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A PAPSÁG KEGYELME

Ferenc pápa „Gaudete et exsultate”
kezdetû apostoli buzdítását április 9-én
mutatták be a Szentszék sajtótermében. A dokumentum a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztõire,
kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat.
Ferenc pápa tudatosan helyezte az
apostoli buzdítása elejére az öröm lelkületét, amit a „Gaudete et exsultate” cím is
kifejez. Jézus él ezekkel a szavakkal a hegyi beszédben, amikor az ötödik boldogságban boldognak mondja azokat, „akik
üldözést szenvednek az igazságért: Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a
mennyben a jutalmatok!” – teszi hozzá
(Mt 5,12). A 44 oldalas apostoli buzdítás
öt fejezetbõl áll, amelynek vezérfonalává
Ferenc pápa a sokszor említett alapgondolatát tette: „az Egyház legyen közel a
szenvedõ Krisztus testéhez”. Az elején
rögtön arra inti az olvasót, hogy a 177
paragrafus nem egy értekezés az életszentségrõl, meghatározásokkal és megkülönböztetésekkel, hanem az életszentségre szóló hívás visszhangja kíván lenni.
Mielõtt részletezné Ferenc pápa, hogyan is kell szentté válni, az elsõ fejezetben a szentségre szóló meghívást körvonalazza: mindnyájunk számára létezik a
tökéletesség útja és értelmetlen dolog
azon gyötrõdni, hogy az életszentség bizonyos modelljei elérhetetlennek tûnnek.
Ellenben a szentek, akik már Istennél
vannak, bátorítanak és elkísérnek az útjainkon minket. Isten olyan szentségre
hív bennünket, melyeket apró dologban
kell gyarapítanunk a hétköznapokban,
azokkal együtt, akikkel együtt élünk,
mert õk az „életszentség középosztálya”.
A buzdítás második fejezetében a pápa megnevezi és megbélyegzi az életszentség két körmönfont ellenségét,
amikrõl többször beszélt a Szent Márta-házban tartott homíliáiban és írt róla
az „Evangelii gaudium” szinódus utáni
buzdításában és amirõl legutóbb a Hittani Kongregáció „Placuit Deo” dokumentuma is értekezett. A pápa a gnoszticizmus és a pelagianizmus õsi eretnekségeire gondol, melyek riasztóan idõszerûek napjainkban. A gnoszticizmus egy Isten nélküli, testetlen eszmeiség önmaga
ünneplése; „üres felületesség, hideg logikával”, ami Isten és kegyelmének a titkát próbálja megfejteni, de oda jut, hogy
végül Istene Krisztus nélkül, Krisztusa
Egyház nélkül, Egyháza pedig hívek nélkül marad – ahogy Ferenc pápa egyik
reggeli homíliájában fogalmazott.
A neo-pelagianizmus az elõbbi eretnek gnoszticizmus származéka, melyben
nem az emberi elmét, hanem az emberi
erõfeszítést imádják, egy alázat nélküli
akaratot, mely „felsõbbrendûnek érzi magát” egyszerûen annál fogva, mert „meghatározott normákat betart” és „hûséges bizonyos katolikus stílushoz”. Ennek
jelei a pápa számára: „a törvény megátalkodott tisztelete; a liturgiának, a tanításnak és az Egyház tiszteletének hivalkodó ápolása”, mely végül egy séma
rabszolgáivá tesz.

Június hónap hagyományosan a pappá szentelések idõszaka. A természet is
ekkor hozza gyümölcseit, és lehet készülõdni az aratásra. A papi szolgálatra kiválasztottak több év szellemi, lelki és gyakorlati képzés után jutnak el a pappá
szentelés nagy napjához, és kapják meg az Egyházon keresztül a krisztusi küldést, mely által tevékenyen részt vesznek Isten népének szolgálatában. A kegyelmi pillanat nemcsak a papjelölt ünnepe, hanem a hívek közösségéé is, akik
együtt örülnek a felszentelttel, annak családtagjaival, a többi, már papi szolgálatot teljesítõ atyával és a szentelõ püspökkel, hogy az a fiatalember, aki meghallotta a Szentlélek hívó szavát, a hosszú elõkészületi idõ után vállalja a megbízatást, hûséges papi feladatát.
Minden életállapotnak külön ajándé- rek mindig rászorulnak a lelki vezetésre
kai vannak, de ez fokozottabban érvé- – még akkor is, ha nincsenek anyagi
nyes a papi létre, mely által az Úr egye- problémáik –, mert az emberi személy
seket arra a szolgálatra rendel, hogy a hí- és lélek szüntelenül kérdéseket tesz fel,
võk közösségében felszentelésük folytán melyekre választ vár. A lélek pedig csak
hatalmuk legyen áldozatot bemutatni, és akkor nyugszik meg – amint ezt Szent
bûnöket megbocsátani – tanítja a II. Va- Ágoston tanítja –, ha Istenben találja
tikáni Zsinat. A papi tisztség tulajdon- meg nyugalmát. Együtt kell tehát mûképpen részesedik abban a hatalomban, ködnünk Istennel, az aratás Urával,
amellyel maga Krisztus építi, szenteli mert „az aratnivaló sok, de a munkás
meg és kormányozza testét, azaz az Egy- kevés” (Mt 9,37).
A régiek úgy tartották, hogy nagy lelházat. A papot ezért nevezhetjük alter
Christusnak, mert felszenteltségénél ki ajándékban részesül az, aki egy papfogva képviseli az Úr Jézust a hívek kö- szentelésen vagy egy újmisén részt vesz,
zösségében. A papszentelés pedig egy s ezért érdemes egy pár csizmát is elszentségi karaktert, egy sajátos és kitö- koptatni. Az elmúlt században, míg
nyugaton a jólét csökkentette a papi hirölhetetlen jegyet vés a lelkükbe.
Modern világunkban, úgy tûnik, ke- vatások számát, addig Kelet- és Kövesen hallják meg a Szentlélek hívó sza- zép-Európában a diktatúra szorítása jevát, s bár az õ hangja folyamatosan hal- lentett fenyegetést a papi hivatáson
latszik, mégis a sok zaj elnyomja ezt a gondolkodók számára. A papi élet vibelsõ és felsõ hangot. Jézus már földi szont sohasem a kényelmet jelenti, inélete során határozottan kérte övéitõl: kább a Krisztusért és a rábízottakért vál„Kérjétek az aratás Urát, küldjön mun- lalt odaadó áldozatot, akár alkalmas,
kásokat aratásába.” (Mt 9,38) Ezt pedig akár alkalmatlan.
azért mondta, mert tudta, hogy az embe(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

Írta: Kránitz Mihály

Szent Barnabás apostol
Ünnepe: június 11.

Barnabás valószínûleg a legjelentõsebb misszionárius Pál elõtt és mellett.
Nagy üdvösségtörténeti jelentõsége abban áll, hogy föllendítette a pogányok
misszionálását, mégpedig elsõsorban azzal, hogy a rettegett üldözõt, Sault megtérése után elvitte a jeruzsálemi egyház
vezetõ férfiaihoz, és ezzel „Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma”
(Mk 1,1) legnagyobb hirdetõjét segítette
munkája megkezdéséhez.
Az elsõ, amit Barnabásról hallunk, a
szeretet cselekedete: szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte az
egyházközség szegényeinek szánt adományaként (ApCsel 4,37). Éppen ilyen
segítõkészséggel közeledett Pálhoz, az
egykori keresztényüldözõhöz, akitõl a
jeruzsálemi tanítványok féltek. „Barnabás maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz” (ApCsel 9,27), s megértést
kért tõlük az új tanítvány számára.
Nemsokára tágas munkatér nyílt Barnabás számára Jeruzsálemen kívül is. Üldözött, szétszóródott tanítványok eljutottak a szíriai Antiochiáig, és ott egyházközséget alkottak. Nemsokára pogányok
csatlakoztak hozzájuk (talán Lukács
evangélista is). Amikor a jeruzsálemi
egyház tudomást szerzett róluk, Antiochiába küldte Barnabást. Õ felvirágzóban lévõ egyházközségbe érkezett, és a
pogányok megtérésében fölismerte Isten
kegyelmének mûvét. Örömében elhozta
magával Tarzuszból Pált munkatársnak.
Tevékenységük sikere mutatkozott meg
abban a figyelmet érdemlõ tényben, hogy
itt Antiochiában kapták elõször Jézus követõi a keresztény (krisztuskövetõ) nevet
(ApCsel 11,26). Az ottani egyházban mûködõ „próféták és tanítók” (13,1) közül
kettõt különleges misszióra választottak
ki. A Lélek megparancsolta: „Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik.” (13,2)
Azonnal engedelmeskedtek mindnyájan,
böjtöltek, imádkoztak, és a munkára rendeltek fejére tették kezüket.
„A Szentlélektõl küldetve” (13,4) elindult tehát Barnabás és Pál az elsõ
missziós útra Márkkal. Elõször Ciprusra mentek, Barnabás hazájába, azután
Kis-Ázsiába – de mindig pogánylakta
vidékre. A „munka”, amelyre a Lélek
hívta õket, az elsõ rendszeres pogánymisszió volt.
(Szentek élete)

EURÓPAI MAGYAR PAPI KONFERENCIA
PRÁGÁBAN
A hagyományokhoz híven ebben az évben is megtartották a nyugat-európai
magyarok lelkipásztori szolgálatát végzõ papok találkozóját. Az idei Európai
Magyar Papi Konferenciának április 23. és 26. között Prága adott otthont. Az
esemény helyszíne a csehek kiemelkedõ történelmi emlékhelye, a bøevnovi bencés fõapátság, szervezõje Balga Zoltán, a prágai magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott lelkész volt.
Az elsõ nap estéjén az impozáns
fõapátsági templomban közös szentmisén vettek részt Szent Adalbert
emléknapján a magyar papok a cseh
bencés atyákkal. A szentmisét Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök
és Petr Prokop Siostrzonek fõapát
celebrálta. Szép számban képviseltették magukat a prágai magyar hívek is. A szentbeszédben Cserháti
Ferenc püspök Szent Adalberttel Cserháti Ferenc püspök és a prágai magyarok
kapcsolatban kiemelte: mindkét nemA második munkanapon a résztvevõk
zet nagyon sokat köszönhet a vértanú püspöknek. A szentmise végén a hívek rövid sétát tettek Prága óvárosában,
majd az érseki palotában fogadta õket
elénekelték a magyar himnuszt.
A konferencia elsõ munkanapján Fábry Duka bíboros. A délután folyamán a maKornél, a 2020-as, Budapesten megrende- gyar lelkipásztorok röviden beszámoltak
zésre kerülõ 52. Nemzetközi Euchariszti- az általuk vezetett missziók életérõl.
A konferencia május 26-án, csütörtökus Kongresszus fõtitkára tartott részletes
beszámolót az elõkészületekrõl és az ese- kön a közös reggeli zsolozsmát és szentmény programjáról. Cserháti Ferenc püs- misét követõen ért véget.
Cserháti Ferenc püspök szentbeszédpök a külföldi hitéleti támogatás megszervezésérõl, Balga Zoltán pedig Esterházy ét, mely a bøevnovi fõapátsági templomJános életérõl és mártírhaláláról tartott elõ- ban bemutatott szentmisén hangzott el, a
adást. A konferencián részt vett Fülöp At- 3. oldalon olvashatják.
Cz. B.
tila helyettes államtitkár is.
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ÉLETÜNK

HITÜNK KÉRDÉSEI
A keresztény hit védelmezõi (15.)
A III. század közepén az Egyház már nem rejtõzhetett el, a kereszténység terjedt a Római Birodalomban. Terjedésével párhuzamosan folyt a pogányság
szellemi megerõsödése. Tudatosodott pogány körökben az a kihívás, melyet az
Egyház jelentett.
A kereszténység iránt türelmesebb
Az egész késõókor legnagyobb filozófusa, Plótinosz (205–270), aki egybe Alexander Severus császár utóda Maxiakarta olvasztani az elõzõ nagy filozófu- minus Thrax (235–40) lett. Császárként
sok rendszerét. Tanára, Szakkasz olyan más gondja nem volt, mint katonái zsoldkeresztény volt, akit filozófiai tanulmá- jának biztosítása. Az adó kevésnek bizonyai vezettek vissza a pogányságba. Ta- nyult, ezért megbízottait szétküldte a binítványa Porphüriosz (232–305), a ke- rodalomba, akik összeszedtek mindent,
ami nemesfémben és drágakövekben
reszténység ellenfele és bírálója.
Porphüriosz elutasítja a keresztények összeszedhetõ volt a templomokból, a
jogos igényét a filozófiára. Ez az éleslá- gazdag családok vagyonából. Gyûlölt
tással megáldott filozófus szinte féltette mindent, ami keleti eredetû volt. A kea filozófiát a kereszténységtõl. A tudo- resztényeket is ezért üldöztette.
Philippus Arabs (244–49) türelmes
mány embere akart lenni, és tudományos
fegyvertárát teljes egészében a keresz- volt a keresztényekkel. Azt suttogták róla,
tény tanok cáfolására vetette be a Ke- hogy maga is keresztény, de magánéletéresztények ellen (Kata khrisztianón) cí- ben ennek semmi jele nem volt. Uralkomû fõmûvében, és a Világkrónikájában. dása alatt fényesen ünnepelték meg Róma
Porphüriosz belátta, milyen veszélyt rejt fennállásának ezeréves évfordulóját 247magában a keresztény apologéták elgon- ben. A következõ esztendõben, 248-ban,
dolása, hogy a görög filozófia elõkészü- a gótok betörtek a birodalomba, lázadálet a keresztény vallásra. Visszájára for- sok törtek ki. Ismét fellángolt a kereszdította a tételt: a kereszténység csak elõ- tényellenesség: Alexandriában a kereszkészület lehet a pogány mûveltségre. A tények távol maradtak Róma ezeréves ünkeresztény tanítás nem lehet tökéletes a nepétõl, ezért 249-ben keresztényellenes
görög filozófia nélkül. Tanító célzattal vérfürdõt rendeztek a városban.
Philippus Arabs után Trajanus Decius
írta meg mestere, Plótinosz és Püthagorasz életét. A két filozófus életét pél- (249–51) lett a császár. Õt nyugtalanítotdaképül akarta a pogány kortársak elé ál- ta, hogy a dáciai csapatok már nem Rólítani, hogy ellenállók legyenek a keresz- ma õsi isteneinek hódolnak. A császár
attól félt, hogy a vallási különbség fetény eszmékkel szemben.
A keresztényellenesség a római csá- szültséggé válhat a hadseregen belül,
szárok valláspolitikájával és a birodalom ami veszélybe sodorhatja az egész biroegységéért folytatott küzdelemmel füg- dalmat. Decius elrendelte, hogy mindengött össze. A III. századi keresztényül- ki térjen vissza Róma isteneihez. Mindözések kiterjednek a birodalom egész denki a császári megbízott elõtt volt köterületére. A császárok kétségbeesett teles bemutatni az áldozatot, errõl igazoerõfeszítéssel akarták a birodalom egy- lást adtak. A keresztények megtagadták
ségét megõrizni. A III. században meg- ezt az áldozatot. Az üldözés nem hozta
nõtt a vallási kérdések iránti érdeklõdés, meg a kívánt eredményt, de az kiderült,
az újabb vallási áramlatok gyorsan hódí- hogy milyen tömeget képeznek a keresztottak a hadseregben. A 218-ban trónra tények a birodalom összlakosságán belépett Elegabalus (v. Heliogabalus) Szí- lül. A rendelet és az üldözés súlyosan
riából hozta magával a napisten kultu- érintette a keresztényeket. A vagyonoszát. Hamar meggyilkolták, és ez jelezte, sok közül meglehetõsen sokan hittagahogy mi lehet a sorsa a Keletrõl érkezõ dók, bukottak (lapsi) lettek.
Az üldözés után a keresztények között
vallási áramlatnak, melyet nem a római
szokások mellett kívánnak meghonosíta- megoszlottak a vélemények arról, hogy
ni. A kereszténységet pedig a keleti val- milyen feltétellel lehet a bukottakat
lások legmakacsabbjai közé sorolták. A visszavenni az Egyházba. Egyáltalán kik
katonacsászárok a hadseregre támasz- számítanak bukottaknak? Csak azok,
kodtak, a hadseregben azonban mind akik bemutatták az elõírt áldozatot, vagy
több barbár katona szolgált. Õk maguk- azok is, akik megvesztegetéssel igazokal hozták vallásukat, így épp a hadsereg láshoz jutottak?
A gótok, germánok, perzsák állandó
terjesztette azokat a vallási kultuszokat,
veszélyt jelentettek a határokon. Valerimelyeket a császárok el akartak nyomni.

A PAPSÁG...
(Folytatás az 1. oldalról)

A papságra való meghívás nemcsak
kegyelem, hanem hûség kérdése is. A
papoknak a tanúságtétel igényével kell
élniük, mert az apostolok munkájában
részesednek, és Istentõl kegyelmet is
kapnak arra, hogy az Evangélium hirdetésében fáradozzanak, és valóban Krisztus szolgái legyenek, felajánlva egész
önmagukat Isten dicsõségére és az emberek megszentelésére.
Papnak lenni nem személyes kitüntetés, hanem az áldozatot is vállaló életállapot. Ma hangsúlyosan szükséges a
papságra készülõk lelki és szellemi felkészítése, mert egy összetett világban
kell küldetésüket megvalósítani úgy,
ahogy ezt Szent Pál mondta önmagáról:
„Mindenkinek mindene lettem, hogy
mindenkit üdvözítsek.” (1Kor 9,22)
A szent hivatás megvalósítására a
papnak egész életében törekednie
kell, és nemcsak a szentekkel, hanem
az élõ példaképekkel is szoros kapcsolatban kell lennie, hogy egykor majd a

népek apostolával elmondhassa: „A jó
harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam, és készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja.” (2Tim 4,7–8)
A pap a mindennapi munkájában
megtapasztalja, hogy minden kegyelem. Hiszen egyszerre kell jó pásztorként egy közösség élén állnia, vezetnie
az Eukarisztia ünneplését, a bûnbánat
szentségében részesíteni ifjakat, felnõtteket és idõseket, látogatni a betegeket,
gondját viselni a szegényeknek és a betegeknek, nagy figyelmet szentelni a fiataloknak, a házasoknak és a szülõknek,
lelki vezetésrõl gondoskodni a többre
törekvõknek, építeni a paptestvéreivel
való közösséget is, hogy ezáltal mint az
Úr küldötte és az Egyház pásztora,
Krisztus testének gyarapításán fáradozzon. Így lesz az Egyház igazi család,
ahol mindenkinek megvan a maga feladata és küldetése.
A papi életrõl szóló zsinati határozat
kijelenti, hogy ahhoz, hogy a papok magasztos hivatásuknak mindenben megfeleljenek, ismerjék el, és szívesen hallgassák meg a világiakat, hogy így

anus ismét elrendelte a keresztények üldözését 257-ben. A császár megtiltotta
gyülekezésüket, elkoboztatta a keresztények vagyonát, számûzte a püspököket
és papokat. 260-ban Valerianus a perzsák fogságába került, a társcsászár
Gallienus egyeduralkodó lett. Õ a keresztények iránt türelmet tanúsított, és
kárpótlást fizettetett javaikért, melyeket
Valerianus idején elkoboztak. Visszaadatta épületeiket és temetõiket.
A III. század végén és a IV. század
elején még egy kétségbeesett kísérlet
történt arra, hogy Róma isteneinek tiszteletét helyreállítsák.
A légiók 284-ben Diocletianust kiáltották ki császárnak. A felszabadított
rabszolga gyermeke tehetséges uralkodó
lett. Volt helytartó, konzul, végül a világbirodalom császára. Politikáját a birodalom megszilárdításának szempontja
határozta meg. Általában visszavonultan
élt Nikomédiában. Csak a nagy állami
ünnepeken jelent meg a nyilvánosság
elõtt. Ha színe elé járult valaki, annak
imádással (adoratio) kellett megadnia a
köteles hódolatot a császár személyében
megtestesülõ isteni hatalomnak.
285-ben kinevezte régi barátját,
Maximianust, Nyugat császárává, majd
pedig cézárként vette maga mellé Galeriust, hogy a keleti rész kormányzásában
segítse. Maximianus mellé is cézárt állított Constantius személyében. Diocletianus visszavonult 307-ben Splitben levõ
palotájába.
Egyetlen római császár sem hozott
annyi rendeletet, mint Diocletianus. Eltörölte a földadót, rendezte a császári hivatalnokok hierarchiáját. Rendezte a pénzügyeket. A keresztényeket eleinte még udvarában is megtûrte. A társcsászár,
Galerius azonban már ekkor szigorú intézkedéseket hozott a keresztények ellen. Az
újplatonikus filozófus Hieroklész állandóan a keresztények üldözésére ösztönözte
Galeriust, aki szorgalmazta az ügyet
Diocletianusnál. A keresztényüldözés
megindítására egy ünnepélyes cselekmény
alkalmával került sor. Ekkor keresztre feszítettek néhányat a császár környezetében
jelen levõ keresztények közül. A
nikomédiai császári palotával szembeni
keresztény katedrálist lerombolták 303.
február 23-án. A következõ napon pedig
közzétették a császári rendeletet, hogy
minden keresztény templomot le kell rombolni, be kell szolgáltatni, és el kell árverezni a templomi edényeket. Össze kell
szedni minden liturgikus könyvet és bibliát. A keresztényeknek semmilyen összejövetelt nem szabad tartani.
(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD
együtt legyenek képesek olvasni az idõk
jeleit. A hívek viszont Krisztus határozott kérésének megfelelõen szeressék
papjukat mint lelki atyjukat és pásztorukat, osztozzanak gondjaikban és imádkozzanak értük.
A papi hivatás vállalására végsõ soron a szeretet indítja el a megszólítottakat, mely arra ösztönzi õket, hogy valóban életüket adják a juhokért. A papi
élet alapja és forrása maga Krisztus, aki
a szentmiseáldozatban kerül a legközelebb az õt képviselõ papjához. A teljes
önátadásban a pap önként vállalja a nõtlen életállapotot, hogy nagylelkûen
Krisztus példáját kövesse, aki az Egyház egyetlen jegyese. Ennek teljes megtartásáért az Egyházzal együtt kell
imádkoznia, hogy a hûség kegyelmében
mindvégig megmaradjon. Isten anyja, a
Boldogságos Szûz Mária hitébõl és bizalmából táplálkozva pedig egész életét
átadhatja annak, aki ránk árasztott kegyelmével, vagyis a bennünk mûködõ
erõvel mindent megtehet azon felül is,
amit mi kérünk vagy megértünk. (Ef
3,20) Imádkozzunk papi és szerzetesi
hivatásokért!
£
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A közösségi médiáért: hogy a kö zösségi média elõmozdítsa az együtt érzést és a tiszteletet, elfogadva a kü lönbözõségeket is.
Ma állandóan „kisebbedõ” világban
élünk. Ennek következtében egyre in kább érezhetnénk a többi embert közeli
felebarátunknak. Az utazási és kommu nikációs eszközök fejlõdése közelebb
hozza az embereket egymáshoz, a globa lizáció pedig egyre inkább függõvé teszi
az embereket másoktól. Ennek ellenére
azonban szétválasztások, méghozzá gyakran igen mély szétválasztások léteznek
ma is az emberiség családjában. Az
egész emberiséget eltorzítja a gazdagok
bõvelkedése és a szegények nyomora kö zötti botrányos szakadék. Sok esetben
csak sétálnunk kell egy mai nagyváros
utcáin, hogy azonnal szemünkbe szökjön
a nyomorult hajléktalanok tengõdése és
a kirakatok vakító fényei közötti ellentét.
Már annyira hozzászoktunk ehhez a lát ványhoz, hogy nem is okoz megütközést
bennünk. E világban sok embert kizár nak és peremre szorítanak, hogy ne is be széljünk a gazdasági, politikai, ideológi ai és, sajnos, vallási okokból származó
konfliktusokról.
Egy ilyen világban a média segíthet,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és
így erõsödjék az emberiség egységének
érzése, amelybõl aztán szolidaritás, va lamint mindenki számára emberhez mél tóbb élet biztosítására irányuló komoly
törekvés születhet. A helyes kommuniká ció segít bennünket közelebb kerülni
egymáshoz, jobban megismerni egy mást, és így mindinkább eggyé lenni. A
bennünket szétválasztó falakat csak ak kor lehet áttörni, ha hajlandók vagyunk
egymást meghallgatni és egymástól ta nulni. Különbözõségeinket olyan párbe szédekkel kell megoldanunk, amelyek a
kölcsönös megértést és tiszteletet növe lik. A találkozás kultúrája megköveteli,
hogy hajlandók legyünk nemcsak adni,
hanem másoktól kapni is. A média sokat
segíthet ebben, fõképpen napjainkban,
amikor az emberek közötti kommuniká ció eszközei soha nem látott fejlõdést
mutatnak. Különösen az internet ad
nagyszerû lehetõséget a találkozásra és
a szolidaritásra. Ez valóban Istennek ér tékes ajándéka.
Persze, problémák is vannak. Az információk beérkezésének sebessége meghaladja átgondolási és értékelési képességünket. Ez pedig nem segít abban, hogy
kiegyensúlyozottabb és megfelelõbb módon fejezzük ki magunkat. A sokféle vélemény megismerése hasznos is lehet, de
arra is képesíti az embereket, hogy csak
olyan információkkal bástyázzák körül
magukat, melyek megfelelnek saját elgondolásaiknak és vágyaiknak, illetve politikai és gazdasági érdekeiknek. A kommunikáció bõsége által vagy bõvülnek ismereteink, vagy pedig elveszítjük saját
irányvételünket. A digitális kommunikáció eszközei nemegyszer elidegenítenek
saját környezetünktõl. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy azok, akik
bármilyen okból kifolyólag meg vannak
fosztva a társadalmi média használatától,
abban a veszélyben forognak, hogy lemaradnak a társadalom haladásától.
Mindezek valós nehézségek, de mégsem
adnak okot arra, hogy a társadalmi médiát
elutasítsuk. Inkább azt juttatják eszünkbe,
hogy a kommunikáció végsõ soron emberi,
nem pedig technológiai teljesítmény.
Mi segít bennünket abban, hogy a digitális kommunikáció az emberségünkben
és a kölcsönös megértésben hozzon növekedést? Szükségünk van bizonyos megfontoltságra és nyugalomra. Ezeknek idõt
kell szentelni. Képessé kell válnunk a
hallgatásra és mások meghallgatására.
(Folytatás a 4. oldalon)
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A HÍDÉPÍTÕ ÉS A JÓ PÁSZTOR

Cserháti Ferenc püspök szentbeszéde Prágában Szent Adalbert ünnepén
MPK-ra gyûltünk össze. Prágába, helyesebben Bøevnovba jöttünk, abba köz- keny talajába; aztán ez, az Üdvözítõ sza- evangélium közvetítõje az egymással torpontba, amelyet Szent Adalbert alapított, és amely mintegy ezer éven át, a kom- vai szerint százszoros termést hoz, még- zsalkodó testvérek és testvérnépek körémunista diktatúra kezdetéig Csehország szellemi, lelki, vallási és kulturális köz- pedig generációkon át”. (Vgl. Hirtenbrief ben. Mostoha körülmények között dolgopontja volt. Ebben a szentmisében tisztelettel emlékezünk Szent Adalbert püspök der polnischen Bischöfe an ihre deut- zott; így lelkipásztori fáradozásait alig kíés vértanúra, aki jól tudjuk, Pannonhalmára bencéseket küldött és 994–995-ben schen Amtsbrüder vom 18. November sérhették látványos eredmények. Õt nem
Magyarországon is térített. Esztergomban Õ keresztelte meg – az újabb kutatók 1965 und die Antwort der deutschen is ezek érdekelték, és ezt különösen is ki
szerint, õ bérmálta meg Vajkot; mindenesetre Szent István szellemi-lelki nevelõje Bischöfe vom 5. Dezember 1965).
kell hangsúlyoznunk egy olyan korban,
volt. Az államalapítás munkájából is kivette részét, még ha közvetve is. AdalbertSzent Adalbert éppen ezt tette. Ereiben amelyben legtöbbször csak a siker, a pronek szerepe volt abban, hogy István a bajor királylánnyal, Gizellával kötött há- szláv és germán vér folyt, mégis otthon fit, a teljesítmények számítanak, nem
zasságot, ami megkönnyítette a kereszténység és a nyugati kultúra beáramlását érezte magát Rómában, ott lépett kolostor- egyszer még az egyházi személyek köréhazánkba és a magyar állam megszilárdulását Európában.
ba; barátai voltak Németországban; szót ér- ben is. Szent Adalbert misszionárius volt,
Ma az ezeréves Prága melletti Bøev - megõrizni abban a nemzetek sajátos tett Géza fejedelemmel, lelkesen nevelte a rábízott feladatot teljesítette, hivatásánov bencés apátságban emlékezünk Szent örökségét és ennek sokszínûségét. A ke- Istvánt; Lengyelországban kolostort alapí- nak élt, és ennek érdekében a kudarcokAdalbert püspök és vértanúra, a prágai resztény egyetemesség, a krisztusi testvé- tott; minden embert testvérének tekintett és tól, a szenvedésektõl, sõt még a haláltól
fõegyházmegye védõszentjére és a Szent riség szellemében, ez a buzgó szerzetes Krisztushoz kívánt vinni, még ellenségeit sem riadt vissza. Õ Istennek szentelte éleIstván királyunk által alapított és 1010- ezer év távlatából is olyan értékekre irá- is. Bátran hirdette a krisztusi evangéliumot, tét, Krisztus követségében járt, önzetlenül
ben felszentelt, esztergomi székesegy - nyítja figyelmünket, amelyek sokfelé már míg 997-ben porosz földön, Danzig közelé- és önfeláldozóan, a vértanúságot is vállalva. Igazi jó pásztor volt, aki életét adta a
ház védõszentjére, akit elsõ szent kirá - veszendõbe mentek, vagy legalább is ha- ben vértanúságot szenvedett Krisztusért.
rábízott lelkek üdvéért. Életpéldája
lyunk az Esztergomi Fõegyházmegye nyatlásnak indultak: a keresztény
Jézusra, a jó pásztorra emlékeztet,
gondolkodás és magatartás. A saját
patrónusává választott.
aki ismerte és megvédte övéit, szemRöviden: Szent Adalbert Prágában szü- keresztény gyökereirõl egyre inbe szállt a farkasokkal és életét adta
letett 956 körül, elõkelõ nemesi családból kább megfeledkezõ európai népejuhaiért; azon fáradozott, hogy az
származott. 981-ben szentelték pappá, ket és ezek vezetõit különösen emAtyától és egymástól eltávolodott
majd két év múlva prágai püspök lett. Sok- lékezteti, hogy Európát nem egy biembereket újból egy közösségbe
felé térített, fõleg Közép-Európában. 997. rodalmi hovatartozás tette azzá,
egyesítse (Jn 10,11–16), amint ezt a
április 23-án vértanúhalált halt. Koponya- ami, hanem a kereszténység felvémai evangéliumban is hallhattuk. Jéereklyéjét a prágai kincstárban, néhány tele, a krisztusi evangélium szellezus, a jó Pásztor oltalmába vette a
me. „Fennen hirdeti, hogy csak
csontereklyéjét Esztergomban õrzik.
megfenyegetett házasságtörõt és
Szent Adalbert az európai népek meg- Krisztusban és Krisztus által újulszembe szállt a vádaskodó írástubékélésének és egységének elõfutára és hat meg a világ” (Dr. Andor
dókkal és farizeusokkal: „Az vesse
élharcosa. Szent II. János Pál pápa 1996. György szentbeszéde, Esztergom,
rá az elsõ követ, aki bûntelen közüszeptember 6-án, Pannonhalmán fogal- 1898. 14. p.). Európát nem a politiletek” (Jn 8,7). A támadó katonák
mazta meg: „Egykor Rómából érkezett a kusok és hadvezérek tették azzá, A fõapát köszöntötte Cserháti Ferenc püspököt
elé állt és övéi szószólója lett: „ha
Szent Adalbert prágai püspök rendtársai- ami, hanem a szent hithirdetõk:
Példája bátorítson minket, hogy hozzá engem kerestek, ezeket engedjétek el”
ból és tanítványaiból álló, kis szerzetesi köztük az olyan nagy szentek, mint
csoport, hogy megalapítsa elõbb a Prága Patrick, Bonafatius, Ansgar, Cirill és Me- hasonló buzgósággal fáradozzunk a ke- (Jn 18,8). Ismerte övéit és azok bíztak
melletti Bøevnovot, majd onnan a pan- tód, Albert, vagy a mi Szent Istvánunk és resztény testvériség és egyetértés meg- benne, követték õt, mert bátran ráhagyat nonhalmai apátságot. Szent Adalbert, az Szent Gellértünk. A lengyel püspökök, valósulásáért azon népek körében, ahová kozhattak (Jn 10,14).
Szent Adalbert a Jó Pásztor példáját
én hazám (Lengyelország) elsõ vértanúja köztük Szent II. János Pál pápa, már a Gondviselés szólított minket.
Ez a fáradhatatlan lelkipásztor azon- követte és maga is jó pásztor volt, aki
és védõszentje, a történelmi cseh, lengyel 1965-ben megfogalmazták: „A népek köés magyar korona népeinek közös szentje. zött leginkább csak a szent emberek tud- ban nemcsak az európai népek összefogá- életét adta juhaiért. Példája bátorítson
Szent Adalbert különös tisztelete így nak hidakat építeni, csak azok, akik vilá- sában és az új Európa építésében kínál el- minket, hogy mi is szentté váljunk és hû azokkal a népekkel egyesít benneteket, gos elmével és tiszta kezekkel rendelkez- igazítást, hanem a mi sajátos lelkipásztori ségesen szolgáljuk népünket. Prohászka
akik a szlávokkal együtt Közép-Európá- nek. A szent emberek semmit sem akar- szolgálatunk területén is. Nemzetközi Ottokárral kérjük Szent Adalbert köz ban éltek és élnek...” Szent Adalbert nap- nak elvenni a testvérnéptõl: sem a nyel- színtéren dolgozott, akárcsak mi, akik a benjárását, hogy a prágai kincstárban és
jainkban különös figyelmet érdemel. A vet, sem a szokásokat, sem a földet, sem külföldi magyarok lelkipásztori szolgála- az Esztergomi Bazilikában õrzött
Közép-európai népek apostola volt, és te- az anyagi javakat. Éppen ellenkezõleg, õk tát vállaltuk. Mint szerzetes nem is annyi- „csontjaiból élet áradjon” (Sir 46,14), és
vékenysége különösen idõszerû egy ajándékozzák meg a testvérnépet a legér- ra önszántából vállalta küldetését az ide- újra felserkenjen közöttünk az a hit, is olyan korban, amikor a Visegrádi Négy tékesebb kulturális javakkal, és általában gen népek körében, hiszen korábban in- tenfélelem és erény, amelyet õ valami újra a közép-európai népek összefogását odaadják neki még a birtokukban lévõ, kább „szegényen és magányosan akarta kor közöttünk széthintett. (Vö. PO, Szent
tûzte zászlójára, a közép-európai régió legértékesebb kincset is: önmagukat, és szolgálni az Urat”. Elõkelõ származása Adalbert ünnepén, Esztergom, 1892.,
közös kulturális örökségének megerõsíté- így saját személyiségük magvát hintik el következében sodródott a fejedelmek ha- elektronikus változat). Szent Adalbert,
£
sén és egységén fáradozik, és igyekszik az új szomszédos missziós ország termé- talmi harcaiba és lett a krisztusi béke és könyörögj érettünk! Ámen.

ÚJ, NAGY, FÉNYES PÁRTFOGÓ
Boldoggá avatták Brenner János vértanút

Boldoggá avatták a kommunizmus
áldozataként 1957. december 15-én
vértanúhalált halt Brenner Jánost
május 1-jén, kedden szülõvárosában,
Szombathelyen.
A több mint tizenötezer ember részvételével tartott latin nyelvû boldoggá avatási szentmise elején Angelo Amato bíboros, az Apostoli Szentszék Szentek
Ügyei kongregációjának prefektusa felolvasta Ferenc pápa levelét, amelyben az
egyházfõ engedélyezte Brenner János
egykori rábakethelyi káplán boldoggá
avatását. Ezután a helyi templomokban
imádkoznak hozzá, minden évben megemlékeznek vértanú halálának, mennyei
születésnapjának évfordulójáról és a boldogok között tisztelik.
A szertartás részeként, a szokásoknak
megfelelõen Brenner János ereklyéjét –
szegycsontjának egy darabját – egy
szentségtartóban az oltár mellé helyezték. Külön érdekesség, hogy Brenner József nagyprépost, a boldoggá avatott
Brenner János öcscse tette ezt.
Szentbeszédében Erdõ Péter bíboros
azt mondta: Brenner János nem akármilyen gyilkosság, nem valami látszólagos
baleset áldozata lett, hanem megadatott
neki, hogy az Oltáriszentség vértanúja
legyen, méltán nevezzük õt a magyar
Tarzíciusznak.

Kiemelte, hogy az 1950-es években a
folyamatosan az Egyházat támadó intézkedések, a szerzetesrendek feloszlatása,
majd az 1956-os forradalom leverését
követõ megtorlások közepette a fiatal
káplán „szemet szúrt” az állam megbízottjának. „Fõ bûne az volt, hogy szerették a fiatalok és szerették az öregek. Na-

Az Oltáriszentség vértanúja volt
gyon sok embert szerzett meg a hitnek,
az Egyháznak” – mutatott rá a bíboros.
Felidézte, hogy milyen brutális kegyetlenséggel – harminckét késszúrással, testét megtaposva, csontjait eltörve –
oltották ki a fiatal káplán életét.
„Magát nem tudta megvédeni, de az
Oltáriszentséget megóvta a meggyalázástól” – fogalmazott Erdõ Péter, hozzátéve, úgy találtak rá holttestére, hogy kihûlt balkeze még szorította az Oltáriszentséget tartalmazó tarsolyt, amit a
szíve fölött tartott.

A bíboros szavai szerint a hatvan évvel ezelõtti sötét téli éjszakán úgy tûnt,
hogy meghalt egy eszmény, és most, évtizedek múltán Ferenc pápa döntése nyomán itt áll elõttünk „az új, nagy, fényes
pártfogó”, Boldog Brenner János.
Hozzátette: sokszor azt hisszük, hogy
keresztény hitünk és Egyházunk elfáradt,
vagy támadások és üldözések áldozta lett.
De aztán egyszerre csak fölragyog a fény
és átsugárzik rajtunk, beborít minket világosságával Isten ereje és bölcsessége.
Erdõ Péter úgy fogalmazott: NyugatMagyarország „szenteket termõ vidék”.
Már 303-ban a Diocletianus-féle keresztényüldözés során itt halt vértanúhalált
Szent Quirinus, itt született 316-ban
Szent Márton, az európai szent, itt élt Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa és ennek a földnek a szülötte Mindszenty József bíboros is.
A szentmise záró részében Angelo
Amato bíboros kiemelte: Boldog Brenner János az evangélium szerinti életre
nevelte a fiatalokat, arra, hogy tiszteljék
felebarátaikat, segítsék a rászorulókat,
mozdítsák elõ az egyetértést a társadalomban és az összhangot a családban.
Tekintetének tisztaságáért és derûs modoráért mindenki szerette.
Szavai szerint az államhatalom elnyomása ellenére örömmel döntött a papi hivatás mellett. Bátor volt. Tudta ugyan,

milyen veszélyes, mégis kitartott hivatásában.
Szavai szerint a jóságos, ártatlan pap
megölésénél a „gonoszság misztériuma
mutatkozik meg, amely beszennyezi a
történelmet, amely megrontja az emberi
szívet, amely lesújt gyilkos kezével
Ábelre, amely megfeszíti Jézust”.
Brenner János papi jelmondatára is
utalva – az Istent szeretõknek minden a javára válik – hozzáfûzte: a rossz már ezen a
földön vereséget szenved a jótól, a rosszak
gõgjét végül mindig legyõzi a jók alázata.
A záró áldás elõtt Székely János szombathelyi megyéspüspök mondott köszönetet Brenner János boldoggá avatásáért.
A boldoggá avatási szentmisét követõen, délután két órától Iváncsits Tamás:
A jó pásztor címû zenés drámájának
színpadi bemutatóját tekinthették meg a
hívek, délután három órától pedig olyan
emberek tettek tanúságot, akik ismerték
Brenner Jánost, akiknek hatással volt
életére, akik megemlékeznek életérõl és
vértanú haláláról. Ezt követõen litániát
tartottak, amelyen Székely János mondott szentbeszédet.
Este hat órakor gyalogos zarándoklat
indult a Szentgotthárdoz tartozó Rábakethelyrõl a zsidai Jó Pásztor-kápolnáig, ahol
a zarándokok felkeresték azt a helyet, ahol
Boldog Brenner János vértanúhalált halt.
MTI
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Gyerekeknek

LILIOMNYÍLÁS IDEJÉN

Júniusban igazán mozgalmas idõszakot
élünk. Véget ér a tanév, kezdõdnek a nyári
táborok, van, aki a nagyszülõknél tölti a
vakáció napjait. A természetben is nagy
változások következnek: a gyümölcsfákon
egyre több a termés, a búzakalászok is beérnek, hamarosan kezdõdhet az aratás.
Kedves kis virágunk, a liliom is ebben az
idõszakban nyitja ki szirmait.
Az egyik legismertebb, legkedveltebb
szent ünnepe épp a liliomnyílás idejére
esik. A ferences templomokban – hiszen
ennek a rendnek volt a tagja az illetõ –
szokás megáldani a szent ünnepén (június 13-án) a liliomokat, a szent oltárát liliomokkal díszítik, a lányok és asszonyok
pedig virágot tartanak a kezükben az ünnep szentmiséjén. A liliom az ártatlanság, a tisztaság szimbóluma.
Nyáron az üdülõhelyek templomai
megtelnek, hiszen az adott település állandó lakói mellett a vallásos nyaralók is
részt vesznek a vasárnapi szentmiséken.
Van azonban valaki, aki sem nyáron,
sem télen nem hiányzik a templomokból. A „liliomos” szent, a népszerû ferences: Páduai Szent Antal. Az õ szobra,
képe szinte minden katolikus templomban megtalálható, tartozik hozzá egy
persely is. Páduai Szent Antal a szegények védõszentje, ezért a Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyûjtésére szolgál.

Szent Antal gazdag, elõkelõ portugál
családból származott, de hamar rájött,
hogy élete középpontjában a szegények
segítése fog állni. Hirdette az Evangéliumot Észak-Afrikában, majd Itáliába került, ahol találkozott magával a rendalapítóval, Assisi Szent Ferenccel is. Prédikációival rengeteg embert vezetett a hit
útjára. A legenda szerint Szent Antal
sokféle csodás eseménynek volt részese:
„a gyermek Jézust a karján hordozta, a
tengeri halaknak prédikált, mint valamikor Ferenc a madaraknak. Egyszer egészen rendkívüli csoda történt általa: egy
eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az
Oltáriszentségben, azt mondta, hogy
nem hisz addig az Eucharisztikus Istenben, amíg öszvére le nem térdel az Oltáriszentség elõtt. Néhány nappal késõbb
Antal egy beteghez vitte az Oltáriszentséget, és találkozott a gúnyolódóval. És
akkor annak öszvére hirtelen két elsõ lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a
Szentség elõtt.”
Bár napokon belül vége a tanévnek és
elkezdõdik egy „szabadabb” idõszak, ne
feledkezz meg a nyári szünidõ alatt is betérni a templomba. S ha már arra jársz –
akár épp liliomnyílás idején –, dobj be
néhány érmét Szent Antal perselyébe a
nyári zsebpénzedbõl! Biztos lehetsz benne, hogy jó helyre kerül!
Kovács Péter

NÉMET PÜSPÖKÖK
A VEGYES HÁZASSÁGRÓL
Német püspökök egy csoportja május
3-án találkozott szentszéki bíborosokkal
és szakértõkkel a Vatikánban, hogy
megvitassák a szentáldozás lehetõségének kérdését katolikus és nem katolikus
(gyakorlatilag katolikus–evangélikus)
vegyes házasság esetén.
A német delegációt Reinhard Marx
münchen-freisingi bíboros, érsek, a német püspöki konferencia elnöke vezette.
Vatikáni részrõl Luis Francisco Ladaria Ferrer érsek, a Hittani Kongregáció
prefektusa vezette a tárgyalásokat; Kurt
Koch bíboros, a Keresztény Egységtitkárság elnöke; Markus Graulich szalézi,
a Pápai Törvényhozó Bizottság titkárhelyettese; valamint Hermann Geissler, a
„Krisztus Ügye” Lelki Család tagja, a
Hittani Kongregáció hittani bizottságának osztályvezetõje kíséretében.
A német nyelvû megbeszélések során Ladaria érsek tájékoztatta a német
delegációt arról, hogy Ferenc pápa
nagyra becsüli a német püspökök ökumenikus elkötelezettségét, és azt kéri
tõlük, hogy „egyházi közösségi szellemben találjanak lehetséges közös
megoldásokat”.

IMASZÁNDÉK
(Folytatás a 2. oldalról)

Türelemre is szükségük van, hogy
megértsük azokat, akik különböznek tõlünk. Az emberek igazán csak akkor nyílnak meg, ha nemcsak megtûrjük, hanem
valóban elfogadjuk õket. Ha igazán figyelmesen hallgatunk másokra, meg fogjuk tanulni, hogy más szemmel nézzünk a
világot, és nagyra értékeljük a különbözõ
kultúrákban és hagyományokban megnyilvánuló emberi tapasztalatok gazdagságát. Ugyanakkor képesek leszünk a kereszténység által kifejlesztett fontos hagyományok értékelésére is, mint például
az emberi személy méltósága, a házasság
és a család eszméje, a vallás és a politika
területének helyes megkülönböztetése, a
szolidaritás és szubszidiaritás eszméje és
sok egyéb eszme.
Hogyan válhat tehát a kommunikáció
a hiteles találkozási kultúra szolgálatá-

Több szempontból körüljárták, megvitatták a vegyes házasságok nem katolikus tagjai szentáldozásának kérdését.
Mindenekelõtt a hit szempontjából, aztán lelkipásztori összefüggésben vizsgálták a problémát, továbbá az egyetemes Egyházzal való kapcsolatban, végül
kánonjogi szempontból is.
A német vegyes házassági ügy azért
vetõdött fel ilyen magas szinten, mert hét
német katolikus püspök – köztük Rainer
Maria Woelki kölni bíboros, érsek és
Rudolf Voderholzer regensburgi püspök, aki hivatalból tagja a Hittani Kongregációnak is – a kérdésben levelet intézett az illetékes vatikáni dikasztériumokhoz. Ennek oka az volt, hogy a püspökök
szerint a kérdés az egyetemes Egyház, és
nem csupán a helyi püspöki konferencia
illetékességi körébe tartozik.
A jelenleg hatvanhat tagot számláló
német püspöki konferencia (DBK) ülésén a szóban forgó kérdés tárgyalásakor
hét fõpásztor a többségi döntés ellen szavazott, és Rómához fellebbezett írásban.
Minderrõl a püspöki konferenciát nem
tájékoztatták.
(Vatikáni Rádió)
ra? A választ megtalálhatjuk abban a
példabeszédben, mellyel Jézus válaszolt
a „Ki az én felebarátom?” (Lk 10,29)
kérdésre. Ez a jó szamaritánus példabeszéde. A jó szamaritánus nem csak odamegy az útszélen heverõ, félholtra vert
emberhez, hanem felelõsséget is vállal
érte. Jézus arra ösztönöz, hogy a másik
embert ne csak hozzám hasonló embertársnak tekintsem, hanem arra is, hogy a
másik helyzetébe beleéljem magamat. A
kommunikáció azt hozza tudomásunkra,
hogy mi mindnyájan emberek, Isten
gyermekei vagyunk.
Nem elég, ha bekapcsolódunk a digitális kommunikáció világába, hanem a
bekapcsolódásból valódi találkozásnak
kell születnie. Nem létezhetünk magunkba zárkózva, másoktól elválasztva. Szükségünk van arra, hogy szeressünk, és
hogy szeressenek bennünket.
Ferenc pápának a 48. világkommunikációs napon, 2014. január 24-én mondott üzenetébõl
£
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A FELVIDÉKI MAGYARSÁG BÁSTYÁJA
Jubilál a Komáromi Jókai Színház

A Komáromi Jókai Színház 65. évadának utolsó elõadásán, az egyik legfontosabb magyar dráma, Katona József Bánk bán címû tragédiájának premierjén
Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár köszöntötte a jubiláló színházat.
A bemutató elõtt Csenger Tibor,
Nyitra megye alelnöke is gratulált az évfordulóhoz, valamint a fenntartó nevében további támogatásáról biztosította a
felvidéki magyarság bástyájának számító kõszínházat.
Potápi Árpád a Jókai Színház szerepérõl szólva elmondta, kezdetektõl fogva
több mint a színészek és szerepek összekötése. „Ez a közösség a felvidéki magyarság menedékévé, otthonává, találkozóhelyévé vált” – fogalmazott, hozzá- A Komáromi Jókai Színház
téve, a jogfosztottság, a meghurcoltatás
okozta sebek begyógyításának mene- MATESZ nélkül a sok megpróbáltatáson
átesett felvidéki magyarság nem tudott
dékhelyévé vált az intézmény.
„Otthonná, amikor a külsõ világ túl volna elindulni felfelé. Ezért szerepe és
szûknek bizonyult, végül pedig egy olyan jelentõsége történelmi mértékû és a mintalálkozóhellyé, ahol az itt élõ magyarok- denkori politikumnak, illetve a társadanak ma is egy térben van lehetõségük lomnak minden lehetséges módon támomegélni összetartozásukat, megélni ma- gatnia kell” – mutatott rá az alelnök.
gyarságukat“ – hangsúlyozta a nemzetpo- Nyitra megye alelnökeként biztosította a
litikai államtitkár, aki azt is elmondta, jelenlévõket arról, hogy a megyei önkorhogy a magyar kormánnyal 2010 óta kö- mányzat magyar érzelmû képviselõtársazösen dolgoznak ezeknek a „kis magyar ival azért dolgoznak a jövõben is, hogy a
világoknak“ a megtartásáért. „Mert amíg Komáromi Jókai Színház mûködése minvan menedék, van otthon és van találko- dig zavartalan és biztosított legyen.
Ezt követõen sor került Katona József
zóhely, addig a közösség is tud élni és virágozni”. Az idei évad csúcspontjának Bánk bán címû tragédiájának bemutatószámító Bánk bán elõadásról elmondta, jára a Komáromi Jókai Színházban. Az
bár minden elõadással új értelmet nyer elõadásról Tóth Tibor színházigazgató
Katona darabja, mégis van egy állandó az évadnyitón úgy fogalmazott, a drámámondanivalója számunkra: az, hogy egy nak több felvidéki vonatkozása is van.
Szerinte a szöveg nagyszerûsége, irodalnemzet vagyunk.
Csenger Tibor (MKP), a Nyitra me- mi jelentõsége mellett Katona olyan, a
gyei önkormányzat alelnöke a fenntartó magyarsággal kapcsolatban lényeges
nevében szólva kifejtette, hogy 65 évvel mûködési mechanizmusokat vázolt fel a
ezelõtt, embert próbáló idõkben alakult darabban, melyek sajnos még ma sem
meg a Jókai Színház elõdje, a Magyar Te- veszítettek aktualitásukból.
(Szalai Erika/Felvidek.ma)
rületi Színház (MATESZ). „Úgy vélem, a

VERSEK DALLASBÓL

Elõreláthatatlan, hogy egyes emberi
sorsok miként alakulnak. „Még sóhajod
is sorsokat sodor” – írja Véssey Ede, aki
a Budapesti Mûszaki Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének
adjunktusaként dolgozott, amíg el bírta
viselni a kisgyermekkori kitelepítés és az
úgynevezett átkos rendszer egyéb kínjait. Ez a türelem 1984-ig tartott, amikor
családjával – 1956-os menekült nõvéreit
követve – az USA-ba vándorolt.
Így fordulhatott elõ, hogy Dallasból
küldte Két világ határán címû, vaskos
verseskönyvét nagytétényi lakcímemre.
A példány, mondhatni, bejárta a világot,
hiszen Pomázon jelent meg tavaly,
majd Dallas érintésével jutott el hozzám
a napokban Budapestre. Élete kiemelkedõen fontosabb ünnep- és hétköznapjaiból versbe szõtt mozzanatainak-állomásainak poétikai vetületét rajzolja
meg e lírai naplónak is felfogható könyvében. Az egyik legnagyobb amerikai
építészmérnöki irodában dolgozott vezetõ tervezõ mindig érdeklõdött a mûvészeti ágak iránt. Nem véletlen tehát,
hogy a dallasi magyar kulturális kör alapító tagja.
Összegyûjtött versei azért is ajánlatos olvasmányok, mert Istenben hívõ,
római katolikus vallását az Irving-i
ciszterci atyák miséinek hatására is, de
születésétõl fogva gyakorló költõ mûveiben olyan fokon fejezõdik ki az igazságérzet, a becsület, a jóság, a szeretet
iránti vágy, a szépség áhítata, hogy az
mindenképpen megerõsítõ hatással bír
az emberi lélekre. S bizony, gyakorta
szükséges elvonulni a gondolatokat teremtõ csend fedezékébe napjaink elszabadult világában.
Már fiatalkori verseibõl az õsi magyaros tisztaság árad, ami ritkán formakényszeres megoldásai dacára s a gyermeki
naivság ellenére, vagy éppen annak elõnyére szolgáló volta miatt ma sem érdem-

telen a megmutatásra. Véssey egyik legfõbb erénye az õszinteség, mint az Õszinte vers is igazolja: „Megfogtad kezemet a
templomba vittél / de csöndes imádat nem
mondtad el nekem / Elõbb Istenben csak
aztán bennem hittél / a féltékenység az én
örök ellenem.” A születés csodáját a következõképpen örökíti meg: „Szívedbe jut
a kép akárhogy vigyázol / Egy fehér csillag száll a téli táj fölött / Visszasüt lentrõl
egy fénnyel teli jászol / S halkan sír az égre a csöppnyi újszülött”.
Az élet sebeit mementóul õrzõ költészete elgondolkodtat, a jó jóságát állítja a
rút dolgok-történések ellenében. Nem békél meg az ember vétkeivel, bánja a bûnök
kísértését. A vers a tényeken túliban olykor iránytûként igazít el: „másféle Krisztus
kell neked: / lehajtott fejû, láthatatlan arcú, / hallgatag és mozdulatlan, / akár egy
eszme, akár a jóság, / Neked kell / életet lehelni belé, / saját lelkeddel, testeddel érezni / az Emberré vált Isten / szörnyû kínjait,
látni elõre / a megváltottak tévelygéseit / s
hallani füledben / a szegek verését, / hallani, hogy felebarátaid / ácsolják a keresztet
/ fenn a Golgotán.”
Örökké Istenben a remény, még e
megbizonyosodásért esdeklõ kérdésben
is: „Ezekben a bûnbánat nélküli, / önzõ
és gyûlölködõ, / szeretettel fösvény idõkben, / mondjad, / harmadnapra feltámadsz-e ismét, / Uram?”
Idegenbe szakadt honfitársunk érzékenyen táplálja magában magyarságát: „De
azért kitartóan dadogom céltalanul / félig
elfelejtett szavaimat / egy idegen nyelven
/ egy idegen hazában”. Vagy másutt: „Hiába lettem egy más földrész lakosa, / egy
más ország polgára, / én már csak megmaradtam magyarnak, / itteni szemmel
nézve / örök idegennek.” E gondolat szellemében érkeztek haza a mûvészetkedvelõ építészmérnök-tanár versei. Haza, ahol
értik és megértik alkotásait.
Zsirai László

2018. június

ÉRETTSÉGI
Nem szeretnék fennhéjázni, de volt
életemben egy rövid idõszak, egy néhány percben kicsúcsosodó hónap, amelyre büszkén emlékszem vissza. 1970-et írtunk, úgy éreztük, elõttünk az élet, és itt
az alkalom, amikor meg lehet és meg
kell mutatnunk, mit is tudunk. Készültünk az érettségire az esztergomi ferences gimnáziumban.
Laci barátommal, akibõl késõbb matematikaprofesszor lett, együtt tanultunk. Egy hónapon át talán ki se léptünk
a kollégium kapuján. Magyarból és történelembõl én voltam jobb, igyekeztem
barátom figyelmét felhívni egy-két további érdekességre, összefüggésre. Nekem pedig az õ segítségével sikerült végre igazán megértenem négy év matematika és fizika tananyagát. Este hullafáradtan támolyogtunk a hálóterembe, de
másnap korán reggel lelkesen kezdtük
újra. Az utolsó héten már csak ismételtünk. Éreztük: nem lesz baj.
Nem is lett: magyarból ötpercnyi felelés után inkább beszélgettünk az érettségi
elnökkel, de a matematika is flottul ment.
A fizikatétel keretében – tanárom látható
elképedésére – háromféleképpen is levezettem a táblán a harmonikus rezgõmozgást. Életemben nem éreztem még ilyet –
és azóta sem... –, majdnem ki is mondtam, amit gondoltam, hogy „tessék bátran kérdezni”. Ehelyett csak lazán dobálgattam a krétát a teleírt tábla elõtt. Antal
atya, az osztályfõnököm szemében ekkor
megvillant valami. Elõször azt hittem,
csak az öröm és a meglepetés, de amikor
a mélyére néztem, elejtettem a krétát.
„Ezt azért nem kellene, édes fiam…” –
mondta az a tekintet. Elszégyelltem magam. Õ is tudta, amit én, hogy ez a produkció most jól sikerült ugyan, de azért
nem vagyok egy Einstein… Ezzel a mások által nyilván észre sem vett megszégyenüléssel volt teljes életem legsikeresebb idõszaka, az érettségim.
A vizsga és a készülõdés kemény munkája megéreztette velem az erõfeszítés
örömét, a lelkiismeretes, eredményes
munka és a mértéket ismerõ önbecsülés
szoros összefüggését. Talán ez jelentette
az igazi érettségit, nem a vizsgán való
megfelelés.
Szívbõl sajnálom azokat, akiknek –
saját hibájukból vagy azon kívül – nem
adatik hasonló élmény. Mert az utóbbi
évtizedekben már bõven voltak zûrzavarok az érettségik körül. A 2006-os
érettségi idõszak óta a tételek digitális
változata egy titkosított adatcsatornán
jut el egy központi nyomdába, majd
megfelelõen felkészített szakemberek
csomagolják a tételeket, amelyeket nem
közvetlenül az iskolákba, hanem a körzetközponti jegyzõkhöz szállítanak ki, és
ott vehetik át a vizsga reggelén az iskolaigazgatók. – Negyvennyolc évvel ezelõtt nem õrizték fegyveresek a vizsgakérdéseket, Jeromos atya nem hajnalban vette át, rendõri felügyelet mellett a
tételeket. Akkor már huszonöt éve erodálódott ugyan az ország, annak erkölcsi rendje és oktatásügye, de valami még
mindig mûködött.
A csak illusztrációként említett vizsgabotrányok idején apaként izgulhattam, hogy gyerekeimnek jól és problémamentesen sikerüljön az érettségivel
egybekötött felvételi, hogy bejussanak
az egyetemre. Idegen iskolában, sosem
látott tanárok elõtt adva számot a tudásról, amelyet minél objektívebben próbál
értékelni a kötetnyi szemponttal felvértezett vizsgabizottság. A zsûri? A versenybíróság? Pedig még a vizsga is –
mint egy jó pedagógus számára minden
szituáció – pedagógiai helyzet. Legalábbis az volna, lehetne... Én még ma is
úgy érzem, Antal atya negyvennyolc év
elõtti szemvillanása óta tudhatom érettnek magam.
Kipke Tamás
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A BÍBOROS ÉS A PRIBÉK
Neve Mindszenty József hercegprímás emlékirataiban is többször szerepel, mert éppen õ volt
akkor a politikai rendõrség – közismert nevén az
ÁVH – vezetõje. A közelmúltban egy szakavatott
történész megírta életrajzát és dokumentum-könyvének igencsak találó címet adott: Az erõszak neve: Péter Gábor. A szerzõ, Müller Rolf történész,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója,
egyben pedig a budapesti
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Könyve
bevezetõjében bevallja, hogy
kicsit maga is csodálkozott, hogy eddig egyetlen
dokumentum-kötet sem
foglalkozott Péter Gáborral, holott az egykori Szovjetunió titkosrendõrségének vezetõirõl számos
munka jelent meg. Müller
hangsúlyozza, hogy Péter
Gábor neve elválaszthatatlan az Államvédelmi
Hatóság történetétõl, mert
neve egyet jelentett számtalan ártatlan ember megkínzásával, pályafutásának kerékbetörésével, sõt
nemegyszer meggyilkolásával is. A több fényképpel is illusztrált könyvbõl megtudjuk, hogy az
Újfehértón még Eisenberger Benjámin néven
született alacsony növésû
és alig négy osztályt végzett késõbbi ÁVH-vezetõ
mint illegális kommunista 1944-ben, alkalmi házigazdája két fiának neve
után vette fel a Péter Gábor nevet és így is halt
meg nyugdíjasként „ágyban, párnák között”
1993-ban Budapesten. A
szerzõ leírja, miként lett
kommunistává, milyen
párt-feladatokat látott el a
világháború elõtt, kitérve

arra is, hogy többször is
letartóztatták, de az ügyében vizsgálatot folytató
nyomozó nevét jól megjegyezte, mert – miután
1945-ben magához ragadta a politikai rendõrség vezetését – nem volt
rest nyomába eredni, õrizetbe venni, és mondvacsinált vádak alapján 15
évre börtönbe záratni.
Különösen érdekfeszítõ
Müller dokumentum-kötetének az a fejezete,
amely az ostrom utáni
korszakot mutatja be, ki-

A kötet borítója
domborítva, hogy Péter
Gábor milyen csalafinta
módon lett annak az erõszakszervezetnek a mindenható ura, amelynek
még neve is sok éven át
rettegést keltett a lakosságban. Mint a „kommunista párt ökle”, egyik elsõdleges célja volt az
Egyház megtörése. Ebben kulcsszerepet szántak
a bíboros elleni pernek. A
szovjet szuronyok élén
hatalomra került Rákosi
Mátyás a piszkos munka
elvégzését az ÁVH-ra
bízta, ezért Péter Gábor
személyesen irányította a
fõpap testi-lelki megkínzását és felkészítését arra
a nyilvános perre, amelynek célja a bíboros által
elkövetett kémkedés, hazaárulás és összeesküvés

ország-világ elõtt történõ
bizonygatása. Szinte hátborzongató jelenete a
könyvnek, amikor a volt
belügyminiszter, Rajk László kivégzése napján Péter
Gábor kedélyes összejövetelre hívta az ÁVH
Andrássy úti – akkor persze Sztálin úti – székházába a párt több magas
rangú funkcionáriusát,
akiknek egyike, Farkas
Mihály védelmi miniszter, a „hangulat emelésére” a terembe kérette az
épületben raboskodó bíborost. A jókedvû és minden jel szerint már erõsen
kapatos társaság lelketlen
gúnyolódásáról a darócba
öltöztetett fõpap láttán,
Mindszenty József is beszámolt 1974-ben Nyugaton megjelent emlékiratában. Azonban Rákosi Mátyás nem érte be a
bíboros meghurcolásával
és elítélésével, mert két
évvel késõbb újabb katolikus fõpap elleni perre
utasította Péter Gábort, azzal a céllal, hogy Grõsz József érsek elleni eljárással
már végzetes csapást mérhessenek mind az Egyházra, mind pedig a katolikus
hívõkre. Hogy Rákosi és
Péter ilyen irányú reménye
idõvel füstbe ment, nem
rajtuk múlott. Noha Müller
Rolf „Az erõszak neve:
Péter Gábor” címen most
megjelent könyve elsõsorban a kommunista diktatúra alighanem legszörnyûbb idõszakának, az ötvenes éveknek jobb megértéséhez járul hozzá, behatóan elemzi a rendszer
kiépítésében és fenntartásában
kulcsfontosságú
szerepet játszó hatósági
erõszak kérdését is.
Müller Rolf: Az erõszak neve: Péter Gábor;
Jaffa Kiadó, Budapest
Vincze András

KARL MARX 200
Ellentmondásokat váltott ki a közelmúltban
Jean-Paul Juncker luxemburgi politikusnak, a magát kereszténydemokratának valló EU bizottsági
elnöknek ünnepi beszéde
a németországi Trierben
Marx születésének kétszázadik évfordulóján.
Nem feladatunk, hogy
Juncker beszédét elemezzük, megítéljük. Mindenesetre õ is hangsúlyozta,
hogy nem lehet a marxizmust és követõinek százmilliós rémtetteit méltatni.
Marxtól eltérõen vallja,
hogy nem a tõke és a munka ellentétének mélyítésére, hanem a tõke és munka
„megbékítésére” kell törekedni.
Tény, hogy sem a
Marx korabeli korai kapitalizmusba, sem a mai
vak, feltétel nélküli kapitalizmusba nem lehet
„beleszeretni”. A 19. századi francia katolicizmus
nagy alakjai, Lammenais,

Lacordaire, vagy a német
(kölni) Ketteler püspök,
vagy a legényegyleteket
alapító Kolping atya volt
XIII. Leó pápa Rerum novarum szociális enciklikájának elõkészítõje, a
szociális igazságtalanság
ellen elõbb léptek fel,

Tagadta, hogy az ember
Isten teremtménye
mint Marx, és nem lettek
marxisták.
Ferenc pápa – mintha
csak a kétszázadik évfordulóhoz szólna hozzá –
elõszót írt XVI. Benedek
pápa „Die Freiheit befreien” (A szabadságot meg-

szabadítani) címû, most
megjelent kötetéhez. Benedek pápa – írja Ferenc
pápa – nem a trieri filozófus társadalomkritikája
miatt vetette el Marx tanait, nem is a szegények
és gazdagok közötti nagy
különbség
„botránya”
miatt, hanem a bûntõl való megváltás fogalmának
félremagyarázása miatt.
Az a kérdés – folytatja
Ferenc pápa – az ember
megváltása minden kötöttségétõl való szabadulásában történik, vagy a
szeretettõl való teljes függés megvalósulásában?
Egyetlen nagy hazugságra épül ma a férfi-nõ házasság és család tagadása
és más totális ideológia.
A szeretettõl való függésünk tagadására és annak
tagadására, hogy az ember Isten teremtménye.
Ezen a tagadáson alapult a marxizmus alapvetõ tévedése.
Rosdy Pál

EGY FECSKE
Egy fecske nem csinál nyarat. Kettõ
sem, több sem. Nem a madarakon múlik az ökológiai egyensúly, de ha így
halad a világ, 15-20 éven belül teljesen eltûnhetnek Magyarországról a
fecskék. Hogy akkor lesz-e – milyen
lesz és mikor lesz – nyár?! Komoly kérdések! Nehéz lenne megválaszolni. Ráadásul a természet rendjének megbomlása miatt rövidesen egymás szavát
sem értjük.
Ha nem jönnének haza a fecskék,
egyszer csak azt vennénk észre: már
nem Móra Ferenc mesés versikéjével
tanulják meg a gyerekek a magyar
ábécét. Nekik már nem zengene betûrendben a természet. Ha az ághegyen
még lenne is alma, és a zöld gyepen bégetne a bari, a cica pedig néha egerészne – nem csak alutasakos macskatápot enne –, a füstifecske elképzelhetetlen lenne számukra, a ficsergés meg
pláne. Móra Fecskehívogatója is csak
reménytelen álmodozásnak tûnne. Hiába szavalnánk lelkesen: „Villásfarkú
fecskemadár, / jaj de régen várunk! /
Kis ibolya, szép hóvirág, / kinyílott
már nálunk! / Fátyolszárnyú kis méhecskék / zúgva-döngve szállnak. / Cifra lepkék, kék legyecskék / ide-oda járnak…” Folyathatnánk, de a fecskék
nem jönnének.
Valóságos fecskék nélkül Fekete István Csí címû elbeszélése is a múzeumba
kerülhetne. A fecskepár, Csí és Vit gyönyörû történetét nemcsak azért nem értenék az ifjabb olvasók, mert nem láthattak még fecskéket, hanem mert nem tudnák, mi volt az a természeti törvény,
amelyre többször is hivatkozik Csí, a
szeretett fecskeférj.
Élõ példák híján a fecskelány szár nyalását is nehezen lehetne értelmez ni. Pedig milyen szépen megírta Kosz tolányi Dezsõ szerelmének, Lányi Hedvignek, az õ édes Heddájának: „Te
fecskelány! Te fecskelelkû, fecskekönynyûségû, repülõ, táncolva repülõ lány,
te kék égben, kék vizeken csicsergõ
madár! Te én!! Te költõ, te isten, te
minden!!!”
A diákok az iskolában úgy tanulnának – ha tanulnának – a fecskefélékrõl,
mint távoli földrészek egzotikus madarairól, a kokaburákról vagy a tukánokról. Legfeljebb az állatkertekben mutogathatnának néhány példányt, és velük
bizonygathatnák, hogy a fecskék a szabadság madarai! Lám, hiszen fogságban nem szaporodnak!
A fecskék rabságát látva magyarázatra szorulna Verdi Nabucco címû
operájából a legnépszerûbb részlet, a
Rabszolgák kórusa is. Hogy is van ez?
– kérdezhetnék az ifjabbak kórustagok, amikor azt kellene énekelniük:
„Mint a fecske, repülj messze földre,
Színarany szárnyú gondolat, repülj el!
Rég nem látott hazámba kerülj el, Vár
a hõn szeretett szép otthoni táj...” Ha
nem tudnák, mi is az a fecske, nagy bajok lennének az otthoni táj szépségével
és gondolattal is.
Puccini A fecske címû operájának
megértéséhez ugyancsak szükség lenne
részletes elõtanulmányokra. A szimbolikus cím csak azok számára jelent valamit, akik tudják: miként repíti a szellemet a szerelem, és miért lett a szabadság
madara a fecske.
A szakemberek többször felhívták a
figyelmet: a magyarországi füstifecs ke, molnárfecske és partifecske állo mányok folyamatos csökkenésére.
Már rendelet is védené a fecskefészke ket, sõt, idén április elsejétõl egyálta lán nem szabad leverni a fészkeket.
Egyet sem.
Vigyázzunk rájuk! Nem a rendelet,
hanem a nyár miatt. Ne büntessük magunkat!
Filip Gabriella
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MINDSZENTY-EMLÉKMISE RÓMÁBAN
A római Santo Stefano Rotondo-bazilikában május 2-án este hat órakor ünnepélyes szentmise keretében emlékeztek meg Isten szolgája Mindszenty József
bíboros halálának 43. évfordulójáról.
Stella bíboros beszédében személyes
A szentmise fõcelebránsa Beniamino
Stella bíboros, a Klérus Kongregációja emlékeit összekapcsolta a nap liturgikus emléknapjával. Szent Atanáz, 328prefektusa volt.
Koncelebrált Irynej Bilyk ukrán tól alexandriai püspök, egyházatya, a
görögkatolikus püspök, a Santa Maria keresztény tanítás fáradhatatlan védelMaggiore-bazilika kanonokja, Tóth Ta- mezõje volt, aki több császár üldözését
más pápai káplán, a római Pápai Magyar szenvedte el, és öt alkalommal küldték
Intézet rektora, Németh László prelátus, számûzetésbe. Vörös fonal köti tehát
olaszországi magyar fõlelkész, Stefan össze minden tanítvány sorsát az ÚréDartmann, a római Pápai Német–Ma- val, hiszen az Evangélium hirdetése
gyar Kollégium rektora, Franz Xaver olykor kényelmetlen a világ számára.
Brandmayr, a római Santa Maria dell’- Minden tanítvány szívében hordozza a
Anima Pápai Kollégium rektora, Melo végsõ gyõzelem bizonyosságát, de
Lajos, a Santa Maria Maggiore-bazilika ugyanakkor minden tanítványnak el
gyóntatója. Koncelebráltak továbbá a kell fogadnia Jézus intését, amelyet a
Pápai Magyar Intézet és a Német–Ma- Máté evangéliumából felolvasott szagyar Kollégium papjai. A szentmisén a kaszban hallottunk: „Mindenki szemében gyûlöletesek lesztek nevemért. Aki
kalocsai székesegyház kórusa énekelt.
Jelen voltak a szertartáson Magyaror- azonban mindvégig kitart, az üdvözül.
szág, Panama, Kelet-Timor, Burkina Fa- (...) Nem nagyobb a tanítvány mesteréso, Tajvan és Horvátország állami, illetve nél, sem a szolga uránál” (Mt 10,22;
szentszéki nagykövetei, az Amerikai 24). „Ha tehát engem üldöztek, titeket is
Egyesült Államok nagykövetségének el- üldözni fognak” (Jn 15,18).
sõ beosztottja, valamint a Római
Magyar Akadémia igazgatója.
„Nagy örömet jelent számomra,
hogy vezethetem ezt a szentmisét
Isten szolgája, Mindszenty József
bíboros halálának 43. évfordulója
alkalmából, ebben a templomban,
amely címtemploma volt 1946-tól”
– kezdte homíliáját Beniamino Stella bíboros. Köszönetét fejezte ki
Magyarország szentszéki, valamint
római nagykövetségének, szívélyesen köszöntötte a jelenlévõ papokat,
az egész magyar közösséget, majd Mindszenty bíborosra emlékeztek
felidézte Mindszenty József bíbo„Ez az apostolok, az elsõ évszázadok
roshoz fûzõdõ személyes emlékeit.
„Ma esti ittlétem felébreszti bennem keresztényeinek a tapasztalata, ez Szent
papi képzésem elsõ éveinek emlékeit; Atanázé és tiszteletreméltó Mindszenty
képletesen azt mondhatnám, olyan, bíborosé, valamint oly sok magyarorszámintha egy adósságot törlesztenék a gi és más országokból való testvéreinké,
szentmise bemutatásával, megemlékez- akik erõszaktól és ellenségeskedéstõl
ve egy olyan jó lelkipásztorról, mint szenvedtek – és még ma is szenvednek.
amilyen Mindszenty bíboros volt – oly Megtapasztalták saját viszontagságos
sok jót kaptam a hozzá hasonló papok ta- életükben Krisztus keresztjét, az üldöznúságtételei révén, különösen fiatal éve- tetés evangéliumi boldogságával együtt,
imben. Egy olyan emberrõl van szó, akit amely Jézushoz kapcsolja õket.
Ma este Isten Igéjének élõ tanúságtételészívemben hordozok fiatal korom óta.
Olyan plébánosoktól kaptam ugyanis re emlékezünk: a kitartó hit legyõzi a viláképzésemet, akik szolgálatukat az úgy- got! És éppen a hit volt az, ami Mindszenty
nevezett »vasfüggöny« árnyékában vé- bíborosnak különleges erõt adott, hogy tagezték, vagyis annál a határvonalnál, núságot tegyen az Evangéliumról, és szolamely Európát nem pusztán földrajzilag, gálja Isten népét a legdrámaibb pillanatokhanem politikailag is két részre osztotta. ban és a magyar Egyház életének legsötéViharos és nehéz évek voltak, amikor ül- tebb idõszakában is. Kitartó hitét szemlélve
dözték a Katolikus Egyházat” – mondta jobban megértjük János apostol szavait,
Stella bíboros, aki az észak-olaszországi amelyeket ma este olvastunk: »Mert minTreviso tartományban töltötte ifjú éveit, denki, aki Istentõl született, legyõzi a viláközel az akkori jugoszláv határhoz.
Azokban az években nagy csodálattal,
AZ ÉLETSZENTSÉG...
odaadással és tisztelettel tekintettek ezekre a lelkipásztorokra a közeli országhatár
(Folytatás az 1. oldalról)
résein át. „Úgy nõttünk fel, hogy imádkoztunk ezekért az egyházakért és lelkiAz elméletek útján túl azonban ott állpásztoraikért, miközben eljutottak hoz- nak a boldogságok útjai, melyek az életzánk azoknak a tragédiáknak a visszhang- szentségre vezetnek. Errõl beszél Ferenc
jai, amelyeket egyes városok, mint Zág- pápa a buzdítás harmadik fejezetében.
ráb, Prága és Budapest éltek át.”
Jézus a hegyi beszédben a maga egysze„1956-ban, amikor Magyarországon rûségében magyarázta el, mit is jelent
kitört a forradalom, és a bíboros a közeli szentnek lenni. A pápa sorra veszi mind
amerikai követség székhelyén kapott a nyolc utat. A szív szegénysége az élet
menedéket, még csak szeminarista vol- komolyságát jelzi, a szelídek alázattal
tam – folytatta visszaemlékezését Stella válaszolnak a világ veszekedéseire. Mibíboros. – Hitének rendíthetetlen bátor- közben a korrupció bûnbandája az élet
sága, hûsége, amellyel az Urat követte az tortáján osztozkodik, addig az igazságot
üldöztetés idején is, a népe iránti lelki- éhezõket és szomjazókat a boldogság
pásztori gondoskodása, nagylelkû és hi- elégíti ki. Az irgalmasok megsegítik a
teles készsége, hogy egyszerû, jó lelki- többieket és meg tudnak bocsátani, mipásztor legyen, aki készen áll arra, hogy közben szívüket tisztán tartják mindatéletét az Egyházért és a hazáért feláldoz- tól, ami be tudná szennyezni a szeretetüza – amint õ maga mondta székfoglaló ket. A békességesek a társadalmi barátbeszédében Esztergom érsekeként –, ar- ságot ápolják derûs lélekkel és érzékeny
ra késztettek, hogy úgy tekintsek rá, mint figyelemmel.
a papi élet és az apostoli buzgóság példaA boldogmondások között sorban az
képére. Mindezért ma is sokkal tarto- ötödik így hangzik: boldogok az irgalmazom” – vallotta homíliájában a Klérus sok, mert nekik is irgalmaznak. Ferenc
Kongregációja prefektusa.
pápa ezt a boldogságot a keresztény ma-

got. És ez a gyõzelem – gyõzelem a világ
fölött! – a mi hitünk« (1Jn 5,4).
Ferenc pápa néhány évvel ezelõtt a
kommunista rezsim áldozataira emlékezve megállapította: »Éppen a Jézussal
való bensõséges kapcsolatból, a vele való szeretetkapcsolatból fakadt ezeknek a
vértanúknak az ereje, hogy szembeszálljanak a fájdalmas eseményekkel… Ma
is, mint tegnap, az Egyház erejét nem
annyira szervezõképessége vagy struktúrái adják, amelyek bár szükségesek, de
az Egyház nem azokban találja meg erejét. A mi erõnk Krisztus szeretete« (Ferenc pápa, 2014. szeptember 24-i általános kihallgatás).”
Mindszenty bíboros szeretettel volt az
Isten népe iránt – folytatta beszédét Stella bíboros –, amellyel mindenben szolidaritást vállalt, osztozott népe viszontagságos sorsában, és soha nem várt el különleges bánásmódot. Megható felfedezni, hogy plébános korában olykor mindössze három szem burgonyát vacsorázott, és ha valaki ezen csodálkozott, így
válaszolt: „Ha az ország szenved, nem
engedhetjük meg magunknak mi
sem, hogy dúskáljunk a földi javak ban” (Positio, Tanúvallomások).
Támaszt nyújtva elkísérte és fel emelte Isten népét, szilárdan állt az
Egyház és a katolikus tanítás mel lett, a rezsim elnyomásával szem ben. Lelki végrendeletében 1962.
október 19-i keltezéssel ezt írta:
„Meggyötört sorsotokban, amíg Is ten végtelen irgalmassága nem éb reszt hajnalt, (...) éljetek hûségesen
Istenhez és az Egyházhoz és törté nelmi hazátokhoz” (Positio, Sum marium Documentorum) – idézte
Beniamino Stella.
VI. Pál pápa úgy emlékezett Mindszenty Józsefre mint „egyedülálló papi
és lelkipásztori” példára. A magyar bíboros egy szívmûtét komplikációi nyomán halt meg. Miután elaltatták, a kórházi takarója alól kiesett a rózsafüzére. Isten szolgája így fejezte be utolsó zarándokútját: a végsõkig imádkozott, bízva
Istenben, meghátrálás nélkül, Istennek
ajánlva fel megtört szívét, amely egész
életében a magyar népet szolgálta.
„Járjon közben mindnyájunkért, és
eszközölje ki az Úrtól a kitartó hitet,
amely legyõzi a világ hatalmasait, leküzdi a gonoszt, és megnyitja számunkra a
vég nélküli öröm ajándékát” – fejezte be
szentbeszédét Beniamino Stella bíboros
a Mindszenty József bíboros halálának
43. évfordulója alkalmából bemutatott
római szentmisén.
Vatikáni Rádió
gatartás fõszabályának nevezte, amit a
Máté evangélium 25. fejezete az utolsó
ítéletrõl szóló részben részletesen leír.
Eszerint szentnek lenni nem jelenti azt,
hogy felragyognak a szemek egy vélt elragadtatástól, hanem hogy az Istent éljük
az utolsók iránti szereteten keresztül. Sajnos azonban vannak olyan ideológiák,
melyek megcsonkítják az evangéliumot.
Egyik oldalról Isten-kapcsolat nélküli keresztények, akik a kereszténységet átalakítják egy „nem kormányzati szervvé”. A
másik oldalon állnak azok, akik bizalmatlanok mások szociális elkötelezettségével
és azt feleslegesnek, eviláginak, kommunistának, populistának minõsítik, vagy
pedig egy bizonyos etika nevében viszonylagossá teszik. A pápa ezen a ponton leszögezi, hogy a gyengék vagy védtelenek minden egyes emberi csoportját
védelmezni kell szilárd és szenvedélyes
eltökéltséggel. Ez vonatkozik a migránsokra is, akiknek a megsegítését bizonyos
katolikusok kevésbé fontosnak tartják a
bioetikánál, márpedig az õ szolgálatuk
egyszerûen kötelesség minden keresztény
számára, hiszen Krisztus jelen van minden idegenben és nem arról van szó, hogy
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KISPAPOK
CLEVELANDBEN
A Clevelandi Egyházmegye kispap jai a Borromeo Szent Károly-szeminárium rektorának vezetésével a cleve landi Szent Imre-templomba látogattak április 13-án, ahol rövid történelmi ismertetõt hallhattak a magyarság ról és azon belül a clevelandi magyarokról.

A szeminárium növendékei
A Borromeo Szent Károly-szemináriumban (Borromeo Seminary) fontosnak
tartják, hogy a papnövendékek megismerkedjenek a Clevelandi Egyházmegye
még mûködõ nemzetiségi templomaival
és azok kulturális örökségével. Ennek jegyében látogattak el április 13-án a clevelandi Szent Imre-templomba a kispapok a
szeminárium rektora, Mark A. Latcovich
kezdeményezésére és vezetésével.
A szemináriumból érkezetteket Mezei András plébános fogadta, aki 2015
júliusa óta vezeti a clevelandi Szent Imre-templom közösségét. Rövid ismertetõt tartott a magyarságról és azon belül a
clevelandi magyarságról. Beszélt a magyar történelem fõbb eseményeirõl, a
honfoglalástól napjainkig, kiemelve
Szent István szerepét és Szent Imre herceg tiszteletét.
Jelenleg Clevelandben és környékén
él a legnagyobb számú magyar közösség
az Amerikai Egyesült Államokban. A
plébános ismertette, hogy az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc leverését
követõen érkeztek az elsõ magyar emigránsok az Egyesült Államokba, sokan a
századfordulón, számos politikai üldözött a II. világháború után, majd még
többen az 1956-os forradalmat követõen
hagyták el Magyarországot.
A kispapok megismerhették Mindszenty József bíboros kálváriáját, és megtekintették a hercegprímás amerikai körutazása során Clevelandben tett látogatásának emlékét õrzõ Mindszenty-kiállítást a templom egyik termében.
A program közös esti imaórával zárult.
Szent Imre Plébánia, Cleveland
ez egy pápa találmánya vagy múló lázálom lenne.
Ferenc pápa a negyedik fejezetben
szembeállítja az élet élvezetét és a hedonista fogyasztói szemléletet azzal a vágyakozással, mely meg akarja dicsõíteni
az Istent és amely eltékozolja magát az
irgalmasság mûveiben. A pápa felsorolja
az ehhez szükséges nélkülözhetetlen vonásokat, hogy jól megértsük ez életszentség stílusát, ami a nehézségek elviselése, türelem és szelídség, öröm és az
életszentség stílusának a megértése, merészség és buzgó lelkület, a szentség közösségben és imádságban megélt útja,
mely egészen a szemlélõdésig jut el.
Ferenc pápa a „Gaudete et exsultate”
kezdetû apostoli buzdításának ötödik fejezetében az evilági gondolkodásmód elleni állandó küzdelemrõl beszél. Ez a
mentalitás ugyanis elkábít és középszerûvé tesz. Éppen ezért a pápa küzdelemre szólít fel a Gonosz ellen, ami nem mítosz, hanem személyes lény, mely gyötör
bennünket. Hazugságait éberséggel kell
lefegyverezni a szeretet eszközeivel, az
imádsággal és a szentségekkel.
(VR)
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MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN
Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszámát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Megtalálható 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 London, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Misézõ 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, kérem, vegyék fel a kapcsolatot a londoni Fõlelkészséggel.
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 hónap 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, elõesti 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, Felsõõr, vasárnaponként 8.30-kor. Felsõpulya, hó 1.
vasárnapján 8.45-kor. Alsópulya, hó 1. és 3. vasárnapján 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 vasárnap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvarienbergstr. 155., A-8020 Graz.
Innsbruck: Ft. Dr. Nagy-György Attila, e-mail:
mackopapbacsi@yahoo.de Szentmise minden hó nap 2. vasárnapján a Magyar Házban, Richard
Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck. Érdeklõdni:
Wachsmuth Tünde, sopronyi_tunde87@yahoo.com
Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz: minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján; 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 Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmise minden vasárnap 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, Hága/NL, Luxembourg.
Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Hospitaalstraat 3 büs 8, 3600 Genk, Belgium,Telefon: 0032/89–354–650. 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), Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Metróval 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, Henisiusstr. 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.

ÉLETÜNK
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 Katholische 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. Érdeklõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpfuhl 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:
Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katholische Ungarische Gemeinde, Ludwig-LandmannStr. 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, Bad Tölz. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Magyar Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholische Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.: 0049-89/2137-4230, fax: 0049-89/ 21374234. E-mail: Ungarische-Gemeinde.Muenchen
@eomuc.de; www.ungarische-mission.de Nyugdíjas
kisegítõ: Ft. Buchmüller István ny. plébános.
Münster-Paderborn-Osnabrücki
Egyházmegyék:
Misézõ helyek: Bielefeld, Hagen, Marl, Menden, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück. Érdeklõdni: Ft. Simon Péter, Münster Magyar Katolikus 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 Kirchdorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Missio 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@stuttgartikatolikusok.de http://www.stuttgarti-katolikusok.
de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17, D89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-1575-3701412, e-mail: mtibor1960@gmail.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen- Frommern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eislingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg, Munderkingen, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Weingarten, Tuttlingen.
Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.
Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. 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-kápolnájában 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. Varga Péter, Röm. Katholische
Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: 0041-44/36 23 303, e-mail: peter.varga@
mail.ch; Misézõ helyek: Zürich, Winterthur, Wetzikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.
Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnapján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.
Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3. szombat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. EugèneGrasset 12, Lausanne.
Bern: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmission, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch
Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor. www.ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68.
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SZENT ADALBERT-SZENTMISE
A VATIKÁNI MAGYAR KÁPOLNÁBAN
Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter mutatott be szentmisét április 27-én a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában a cseh, lengyel,
magyar és szlovák szentszéki nagykövetségek részvételével. A fõpásztor békéért
és egyetértésért fohászkodott a világ számára.
A visegrádi országok közös szentje,
Adalbert vértanú püspök ünnepét az
érintett országok szentszéki nagykövetségei közösen ünneplik Rómában. Az
idén, a magyar V4-elnökség jegyében a
Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezte a szertartást.
Április 27-én, pénteken reggel 8 órakor a vatikáni Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter
mutatta be a szentmisét a négy nemzet Gallagher érsek mutatta be a szentmisét
római papjai és hívei, köztük a nagykövetek jelenlétében. A szentmisén jelen A keresztény identitás ugyanis kapcsolavolt az Európai Unió vatikáni nagyköve- tokban fejezõdik ki, sosem önmagában,
te is. Gallagher érsekkel koncelebráltak a hanem Istenben, és úgy erõsödik, ha a fevisegrádi országok római papi kollégiu- lebarátunkkal, bárki is legyen az, a szeremainak rektorai, köztük Tóth Tamás, a tetben haladunk Isten felé” – fogalmamagyar nagykövetség egyházi tanácsosa. zott a szentszéki külügyminiszter.
Vatikáni Rádió
A szentmise kezdetén Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete köszöntötte a cseh,
lengyel, szlovák nagyköveteket és az
egybegyûlteket. Kiemelte, hogy április
27-én van II. János Pál pápa szentté avatásának évfordulója; ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy a vatikáni magyar
kápolnában megtalálható a szent pápa
képe, amelyet 1980-ban helyeztek el ott.
A szentmisét Gallagher érsek a koreai
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN
csúcstalálkozó sikeréért ajánlotta föl,
Apró-, házassági-, általános hirdetések betûnként: 0,10 EUR
mely a remény jele a távol-keleti térség
„Jelige” – postaköltség
5,00 EUR
megbékélése szempontjából. HomíliájáÜzleti, nyereséges hirdetés betûnként
0,20 EUR
ban Szent Adalbert alakját méltatta az érNagybetûs sorok betûnként
0,40 EUR
sek, többször idézte Szent II. János Pál
Egyszerû, 1 „pontos” keret
10,00 EUR
gondolatait a keresztény Európa és Szent
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Adalbert életszentsége vonatkozásában:
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
a vértanú püspök életével és halálával lefektette Európa identitásának és egyséEgymás utáni háromszori hirdetésnél 10 %, hatszori
gének alapjait.
hirdetésnél 20 % , illetve egész évi hirdetés esetén 30 %
kedvezményt adunk!
„A János evangéliumából való szakasz a Jó Pásztor példabeszédét tárja
elénk, aki életét adta juhaiért. A keresztények vegyenek példát Szent Adalbert
ÉLETÜNK
életszentségérõl, aki megaláztatást, ülBudapesti szerkesztõség és kiadóhivatal:
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Szocska A. Ábel püspökszentelése
Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz
miskolci megyéspüspök és Ciril Vaszil
érsek atya, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára május 9–10-én püspökké
szentelte Szocska A. Ábelt, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzóját.
A máriapócsi és nyíregyházi eseményeken részt vettek a Magyar Püspöki Konferencia tagjai, határon túli püspökök és
szerzetes elöljárók, valamint a metropólia
papjai, papnéi, hívei, a történelmi egyházak képviselõi és közjogi személyek. Május 9-én többszörös hitvallást tett a kinevezett püspök Máriapócson, majd másnap, május 10-én a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban szent liturgia keretében zajlott a püspökszentelés és a beiktatás. Beszédet mondott Kocsis Fülöp
metropolita.
Jakubinyi György érseket köszöntötték
Jakubinyi Györgyöt Gyulafehérváron
szentelte pappá Márton Áron püspök 1969.
április 13-án. Püspökké 1990. április 29én Csíksomlyón szentelték. Ez alkalomból Gyulafehérváron ünnepséget szervezett a gyulafehérvári szemináriumhoz
tartozó, Szalézi Szent Ferencrõl nevezett
Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola
(EMEI). Az ünnepséget Fülöp Szabolcs,
az iskola elnöke nyitotta meg, majd András István rektor köszöntötte a fõpásztort. Az EMEI színjátszó köre elõadta A
mennyországot választom címû, Néri
Szent Fülöp életét bemutató rövid színdarabját. Az ünnepelt, akinek papi és
püspöki jelmondata: „Magnificat” (Lk
1,46), megajándékozott minden jelenlévõt egy-egy, a püspökszentelésére készült emlékképpel, végül áldásban részesítette az ünneplõ közösséget.
Felvidéki imatalálkozó

Grezsa István, a Miniszterelnökség kormánybiztosa elmondta, hogy soha nem
késõ megálljt parancsolni az asszimilációnak, és ebben segíti a helyi magyar közösséget a Görögkatolikus Egyház.
Aranymise Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban került sor április 21-én Tamás József gyulafehérvári segédpüspök és egykori osztálytársai aranymiséjére. Koncelebráltak
mások mellett Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Böcskei László nagyváradi
és Schönberger Jenõ szatmári megyéspüspökök. Jakubinyi érsek felidézte,
hogy ötven évvel ezelõtt, 1968. április
21-én Márton Áron püspök tizennyolc
szerpapot szentelt pappá a gyulafehérvári
székesegyházban. Tamás József szentbeszédében emlékeztetett, hogy generációjuk a kommunizmus elnyomása alatt nõtt
fel és választotta a papi hivatást. Felszentelésük után vállalniuk kellett a megfigyelések, le-, illetve kihallgatások keresztjét. Késõbb láthatták e politikai rendszer hirtelen összeomlását, amely nagy
reményt keltett bennük, aztán mégsem
hozta meg azt, amit szerettek volna.
Bábel Balázs érsek
a Délvidékre látogatott
A délvidéki Kúlán tett látogatást Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
április 13-án, hogy részt vegyen a helyi
magyar mûvelõdési központ 150 éves
jubileumi ünnepségén. A jubileumi
szentmise kezdetén Juhász György esperes-plébános köszöntötte Bábel Balázs érseket. A fõpásztor beszédében a
kultúra és anyanyelv fontosságáról, valamint az összefogásról beszélt. Az ember ismerhet kiválóan több idegen nyelvet, megélhet rengeteg kultúrát, de ha
veszélybe kerül, az anyanyelvén imádkozik – emelte ki. A szentmisét számos
kulturális program követte. A vendégek
között jelen voltak Kalocsa város önkormányzatának képviselõi is, mivel
Kalocsa és Kúla testvérvárosi kapcsolatban állnak egymással.
Édesanyák megáldása Munkácson

A Szent András-templom elnyerte a basilica minor címet (Fotó: Pázmaneum)
Jó Pásztor vasárnapján, április 22-én
ismét összegyûltek a magyar papok és
hívek, hogy részt vegyenek a felvidéki
magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozóján, a Komáromi Imanapon. Az
Apostoli Szentszék küldötte is jelen
volt a szentmisén, amelynek keretén belül felolvasták Ferenc pápa apostoli bulláját: a komáromi Szent András-templom elnyerte a basilica minor címet.
Magyar óvoda Kárpátalján
Magyar állami támogatással épülõ
görögkatolikus óvoda alapkövét tették le
április 3-án a kárpátaljai, magyar többségû Mátyfalván, ahol több mint hét évtizede ez lesz az elsõ magyar nyelvû oktatási-nevelési intézmény. Az alapkövet
Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ügyekért felelõs püspöki helynöke szentelte meg.
Az ünnepségen mondott beszédében

A Munkácsi Egyházmegyében több
mint tíz éve hagyomány, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén egyesével megáldják a gyermeket váró édesanyákat. Az áldást a hívek igényére kiterjesztették a kisgyermekes édesanyákra és
minden édesanyára is. Idén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Munkácson, a
székesegyházban Majnek Antal püspök
áldotta meg a jelenlévõ kismamákat, édesanyákat és családjaikat.
Az emberi „fajnemesítés” ellen
Az embriónak fogantatásától kezdve
kijár a minden emberi személyt megilletõ tisztelet. Nem lehet kísérleti anyagnak
tekinteni, tiszteletben kell tartani méltóságát. Georges Pontier marseille-i érsek,
a Francia Püspöki Konferencia elnöke
ezt hangsúlyozta Lourdes-ban, a bioetikáról rendezett plenáris ülésen. Az emberi lényt életének semmilyen szakaszában nem lehet úgy kezelni, hogy nem veszünk tudomást méltóságáról. Ha ezt
tennénk, akkor olyan társadalom felé haladnánk, amelyikben az eugenetika, a
fajnemesítés törvényes lenne, ahol a legkisebb fogyatékkal élõ személy fölöslegesnek érezné magát.
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TÍZÉVES A LONDONI SZENT ISTVÁN HÁZ
Püspöki mise és Sebestyén Márta-koncert a jubileum alkalmából

Tízéves az angliai magyarok egyik
legnagyobb központja, a Szent István
Ház. A nyugat-londoni Ealingben található, háromszintes ingatlan a maga 950
négyzetméterével, s ezen belül közel 300
négyzetméteres közösségi termével az
egyik legnagyobb „magyar tér” Angliában. A korábban iskolaként mûködõ ingatlant 2007 márciusában vette meg az
Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete (ARKME), amelyet még 1954ben alapítottak a kommunizmus elõl menekülõ magyar emigránsok. A Szent István Ház – egy átfogó felújítást követõen
– 2008 áprilisában nyitotta meg kapuit a
nagyközönség elõtt. A házban megrendezett programok ma már meghatározó
eseményei a londoni magyarok mindennapos életének.
Az április 15-én megrendezett jubileumi ünnepség keretében Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori
ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be hálaadó
ünnepi szentmisét a Szent János evangélista-plébániatemplomban. A szentmisén részt vett és koncelebrált Paul McAleenen segédpüspök a Westminsteri
Érsekség részérõl, aki Vincent Nichols
angol bíboros áldását közvetítette. Jelen
volt a szentmisén Gerard Quinn esperes-plébános, a templom plébánosa is.

A londoni magyarok ünnepe
Cserháti Ferenc püspök, aki a 10 évvel ezelõtt is jelen volt a Szent István
Ház átadásán és megáldásán, szentbeszédében minden magyar testvért emlékeztetett arra, hogy a Szent István
Ház mindig is hirdetni fogja azt az egységet, amely létrejön az Isten és a magyar gyermekei között. Magyarok
Nagyasszonya, Szûz Mária és Szent
István király, akik az Egyesület és a
Lelkészség fõvédõszentjei, mindig is,
mint egy mennyei híd, összekötik az
anyaországtól elszokott magyar gyermekeit.
A szentmise után az angliai magyar
diaszpóra tagjai számára adtak fogadást.
A megemlékezést és az ünnepséget Sebestyén Márta és Andrejszki Judit közös
esti koncertje zárta.
Csicsó János angliai fõlelkész

„MISECSÕDÜLET”
A DETROITI MAGYAR TEMPLOMBAN
Az esemény egy különleges templomlátogatási program, amelyet már öt éve
szerveznek meg minden évben Detroitban, részben azért, hogy szélesebb közönség is megismerkedjen az adott templom liturgikus hagyományaival, részben
pedig pénzgyûjtõ akció is a templom és közössége javára.
A metszõ szél és a jégesõ ellenére is kat pedig csak magyarul. Hangsúlyozta:
rengetegen vettek részt a misén és a hoz- a lényeg nem a létszám, hanem az, hogy
zá kapcsolódó rendezvényen, amelyen 1905 óta folyamatos Detroitban és kör jelen volt Donald F. Hanchon, Detroit nyékén a magyar jelenlét és az egyházi
segédpüspöke. Magyarországot Bencsik szolgálat.
A Szent Kereszt magyar egyházköz Zita chicagói fõkonzul képviselte.
Hanchon püspök, aki mandolint is séget 1905-ben hozták létre az akkor
vitt a szertartásra és azzal kísérte éne- még önálló – vagyis Detroithoz csak ké két, az MTI-nek telefonon azt mondta: sõbb kapcsolt – Delrayben, ahol a 19.
„különösen szívmelengetõ”, hogy mi- század végétõl négy hullámban teleped lyen sok önkéntes segítette az ese- tek le magyarok. A kéttornyú, majdnem
ményt, ez hozzájárul a hit és a közössé- bazilika nagyságú Szent Kereszt magyar
gek összetartozásának erõsítéséhez. katolikus templom alapkövét 1925-ben
Kincsként õrzött emlék, hogy 1974-ben szentelték fel. Az épület ma mûemléki
Mindszenty József prímás is megláto- védelem alatt áll.
(hirado.hu)
gatta a templomot, a látogatásról készült fényképeket szinte ereklyeként õrzik – hívta fel a figyelmet a püspök.
Kiss Barnabás ferences atya
arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
400-500 család jár rendszeresen
ebbe a templomba, de a támogatók köre még ennél is nagyobb.
„Még azok is támogatnak bennünket, akik pedig már elköltöztek Detroitból, illetve Michigan
államból” – tette hozzá. Elmondta, hogy vasárnaponként
két misét mutatnak be: az egyiket angolul és magyarul, a mási- Magyar fiatalok is részt vettek az eseményen

MAGYAR SZENTMISÉK
A LORETÓI KEGYHELYEN
Magyar nyelvû szentmisét mutattak
be április 22-én a loretói bazilika altemplomában. A szentmisén megemlékeztek
annak tizedik évfordulójáról, hogy az
Olaszországban élõ magyarok évente két
alkalommal találkoznak a kegyhelyen.
Az évfordulóra készült egy füzet,
amely bemutatja a közösség elmúlt tíz
évét. Németh László Imre olaszországi
magyar fõlelkész beszédében elmondta,
hogy az elsõ szentmisén öten voltak, az
utóbbi években 40–50-en járnak a szentmisére.

A szentmisén megemlékeztek azokról, akiknek köszönhetõen elkezdõdtek
a találkozók, és imádkoztak azért,
hogy a jubileumi szentmise és testvéri
összejövetel adjon erõt ahhoz, hogy
közösen dolgozzanak a helyi magyar
közösség jövõjéért.
A szertartást követõen a résztvevõk
Porkoláb Andrea szervezésében vacsorára gyûltek össze a közeli San Serafino-házban. Az évforduló alkalmából torta is került az asztalra.
Németh László Imre

