikus él – több püs-
pökségben használnak minden templo-
mot és kápolnát, amely az ezredforduló
elõtt is mûködött.

Más térségekben viszont nagymérték-
ben csökkent a templomok száma, az or-
szág nyugati részén fekvõ esseni egyház-
megyében például 188
szûnt meg, a szomszédos
münsteri püspökségben
pedig 79.

Az épületek többsége
megmaradt, egy részü-
ket eladták, és sok
templomnak új funkciót
talált az Egyház. A meg-
szüntetett templomok
nagyjából egyharmadát,
140 épületet viszont le
is bontottak, ami a „hor-
rorforgatókönyv” egy
hívõ számára – írta a
hírportál.

A Németországban mûködõ több mint
24 ezer katolikus templomhoz és kápol-
nához képest a 140 nem tûnik különösen
nagy számnak, „de most még csak a fo-
lyamat kezdeténél tartunk” – nyilatkozott
a portálnak Albert Gerhards, a bonni
egyetem katolikus teológiai karának ku-
tatója, aki szerint elõrelátható, hogy a kö-
vetkezõ években meredeken emelkedik
majd a templombontások száma, ha az
Egyházban nem gondolják át a templom-
bezárások gyakorlatát és nem törekednek
erõsebben az intézmények megõrzésére.

A német katolikus püspöki konferen-
cia legutóbbi, 2016-os kimutatása sze-
rint 23,5 millió katolikus él az ország-
ban, ami a lakosság 28,5 százaléka. Ta-
valy 176 ezer embert kereszteltek meg,
és 162 ezren léptek ki az Egyházból.

Az evangélikusok száma némileg ki-
sebb, 21,9 millió. A vallási közösségek
sorában a két nagy keresztény felekezet
mellett még a muszlimoké éri el a milliós
nagyságrendet, a 82 milliós országban
hozzávetõleg 4-5 millió muszlim él, ez a
lakosság 4,8-6 százaléka.

MTI

A felszámolt templomok területi eloszlása egyenlõtlen

A Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájában november 7-
én Apor Vilmosra, Gyõr vértanú püspökére emlékeztek, akit II. János Pál pápa
húsz évvel ezelõtt, 1997. november 9-én avatott boldoggá. A szentmisét Németh
László prelátus, az olaszországi magyarok fõlelkésze mutatta be.

Németh László homíliájában három
személyt emelt ki, akiknek jelentõs sze-
repük volt a boldoggá avatási eljárásban.

Elsõként elõdjére, Zágon József pre-
látusra emlékezett, aki Apor Vilmos
püspök irodaigazgatója és mártírhalálá-
nak tanúja volt. 1949-ben emigrált, szá-
mos feladata mellett Rómában kitartóan
fáradozott azon, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet Apor Vilmos vértanúságára;
halálának tizedik évfordulóján például
cikket írt a L’Osservatore Romano vati-
káni napilapba.

Másodikként
Mindszenty József bíbo-
rosra emlékezett az olasz-
országi magyar fõlel-
kész. Felidézte, hogy
amikor a hercegprímás
1971-ben Rómába jött, a
Szentek Ügyeinek Kon-
gregációjánál igyekezett
elõmozdítani a magyar
szentté- és boldoggáava-
tási ügyeket – azonban
be kellett látnia, hogy egy szovjet meg-
szállás alatt álló ország egyházában egy
szovjet katona által lelõtt püspök bol-
doggáavatási ügye kilátástalan.

A harmadik személy, akit a szónok
megemlített, Ternyák Csaba egri érsek,
aki 1988-ban gyõri egyházmegyés pap-
ként lett a római Pápai Magyar Intézet
vezetõje és Batthyány-Strattmann Lász-
ló boldoggáavatási ügyének posztulá-
tora. A rendszerváltás hajnalán, 1989-
ben jól érzékelte, hogy elérkezett az idõ a
vértanú püspök ügyének elindítására is.
Pataky Kornél gyõri püspök nevezte ki

Apor Vilmos római posztulátorának
Ternyák Csabát. Elsõsorban neki kö-
szönhetõ, hogy az elsõ magyar, akit a II.
világháború után az oltár dicsõségére
emeltek, Gyõr vértanú püspöke lett.

Németh László homíliájában felol-
vasta Zágon József levelét, melyet 1958-
ban Apor Gábornak, a vértanú püspök
testvérének írt, amelyben Apor Vilmos
alig ismert lelkipásztori kezdeményezé-
sérõl tesz említést: „Gyárváros volt Gyõr-
nek legelhagyatottabb területe szociális

és lelkipásztori szem-
pontból. Vilmos püspök
úr változtatni akart. A
sok eszköz közül az
egyik egy labdarúgócsa-
pat alakítása volt, mely-
nek neve »Budai 11«
volt. Azért budai, mert a
telep a budapesti ország-
út mellett volt. […] A
labdarúgócsapat felsze-
relését és költségeit Vil-
mos püspök úr fedezte.

[…] Vilmos püspök úr nagyon a szívén
viselte ennek a csapatnak ügyét. […] A
csapat 1945 után felbomlott, politikai
okokból az egyház már nem foglalkoz-
hatott ilyen ügyekkel.”

A szentmisén, melyen egy felvidéki
zarándokcsoport is részt vett, a hívek el-
énekelték Boldog Apor Vilmos himnu-
szát, majd azokért imádkoztak, akik a
boldoggá avatásért fáradoztak. Végül azt
kérték Istentõl, adjon ma is olyan hõs lel-
kû lelkipásztorokat, mint amilyen Apor
Vilmos püspök volt.

Vatikáni Rádió

HÕS LELKÛ PÁSZTOR
Apor Vilmosra emlékeztek Rómában
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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:
Az észak-angliai magyar lelkipásztorkodás át-

menetileg szünetel. Lelkipásztori ügyekben, ké-
rem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Fõlelkész-
séggel.

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,
Deutschordenskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hó-
nap utolsó vasárnapján 17.00-kor; E-mail:
bmke@katolikus.at, http://www. katolikus.at;
Baden, minden hónap második vasárnapján 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 9.45-kor, Felsõ-
õr, vasárnaponként 8.30-kor. Felsõpulya, hó 1.
vasárnapján 8.45-kor. Alsópulya, hó 1. és 3. va-
sárnapján 18/19 órakor.

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: Szentmise minden hónap utolsó
vasárnapján 14.00-kor a Kapuziner Kirchében,
Waaggasse 15, A-9020 Klagenfurt.

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

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

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

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

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Mission Catholique Hongroise, 42, rue

Albert Thomas, F-75010 Paris, tel.: 0033-1/42 086170,
fax: 0033-1/42 067155, e-mail: missioncatholique@
orange.fr; www. magyarmisszio.info

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján

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

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

Augsburg, Kempten, Neuburg a. D.. Érdeklõdni:
Ft. Varga Péter, Ungarische Kath. Mission, He-
nisiusstr. 1., D-86152 Augsburg, tel.: 0049-
821/31 66 89 60 vagy 0049-821/31 66 89 61,
E-mail: iroda@augmis.de; www.augmis.de, www.
augsburgimisszio.de

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

berg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden
vasárnap délelõtt 11 órakor, a hónap utolsó va-
sárnapján 16 órakor. A hónap utolsó vasárnap-
ján 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: https://sites.google.com/
site/magyarkatolikusmisszio vagy https://www.
facebook.com/ungmis

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

dorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Mis-
sio Passau, honlap: www.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-katolikusok.
de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17, D-
89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-1575-3701412, 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, Tuttlingen.

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 Santa Maria del Suffragio (Via Giulia) –
00186 Roma, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájá-
ban 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.

***

E L H U N Y T T Ü T T Õ G Y Ö R G Y
N Y . A N G L I A I M A G Y A R F Õ L E L K É S Z
Életének 93., papságának 67. évében

szentségekkel megerõsítve november
14-én elhunyt Tüttõ György nyugalma-
zott angliai magyar fõlelkész London-
Brentfordban.

Tüttõ György 1925.
szeptember 26-án szü-
letett a Zala megyei Bó-
kaházán. Gimnáziumi
tanulmányait 1937-ben
a veszprémi piaristák-
nál kezdte, azonban
nem fejezte be, mert
1944 õszén besorozták
katonának, majd szov-
jet fogságba esett Ro-
mániában. 1945-ben sza-
badult, a pótérettségit
már a Veszprémi Egy-
házmegye kispapjaként tette le. 1946-
ban Bánáss László veszprémi püspök
az ausztriai Innsbruckba küldte, hogy
az ottani jezsuita kollégiumban és az
egyetem teológiai fakultásán folytassa
tanulmányait.

1951. június 29-én az ausztriai Bre-
genzben szentelte pappá Paulus Rusch
innsbrucki püspök. Mivel Magyaror-
szágra nem térhetett haza, Wolfurtban
lett káplán. 1953-ban Edward Ellis
nottinghami püspök meghívására Angli-
ába ment, ahol a nottinghami Jó Pász-

tor-plébánia káplánja lett. 1959-tõl Is-
pánki Béla angliai magyar fõlelkész mel-
lett volt kisegítõ lelkész. 1965-ban visz-
szatért a nottinghami egyházmegyébe,

és plébánosként szol-
gált; 1966-ban Retf-
ordban iskolát és plébá-
niaházat építtetett. 1974-
tõl Sutton-in-Ashafield-
ben, 1979-bõl pedig Lei-
cesterben lett plébános.
Ispánki Béla 1985-ben
bekövetkezett halála után
a külföldön élõ magyar
katolikusok püspöke, Irá-
nyi László kinevezte
angliai magyar fõlel-
késszé.

Tüttõ Györgyöt 1989-
ben pápai prelátusi címmel tüntették ki.
1993-ban megkapta a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hun-
gariae érmét, 1995-ben pedig a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

2006-ban visszavonult az aktív lelki-
pásztorkodásból, és mint nyugalmazott
lelkész segítette az angliai magyar lelkész-
ség munkáját. 2015-tõl haláláig a brent-
fordi katolikus szociális otthonban élt.

Angol nyelven megjelent könyvei
Meðugorjéval foglalkoznak.

Londoni Magyar Lelkészség
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A Z É L E T K Ö N Y V É B Õ L

Keresztelések: Peeters Weem Ama-
lia Maria Elisabeth, P. Bart Paul és Eva
Enikõ kisleánya 2016. október 30-án, Ün
Noel Aurel Attila , Ü. Ufuk Deniz és Ka-
talin kisfia 2016. november 29-én, Szász
Amanda Szofia, Sz. Ferenc és Annama-
ria Brigita kisleánya 2016. november
29-én, Fischer Szófia Elizabeth, Sz.
Zsolt és F. Csilla kisleánya 2017. április
16-án, Bodnár Zoltán, B. Zoltán és Szil-
via kisfia 2017. május 7-én, Percs Ma-
tilda, P. Erasmus és Ágnes kisleány
2017. június 25-én, Török Mark Kriszti-
án, T. Gyula és Sz. Irén kisfia 2017. júli-
us 16-án, Becsei Henrietta, B. Tibor és
Sz. Ágnes kisleánya 2017. július 17-én,
Kellenberger Tim, K. Stefan és Emõke
kisfia 2017. november 12-én a müncheni
Szt. Erzsébet-templomban, Schack Sophie,
Sch. Christopher és K. Dóra kisleánya
2016. november 19-én az erdingi Szt. Jo-
hannes-templomban, Beregi Áron, B.
Márk és Rita kisfia 2016. december 17-
én Bockhorn-Kirchasch templomában,
Ágoston Hanna, Á. László és Karola kis-
leánya 2017. június 25-én a rosenheimi
St. Josef-templomban, Török Erik, T.
Gábor és Csilla kisfia 2017. június 18-án
valamint Batrinu Sofia, B. Anton és
Emilia kisleánya 2017. november 19-én
a landshuti St. Johannes-templomban ré-
szesültek a keresztség szentségében.

Halottaink: Dr. Konkolyi György, 76
évesen hunyt el, temetése 2016. november
22-én, Dobai Emma, 83 évesen hunyt el, te-
metése 2017. június 30-án, Gebefügi Má-
ria, 98 évesen hunyt el, temetése 2017. ok-
tóber 23-án a müncheni Nordfriedhofban
volt, Bokor György Máté, 23 évesen hunyt
el, temetése 2017. január 20-án a münche-
ni Ostfriedhofban volt, Haala Gabriella,
96 évesen hunyt el, temetése 2017. már-
cius 29-én a müncheni Wesfriedhofban
volt. Nyugodjanak békében! �



8 ÉLETÜNK 2018. január

H Í R E K – E S E M É N Y E K
Közösen támogatják a Libanoni

Karitászt

A cseh, horvát, lengyel, szlovák és
magyar püspöki konferenciák képvise-
lõi december 4-én, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK) székhá-
zában tartott sajtótájékoztatón bejelen-
tették, hogy közösen kívánják támogat-
ni a Libanoni Karitász áldozatkész mun-
káját. Az eseményen jelen volt Paul
Karam, a Libanoni Karitász vezetõje is.
„A közel-keleti püspökök gyakran kér-
ték tõlünk, hogy ne hívjuk el a kereszté-
nyeket a szülõföldjükrõl, hiszen ha el-
mennek, nem fognak tudni visszatérni.
Ezért inkább abban kértek segítséget,
hogy biztonságban átvészelhessék a há-
borús idõszakot” – hangsúlyozta Veres
András püspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke. Egy isko-
laépítést már támogatott az MKPK,
most pedig egy település újjáépítésére
gyûjtenek. Ezzel a mostani akcióval is
azt szeretnék elérni, hogy az európai ke-
resztények segítsék a közel-keleti ke-
resztények szülõföldön maradását.

Állami kitüntetésben részesült
Alberto Bottari de Castello

A Magyar Érdemrend középkereszt a
csillaggal kitüntetést adományozta Áder
János köztársasági elnök Alberto Bottari
de Castello apostoli nunciusnak Magyar-
országon végzett diplomáciai miszsziója
elismeréseként. A kitüntetést Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át de-
cember 4-én az Országházban. A Szent-
szék nagykövete 2011-ben megkezdett
diplomáciai szolgálatának befejeztével
rövidesen elhagyja budapesti állomás-
helyét. Semjén Zsolt köszönetét fejezte ki
a nunciusnak az elmúlt években a Ma-
gyarország és a Szentszék diplomáciai
kapcsolatának erõsítése érdekében vég-
zett munkájáért. A kormányfõ helyettese
kiemelte, Alberto Bottari de Castello mû-
ködésének legjelentõsebb állomásaként
tekint arra, hogy 2013-ban aláírhatták a
Szentszék és Magyarország közötti meg-
állapodás módosítását. A leköszönõ dip-
lomata méltatta Magyarországnak az ül-
dözött keresztények védelmében tett erõ-
feszítéseit, külön kiemelve hazánk ke-
resztény értékek melletti kiállását. Az
eseményen részt vett Erdõ Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek.

Márton Áron a legnépszerûbb
erdélyi magyar

A Transindex erdélyi hírportál szep-
tember közepétõl október végéig tartó
négyfordulós versenyt indított Box Po-
puli néven, hogy kiderítsék, olvasóik
számára ki a legnépszerûbb erdélyi ma-

gyar. A Box Populi versenyen 109 erdé-
lyi, bánsági és partiumi jelöltet indított a
szerkesztõség útjára – olyanokat, akikrõl
úgy sejtették, közel állhatnak az olvasóik
értékrendjéhez, akiknek életében, gon-
dolkodásában, tetteiben pozitív példát
látnak. A jelöltek között olyan nevek
voltak, mint Bethlen Gábor, Orbán Ba-
lázs, Tamási Áron, Benedek Elek, Kós
Károly. A döntõben a nagy mesemondó
és a mártír püspök maradt, az október
29-én zárult szavazáson Márton Áron di-
adalmaskodott.

Búcsú Munkácson

Majnek Antal OFM, a Munkácsi Ró-
mai Katolikus Egyházmegye püspöke
meghívására az egyházmegye papi talál-
kozóján tartott elmélkedést Spányi Antal
megyéspüspök Munkácson november 11-
én. A búcsúi szentmise ünnepi szónoka is a
székesfehérvári püspök volt a Szent Már-
ton-székesegyházban. A szentmisén részt
vett Mieczys³aw Mokrzycki lembergi ér-
sek, az Ukrajnai Római Katolikus Püs-
pöki Konferencia elnöke és Stanis³aw
Szyrokoradiuk OFM a Harkov-Zapo-
rizzsjai Egyházmegye püspöke.

Hõsi halottakra emlékeztek

Százötven éve, 1867-ben alakult meg a
császári és királyi hadsereg, egy évvel ké-
sõbb a császári Landwehr és a királyi
Honvédség. Az elsõ világháborúban az
Osztrák–Magyar Monarchia hadseregei-
ben nyolcmillió katona szolgált és ebbõl
négy év alatt több mint egymillió katona
adta életét a közös hazáért. A bécsi szék-
helyû Militärkanzlei és a Magyar Huszár
és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség
szervezésében a budapesti Szent István-
baszilikában ünnepi szentmisén emlékez-
tek és imádkoztak a két uralkodóra és a hõ-
si halottakra, valamint az Osztrák–Magyar
Monarchia minden katonájára.

Elhunyt Konkoly István püspök

Konkoly István nyugalmazott szombat-
helyi megyéspüspök szentségekkel meg-
erõsítve november 20-án délután elhunyt.
Konkoly István Kerkaszentmiklóson, mai
nevén Tornyiszentmiklóson született 1930.
március 5-én. Kispapi éveit a budapesti
Központi Papnevelõ Intézetben töltötte és a
Hittudományi Akadémia hallgatója volt.
Kovács Sándor megyéspüspök 1954. júni-
us 20-án a szombathelyi székesegyházban
szentelte pappá. 1987-ben II. János Pál pá-
pa szombathelyi megyéspüspökké nevezte
ki, július 11-én pedig Paskai László bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek püspökké
szentelte. Konkoly István 2006- ban vonult
nyugalomba püspöki szolgálatából.

Vajdasági zsinat

A Nagybecskereki Egyházmegye elsõ
zsinatát 2017 és 2020 között tartják. A
zsinati bizottságok elsõ találkozójára no-
vember 18-án került sor Nagybecskere-
ken. A találkozó elején Német László
SVD megyéspüspök megköszönte a je-
lenlévõknek, hogy vállalták ezt a nemes,
ugyanakkor felelõsségteljes feladatot.
December 3-án tartották a zsinati elõké-
szítõ folyamatokat megnyitó szentmisét,
melyre a délvidéki egyházmegye egész
területérõl érkeztek zarándokok. �

A M A G Y A R S Z E N T C S A L Á D R A
E M L É K E Z T E K M Ü N C H E N B E N

Az eredetileg 1326-ban,
még Róbert Károly király által
alapított Szent György Lovag-
rend müncheni priorátusa no-
vemberben a Magyarok Világ-
szövetségének elnöke jelenlé-
tében, valamint a 1956-os
nemzetõrség több tagjának
részvételével Münchenben
megkoszorúzta Szent István
király és felesége bajor Gizella
emléktábláját, amelyet eredeti-
leg Orbán Viktor miniszterel-
nök kezdeményezésére he-
lyeztek el a Damenstift-templom falán.
Ezt követõen szimpóziumot tartottak a
müncheni magyar fõkonzulátuson a ba-
jor–magyar kapcsolatok immár ezer évre
visszanyúló történetérõl. Képünkön bal-
ról jobbra: Merka János atya, a Münche-

ni Magyar Katolikus Missio vezetõje,
Beata Baroth lovag asszony, Szatmári
Tibor, a Szent György lovagrend mün-
cheni priorja, és az 1956-os Magyar
Nemzetõrség Passaui küldöttsége.

Vincze András

HATÁRON TÚLI EGYHÁZI VEZETÕKET
F O G A D O T T Á D E R J Á N O S

A világban a lelkész –
legyen bármilyen feleke-
zetû – embert és embert is
egymáshoz kapcsol, nem-
csak égi és földi között
közvetít – mondta Áder
János köztársasági elnök
a határon túli egyházi ve-
zetõk tiszteletére adott
díszebéden hétfõn a Sán-
dor-palotában. Az esemé-
nyen az államfõn és a
meghívott egyházi veze-
tõkön kívül részt vett Or-
bán Viktor miniszterelnök és Kövér
László, az Országgyûlés elnöke is.

Köszöntõjében Áder János rámuta-
tott: ezt a kapcsolatot ünnepelték szám-
talan módon idén a reformáció ötszáza-
dik évfordulóján, és ezt a sorsközössé-
get erõsítik minden esztendõ pünkösd-
jén, a csíksomlyói magyar zarándokla-
ton. Kiemelte: adventben, karácsony
közeledtével természetes a késztetés
bennünk, hogy számot vessünk az el-
múlt esztendõvel.

Ha komolyan vesszük a feladatot, ak-
kor fel kell tennünk a kérdést, hogy kö-
zösségeinkért, egymásért is megtettünk-e

mindent, ami szükséges és ami lehetsé-
ges – fogalmazott Áder János.

Az államfõ az esztendõ végéhez köze-
ledve megköszönte a jelenlévõ egyházi ve-
zetõknek – és a csak lélekben velük együtt
lévõknek –, hogy munkájukkal a lehetetlen-
re is mindig, hittel, reménnyel, szeretettel
vállalkoztak.

„A szétszóratásban az asszimiláció el-
len küzdve. A többségi társadalom elfo-
gadását remélve. A csüggedõknek báto-
rítást adva, bennük a lelket tartva. Az el-
esetteknek valóságos segítséget, támaszt
nyújtva” – mondta a köztársasági elnök.

MTI

A találkozón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is

A S Z E N T L Á S Z L Ó - É V
Z Á R Ó E S E M É N Y E R Ó M Á B A N

A Szent László Év római záróeseményeként Veres András gyõri püspök mutat-
ta be a szent király olaszul és angolul megjelent életrajzát november 23-án délután
a Szentszéki Nagykövetség és az Olaszországi Magyar Fõlelkészség szervezésé-
ben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ismertette a Magyarorszá-
gon idén megtartott emlékév jelentõségét, kiemelve Szent László király gyõri kul-
tuszát. László király nemcsak mindmáig az egyik legnépszerûbb szent Magyaror-
szágon, de személye összeköti a közép-európai országokat és népeket.

A Velar olasz katolikus kiadó szen-
tekrõl szóló népszerû sorozatában „San
Ladislao Re d’Ungheria. Athleta Pat-
riae – il Paladino della Patria” (illetve
angol változatban: „Saint Ladislaus King
of Hungary. Athleta Patriae – Cham-
pion for the Homeland”) címen megje-
lent életrajz Kiss Tamás és Medgyesy S.
Norbert munkája. A kötetet, melynek
kiadását a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága finanszírozta,
számos magyarországi és határon túli
Szent László ábrázolás illusztrálja.

Németh László olaszországi magyar
fõlelkész, a kötetek megjelentetésének
ötletgazdája bemutatta Szent László
olaszországi emlékeit, melyek elsõsor-
ban a Magyarországi Mária nápolyi ki-
rályné buzgóságának köszönhetõk: köz-
tük a nápolyi Donnaregina-templom, va-
lamint az assisi Szent Ferenc-bazilika
ábrázolásai. Rómában is több emléke ta-
lálható: a Santo Stefano Rotondóban az õ
ereklyéit is õrzi a fõoltár, míg a Pápai

Magyar Intézet, illetve a Szent István
Ház kápolnájában Prokop Péter festmé-
nyei õrzik alakját.

Az elõadás során egy szenzációs beje-
lentésre is sor került: megkerült Szent
László állkapocs-ereklyéje, mely a gyõri
Hermából hiányzik. Németh László atya
figyelmét felhívták Antonio Masini
1650-es kiadású Bologna Perlustrata
(„Bolognai útikalauz”) címû könyvére,
mely a szentek naptárában június 27-én
megemlíti Szent László királlyal kapcso-
latban, hogy állkapcsának ereklyéjét a
város Szent Jakab- templomában õrzik.
Veres András püspök támogatásával Né-
meth atya kapcsolatba lépett a bolognai
érsekséggel, valamint az említett temp-
lom rektorával, s így – számos ereklye
között – rábukkant arra a tékára, mely-
ben, felirattal ellátva a magyar lovagki-
rály ereklyéje található. Az ereklye hite-
lességét további tudományos kutatások
segítségével ellenõrzik.

(VR)

A közép-európai püspökök kiállnak a
libanoni keresztények mellett

KÖSZÖNETET MONDUNK TÁMOGATÓINKNAK:

Dr. Benkovic Mária, Németország – 100 EUR; De Crouy-Chanel, Franciaor-
szág – 50 EUR; Dr. Rónai Ádám, Németország – 50 EUR.

Az Életünk támogatására adományokat a következõ számlára lehet befizetni:

SZENT MAXIMILIAN KIADÓ
OTP Banka Slovensko, Komárno

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

(Kérjük, hogy az átutalás során tüntessék fel az ADOMÁNY szót.)
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