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Harmincnégy évig nem mondhatta el, nem írhatta meg senki nyilvánosan
mindazt, amit számára a forradalom és szabadságharc jelentett. Legfeljebb csa-
ládi körben vehették elõ az emlékeket, mondhatták el élményeiket. Egy ember-
öltõ pedig túl hosszú kényszerû csend ahhoz, hogy kialakuljon a nemzeti köztu-
dat és az események tudományos feldolgozása is eljusson bizonyos szintig.

Így 1990 után sokan még azt sem tud-
ták, mit ünneplünk október 23-án. Rá-
adásul a börtönviselt túlélõk megnyomo-
rított éveik alatt kialakították a maguk
emlékvilágát. Idõs korukra ragaszkodtak
ehhez, és azt várták, hogy gyors kárpót-
lás, érvényesülés lesz a jutalmuk. Az or-
szág azonban már más bajokkal, felada-
tokkal volt kénytelen szembenézni. Azt
is meg kellett tapasztalni, hogy aki a ba-
rikádokon kockára tette életét, a nehéz
börtönévek után ritkán válik alkalmassá
a sok szakértelmet kívánó társadalmi,
politikai irányító szerepre.

Nem tett jót 1956 igazságai felfedezé-
sének, hogy a szabadság éveiben bizony
számos és sokszor egymással vetélkedõ
szabadságharcos csoport, szövetség val-
lotta magát a forradalom és szabadság-
harc igazságai igazi letéteményesének.

Aztán lassan elcsendesedett a vita, az
egykori tiszteletre méltó harcosok meg-
öregedtek, sokan el is költöztek már e vi-
lágból. De most sem jutottunk közelebb
1956 igazságaihoz. Megszólaltak azok,
akik meglepõ „leleplezésekkel” kíván-
ták felkelteni az érdeklõdést.

Az egyik ilyen terjedõ állítás, hogy a
forradalom egyáltalán nem volt spontán
magyar akció, hanem a Szovjetunióban
tervezték meg, onnan robbantották ki,
hogy aztán leverhessék és így szilárdít-
hassák meg uralmukat. Azzal próbálják
igazolni ezt az állítást, hogy a Szovjet-
unió már jóval október 23. elõtt mozgó-
sította bizonyos katonai egységeit Ma-
gyarország irányába. Hát persze, hogy
mozgósított! Hiszen már 1956 elején a
szovjet kommunista párt XX. kong-

resszusán elhangzott leleplezõ Hrus-
csov-beszéd a sztálini idõkrõl Kelet-Eu-
rópa szerte megrendítette a diktatúrát.
Hiszen már nyáron eltávolították a szov-
jet vezetõk Rákosi Mátyást. Hiszen egy-
re szabadabb és leleplezõbb lett a ma-
gyarországi sajtó. Hiszen Lengyelor-
szágban népmozgalom távolította el az
addigi kommunista vezetõt, és hozta
vissza a korábban kegyvesztetté vált
Gomulkát. Ilyen körülmények között ne
mozgósítottak volna?

Ebbõl azonban semmiképp sem kö-
vetkeztethetünk arra, hogy a forradalmi
mozgalmakat a Szovjetunió robbantotta
ki. Az már közelebb áll az igazsághoz,
hogy a Rajk-perben is érintett magyar
pártértelmiség és a késõbb Nagy Im-
re-csoportnak nevezett pártellenzék szer-
vezkedett – nem a forradalomért, hanem
– Nagy Imre hatalomba történõ vissza-
helyezéséért. Arra azonban nem számí-
tottak, hogy országos forradalomba tor-
kollik az a tüntetés, amelyet õk szervez-
tek a lengyel mozgalommal való szolida-
ritás kifejezésére.

Akik ott voltak a felvonuláson a Bem-
szobornál és aztán a Kossuth Lajos téren,
és fogyatkozó számban még közöttünk él-
nek, azok tudják, hogy már ezen a felvonu-
láson felhangzott a legendás „Ruszkik ha-
za!” jelszó, és azt is, hogy Nagy Imre „Elv-
társak” megszólításával hogyan vesztette
el szempillantás alatt népszerûségét: „Nin-
csen elvtárs”. Amikor azonban azonosult a
szabadságharccal, illetve a nemzetével, s
hû maradt hozzá a haláltól sem visszariad-
va, akkor lett csak vezetõvé.

Boldog Mór pécsi püspökrõl nem ír-
tak legendát, vagy ha igen, az sajnos
nem maradt ránk. Az egyéb irodalmi
emlékekben szétszórva található ada-
tokból mégis kirajzolódik elõttünk a
szent életû püspök alakja.

A hagyomány szerint magyar szülõk-
tõl született 1000 körül. Saját megjegy-
zése szerint – ezt Szent András és Bene-
dek legendájában olvashatjuk – István
király uralkodása elején iskolás gyer-
mek volt Szent Márton hegyén, a mai
Pannonhalmán. 1030 körül a Szent
Hegy kolostorának apátja volt, s ebben
az idõben történhetett a király és Szent
Imre nevezetes látogatása, mely után
1036-ban a király akarata kiszólította õt
a kolostor csendjébõl, és a pécsi püs-
pökség élére állította.

Az 1046-ban történt lázadáskor,
amely Szent Gellért és több püspök ha-
lálát is okozta, Mórnak nem esett bán-
tódása. Egyike volt a három püspök-
nek, akik Endrét Székesfehérvárott
megkoronázták. 1055-ben tanúként
aláírta a nevezetes tihanyi alapítóleve-
let, mellyel I. Endre újabb bencés apát-
ságot hívott életre. 1064 húsvétján püs-
pöki székvárosa nevezetes esemény
színhelye lett: a hercegek kibékülése
után Géza személyesen helyezte a ko-
ronát Salamon fejére, Mór püspök pe-
dig Salamonnak ajándékozta András
remete ciliciumának egy darabját.
Nem sokkal ezután, elsõ magyar író-
ként – természetesen latinul – megírta
a két szent remete, András és Benedek
életét. 1070 körül halt meg, valószínû-
leg Pécsett.

Emberemlékezetet meghaladó, fo-
lyamatos tiszteletét a Szentszék 1848.
július 22-én hivatalosan is megállapí-
totta. Ez a pápai jóváhagyás vetette meg
Boldog Mór újkori tiszteletének alapját.
Egy év múlva a püspök körlevélben je-
lentette be: „IX. Piusz pápa Mórnak, a
11. századi pécsi püspöknek nyilvános
tiszteletét elrendelte és életbe léptette.
Boldog Mór hitvalló és püspök egyházi
ünnepét évente az egész pécsi egyház-
megyében a szerzetes templomokban is
szentmisével és zsolozsmával október
negyedik vasárnapján kell megülni.”
Az ünnepet késõbb, 1913-ban október
25-re rögzítették.

Szentek élete

Boldog Mór pécsi püspök
Ünnepe: október 25.

A Z É L E T A D T A
K Ü L D E T É S
J E G Y É B E N

„A fiatalokkal együtt vigyük az
Evangéliumot mindenkinek” címmel
jelent meg május 19-én Ferenc pápa
missziós világnapra írt üzenete. A
missziós világnapot idén október
21-én ünnepeljük.

A fiatalokon keresztül az egész Egy-
házhoz szóló dokumentum az ember éle-
tét magát tekinti küldetésnek, mely
Krisztust hirdeti a mai föld új digitális
határaiig, személyes tanúságtétellel, a
szeretet erejével. Ebben a közös külde-
tésben különös szerep hárul a fiatalokra,
akik a megelõzõ generációk örökségét a
maguk lelkesedésével viszik el a Krisztus
ismeretét nélkülözõ embereknek.

A pünkösd vigíliáján megjelent pápai
dokumentum a fiatalokhoz fordul: „Cari
giovani! Kedves Fiatalok” – kezdõdik a
pápa üzenete. Rajtuk keresztül akarja a
pápa bevonni az összes keresztényt az
Egyház egyetemes küldetésébe. Teszi
ezt azzal a meggyõzõdéssel, melynek je-
gyében a keresztény hit mindig fiatal
marad akkor, ha megnyílik a misszió-
nak. „A misszió megfiatalítja a hitet” –
idézte a fiatalokat annyira szeretõ Szent
II. János Pál pápa Redemptoris missio
enciklikáját. Az õszi ifjúsági püspöki
szinódus jó lehetõséget kínál arra, hogy
a hit fényénél jobban megértsék azt,
amit az Úr akar mondani a fiataloknak
és rajtuk keresztül az egész keresztény
közösségnek.

Minden embernek missziós küldetése
van, ez az értelme annak, hogy a földön
élünk – szögezi le a pápa üzenete elején.
Isten egyszerre magához vonz bennünket
és küld is. Ennek a szeretetnek a bensõ
erejét, mely jövõt ígér, és mindinkább
elõre küld az úton, leginkább a fiatalok
érzik meg. A pápa személyes hangon idé-
zi fel saját fiatalságát, annak nehézségeit
és kihívásait, de annak a jobb jövõbe te-
kintõ reménységeit is. Létezésünk puszta
ténye megsejteti velünk, hogy egy sajátos
kezdeményezés megelõz és létben tart
bennünket. El kell ezen gondolkodni
mindenkinek: „Én egy küldetés vagyok
ezen a földön és ezért vagyok a világ-
ban” – utalt Ferenc pápa Evangelii Gau-
dium kezdetû apostoli buzdítására.

A dokumentum második pontjában az
út és igazság krisztusi Evangéliumát
hirdetõ Egyházra utalt a pápa. Ennek
teljes megértéséhez ajánlja a fiatalok-
nak, hogy bátran hagyatkozzanak Krisz-
tusra és az Egyházára, mert bennünk ta-
lálják meg azt a kincset, mely megtölti
az életet. Itt is saját tapasztalatára hi-
vatkozott: „Sok szenvedést láttam, sok
eltorzult arcú szegény embertestvére-
met, mégis, annak, aki Jézus oldalán
áll, a rossz egy olyan provokáció, mely
mind nagyobb szeretetre indít”. Krisz-
tus keresztjébõl tanuljuk meg önmagunk
átadásának isteni logikáját. Gondolat-
menete végén Ferenc pápa arra utalt,
hogy a szentek iskolájában Isten tágas
horizontjai nyílnak meg, melyben ezt a
kérdést kell felvetni: „Mit tenne Krisz-
tus az én helyemben?”

Cserháti Ferenc püspök Stockholmba látogatott, ahol Szent István király ün-
nepe alkalmából szentmisét mutatott be a magyar katolikus közösség tagjaival.

A Svédország fõvárosában élõ magya-
rok katolikus közösség augusztus 26-án,
vasárnap emlékezett meg államalapító
Szent István királyunkról. Meghívásukra
a stockholmi katolikus székesegyházban
– a Domkyrka Stockholmban – ünnepi
szentmisét mutatott be és szentbeszédet
mondott Cserháti Ferenc, a külföldi ma-
gyarok lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök.

Szentbeszédében Cserháti
Ferenc hangsúlyozta, hogy
Szent István király intelmei,
szellemi hagyatéka nemcsak
Imre fiának, hanem minden
magyarnak öröksége. Nem
csupán tanítás, hanem szemé-
lyes tanúságtétel, életforma ez
a keresztény értékek mentén.
Felismerve, hogy Jézus Krisz-
tus az út, az igazság és az élet,
elsõ királyunk saját életével
Krisztus tanításaira hangolód-
va az országát is ezen az úton

vezette. Szent királyunk Krisztusra, az
örök, szilárd szegletkõre helyezte nem-
zetünk alapjait is, ami által biztosította
az egységes nemzet és kultúra jövõjét.
Nekünk ugyanígy erre a sziklára kell ala-
poznunk saját életünket. Szent István
Krisztus szeretetére tanít minket otthon
és itt, Stockholmban is. Tiszteletével
Krisztus követésére vagyunk hivatottak.

H Û S É G I S T E N É S N E M Z E T I R Á N T
Szent István ünnepe Stockholmban

Cserháti püspök a stockholmi magyarokkal(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 7. oldalon)
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A IV. századi kereszténység vitái nemcsak a dogmatörténetre tartoznak, de a
kor politikatörténetének is részei. Ariusz és Alexandrosz püspök vitájának ered-
ményeként igen megnövekedett az alexandriai püspökök joghatósága. A vérta-
núk korában a császári jog és az egyházi jog összeütközését is észre kell ven-
nünk. A császárság egyházellenes harcának jogi formát adott, ez eredményezte
a keresztényüldözéseket. A II. századtól kezdve a keresztény értelmiség kezde-
ményezte a kérdések feltevését, és egyre nagyobb mértékben kényszerítette rá a
pogányságra saját szemléletét.

Az újplatonizmus történelmileg egy
védekezõ magatartás, így akarta a görög
filozófia magát megmenteni a keresz-
ténységtõl. Szent Vazul és a két szent
Gergely nemcsak a niceai dogma értel-
mezõi, de a klasszikus görög mûveltség
feldolgozói is, akik mindazt, ami a po-
gány formákból átvehetõ, átveszik és
magukévá teszik. A felsorolt néhány
szempont is mutatja, hogy az egyháztör-
ténelemnek helyenként és idõnként túl
kell lépnie saját határain, nem maradhat
meg a szorosan vett egyháztörténelem-
nél, mert különben nem tudja értelmezni
az eseményeket.

Az egyháztörténelem nemcsak leírás,
hanem tudomány is, mert tárgya, az Egy-
ház, mint az emberek között mûködõ in-
tézmény, összefonódik az emberiség
sorsával. A kereszténység és az Egyház
nem szakítható ki az ókori világ egészé-
bõl, ahogyan a görög-római világ sem
szemlélhetõ helyesen, ha nem vesszük
tudomásul benne a kereszténységet,
mint történelmi tényezõt. Az egyháztör-
ténet-írást is egy nagy esemény, Nagy
Konstantin megtérése indította el.

A korábbi helyzetjelentéseket felvált-
ják az egyháztörténetek, amelyekben
szintén megtalálhatók a görög mûveltség
elemei. Az egyháztörténelemmel új mû-
faj jelent meg az irodalomtörténetben. A
történetírás az Egyházban nemzedékes
feladattá vált, a történetírók folytatták
egymás munkáit. Az elsõ keresztény tör-
ténetíró, Caesareai Euszebiosz alkotta
meg a mintát. Egyháztörténete korszak-
alkotó mû volt, az utókort szinte kötelez-
te a folytatásra. Az új egyháztörténé-
szeknek mind jobban figyelembe kellett
venniük a császárok történetét, a politika
történetét is. Ennyiben kénytelenek vol-
tak túllépni az Euszebiosz által megvont
határokat, ugyanakkor visszatértek
klasszikus mintáihoz.

A legsikeresebb mûnek tartható Eu-
szebiosz után Szókratészé. Világi keresz-
tény volt, konstantinápolyi jogász. Szók-
ratész Egyháztörténete a 305–439-ig ter-
jedõ korszakot dolgozza fel. Õ már nem
különíthette el egymástól az Egyház tör-
ténetét és a birodalom történetét. Mente-

getõdzik is miatta, hogy kénytelen az
uralkodók történetével is foglalkozni.

Írt egy Egyháztörténelmet Kürosz püs-
pöke, Theodorétosz is, 425-ig. Az Egy-
háztörténeten kívül Theodorétosz még
két történeti jellegû munkát írt: A szerze-
tesség története és Az eretnekségek törté-
nete címmel.

A konstantinápolyi pap, Szidei Phílip-
posz 434 és 439 között írta meg Keresz-
tény történelem címû mûvét, amely ere-
detileg harminchat könyvbõl állt.

Az egyháztörténetek mellett továbbra
is írják még a krónikákat, keresztények
és pogányok egyaránt. A krónika hálás
mûfaj volt a IV. században. Mentesítette
íróját az állásfoglalás kötelezettsége
alól. A krónika egyetlen rendezõ elve: az
idõbeli egymásutániság. A krónika tar-
talmazta a konzulok névsorát, a római
prefektusok listáját, világkrónikát, római
krónikát, közli a római püspökök névso-
rát, a vértanúk katalógusát.

A legkiemelkedõbb munkák közé tarto-
zik Sulpicius Severus († 420) Egyetemes
krónikája, melynek legértékesebb része az,
ahol saját kora eseményeirõl számol be.

A IV. századi keresztény irodalom
termékei a martirológiumok. Ezek az
összes ismert vértanúkat és szenteket tar-
talmazzák és jellemzik, pár sorban. A
legrégebbi martirológium 354-bõl való.
Vele egykorú a karthágói martirológi-
um. A leghosszabb a szír martirológium.
Az ókeresztény kor szentjeinek legtelje-
sebb névsorát tartalmazza a jeruzsálemi
martirologium. A római és más itáliai
városok martirológiumainak szövegeit
egyesítették benne, állandóan bõvítették
a V–VII. század során.

Az egyháztörténetek, krónikák mel-
lett a IV. században írni kezdik a szentek
életrajzát. Létrejön a keresztény iroda-
lomban a hagiográfia, a szentek életraj-
za. A keresztények által írt életrajzokban
nagy szerepet kap a beszélgetések, a lá-
tomások, csodák leírása. Részletesen
ecsetelik egy-egy szent kísértéseit, szen-
vedéseit. A hagiográfia a keresztény iro-
dalom egyre jobban kiszélesedõ folya-
mává válik. A keresztény szerzõk idõn-
ként szinte versenyre keltek a pogány

életrajzírókkal a csodák elbeszélésében.
Mintaszerû alkotássá vált Szent Atanáz-
nak Remete Szent Antal élete címû írása.
Egy ismeretlen szerzõ munkája A szerze-
tesek története Egyiptomban. Szent Ata-
náz mûvének nyugaton is nagy hatása
volt, sokan olvasták Az olvasók között
található Szent Ágoston is.

Az elsõ századokban a keresztények
gyûjtötték az apostolok, a nevesebb sze-
mélyek, püspökök, vértanúk, tanítók le-
veleit. A legjelentõsebb levélgyûjtemé-
nyek voltak: Antiochiai Szent Ignác leve-
lei, Órigenész, Szent Ciprián, Alexandri-
ai Dionüsziosz levelei (29). E levélgyûj-
temények a Nagy Konstantin elõtti kor
fontos dokumentumai.

Az elsõ egyetemes zsinat aktái nem ma-
radtak ránk, csak a zsinati hitvallás szöve-
ge és a zsinat által hozott húsz kánon.

Keleten a IV. század végén kezdték
összegyûjteni a zsinatok rendeleteit, ha-
tározatait. Nemcsak a Niceai Zsinatét,
hanem egyéb szinódusok kánonjait is.
Az elsõ latin nyelvû kánongyûjtemény I.
Gyula pápa (337–352) korában keletke-
zett. Tartalmazta a niceai kánonokat is,
de egyesítve az eredetileg is latinul szer-
kesztett szardikai kánonokkal.

Az ókeresztény korban írt útikönyvek
szorosan kapcsolódnak a szentek életé-
hez. Az egyes szent helyekrõl és a szentek
kultuszáról tájékoztatnak. A kereszté-
nyek nemcsak a szenteket tisztelték, de
felkeresték a helyeket is, ahol az egyes
szentek éltek, ahol a sírjuk volt. Elsõsor-
ban Palesztina lett a keresztény zarándo-
kok úticélja. Az elsõ zarándokok, akikrõl
tudomásunk van, két püspök és Órige-
nész. A IV. századtól kezdve tömegesen
keresik fel a keresztények Palesztinát. Az
utazásokról írt beszámolók telítettek élet-
rajzi és földrajzi elemekkel.

Bordeaux-tól Jeruzsálemig, majd Jeru-
zsálemtõl Rómán, Milánón át vezetõ út
állomásait sorolja fel egy 333-ban írt útle-
írás. Egyedülálló jelentõségû ezzel szem-
ben a galliai apátnõ, Aetheria beszámoló-
ja szentföldi zarándoklatáról Peregrinatio
ad loca sancta címmel. Aetheria 394-ben
járt a Szentföldön. Az apátnõ leírja benne
részletesen a nagyheti és húsvéti szertar-
tásokat, ahogyan azokat Jeruzsálemben
végezték. Sok adattal szolgál Palesztina
templomaira vonatkozóan is, fõként a
vértanúk sírjairól számol be.

Egy észak-afrikai fõ diakónus, Theo-
dosius, 530-ban írta munkáját a Szent-
földrõl. A vértanúk pártfogását kérte a
zarándokútjához az Itinerarium névtelen
szerzõje. A mû írója 570-ben tett utazást
Szíria, Mezopotámia, Palesztina szent
helyein néhány honfitársával együtt.

(Folytatjuk)
Gaál Jenõ SVD

H I T Ü N K K É R D É S E I
A keresztény hit védelmezõi (18.)

Az Istennek szenteltek küldetésé-
ért: hogy az Istennek szentelt férfiak
és nõk felébresszék magukban a misz-
sziós buzgóságot, és legyenek jelen a
szegények, a kirekesztettek és azok
között, akik nem tudják hallatni a
hangjukat.

Mindig igaz marad a régi mondás:
„Ahol szerzetesek vannak, ott öröm van”.
Arra vagyunk hivatottak, hogy megmu-
tassuk: Isten képes szívünket színig betöl-
teni örömmel, hogy már ne kelljen máshol
örömöket keresnünk. A közösségeinkben
megtapasztalt õszinte testvéri szeretet nö-
veli örömünket. Teljes odaadásunk,
mellyel szolgáljuk az Egyházat, a csalá-
dokat, a fiatalokat, az öregeket és a szegé-
nyeket, beteljesíti egész életünket.

Senki közületek ne legyen savanyú és
elégedetlen. Mint mindenki másnak, úgy
nektek, szerzeteseknek is vannak persze
csalódásai, betegségei és az öregséggel
járó elgyengülései. De ezek közepette is
képesek vagyunk megtalálni a „tökéletes
örömöt”, mert mindezekben felismerhet-
jük Krisztust, aki mindenben hasonló lett
hozzánk, és képesek leszünk örülni an-
nak, hogy hasonlóvá lettünk Krisztushoz,
aki az irántunk érzett szeretete miatt el-
fogadta a kereszthalál szenvedéseit.

Az Egyház nem propaganda által nö-
vekszik, hanem vonzás által. A szerzete-
sek száma nem ügyes hivatásébresztõ
programok által gyarapszik, hanem az-
által, hogy a fiatalok vonzónak éreznek
bennünket, mert látják, hogy tele va-
gyunk örömmel. Hasonlóképpen, az Is-
tennek szentelt emberek apostolkodása
sem a módszerektõl függ, hanem életük
ragyogásától, mely teljesen megmutatja
az Evangélium megélésének és Krisztus
követésének örömét és szépségét.

Számítok rátok, hogy fölébresztitek a
világot, hiszen az Istennek szentelt élet
prófétai hivatás. Legyetek próféták, akik
tanúskodnak Jézus földi életmódjáról. A
szerzeteseknek sohasem szabad feladni
prófétai hivatásukat.

A prófétákat Isten arra képesíti, hogy
korukat megvizsgálják, és a történéseket
értelmezzék. Olyanok, mint az éjszakát
vizsgáló õrszemek, akik megérzik a haj-
nal közeledtét. A próféták ismerik Istent,
és ismerik kortársaikat, kiket testvéreik-
nek tekintenek. Képesek a gonoszság és a
bûn felismerésére és kipellengérezésére.
Minthogy szabadok, ezért csak az Isten-
nek vannak elkötelezve, és nincs más ér-
dekük, mint az Isten érdekei. A próféták a
szegények és a hatalom nélküliek olda-
lán szoktak állni, mert tudják, hogy Isten
is ezek oldalán áll.

Remélem tehát, hogy olyan sajátos
helyeket fogtok teremteni, ahol az evan-
géliumi önátadás, testvériség, a külön-
bözõségek elfogadása és a kölcsönös
szeretet virágzik. Mindazokat a rendhá-
zakat, közösségeket, lelkiségi központo-
kat, iskolákat, kórházakat és családvédõ
intézményeket, melyek a ti karizmátok-
ból származó szeretetbõl és kreativitás-
ból születtek, továbbra is állandó kreati-
vitással fenn kell tartanotok. Legyenek
ezek a helyek egyre jobban az Evangéli-
um kovásza a társadalomban, legyenek
hegyre épült város, mely tanúskodik Jé-
zus szavainak igazságáról és erejérõl.

Néha talán, Illés és Jónás módjára, ti
is megérzitek a kísértést, hogy elszökje-
tek, és elhagyjátok a túlságosan nehéz-
nek és látszólag hatástalannak érzett
prófétaságot. A próféták azonban tudják,
hogy soha sincsenek egyedül. Úgy báto-
rít Isten titeket, mint Jeremiás prófétát:
„Ne félj tõlük, mert veled vagyok, hogy
megmentselek!” (Jer 1,8)

Ferenc pápának az Istennek szentelt
valamennyi személyhez intézett levele
nyomán

Nemeshegyi Péter SJ

A pápa üzenetében a fiatalokat arra
emlékeztette, hogy amikor kibontakoz-
nak az életben, akkor kapják a kereszt-
ségük jegyében a missziós küldetést.
Ehhez a küldetéshez vegyék át az idõ-
sek tapasztalatból vett bölcsességét,
ami tanúságtétel és bátorítás azok szá-
mára, akik megnyílnak a jövõ felé. A fi-
atalok friss ereje pedig támasz és re-
ménység az életútjuk végét járók szá-
mára. Ezáltal az életkorok különbözõ-
ségének együttléte révén az Egyház kül-
detése nemzedékek közötti hidakat épít,
melyben az Istenbe vetett hit és a fele-
baráti szeretet képezik a legmélyebb
egység alkotóelemeit.

A hit átadása az Egyház szíve, és ezt
a szeretet ragadós példájával lehet köz-
vetíteni, örömmel és lelkesedéssel –
ajánlja a pápai üzenet. A szeretet nem
ismer határokat, tágulni akar mindig, s
ehhez találkozókat, tanúságtételt és az
Evangélium hirdetését teremti meg

azok számára is, akik távol vannak a hit-
tõl, vagy éppen közömbösek, esetleg el-
lenségesek a hittel szemben. A Jézus
Evangéliuma és az Egyház szentségi je-
lenléte iránt idegen emberi, kulturális és
vallási környezet jelképezi ma azokat a
végsõ határokat, amirõl Jézus beszél,
amikor az apostolokat misszióba küldi.
Ezt nevezhetjük a mai „missio ad
gentes”-nek, vagyis a pogány népekhez
küldött missziónak. A legvigasztala-
nabb periféria a hit iránti közömbösség,
vagy éppen gyûlölet az élet isteni teljes-
ségével szemben.

Kedves fiatalok, a föld végsõ határai
számotokra könnyen elérhetõek az
internet felségvizein való szörfözéssel –
használja az üzenetben Ferenc pápa az
ifjúság nyelvét. A digitális világ keresz-
tül-kasul átjár bennünket, eltörli a hatá-
rokat és a távolságokat, megszünteti a
különbözõségeket. Szinte mindent kéz-
közelbe hoz. Mégis, legyen bár milliónyi
internetes kapcsolatunk, az életünknek
magának kell konkrétan belemerülnie a
valóságba. Ez pedig az önátadásban va-
lósul meg, az Úrtól vett hivatásban.

A missziós világnapi üzenet utolsó
gondolata a szeretet tanúságtételét járja
körül. A pápa köszönetet mond a különfé-
le egyházi közösségeknek, ahol élõ, sze-
mélyes találkozás születik Jézussal. Ezek
a plébániák, társulatok, mozgalmak, szer-
zetes közösségek a missziós szolgálat
megtestesítõi. Számos fiatal talál rá az ön-
kéntes missziós szolgálatban olyan for-
mára, amin keresztül a legkisebbeket
szolgálja, miközben emberi méltóságukat
ápolja és a szeretet örömérõl tesz tanúsá-
got. Ezek a idõleges missziós szolgálatok
egyúttal alkalmat teremtenek a saját hiva-
tás megkülönböztetésére. Fiatal szívek-
bõl született meg a Pápai Missziós Mû-
vek, hogy fenntartsa az Evangélium hir-
detését minden nép számára. Senki nem
olyan szegény, hogy ne tudna valamit ad-
ni másoknak, elsõként leginkább önma-
gát. Üzenetét Ferenc pápa azzal fejezte
be, hogy emlékeztette a fiatalokat az õszi
ifjúsági püspöki szinódusra, ami egy utó-
lagos alkalom lesz számukra, hogy mind-
inkább Krisztus szenvedélyes missziós
tanítványai legyenek.

Vatikáni Rádió

AZ ÉLET ADTA...
(Folytatás az 1. oldalról)
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A M A G Y A R O K R A G A S Z K O D N A K
T E M P L O M U K H O Z

Szent István király ünnepe Clevelandben

Az idei ünnepség egy kétnapos, nagyszabású fesztivál keretében valósult meg
az Ohio állambeli nagyvárosban augusztus 18–19-én. A gasztronómiai és népi
hagyományokat felelevenítõ rendezvényen közel kétezren vettek részt.

A Clevelandi Cserkész
Regõsök különféle tájegysé-
gek néptáncait adták elõ népvi-
seletben. Egész nap magyar
népzenével szolgált a helyi
Harmonia Zenekar. Este Lász-
ló Attila, majd az Üsztürü Ze-
nekar adott koncertet. A prog-
ram ezután szabadtéri táncház-
zal folytatódott. Szürkületkor a
város szimbólumának számító
ötvenkét emeletes Terminal To-
wert a magyar nemzeti színek-
kel világították meg, ezzel fejez-
ve ki a város tiszteletét a magyar
származású közösség ünnepe iránt.

Az elõesti szentmise fõcelebránsa a
Clevelandi Egyházmegye vikáriusa, Da-
niel Schlegel volt, aki homíliájában hang-
súlyozta, egy népnek olyan vezetõre van
szüksége, aki nemcsak politikai értelem-
ben sikeres, hanem akiben van alázat Is-
ten és felebarátai iránt. A szónok örömét
fejezte ki, hogy a magyarok ragaszkod-
nak templomukhoz, ahol anyanyelvükön
imádhatják az Istent.

A Szent István király tiszteletére be-
mutatott ünnepi szentmisét a Clevelandi
Egyházmegye fõpásztora, Perez J. Nel-
son püspök celebrálta. A templom meg-
telt ünneplõ magyarokkal. Külön öröm
volt, hogy idén a Szent Erzsébet magyar
templom híveivel együtt ünnepelhetett a
Szent Imre-templom közössége.

Nelson püspök kiemelte Szent István
példáját – méltatta mint világi vezetõt,

mint egyházszervezõt és mint édesapát,
aki kiváló nevelõ volt, hiszen egy szentet
nevelt a világegyháznak Imre herceg
személyében, akinek a tiszteletére szen-
telt templomban most együtt ünnepelhe-
tett a clevelandi magyar közösség.

Személyes és közvetlen hangvételû
szentbeszédében a fõpásztor biztatta az
ünneplõ magyarokat, hogy õrizzék meg
hitüket. Úgy fogalmazott, kenyértörésre
jövünk össze vasárnapról vasárnapra; a
kenyér pedig maga Jézus Krisztus. Majd
kitért arra is, hogy mennyire szép és
megható hagyomány az új kenyér meg-
áldása. E megáldást személyesen végez-
te a püspök, és az egyik óriási kenyeret õ
maga szeletelte fel.

Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.
Mezei András,

a clevelandi Szent Imre- és
Szent Erzsébet-templomok plébánosa

Clevelandben is megáldották az új kenyeret

K Ö Z Ö S S É G É P Í T É S
A Z É L E T K U L T Ú R Á J Á N A K J E G Y É B E N

Szent István ünnepe Pozsonyban

Szlovákiában nem állami ünnep augusztus 20-a, de a pozsonyi és környékbeli
magyar közösségek évek óta közös ünnepi szentmisén emlékeznek Szent István
királyra a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban. A pozsonyi magyarok
Szent István-ünnepén idén is sokan vettek részt.

Az ünnepi szentmise központi gondo-
lata a közösségépítés, a jó megtartása és a
gonosz elvetése volt, ezért a szentmisét
azokért ajánlották fel, akik szívükön vise-
lik a szûkebb és tágabb család, a nemzet
és az egész keresztény közösség sorsát,
jövõjét. „Azokért imádkozunk, akik sokat
tesznek azért, hogy ma is magyar keresz-
tényként ünnepelhetünk – mondta a
szentmise bevezetõ részében Molnár Ta-
más, a pozsonyi magyar katolikusok lel-
kipásztora. Ez azonban szent királyunk
elõrelátása nélkül nem volna lehetséges.
Ezer év távlatából is eligazítást nyújtanak
intelmei: járjunk egyenes úton, az igaz út
az Isten és a bölcsesség útja.”

A szent király nem köntörfalazott.
Egyenesen, már-már nyersen fogalma-
zott, gondolatai azonban mégis üdítõen
hatnak napjaink meghasonult valóságá-
ban, amikor semmi sem az, aminek lát-
szik. Minden ember eljuthat oda, hogy
ebbõl elég, változtatni akar eddigi életén.
Molnár Tamás homíliájában arra kereste
a választ, hogy mit üzen a ma emberének
a Szent Jobb. Mit tesz, mit tehet az em-
ber a kezével? Imára kulcsolhatja, vagy-
is Isten felé fordulhat, s kell hogy Isten
felé forduljon; odanyújthatja a másik
embernek – lehet ez egy baráti kézfogás,
lehet ez a békülésre nyújtott jobb, lehet
ez segítséget nyújtó kéz, adakozó kéz, si-
mogató kéz. Vagyis az istenszeretet mel-
lett a helyes emberszeretet is feladatunk.
Házasságkötések alkalmával a meny-
asszony és a võlegény a szertartás kere-
tében jobb kezüket a feszületre helyezve
tesznek esküt házassági ígéreteik meg-
tartására. Ugyanebben a szertartásban
egymás kezét is megfogják, összekötik
életüket. Majd pedig a házasságban szü-
letett gyermekeik kezét fogják. Ugyan-
csak kezet kell nyújtani egy idõsnek, be-
tegnek, aki már segítségre szorul. Õk is a
család gondoskodó szeretetére vágynak,
megérdemlik azt.

A kéz olykor felemelve megálljt paran-
csol. Nem nõhet egy gyerek például a szü-
lei fölé, nem engedhetjük meg, hogy olyan
iskoláink legyenek, ahol mindig csak a

gyereknek lehet igaza. Az a szülõ, aki a pe-
dagógusi tekintélyt aláássa gyermeke
elõtt, biztos lehet abban, hogy az õ szülõi
tekintélye sem lesz hosszú távú gyermeke
szemében – hangsúlyozta Molnár Tamás.

Mit tesz még egy uralkodói kéz? Tör-
vényeket ír alá. Szent István törvényei,
intézkedései, intelmei bölcs kormányzá-
sára utalnak. Ezt a bölcsességet kívánjuk
a ma hatalmon lévõknek, a mai társada-
lom vezetõinek is. Bölcsen kormányoz-
va ahhoz adják kézjegyüket, amellett
döntsenek, ahhoz kössék lelkiismeretü-
ket, ami nem ellenkezik Isten parancsai-
val. Ne akarjon az ember Istent játszani.
Nem lehet az ember az élet ura, Isten
ajándéka az emberi élet, Isten teremt az
embernek a semmibõl halhatatlan lelket.
Isten alkotta meg az embert férfinak és
nõnek. Egy politikus, egy vezetõ, de egy
választópolgár is csak amellett dönthet,
ami az élet kultúráját hirdeti. Nem avat-
kozhat be az ember önkényesen a termé-
szet rendjébe. Az ember férfi vagy nõ, a
házasság egy férfi és egy nõ életszövet-
sége, a gyermekekkel együtt, akik a szü-
lõk, az édesapa és édesanya szeretetébõl
megfoganva az õ gondos nevelésükre
vannak bízva, együtt alkotják a családot.
Az idõs és beteg családtag is a család
tagja. Nem lehet szó úgymond kegyes
halálról, eutanáziáról, ami lényegében
kegyetlen szembefordulás az élet min-
denkori Urával, a Teremtõvel. Az embe-
ri életnek a megfoganás pillanatától
kezdve a természetes halálig tisztelet és
védelem jár – hívta fel a figyelmet a lel-
kipásztor.

Végül Molnár Tamás arra biztatta a
híveket, hogy imára kulcsolva kezeiket a
Szent Jobbra feltekintve határozzák el,
hogy hitükért, családjaikért, kultúráju-
kért még tudatosabban dolgoznak. „Ha
Szent István király közömbös lett volna
akár hite, akár népe és családja iránt,
akár a magyarság szellemi értékeivel
szemben, ma nem tudnánk õt ünnepelni.
Nem lehetne példaképünk, s tán nem
lenne égi közbenjárónk sem.”

Pozsonyikatolikusok.sk

„MA IS TANÍT BENNÜNKET IMÁDKOZNI”
Elsõ szent királyunkra emlékeztek Londonban

Idén is összegyûltek szeptember 2-án a Londonban élõ és dolgozó magyarok,
hogy együtt ünnepeljék Szent István király napját a brit fõvárosban, a brentfor-
di Szent János-templomban.

A szentmisén részt vettek az
Angliai Római Katolikus Magya-
rok Egyesületének (ARKME) ve-
zetõi; Pátkai Róbert nyugalmazott
evangélikus püspök; Salánki Ist-
ván, a londoni magyar református
gyülekezet lelkésze; Gyombolai
Zsófia, a londoni magyar nagykö-
vetség diaszpóráért felelõs titkára;
Norton Éva, a Magyarok Angliai
Országos Szövetségének elnöke;
gróf Hadik András és a londoni
magyar cserkészek. A zenei szol-
gálatot Korpos Attila látta el.

„Szent István király, államalapító és
a kereszténység védelmezõje és terjesz-
tõje a tanításával és a példájával ma is
buzdít és bátorít bennünket, akik távol
élünk az óhazától, hogy ne feledjük: az
Istenbe vetett hit, a Katolikus Egyház
szeretete, a Szûzanya tisztelete kell
hogy kísérje a mindennapi életünket. Õ
ma is tanít bennünket imádkozni, tanít a
család- és a felebaráti szeretetre. Lássuk
meg a legnehezebb megpróbáltatások-
ban is az Isten akaratát, úgy, ahogy tette

ezt Szent István királyunk is” – mondta
homíliájában Csicsó János angliai ma-
gyar fõlelkész.

A szentmise befejezõ áldása elõtt
megáldották az új kenyeret, majd átadták
a Szent István-díjakat. Idén Závody Al-
bin és Muzslai Ildikó kapták a kitünte-
tést. A szertartást követõen a Szent Ist-
ván Házban folytatódott az ünneplés.

Miasszonyunk Londoni
Magyar Római Katolikus Lelkészség

(Fotó: Szabó Ádám)

A Z Ö R Ö K K É V A L Ó S Á G B A N
G O N D O L K O D O T T

Szent István királyt ünnepelték a bécsi dómban

Több száz magyarországi és Kárpát-medencei zarándok ünnepelte együtt
Szent István királyt augusztus 25-én a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi szent-
misét ez alkalommal Molnár Ottó pápai prelátus celebrálta.

Az idei ünnepen félszáz ön-
kéntes vett részt a szervezésben –
számolt be Simon Ferenc esperes,
az ausztriai magyar katolikusok
fõlelkésze, aki számára a békérõl
is szólt a Szent István-ünnep: „A
népviseletbe öltözött zarándoko-
kat az esõ sem rettentette el: már a
szentmise kezdete elõtt hosszú
sorban várakoztak, hogy ünnepi
menetük beléphessen a székes-
egyházba.”

A dómban a Kárpát-medence
minden tájáról érkezett zarándo-
kok és mûvészeti, hagyományõr-
zõ csoportok tagjai foglaltak helyet. A
szertartáson jelen volt Hollós József, a
Központi Szövetség elnöke, valamint
Smuk András, az „Europa”-Club elnöke
és Nagy Andor új bécsi magyar nagykö-
vet is, aki néhány napja érkezett az oszt-
rák fõvárosba.

A szertartás fõcelebránsa Molnár Ot-
tó pápai prelátus, grazi magyar plébá-
nos volt. Szentbeszédében többek kö-
zött kiemelte: Szent István mûve egy-
szerre volt új és más. Nem egyszerûen a
régi megreformálásáról volt szó: merõ-
ben új is született. Szent István miatt
Európa nem csak befogadta a magyaro-
kat, de kedvelt, tisztelt, sõt fontos néppé
vált a magyar a kontinensen – tette hoz-
zá a prelátus.

Szent István nem évszázadokban
gondolkozott, hanem az örökkévaló-
ságban. Nem csak a Kárpát-medencé-
ben akart berendezkedni. Nem politi-
kus volt, hanem Isten ajándéka –
mondta Molnár Ottó.

A szertartáson felszólalt Nagy Andor
bécsi magyar nagykövet is, aki ezen az
eseményen találkozott elõször hivatalo-
san az ausztriai magyarokkal.

A szentmise végén a hagyományok-
nak megfelelõen kenyér-, termény- és
boráldásra került sor, majd Szent István
király ereklyéjét díszmenetben vitték a
dóm máriapócsi oltára elé, ahol hódolat-
ra kihelyezték.

Ezután a székesegyház mögötti téren
adtak ízelítõt hagyományaikból és mû-
vészetükbõl a Kárpát-medence tájairól
érkezett csoportok. A bemutatók sok
osztrák és külföldi járókelõ érdeklõdését
is felkeltették, az énekesek és táncosok
körül az esõ ellenére is kisebb tömeg ala-
kult ki Bécs belvárosában.

2019-ben Hortobágyi T. Cirill OSB
pannonhalmi fõapát, a Magyar Bencés
Kongregáció prézes apátja lesz a Szent
István-ünnep fõcelebránsa – jelentette be
Simon Ferenc esperes.

Volksgruppen.orf.at

Magyar ünnep a Szent János-templomban

Ízelítõ a magyar hagyományokból
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Gyerekeknek

A TÖRÖKVERÕ SZENT
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án

Magyarországon és világszerte minden-
hol, ahol magyarok élnek, megemléke-
zünk az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hõseirõl, áldozatairól. A nagyvilág-
ban élõ magyarság egy része is azokban a
bõ hat évtizeddel ezelõtti a napokban, he-
tekben kelt útra, és lelt új hazára Nyuga-
ton. Lehet, hogy éppen a Te nagyszüleid is
ekkor találtak új otthonra, távol a Kár-
pát-medencétõl? Ha így van, biztosan so-
kat tudnának mesélni azokról az idõkrõl...

Egyházunk ezen a napon egy másik
magyar kötõdésû, olasz származású
szentet, mondhatnánk: „tiszteletbeli ma-
gyart” ünnepel. Pontosan ötszáz évvel a
magyar forradalom elõtt, 1456. október
23-án hunyt el a török felett aratott nagy
nándorfehérvári diadal egyik fõ letéte-
ményese: Kapisztrán Szent János.
Dél-Itáliában született, életének jelentõs
részét hazájában töltötte. Akkor került
Magyarországra, amikor az akkori pápa,
III. Callixtus keresztes hadjáratot hirde-
tett az Európát fenyegetõ, egyre erõsödõ
török terjeszkedés visszaszorítására. A
keresztes hadak élére Hunyadi János
(Mátyás királyunk édesapja) és Kapisz-
trán János állt. Talán nem is gondolnád,
hogy az olasz szerzetes, prédikátor ekkor
már hetvenéves volt!

Fennmaradt egy lelkesítõ beszéde,
ahogy a keresztes katonákat tüzelte a
török elleni harc során: „Ne nyújtsátok
ki kezeteket rablott jószág után, hanem
szálljatok szembe Krisztus keresztjé-
nek ellenségeivel. Ûzzétek el õket, ne
engedjétek, hogy a kereszténységet le-
gyûrjék. Könnyen legyõznek minket,
ha csak zsákmány után járunk; lever-
nek minket a törökök, ha zsákmányért
üldözzük õket. Harcoljatok vitézül
Krisztusért, és meglátjátok, hogy Isten
áldása lesz rajtatok! Ha õket legyõz-
zük, mindaz, amit ellenünk idehordtak,
a birtokunkba kerül. Legyetek bátrak a
harcban, küzdjetek meg az õsi kígyó-
val, és megnyeritek az örök boldogsá-
got! Gyónjátok meg bûneiteket, és a ró-
mai pápa teljes bûnbocsánatot ad nek-
tek! Ó, fiaim, ó, legkedvesebb magyar-
jaim, ó ti szegények! Fel a csatára a tö-
rök ellen!!!”

Amikor a dicsõséges nándorfehér-
vári gyõzelem híre Rómába ért, a pápa
örök emlékezetül szokássá tette a déli
harangszót.

A nagy gyõzelem azonban nagy áldo-
zatokkal is járt: három héttel késõbb
meghalt Hunyadi János, és október vé-
gén elhunyt Kapisztrán János is.

Kovács Péter

N É M E T P Ü S P Ö K I D O K U M E N T U M
A LELKIPÁSZTORI ELLÁTÁSRÓL

A német püspöki konferencia augusz-
tus 18-án nyilatkozatot tett közzé a vész-
helyzetekben végzett pasztorációról, kon-
krétan megjelölve, mi a gyakorlati teendõ
betegség vagy szerencsétlenség következ-
tében beállt hirtelen halál esetén – tájékoz-
tat a SIR olasz katolikus hírügynökség.

A ’90-es években a segélyszolgálatok,
a tûzoltók és a rendfenntartó erõk egyre
inkább törekedtek arra, hogy kapcsolatot
létesítsenek a lelkipásztorkodásban tevé-
kenykedõkkel, hogy tájékoztassák õket és
összehangolják a hirtelen gyásszal sújtott
családok megsegítését. Ezekbõl a kapcso-
latokból fejlõdtek ki a katolikus és protes-
táns segélynyújtó hálózatok, megfelelõen
képzett munkatársakkal.

A vészhelyzetekben nyújtott katoli-
kus segítségre vonatkozó új dokumen-
tum tartalmaz teológiai, lelkipásztori és
gyakorlati szempontokat: önmagában
véve a vészhelyzetben nyújtott sürgõs-
ségi tanácsadás beleilleszkedik a „vál-
ságkezelés” fogalmába. Az új nyilatko-
zat hat fejezetében rámutatnak a vész-
helyzetben végzett pasztoráció külön-
bözõ kihívásaira, mint a válsághelyzet-
ben szükséges tanácsadás, a lelkipász-
tori segítségnyújtás területei, a gyász
feldolgozását segítõ emberi és tudomá-
nyos alapelvek, Isten szavának felhasz-
nálása mint a spirituális és lelkipásztori
támasz eszköze.

VR

„ K E R E S D A B É K É T
É S J Á R J A N Y O M Á B A N ”

Nemzetközi Ministráns Zarándoklat Rómában

Rómában rendezték meg július 30. és augusztus 3. között a XII. Nemzetközi
Ministráns Zarándoklatot. Több mint 60 ezer 13–23 év közötti ministráns ké-
szült a pápával való nagy találkozásra július 31-én, kedden este a Szent Péter té-
ren. Ez volt a nemzetközi zarándoklat csúcspontja. A rendezvény mottója egy
zsoltáridézet (34,15): „Keresd a békét és járj a nyomában”.

Tizenkilenc országból ér-
keztek a fiatalok a XII. Nem-
zetközi Ministráns Zarándok-
latra, 50 ezer ministráns Né-
metországból Stefan Oster
püspök, a német püspöki kon-
ferencia ifjúsági bizottságá-
nak elnöke vezetésével. Jelen
voltak fiatalok továbbá Belgi-
umból, Franciaországból, Nagy-
Britanniából, Horvátország-
ból, Luxemburgból, Ausztriá-
ból, Portugáliából, Romániá-
ból, Oroszországból, Svájc-
ból, Szerbiából, Szlovákiá-
ból, Csehországból, Ukrajnából, az Egye-
sült Államokból.

Ferenc pápa és a ministránsok találko-
zójára Loyolai Szent Ignác liturgikus
emléknapján került sor. Az esemény elõ-
remutat az õszi püspöki szinódus felé,
amelyen a fiatalok és a hivatásgondozás
témájával foglalkoznak. Továbbá a ren-
dezvény elõretekint a 2019-es panama-
városi Ifjúsági Világtalálkozó felé is.

A XII. Nemzetközi Ministráns Zarán-
doklat központi eseményén, Ferenc pápa
és a fiatalok találkozóján Német László,
nagybecskereki püspök, a Nemzetközi
Ministráns Szövetség és a Nemzetközi
Ministráns Zarándoklat elnöke köszön-
tötte a pápát, majd három ministráns át-
adta a Szentatyának a zarándoklat hiva-
talos nyakkendõjét és karkötõjét a kitû-
zõkkel. Német László beszédét közlünk
részleteket az alábbiakban:

Szentatya, nagy öröm számunkra,
hogy itt, Rómában találkozunk Önnel.
Köszönjük, hogy ma, Szent Ignác, a Jé-
zus Társasága alapítójának liturgikus
napján fogadott minket.

Mi, a világ 19 országából érkezett
ministránsok, zarándokként jöttünk el
Rómába, hogy megéljük a minket határ-
talanul szeretõ Isten tapasztalatát, sze-
retetközösségben egymással és Önnel,
Szentatyánk. Zarándoklatunknak, az
Oltárszolgák 12. Nemzetközi zarándok-
latának mottója a következõ: „Keresd a
békét és járj a nyomában”. Ez mind-
annyiunk számára egy életre szóló fel-
adat. Önnel, itt Rómában jobban meg
akarjuk érteni és magunkévá tenni ezt
az életre szóló feladatot, hogy mindig
keressük a békét.

Ma, Európában, csaknem mindenütt
békében élünk. Nagyon gyakran úgy fo-
gadjuk el ezt a békés állapotot, mint egy
teljesen normális, szinte magától értetõ-
dõ tényt. És milyen szép lenne, ha a bé-
kés élet a világ minden részén ilyen ter-
mészetes lenne! Sajnos, békében élni, a

világ számos térségében, csak egy vágy,
egy mély sóvárgás.

Mindannyiunk szívében él ez a vágy
egy békés életre. Ez az elõfeltétele egy jó
és teljes életnek. Szeretnénk komolyan
venni ezt a béke iránti vágyat, amely szí-
vünkben és mások szívében él és szeret-
nénk bátran követni ezt a szándékunkat.
Ahhoz, hogy ezt tegyük, szükségünk van
nyílt szívekre, olyan szívekre, amelyek
értékelik a különbözõségeket, amelyek
szeretetteljesen találkoznak olyan embe-
rekkel, akik másmilyenek és másképpen
gondolkoznak. Itt, Rómában megpróbál-
juk gyakorolni annak a mûvészetét, hogy
szívünket bátran nyitva tartsuk a találko-
zók során, az imában, a közös játékban
és az Eucharisztiában, amelyben intenzí-
ven arra törekszünk, hogy megtapasztal-
juk Isten irántunk és minden ember iránti
végtelen szeretetét. Így itt, Rómában
akarjuk megtenni kis lépéseinket a világ
békéje felé.

A békét keresni kell, mert nincs min-
dig jelen. Úgy építjük a békét, ha nyílt
szívvel elkötelezzük magunkat felebará-
tunk érdekében. De ez nem könnyû, ezt
észre vesszük már a családban, az iskolá-
ban, a ministráns csoportokban, amikor
ki vagyunk téve a kísértéseknek, ame-
lyek elválasztanak felebarátunktól. De a
vágy fennáll. Arra kérem Szentatya,
hogy bátorítson bennünket, hogy több
helyet adjunk béke iránti vágyunknak fé-
lelmeink helyett.

Egy nyitott szív tapasztalatát akar-
juk magunkkal hazavinni: családunk-
ba, iskolánkba, barátainknak és roko-
nainknak, nem mindig egyszerû kör-
nyezetekbe. Szilárdan hisszük, hogy
békevágyunk kis köreinkbõl eljut az
egész társadalom széles rétegeibe. Vi-
lágunkat olyan hellyé akarjuk tenni,
ahol békésen és jól élhetünk együtt.
Mert egy ilyen világban Isten is szíve-
sen van otthon. (...)

Vatikáni Rádió

Felvidéki ministránsok Rómában

N E M V I S E L I A S Z I V Á R V Á N Y O S
K A R S Z A L A G O T A F O C I S T A

Mély hite és a keresztény értékrend-
del való ellentét miatt nem volt hajlandó
reklámozni az LMBTQ mozgalmakat
Josip Brekalo. A német Wolfsburg csa-
patának horvát bajnok és kupagyõztes
labdarúgójától azt kérték, hogy egy szi-
várványszínû karszalaggal álljon ki a ho-
moszexualitás elfogadása mellett, azon-
ban õ ezt visszautasította.

Hatalmas botrányt kavart Németor-
szágban, hogy a Vfl Wolfsburg horvát
klasszisa, Josip Brekalo megtagadta az
LMBTQ-t reklámozó szivárványszínû
karszalag viselését. A német csapat ve-
zetõsége úgy döntött, hogy egy reklám
keretében kiáll a homoszexualitást és
transzszexualitást hirdetõ mozgalmak
mellett. Fel is kérték a klub egyik legna-
gyobb sztárját, a húszéves Josip Breka-

lót, hogy pózoljon a szivárványszínû
karszalaggal, azonban nem várt választ
kaptak:

„Mélyen hívõ ember vagyok, aki na-
gyon vallásos családban nõtt fel. Elfoga-
dom, ha valaki más értékeket képvisel, de
nem hirdethetek, és nem viselhetek egy
olyan szimbólumot, amely nem egyezik a
keresztény világnézetemmel.” (…)

Josip Brekalo a horvát labdarúgás
egyik legnagyobb ígérete: végigjárta az
utánpótlás válogatottakat, 18 évesen már
bajnok és kupagyõztes volt, ekkor iga-
zolt Németországba. Az elmúlt egy év-
ben megkétszerezte piaci értékét, amely
most már 10 millió euró körül mozog,
aligha fogja sokáig megtartani õt a Vfl
Wolfsburg együttese.

(777.hu)

D O N B O S C O I F J Ú Ö N K É N T E S E I
N É M E T O R S Z Á G B A N

Ötvenegy 18 és 28 év közötti német
fiatal szeptemberben kezdi meg önkén-
tes szolgálatát, mint Don Bosco önkén-
tes a szalézi házakban világszerte.

Egy évig készültek az önkéntes
szolgálatra Benediktbeuernben és a
bonni Don Bosco misszióban, hogy
Albánia, Benin, Bolívia, Ghána, In-
dia, Kolumbia, Koszovó, Moldova,
Montenegró, Ruanda, Zambia és Togo
szalézi házaiban teljesítsenek önkén-
tes szolgálatot.

A fiatal német önkéntesek elsõsor-
ban a házi feladatok elvégzésében segí-
tik a lányokat és fiúkat, délután gondos-
kodnak róluk, segítik õket az osztály-
ban, és szabadidõs tevékenységeket
szerveznek számukra. A
sport és a játék, a mûvészet
és a zene, a kézmûves tevé-
kenységek és az oktatási te-
vékenységek, illetve az ün-
nepek és kirándulások meg-
szervezése is a tevékenysé-
gi körükbe tartozik.

„A Don Bosco önkéntes
szolgálatot tanulási szol-
gáltatásnak tekintjük. Min-
denki tehetségének, kész-
ségének és érdeklõdési kö-
rének megfelelõen vesz

részt a projektekben” – mondja Stefan
Stöhr atya, a szalézi rend önkéntes szol-
gálatának koordinátora Németország-
ban. Ma a fiatalok konkrét módon és
idõben korlátozott mértékben akarnak
együttmûködni. „Szeretnénk felkínálni
ezt a lehetõséget a Don Bosco önkénte-
seknek, ugyanakkor lehetõvé tenni a fi-
atalok számára, hogy ez az év alatt sze-
mélyesen és különleges módon bõvít-
sék ismereteiket az egyházról, és hogy
mérlegeljék személyes meggyõzõdésü-
ket”- mondja Stöhr atya.

Õszre további 35 fiatal a szalézi há-
zakból kezdi meg a felkészülést az ön-
kéntes szolgálatra Németországban.

ANS – Bonn/Szaléziak.HU

Egy évig készültek az önkéntes szolgálatra
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A kincs – legyen az bármi – mesés gaz-
daságot jelent. Az értelmezõ szótárak el-
sõként azt írják róla: nagy mennyiségben
felhalmozott pénz, nemesfém, drágakõ
vagy egyéb értékes vagyontárgy. Átvitt
értelemben persze sok mindenre mond-
hatjuk, hogy kincs, ha hasznot hajt vagy
hajthat, esetleg pénzre váltható. De kincs
lehet számunkra, ami ugyan pénzben
mérhetõ hasznot nem hoz, de mindennél
fontosabb nekünk, nagyra becsüljük,
mert szép, kedves, pótolhatatlan… Ilyen
„mérhetetlen” kincs az anyanyelvünk és
az irodalmunk gazdagsága is.

A kincs, a vagyon örök téma az iroda-
lomban. A legnagyobb mesemondónknak
tartott Jókai Mór regényhõsei – és nem-
csak a Szegény gazdagok vagy A gazdag
szegények szereplõi – között nagyon sok
vagyonos embert találunk. Tímár Mihály
hajóbiztos – Az arany ember címszereplõ-
je – is elámul, amikor a Szent Borbála ra-
kományából elõkerül vörös félholddal je-
lölt zsák, és benne Ali Csorbadzsi, a török
kincstárnok mesés vagyona. A Fekete gyé-
mántok – bár kalandokban és nagy érzel-
mekben bõvelkedõ romantikus regény –
nagyon sok racionális kérdést is felvet a
természeti kincsekrõl, a szénvagyon kiak-
názásáról, a bányajogról, a földek kisajá-
tításáról, valamint a tõzsde mûködésérõl,
a pénzügyi spekulációkról. De Jókai kita-
lálta, megírta azt a világot is, ahol mindez
nem számít. „Ezen a szigeten a pénz nem
isten, a fegyver nem hatalom” – mondta ki
az Ahol a pénz nem isten címû regénye vé-
gén a szerzõ. Igaz, mintha már az elején,
az elsõ mondattal figyelmeztetni szeretne,
ez bizony csak álom, utópia: „Mert hát a
pénz mindenütt isten”.

Hogy átvitt értelemben mi a legna-
gyobb kincs az életben, errõl már meg-
oszlanak a vélemények a mindennapok-
ban és az irodalomban is. Szerelem?!
Család?! Egészség?! Isten?! Haza?!
Leginkább mind így együtt.

A magyar irodalom legismertebb kin-
cse száz éve lett közkincs. Az 1918-ban
megjelent könyv, amelyben szerepel, egy
önéletrajzi ihletésû regény. Szerzõje élete
hajlatáról tekintett vissza saját gyermek-
korára. Kedves, szellemes, megható törté-
netek – emberségrõl, becsületrõl, õszinte-
ségrõl, szeretetrõl és az életrõl. A regény
végén a tücskök is azt ciripelik: „A szere-
tet az élet”. Aki mindezt megélte és megír-
ta Móra Ferenc. Ma is jó olvasni az õ
könyveit. A magyar irodalom arcképcsar-
nokában így ír errõl Hegedûs Géza: „Az
olvasó szívébe zárja az írót. Ha az irodal-
mi érték a szeretetreméltóság – márpedig
ez is irodalmi érték lehet –, akkor Móra
Ferenc helye a legelsõk között van. És ta-
lán nincs is még egy író, akinél annyira el-
választhatatlan egységben jelenik meg a
derûs szelídség és a meg nem alkuvó, ke-
mény férfiasság.” Az irodalomtörténész
ebben a tanulmányában megemlíti az író
jelentõsebb mûveit: Csilicsali Csalavári
Csalavér, Négy apának egy lánya, Ének a
búzamezõkrõl, Aranykoporsó, Hannibál
föltámasztása. Ki tudja miért, a legolva-
sottabb Móra-könyvrõl, és benne errõl a
bizonyos kincsrõl nem ír. Hogy mirõl is
van szó?! Arról, amelyikben kígyóként te-
keredik a megfordított S betû. Ez az a szó,
melyet a malomház jégvirágos ablakára
írt valaha egy kisfiú.

Ennek a kincsnek az értékét jelentõ-
sen növeli, hogy Móra Ferenc Kincske-
resõ kisködmön címû regénye – megjele-
nése után száz évvel is –ott van az isko-
lákban az ajánlott olvasmányok között.

Filip Gabriella

K I N C S
A kommunista rend-

szer bukását követõen
Nagy Imre miniszterel-
nök és mártírtársai földi
maradványainak kihanto-
lása és ünnepélyes újrate-
metése után a Történelmi
Igazságtétel Bizottság fel-
hívására egyre több igény
mutatkozott a titkos-
rendõrség áldozatainak
exhumálására és azono-
sítására.

Susa Éva, az Igazság-
ügyi Szakértõi Intézetek
Hivatalának volt fõigaz-
gatója, és munkatársa, Mol-
nos Mária nemrég könyv
formájában is közre adta,
hogy miként sikerült ed-
dig elõrehaladniok az
1945–1962 között börtö-
nökben elhunyt vagy ki-
végzett foglyok temetési
helyének felkutatásában,
valamint a diktatúra te-
metési módszereinek le-
leplezésében. A Kegyelet
és végtisztesség címmel a
Porta Historica Kiadó
gondozásában megjelent
kötet adatbázisa szerint a
vizsgált idõ alatt 1098
embert végeztek ki: hábo-
rús bûnösként 292-en, po-
litikai okból 479-en, köz-
törvényesként 168-an ke-
rültek a bitófára. Nem tisz-
tázott körülmények között
159 ember halt meg.

Az egész temetési ritu-
álét az ÁVH VI/2-es osz-
tályán intézték, a buda-
pesti Gyorskocsi utcában.
Került a rabtemetõbe ki-
végzett, az Andrássy út

60-ban vagy a váci bör-
tönben agyonvert, esetleg
kórházban meghalt sze-
mély. Többféle halott,
többféle halálnemmel és
többféle helyrõl. Az igaz-
ságügyi orvosi és antro-
pológiai tudomány egyik
részterülete a csontma-
radványok alapján törté-
nõ személyazonosítás.
Azonban minden eset
más, attól függõen, hogy
milyen hiteles biológiai
és történeti ismérvek áll-
nak rendelkezésre. Kulcs-
fontosságú elõfeltétel, hogy

ismert legyen az azonosí-
tásra váró személy teme-
tési helye, az elhantolás
körülménye, legyen a ru-
házatán vagy mellette az
azonosítást elõsegítõ jel,
de legalább ennyire fon-
tos az elhalt személyrõl
készült hiteles ábrázolás.
Ezen ismérvek ugyanis
lehetõvé teszik a DNS
profilok összehasonlító
elemzését. Ellenkezõ eset-
ben igen körülményes,
sõt sokszor teljesen re-

ménytelen a személy-
azonosság pontos kide-
rítése. Márpedig a kom-
munista rendszer terror-
szerveinek éppen az volt
a célja, hogy még a haló-
porában is üssön egy
végsõt áldozatán és a
gyászoló családtagok szá-
mára sohase nyíljon le-
hetõség a titokban elföl-
delt rokonnak megadni a
végtisztességet.

A nemrég megjelent
„Kegyelet és végtisztes-
ség“ címû könyv tanúsá-
ga szerint ezt a szándéku-
kat a történelem végül
meghiúsította, mert Nagy
Imre és mártírtársainak
1989 júniusában történt
ünnepélyes újratemetése
nemcsak a kommunista
rendszer lezárást jelentet-
te, hanem lehetõvé tette a
közel fél évszázadon át
tartó parancsuralom ide-
jén halálra ítélt vagy bör-
tönökben és kényszer-
munkatáborokban elhunyt
politikai foglyok hozzá-
tartozói számára szerette-
ik csontvázmaradványai-
nak kihantolását és azt is,
hogy méltó sírban helyez-
zék õket örök nyugalom-
ra. Ezek a sírhantok azon-
ban nem csupán kegyeleti
helyek, hanem néma ta-
núi is egy olyan korszak-
nak, amelyben a Moszk-
va uralma alá kényszerült
országok, így Magyaror-
szág is, egy hamis eszme
igájában szenvedtek.

Vincze András

K E G Y E L E T É S V É G T I S Z T E S S É GEMBER EMBERNEK
E M B E R E ?

Tragikus hirtelenséggel meghalt né-
hány napja egy ember. Ez az eufemisz-
tikus megfogalmazás valójában azt je-
lenti, hogy az illetõ önkezével vetett vé-
get az életének. Évente mintegy két-
ezer-ötszázan teszik meg ezt Magyaror-
szágon, vagyis azon a napon, amikor az
én emberem elkövette tragikus tettét,
még öten tették ugyanezt. Az én embe-
rem? – De hiszen éppen ez az, ami gon-
dolkodóba ejt és lelkiismeret-vizsgálat-
ra kényszerít.

Közel ötven éve ismertem meg az ille-
tõt, csoporttársam volt a fõiskolán –
egyik a sok közül. Ezt követõen mindket-
tõnket vitt a maga útja, talán háromszor
találkoztunk azóta, véletlenül ösz-
szefutva az utcán, legutóbb tizenhét éve,
egy nyári kora délután, megittunk egy
sört a Keleti pályaudvar közelében egy
olcsó vendéglõben, semmiségekrõl be-
széltünk, szinte végig nevettük azt a fél
órát – igen jó humorú ember volt –, az-
óta sem láttam.

Vagyis… Vagyis nagyjából egy hó-
napja megpillantottam a nevét a face-
bookon, ezen az internetes kapcsolathá-
lón. A gép azt jelezte, hogy ismerõsnek
jelölt. És én nem jeleztem vissza. Semmi
értelme, gondoltam, több mint hatszáz
ilyen facebook-ismerõsöm van, közülük
sokakról alig tudok többet a nevénél, jó
esetben arra emlékszem, hogy hol és
nagyjából mikor találkoztunk...

Nem jeleztem vissza. És néhány napja
értesültem a tragikus hirtelenségû halá-
láról. Azóta gyakran eszembe jut egy régi
beszélgetésem egy idõsebb orvossal:
Szabó Pál doktor úr kiváló lélekgyógyász
volt, a hetvenes évek elején õ szervezte
meg az elsõ hazai telefonos lelkise-
gély-szolgálatot Debrecenben. Errõl ké-
szítettem vele interjút akkoriban, amely-
ben azt fejtegette, hogy ezek az emberek
valójában nem meghalni szeretnének,
hanem élni. Csak másképp! Csakhogy er-
re abban a helyzetben, abban a lelkiálla-
potban, amelybe belesodródtak, a maguk
erejébõl már nem képesek. Az önmagára
kezet emelõ ember tette többnyire nem
szabad és megfontolt döntés következmé-
nye. Kulcsszavakat mondott: sodródás,
beszûkülés, magára maradás, kétség-
beesés. Az „állomások” sorrendje vál-
tozhat, a lényeg azonban ugyanaz: a tra-
gikus végkifejletig szinte mindig hosszú
út vezet, melynek során be lehetne avat-
kozni. Segíthetne valaki. „Ha volna em-
berük...” (A béna is ezt panaszolta Jézus-
nak a Beteszda-fürdõnél: nincs emberem,
aki bevinne a tóba...)

Mindnyájan küszködünk ilyen-olyan
nyavalyákkal. Melyikünk mondhatja el
magáról, hogy õ legalább egy kicsit nem
sodródik, nincs egy kis magányérzete, és
nem ismeri a reménytelenséget? Az pedig
kifejezetten tudatunk bizonyos fokú be-
szûkültségére vall, hogy újra és újra tör-
ténnie kell valami szörnyûségnek, hogy
rádöbbenjünk: különbözõ módokon és
mértékben, de mindnyájan felelõsek va-
gyunk egymásért. A házastársunkért és a
gyermekeinkért, a szüleinkért, testvérein-
kért és a tanítványainkért, barátainkért,
közeli és távolabbi ismerõseinkért.

Valakiket nyilván nyomaszt most az
érzés, hogy elmulasztottak segítõ kezet
nyújtani valakinek, akinek a halálhíré-
rõl értesültek. Nem tagadom, engem is
nyomaszt. Nem biztos, hogy tehettem
volna érte valamit, nem biztos, hogy tõ-
lem várt volna igazán segítséget. De
nem lehetetlen, hogy az én tartózkodá-
som is egy csepp volt abban a méregpo-
hárban.

Mikor látjuk be végre – minden követ-
kezményével együtt –, hogy egymásra
bízott minket az Isten? Hogy ember em-
bernek embere legyen…

Kipke Tamás

Nyilvánosságra hozták
Belgiumban az eutanázia
ellenõrzésével és értéke-
lésével megbízott szövet-
ségi bizottság jelentését.

Az L’Osservatore Ro-
mano vatikáni napilap
cikke szerint a belga bi-
zottság honlapján elérhetõ
szöveg a 2016-os és 2017-
es adatokat dolgozta fel,
és négy szekcióra osztotta
az eredmények bemutatá-
sát: az orvosoktól össze-
gyûjtött információkra ala-
pozott statisztikák; az ér-
vényben levõ törvény le-
írása és értékelése, illetve
annak alakulása; ajánlá-
sok, amelyek további tör-
vényjavaslatokat eredmé-
nyezhetnek; különbözõ
mellékletek.

Az eutanázia a gyó-
gyíthatatlan beteg halálá-
nak – a beteg kívánságára
vagy beleegyezésével tör-
ténõ – aktív vagy passzív
meggyorsítása, illetve a
páciens részérõl szükség-
telennek tartott orvosi be-
avatkozásról való tudatos
lemondás. Aggasztó rész-
letekre derül fény a jelen-
tés alapos tanulmányozá-
sa után.

2002 szeptemberétõl, a
belga eutanáziatörvény
életbelépésétõl folyama-
tosan növekedett az euta-

názia aránya: 2004-ben
349, 2016-ban 2028, 2017-
ben 2309 esetrõl számol
be a dokumentum, ezek
nagy része az ország fla-
mand részén történt. Az
adatok szerint tehát na-
ponta 6–7 ember hal
meg eutanázia következ-
tében.

Az elmúlt két évben
Belgiumban a 4337 eset
15 százaléka a „rövid tá-
von”, vagyis heteken
vagy hónapokon belül
bekövetkezõ halál volt.
Ha a palliatív kezelés
szempontjából – mely-
nek célja, hogy csök-
kentse a betegek szenve-
dését, és a lehetõ legjobb
életminõséget biztosítsa
– közelítünk ehhez a
számhoz, e körülbelül
650 beteg érdekében sok
mindent lehetett volna
tenni. Az eutanáziára je-
lentkezõk betegségeinek
nagy része (64 százalé-
ka) daganatos eredetû, de
folyamatosan növekszik
a hatványozott problé-
mákkal (keringési, lég-
zési és anyagcsere-pato-
lógiákkal) küzdõ idõs
emberek száma is. A je-
lentés szerzõi szerint az
eutanázia gyorsan növe-
kedni fog a várható élet-
tartam növekedésével,

valamint annak követ-
keztében, hogy az idõse-
ket meggyõzik arról,
hogy „álljanak félre”, ha
már túl költségessé vál-
nak a nyugati egészség-
ügyi rendszer számára.

Két év alatt 77 beteg
kérte az eutanáziát men-
tális betegségekre, példá-
ul személyiségzavarra,
depresszióra, nyugtalan-
ságra vagy skizofréniára
hivatkozva. Nagy részük
60 és 80 év közötti volt,
de három esetben 18 év
alatti gyerekekrõl volt
szó. 18 száz év feletti be-
teg volt, akik szintén az
eutanáziát választották.

A számok mögött a
konkrét személyeket lát-
va, nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül a végsõ
kommentárok tónusát a
javaslatok között. A je-
lentés szerzõi szerint mi-
nél jobban terjeszteni kell
ezt a kultúrát, informálni
kell az embereket errõl a
lehetõségrõl, vagyis ar-
ról, hogy a gyógyító or-
voslás mellett létezik ez a
másfajta „segítségnyúj-
tás” is. Ugyanakkor Bel-
giumban sok orvos ellene
van annak, hogy az euta-
náziát azonosítsák az élet
végének kezelésével.

Vatikáni Rádió

D R Á M A I A D A T O K
BELGIUMBAN AZ EUTANÁZIÁRÓL

A mártír miniszterelnök
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Dublinban tartották augusztus 21–26. között a Családok IX. Világtalálkozó-
ját. Az eseményhez kapcsolódóan kétnapos apostoli látogatásra érkezett Íror-
zágba Ferenc pápa augusztus 25-én. „Bár utam célja a Családok Világtalálko -
zója, szeretném, ha egyben ez egy ölelés is lenne az ír családok minden tagjának.
Különösképpen is imádkozom azért, hogy a találkozó növelje az egységet és a ki-
engesztelõdést Krisztus minden híve között a tartós béke jeleként, amely Isten
álma az egész emberi családnak” – hangsúlyozta Ferenc pápa a találkozót felve-
zetõ üzenetében.

A hivatalos fogadtatás után augusztus
25-én Ferenc pápa házaspárokkal talál-
kozott Dublin Szûz Mária-székesegyhá-
zában, ahol a házasság mai kihívásairól
kérdezték.

Szombat este Ferenc pápával együtt
ünnepelt a világ több mint 114 országá-
ból érkezett család a dublini Croke Park
stadionban, amely Európa egyik legna-
gyobb sportlétesítménye. 2012-ben 35
országból több mint 75 ezren vettek itt
részt az 50. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus záró szentmisé-
jén. A szervezõk becslése sze-
rint most is mintegy 75 ezren
gyûltek össze és fogadták lel-
kes örömmel Ferenc pápát.

„Minden családi ünnepen je-
len vannak: az apák, anyák,
nagyszülõk, unokák, nagyné-
nik, nagybácsik, unokatestvé-
rek. Ma Dublinban egy családi
ünnepségre gyûltünk össze,
hogy hálát adjunk Istennek
azért, amik vagyunk: egyetlen
család Krisztusban, az egész
földre kiterjedve. Az Egyház
Isten gyermekeinek családja.
Olyan család, amelyben együtt
örvendeznek az örvendezõkkel
és együtt sírnak a szenvedõkkel. Olyan
család, amelyben mindenkirõl gondos-
kodnak, mert Isten, a mi Atyánk mind-
nyájunkat gyermekeivé tett a keresztség-
ben” – mondta a pápa, majd hozzátette:
„Ezért bátorítom továbbra is a szülõket,
hogy amint lehetséges, kereszteltessék
meg gyermekeiket, hogy részét alkossák
Isten nagy családjának. Mindenkit meg
kell hívni a nagy ünnepre!”

A családok Isten népe nagy többségét
alkotják. Milyen lenne az Egyház arcula-
ta a családok nélkül? A pápa Amoris

laetitia kezdetû apostoli buzdításának az
volt a célja, hogy segítsen felismerni a
család szépségét és jelentõségét, fényei-
vel és árnyékaival együtt. A Szentatya
utalt a Családok Világtalálkozójának té-
májára: „A család Evangéliuma, öröm-
hír a világnak.”

Isten azt kívánja, hogy minden család
legyen egy világítótorony, amely szerete-
tének örömét árasztja szét a világban. Ez
azt jelenti, hogy miután találkoztunk Isten
üdvözítõ szeretetével, próbáljuk meg ki-

nyilvánítani azt szavakkal vagy azok nél-
kül, a jóság kis gesztusaival a mindennapi
élet legegyszerûbb pillanataiban.

A keresztény házasságot és családi
életet akkor értjük meg a maga teljes
szépségében, ha azok Isten szeretetében
gyökereznek, aki saját képére és hason-
latosságára teremtett minket. Isten ke-
gyelme minden nap segít, hogy a család
minden tagja egy szívvel és egy lélekkel
éljen. Az anyósok és a menyek is!

Senki sem mondja, hogy ez könnyû.
Olyan, mint egy teát elkészíteni: könnyû a

vizet felforralni, de egy jó csésze tea elké-
szítése idõt és türelmet kíván; szükség
van a tealevelek infúziójára. Jézus is nap
mint nap eláraszt bennünket szeretetével,
hogy az áthassa egész lényünket. Szent
Szíve kincsestárából elhalmoz kegyelmé-
vel, amelyre szükségünk van, hogy meg-
gyógyuljunk betegségeinkbõl, megnyis-
suk elménket és szívünket, hogy meghall-
gassuk és megértsük egymást, hogy köl-
csönösen megbocsássunk egymásnak.

A pápa idézte egy ír pap (Patrick
Peyton) tanítását: „a család, amelyik
együtt imádkozik, együtt is marad” és
békét áraszt maga körül. Ferenc pápa
hozzátette: „Miközben a kórust hallgat-
tam, láttam, hogy egy anyuka tanította
kisfiának a keresztvetést. Felteszem a
kérdést: megtanítjátok gyermekeitek-
nek, hogyan kell keresztet vetni? Vagy

egy gesztust tanítotok meg,
amirõl nem lehet tudni, hogy
mi? Fontos, hogy a gyermekek
már kiskoruktól kezdve megta-
nuljanak jól keresztet vetni: ez
az elsõ Hiszekegy. Hiszek az
Atyában, a Fiúban és a Szentlé-
lekben. Ma este, lefekvés elõtt,
ti szülõk, tegyétek fel magatok-
nak a kérdést: megtanítom-e
gyermekeimnek a helyes ke-
resztvetést? Gondolkozzatok el
róla, ez a ti ügyetek.”

A Szentatya hangsúlyozta:
egy társadalom, amelyik nem
értékeli a nagyszülõket, jövõ
nélküli társadalom. Egy Egy-
ház, amely nem viseli szívén a

nemzedékek közötti szövetséget, végül
nélkülözi majd azt, ami valóban számít,
vagyis a szeretetet. Nagyszüleink megta-
nítják a házastársi és szülõi szeretet je-
lentését. Súlyos tévedés, ha nem kérdez-
zük meg az idõseket tapasztalataikról és
azt hisszük, hogy a velük való beszélge-
tés idõveszteség.

A pápa végül arra buzdította a csalá-
dokat: legyenek az Egyház és a világ re-
ménye! Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek az emberiséget saját képére teremtet-
te, hogy szeretete részesévé tegye, hogy

egy család legyen és élvezze azt a békét,
amelyet csak Õ tud adni. A családok te-
gyenek tanúságot az Evangéliumról, így
segíthetik Istent terve megvalósításában
– mondta a pápa.

A Családok IX. Világtalálkozóját le-
záró szentmisét Ferenc pápa a Phoenix
parkban mutatta be. A pápa bûnbánati
imája, melyet a szentmise bûnbánati
szertartása során imádkozott, az alábbi-
akban olvasható:

„Tegnap találkoztam nyolc személy-
lyel, akik hatalmi, lelkiismereti és szexuá-
lis visszaélést szenvedtek el. Összegyûjt-
ve mindazt, amit nekem elmondtak, az Úr
elé szeretném helyezni ezeket a bûnté-
nyeket és bocsánatot kérek.

Bocsánatot kérünk az Írországban tör-
tént hatalmi, lelkiismereti és szexuális
visszaélésekért, melyeket az Egyház
prominens tagjai követtek el. Különös
módon kérünk bocsánatot a szerzetesek
és szerzetesnõk és az Egyház más tagjai
által vezetett intézmények különféle tí-
pusaiban elkövetett visszaélésekért. Bo-
csánatot kérünk a kiskorúakkal végezte-
tett kényszermunka miatt.

Bocsánatot kérünk mindahányszor az
Egyház nevében a visszaélések elszenvedõi
iránt nem mutattunk együttérzést és nem
kerestük az igazságot és az igazságosságot
konkrét tettekkel. Bocsánatot kérünk.

Bocsánatot kérünk az egyházi hierar-
chia némely tagja miatt, akik nem vállalták
magukra ezeket a fájdalmas helyzeteket és
csendben maradtak. Bocsánatot kérünk.

Bocsánatot kérünk a gyermekekért,
akiket elvettek az anyukájuk mellõl és
mindahányszor azt mondták olyan sok
leányanyának, akik a tõlük elválasztott
gyerekeiket próbálták keresni vagy a
gyerekeknek mondták, akik az anyuká-
jukat keresték, hogy ez halálos bûn volt:
ez nem halálos bûn, ez a negyedik paran-
csolat. Bocsánatot kérünk.

Az Úr tartsa meg és növelje a szégyen
és bûnbánat ezen állapotát, és adjon ne-
künk erõt elkötelezõdni, hogy ilyen dol-
gok soha meg ne történjenek és hogy
szolgáltassanak igazságot. Ámen!”

Vatikáni Rádió

A Z E G Y H Á Z É S A V I L Á G R E M É N Y E
A Családok IX. Világtalálkozója Írországban

A dublini Szûz Mária-székesegyház

„ K I M E G Y E K A D O B E R D Ó I H A R C T É R R E . . . ”
Fõhajtás az áldozatok elõtt

Az 1918-ban véget ért, olasz földön zajlott állóháborúk és véres csaták keltet-
ték föl a figyelmünket, amikor Roca Dániel nagyatádi esperesplébános paptest-
véremmel és barátommal elzarándokoltunk az Isonzó völgyébe, ahol lelki sze-
münk elõtt föltárult az I. világháború véres és gyilkos valósága, melyrõl az áldo-
zatok száma és a katonai temetõk félelmetesen árulkodnak.

Tökéletesen elfogadtuk Bánk József
volt váci érseknek a háborúról vallott
gondolatát: „Mekkora különbség van a
háború kezdete és vége között. A háború
virágos katonavonatokkal kezdõdik és
néma, gyilkos, virágtalan sebesült és
rabszállító vonattal végzõdik.”

1914 nyarán, amikor hazánkban bú-
csúztatták a háborúba induló katonákat,
a fiatalos nagypapákat, a családjukat
szeretõ édesapákat, ifjú férjeket, võlegé-
nyeket, és derék legényeket, az egész
olyannak tûnt, mintha egy izgalmas, él-
ményekben gazdag kirándulás várná
õket. A háborúról szónokló politikusok
azzal indították el a katonáinkat: Mire le-
hullanak a fák levelei, térjetek vissza
gyõztesen. Ki beszélt akkor halálról, se-
besülésekrõl, kegyetlen és fájdalmas
amputálásokról, tragikus rokkantságról,
vagy kegyetlen hadifogságról...

A keresztény gondolkodók közül töb-
ben felvetették a kérdést: „Abban az Eu-
rópában, ahol több százezer templomto-
rony mered az égnek, nem lett volna sza-
bad a betlehemi csillagnak vértengerbe
fulladnia”.

Amikor a szomorúság és tragédia lát-
tán zarándokoltunk az Isonzó völgyében

és sorra találkoztunk a véres háború had-
színtereivel, lelkünkben dübörögve har-
sogott az I. világháborúban született szo-
morú és híres katonanóta:

Kimegyek a doberdói harctérre,
Feltekintek a csillagos nagy égre,
Csillagoség!Merrevanamagyarhazám,
Merre sirat engem az édesanyám.
Az Isonzó völgyében 1915–1918 kö-

zött, hosszú és sok áldozatot követelõ ál-
lóháborút vívtak az osztrák–magyar és
olasz csapatok. Foglianóban, a katonate-
metõben, ahol 14 550 magyar és
osztrák áldozatnak adták meg az
emberhez méltó temetést, nyug-
vóhelyet a hatalmas sírkertben,
minden katonának a síremlékén
fel van tüntetve a neve, a születési
és halálozási dátuma. Amikor ér-
tük imádkozva olvasgattuk a ne-
veket, néhány percig nem találtam
magyar nevet, de elég hamar fel-
tûnt az elsõ hazánkfia, a fiatal Bu-
dai Péter neve, és azután már ren-
geteg magyar testvérünk lépett elõ
az ismeretlenség világából.

A katonasír végén, a magyar
kápolnánál könyörögtünk a sze-
gény, fiatal áldozatokért, hogy az

Üdvözítõ és irgalmas Isten kárpótolja
õket az örök boldogsággal.

A magyarok kápolnája mögött még
7000 magyar–osztrák testvérünk pihen,
akiket már nem tudtak név szerint azo-
nosítani. Döbbenetes élményt jelentett
számunkra az a szép fotó, amelyen Fe-
renc pápa látható, amikor 2014. szep-
tember 13-án ellátogatott az osztrák–
magyar temetõbe, és rótta a sorokat a sí-
rok között.

Utunk következõ állomása Redipug-
lia volt, ahol egy magaslaton áll az a ká-
polna, mely nevében („Százezer”) utal a
háborúban elesett olasz katonák számá-
ra. A kápolna elõtt a feltárult katonabun-
kerek és a kiállított ágyúk, hadigépek

felrázták a lelkiismeretünket a világhá-
ború kegyetlen és gyilkos eszközeire.

Sajnos, nem volt idõnk, hogy fölke-
ressük a 14 katonai temetõt, ahol 37 500
áldozat várja a dicsõséges föltámadást.

Zarándoklatunk utolsó állomása
Udine volt, ahol a Szent Márton-plébá-
niatemplom altemplomában, amelyet az
„Elesettek Csontház-templomának” ne-
veznek és az I. világháborúban, a kör-
nyéken elesett 22 000 halottjának marad-
ványait õrzik.

A nagy bíboros, Faulhaber atya kegye-
letes és drámai gondolata tökéletesen illik
az Észak–Itáliában látott és lélekben átélt
tragikus eseményekre. „A háború vérme-
zõ, amelyre értékes ember vér ömlik ki

vödörszámra, mint a víz… Ko-
ponyák hegye, amelyeken a ko-
ponyákból piramisokat lehetne
építeni. Kórház, ahol sok-sok
ember megcsonkítva fekszik,
gyászmezõ, ahol mérhetetlenül
sok családi boldogság és re-
mény került a sírba.”

Ha látogatjuk a holtak biro-
dalmát, fõleg a katonai temetõ-
ket, látjuk a fiatal katonák sírja-
it, értük imádkozva kell hogy
feltörjön lelkünkbõl a fohász és
kérés a gondviselõ Istenhez:
„Uram! Ments meg minket a
háború borzalmaitól!”

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

MAGYAR NYELVÛ SZENTMISÉK
NYUGAT-EURÓPÁBAN

Itt közöljük a magyar lelkészségek telefonszá-
mát és címét, ahol érdeklõdni lehet magyar
nyelvû szentmisék helye és ideje után. Meg-
található még az MKPK honlapján is:
http://www.katolikus.hu/miserend

ANGLIA:
London: Ft. Csicsó János fõlelkész, Hungarian

R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, GB Lon-
don, W5 4EA, Tel./Fax: 0044-20/8566-0271.
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com Mi-
sézõ helyek: London, South Croydon, Bristol,
Luton, Cambridge; www.magyarkatolikusok.co.uk.
Bõvebb információ a Facebookon, a Katolikus
szentmisék Londonban cím alatt.

Észak-Anglia:
Az észak-angliai magyar lelkipásztorkodás át-

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

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, fõlelkész és

P. Szomszéd Tamás SJ, Wiener Ungarische Kath.
Gemeinde, Döblergasse 2/30b, A-1070 Wien,
tel.: 0043-1/526 49 72; fax: 0043-1/526 49 72 25.
Misézõ helyek: Bécs, vasárnaponként 11.00-kor,
Deutschordenskirche, Singerstr. 7., Bécsújhely,
Domplatz 1 (Szent Katalin-kápolna), minden hó-
nap utolsó vasárnapján 17.00-kor; E-mail: bmke@
katolikus.at, http://www.katolikus.at; Baden, min-
den hónap második vasárnapján 16.30-kor,
Leesdorfer Haupt Str. 74., 2500-Baden.

Pázmáneum: Ft. Varga János rektor, A-1090 Wien,
Boltzmanngasse 14, tel.: 0043-1/3191403-18 ,
e-mail: collegiumpazmaneum@gmail.com, elões-
ti szentmise: szombatonként 17.00-kor. http://
www.pazmaneum.katolikus.hu

Burgenland/Alsóõr: Kath. Pfarramt, A-7501
Unterwart 226, tel.: 0043-3352/34108. Misézõ
helyek: Alsóõr, vasárnaponként 9.45-kor, Felsõ-
õr, vasárnaponként 8.30-kor. Felsõpulya, hó 1.
vasárnapján 8.45-kor. Alsópulya, hó 1. és 3. va-
sárnapján 18/19 órakor.

Eisenstadt/Kismarton: Ft. Pál László. Szentmise
minden hó 3. vasárnapján 11.00-kor, Franziskaner
Kirche, Haydngasse 31, A-7000 Eisenstadt.

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: 0043-316/68
21 2421, otto.molnar@laposte.net; és Ft. Holló
István, tel.: 0043-676/8742 6711, e-mail: istvan.
hollo@graz-seckau.at; szentmise minden vasár-
nap 17.00 órakor. Kalvarienberg-Kirche, Kalvari-
enbergstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Ft. Dr. Nagy-György Attila, e-mail:
mackopapbacsi@yahoo.de Szentmise minden hó-
nap 2. vasárnapján a Magyar Házban, Richard
Wagner Str. 3. A-6020 Innsbruck. Érdeklõdni:
Wachsmuth Tünde, sopronyi_tunde87@yahoo.com

Linz: Ft. Szabó Ernõ, Ungarnseelsorgezentrum d.
Diözese Linz, Herrenstr. 2. A-4600 Wels, tel.: 0043-
732/341175, e-mail: ernest.szabo@diozese-linz.at;
Misézõ helyek: Linz: minden hónap 1., 3. és 5. vasár-
napján; Wels: 2. és 4. vasárnap.

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

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

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

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

Liége/Luxembourg: Ft. Dobai Sándor fõlelkész,
Hospitaalstraat 3 büs 8, 3600 Genk, Belgium,Tele-
fon: 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), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stok³osy állomásig kell jönni, majd Varsó
központja felé sétálni kb. 350 m-t.

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Misézõ helyek:

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

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

berg, Harmoniestraße 28A. Szentmise minden
vasárnap délelõtt 11 órakor, a hónap utolsó va-
sárnapján 16 órakor. A hónap utolsó vasárnap-
ján a szentmise után agapé a helyszínen a hívek
adományaiból. A szentmiséket celebrálja: Neu
Antal.

Esseni Egyházmegye:
Misézõ helyek: Duisburg, Essen. Érdeklõdni:

Ung. Kath. Mission, Fraziskaner Str. 69a, D-45139
Essen. Kölnben: tel./fax: 0049-221/33 778 517.

Freiburgi érsekség:
Ft. Lovász Reinholdt plankstadti kooperator,

cím: Schwetzinger-Str. 32, D-68723 Plankstadt,
havonta magyar szentmisét tart Mannheimben.

Berlini és Hamburgi Fõegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:

Misézõ helyek: Berlin, Hamburg, Hannover,
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. Érd.:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische Ka-
tholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg, tel.: 0049-40/25 077 83.

Kölni Fõegyházmegye és Aachen:
Misézõ helyek: Köln, Bonn, Düsseldorf,

Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Aachen. Érdek-
lõdni: Ft. Lukács József, Kath. Ungarnseelsorge
Köln, Am Rinkenpfuhl 10, D-50676 Köln. E-mail:
ungarnzentrum@netcologne.de; tel./fax: 0049-
221/33 778 517; http://www.ungarnzentrum.de

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye
frankfurti székhellyel: Misézõ helyek:

Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden, Darm-
stadt, Giessen. Érdeklõdni: Ft. Takács Pál, Katho-
lische Ungarische Gemeinde, Ludwig-Landmann-
Str. 365, D-60487 Frankfurt. Tel.: 0049-69/ 24 79
50 21, 069/24795022, fax: 0049-69/97 78 26 84;
www.magyar-katolikusok-frankfurt.de,
pal.takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de

München-Freisingi Fõegyházmegye:
Misézõ helyek: München, Rosenheim, Erding,

Ladshut, Bad Tölz. Érdeklõdni: Ft. Merka János, Ma-
gyar Katolikus Egyházközség – Ungarische Katholi-
sche Gemeinde, Oberföhringer Str. 40, D-81925 Mün-
chen. Tel.: 0049-89/2137-4230, fax: 0049-89/ 2137-
4234. 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, Men-

den, Münster, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück. Ér-
deklõdni: Ft. Simon Péter, Münster Magyar Katoli-
kus Misszió, Middelfeld 24, D-48157 Münster, tel.:
0049-251/9 32 57 288, e-mail: ungarische-mission@
bistum-muenster.de, honlap: https://sites.google.com/
site/magyarkatolikusmisszio vagy https://www.
facebook.com/ungmis

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

dorf am Inn, tel.: 0049-85/71 23 32. Magyar Mis-
sio Passau, honlap: www.magyar-missio-passau.de/

Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Érdeklõdni: Ft. Dr. Tempfli Imre, Ungarische

Katholische Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30,
D-70186 Stuttgart, tel.: 0049-711/236 91 90, fax:
0049-711/236 73 93, e-mail: mission@stuttgarti-
katolikusok.de http://www.stuttgarti-katolikusok.
de, és Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17, D-
89073 Ulm, tel.: 0049-731/39 96 63 06, mobil:
0049-1575-3701412, e-mail: mtibor1960@gmail.com
Misézõ helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen- From-
mern, Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eis-
lingen, Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Lud-
wigsburg, Munderkingen, Reutlingen, Schwä-
bisch-Gmünd, Weingarten, Tuttlingen.

Würzburgi Egyházmegye:
Misézõ hely: Würzburg. Érdeklõdni: Ft. Dr.

Koncsik Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würz-
burg. Tel.: 0049-931/38 66 2530, fax: 38 662 599.

NORVÉGIA
Információ a magyar nyelvû lelkipásztori

szolgálatról: www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Mons. Dr. Németh László fõlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma, tel.:
0039/06 6574 2834, mobil: 0039/348 79 52 165,
e-mail: italiamissiohu@gmail.com. Misézõ helyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján 10.30-kor,
Chiesa Santa Maria del Suffragio (Via Giulia) –
00186 Roma, kivéve július, augusztus) és a Szent
Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-kápolnájá-
ban minden kedden 8.00-kor. Milánó – minden hó
elsõ vasárnapján 16.00-kor, Szalézi oratorium (Via
Copernico 9, kivéve jan., júl., aug., szept.).

Magyar szentmisék helye: Bologna, Catania,
Loreto, Padova, Palermo, Parma, Torino.

Firenze: Mons. Dr. Kovács Gergely, Pontifi-
cio Consiglio della Cultura, V-00120 Città del
Vaticano, e-mail: gkovacs@tin.it

SVÁJC
Zürich: Ft. 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, Wet-
zikon-Uster, Schaffhausen, Frauenfeld.

Genf: Szentmise minden hó 1. és 3. vasárnap-
ján 10.30-kor. Tel.: 00 41-22/7910458.

Lausanne: Szentmise minden hó 1. és 3. szom-
bat 18.00-kor. Chapelle Servan, ch. Eugène-
Grasset 12, Lausanne.

Bern: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmis-
sion, Pf. 102, CH-3073 Gümligen. E-mail: info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil;
tel.: 0041/765185440. Szentmise: minden vasár-
nap 8.50-kor. www.ungarnmission.ch; a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68.
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St. Gallen: a hónap második vasárnapján 17.00
órakor magyar szentmise a Schutzengel-kápolnában
(a dóm mellett). Lelkész: Szücsi László, Kirchstr.
13, CH-9036 Grub. Tel.: 071 891 56 01.

***

Az az állítás is egyre általánosabb té-
vedés, hogy a szabadságharc valójában
azért robbant ki, mert a Szabad Európa
rádió adásai azt a reményt keltették,
hogy az amerikaiak, vagy a NATO majd
beavatkozik és katonai segítséget nyújt.
Persze volt Bell ezredes és mások a mik-
rofon elõtt azokban a napokban, de az
amerikai segítség hiedelme legfeljebb
november 4. után merült fel bizonyos
fegyveres csoportoknál és forradalmi rá-
dióadókban. A kezdeti napokban szó
sem esett ilyesmirõl. A Rádiónál tüntetõ
tömegbe az „ávósok” lõttek bele, ebbõl
pattant ki a fegyveres harc, melybe a ha-
zánkban állomásozó szovjet seregtestek
már elsõ éjszaka beavatkoztak.

1956 igazságait keresve nem feled-
hetjük nemzeti himnuszunk, imádsá-
gunk megrendítõ éneklését. Olyan évek
után, amikor a diktátor talán éppen Isten
neve és az imádságos jellege miatt el
akarta vetni Kölcsey himnuszát, most
megrendítõ módon „tanultuk” újra éne-
kelni. Október 25-én délelõtt az utcasar-
kokon gúlákban, nemzeti zászlóval leta-
karva feküdtek a holttestek. A sokezres
tüntetõk körülállva õket mindannyiszor
a himnuszt énekelték. A ledöntött Sztá-
lin szobor szétverése közben a Blaha
Lujza téren összesereglõ tömeg is mind-
untalan a himnuszt énekelte.

A megtöretett Egyház börtönökbõl
szabaduló papjainak örült, bíboros prí-
másával az élen. Nem a harcban, de az
imában és reményben egy volt nemze-
tünkkel és reménykedett az újjászületés
és megtisztulás jövõjében.

1956 igazságaihoz tartozik az is, hogy
október 23. nem gyásznap, hanem a jo-
gos nemzeti büszkeség ünnepe. Mert ok-
tóber 23-a gyõzött. Csak november 4. a
nemzeti gyásznap, a legyõzött és mégis
gyõztes forradalom jegyében. �

Így lehet teljes az életünk, létünk
ekképpen bontakozhat ki. Szent István
öröksége ma is képes elindítani min-
ket a megújulás útján, ahogy több mint
ezer éve is erre az útra terelte nemze-
tünket. Megújíthatja a családot, a
munkánkat, a társadalmat, a nemzetet.
Képes Isten csodálatos tervéhez mél-
tóvá tenni életünket. Új emberré vál-
toztathat minket, éljünk bárhol is a vi-
lágban.

Cserháti Ferenc püspök Isten iránti
hûségre, nemzeti egységre és összetar-
tásra bátorította a stockholmi magyar ka-
tolikus híveket. A szentmisén az énekes
szolgálatot Papp Veronika, a helyi püs-
pökség irodai alkalmazottja és férje,
Cselényi Zsolt vezette. A lektori szolgá-
latokat is õk végezték.

A szentmise után a püspök találkozott
a svéd fõvárosban élõ magyarokkal,
majd megtekintette Jaeger Tibor stock-
holmi grafikus alkotásait.

A püspököt fogadta Magyarország
stockholmi nagykövete, Müller Adrien
is, megbeszélést folytattak a svédor-
szági magyarok helyzetérõl, a helyi
magyar katolikus közösség múltjáról
és jövõjérõl.

Papp Veronika
(Fotó: Jaeger Péter)

HÛSÉG ISTEN...
(Folytatás az 1. oldalról)

1956 IGAZSÁGAI...
(Folytatás az 1. oldalról)

M Á R T O N Á R O N
M Ú Z E U M

Szülõfalujában, Csíkszentdomokoson
augusztus 25-én felavatták a gyulafehér-
vári római katolikus püspök elõtt tisztel-
gõ, felújított múzeumot.

A helyi önkéntesek által létrehozott
múzeum a Márton Áronról készített ro-
mán titkosszolgálati feljegyzéseket be-
mutató résszel bõvült; digitális és mecha-
nikus interaktív elemekkel gazdagodott.
Az eseményen mondott beszédében
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs államtitkára fel-
idézte: Márton Áront nem tudta megtörni
a kommunista hatalom, fáradhatatlanul
szót emelt a népéért, az elnyomottakért.

Ünnepi misén idézték fel a múzeum-
avatás elõtt a püspök alakját. Prédikáció-
jában Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek kijelentette: Márton Áron áldozó-
papként, bíróként és tanítóként is „a tö-
kéletesség fokán állott”, ezért örök esz-
ménykép a népe számára. Hozzátette:
ezért kell imádkozni boldoggá majd
szentté avatásáért. A bírói nagyságát az-
zal példázta, hogy Márton Áron a kom-
munista börtönbõl szabadulva úgy szá-
molta fel a kommunista állam által támo-
gatott békepapi mozgalmat, hogy meg-
bocsátott eltévelyedett papjainak, akik-
nek azonban ezt megelõzõen lelki gya-
korlatot kellett tartaniuk. (...)

Hirado.hu
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H Í R E K – E S E M É N Y E K
Magyar zarándokok
Frauenkirchenben

Magyar zarándokok töltötték meg a
burgenlandi Boldogasszony (Frauen-
kirchen) barokk bazilikáját Szûz Mária
mennybevételének ünnepén. A hagyo-
mányos magyar nyelvû szentmisét Ve-
res András gyõri megyéspüspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia el-
nöke mutatta be idén augusztus 15-én.
Frauenkirchenben – magyar nevén Bol-
dogasszony vagy Fertõboldogasszony
–, az egykori Moson vármegye 14. szá-
zadtól ismert kegyhelyén közel három
évtizede gyûlnek össze magyar zarán-
dokok Burgenlandból, a Felvidékrõl és
az anyaországból magyar nyelvû szent-
misére Nagyboldogasszony ünnepén. A
tartomány lelki-vallási központja büsz-
ke templomára. A Maria auf der Heide
(Mária a pusztában)-bazilika Burgen-
land egyetlen „basilica minor” rangot
viselõ temploma.

Szent István ünnepe Szabadkán

A Vajdasági Magyar Szövetség au-
gusztus 18-án Palicson tartotta Szent
István-ünnepségét. A program kereté-
ben Márfi Gyula veszprémi érsek a
szabadkai Szent Teréz-székesegyház-
ban mutatott be szentmisét Pénzes Já-
nos püspökkel és paptársaival. Az ér-
sek prédikációjában megemlékezett
Szent István életérõl. Kiemelte, a ki-
rály fõ mûve, hogy Magyarországot
keresztény országgá tette. A szentmi-
sén közremûködött a szabadkai Pro
Musica és a zentai Cor Jesu kamarakó-
rus, valamint a Wusching vonóskvin-
tett. Az ünnepi szentmise keretében
megáldották az új kenyereket.

Bánsági németek zarándoklata

Porciunkula ünnepén, augusztus 2-án
a Temesvári Egyházmegye területén élõ,
valamint az idõközben külföldre települt
német nemzetiségû hívek és leszárma-
zottaik minden évben a máriaradnai
Gyümölcsoltó Boldogasszony-baziliká-
ba zarándokolnak. A délelõtti ünnepi
szentmisét Martin Roos püspök, temes-
vári apostoli kormányzó celebrálta. A
szentmise zenei szolgálatát az augsburgi
Musikkapelle Banater Schwaben végez-
te Werner Zippel vezényletével; orgonán
közremûködött Franz Metz bánsági szár-
mazású, jelenleg Németországban élõ
orgonamûvész.

Ferenc pápa Észtországban

A Szentatya szeptem-
ber 22–25. között apos-
toli látogatásra utazik a
három balti államba:
Litvániába, Észtország-
ba és Lettországba. Ko-
rábban, huszonöt évvel
ezelõtt II. János Pál pápa
is felkereste Észtorszá-
got. Az észt helyi egyház
augusztus 31-én közle-
ményt tett közzé honlap-
ján, amelyben imára és
böjtre hív kevesebb mint

egy hónappal a pápa Tallinnba érkezése
elõtt. Ferenc pápa látogatásának elõké-
szítéseként szeptember 3-án a Tallinni
Egyetemen konferenciát rendeztek Fe-
renc pápa mint globális vezetõ szerepé-
rõl. A tanácskozáson felszólal Daniele
Monticelli, az egyetem szemiotikatanára
és Philippe Jourdan katolikus püspök.

Európai püspökök
a teremtett világért

Az Európai Egyházak Konferenciája
(KEK) és az Európai Püspöki Konfe-
renciák Tanácsa (CCEE) arra kéri a ke-
resztény közösségeket, hogy imádkoz-
zanak a teremtett világért, és viseljék
gondját. A felhívást annak kapcsán tet-
ték közzé, hogy augusztus 31. és szep-
tember 1-je között ökumenikus találko-
zót tartottak Assisiben, melyen az
ENSZ 2018 decemberében megrende-
zendõ 24. klímakonferenciájának (COP
24) sikeréért imádkoztak. Szeptember
1. és október 4. között rendezik meg „A
teremtett világ ideje” elnevezésû világ-

méretû kezdeményezést is,
amely a kereszténység keleti és
nyugati hagyományaihoz kötõ-
dik. Szeptember 1-jét 1989-
ben tette környezetvédelmi
imanappá I. Dimitrosz kons-
tantinápolyi pátriárka. 2015-
ben Ferenc pápa a katolikusok
számára is elrendelte a terem-
tett világ védelmének szentelt
imanapot, amelyet szintén
szeptember 1-jén tartunk.

Eucharisztikus körmenet
Angliában

Száztíz évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a demokrácia õs-
hazájában az angol és walesi

katolikus állampolgárok az utcára vo-
nulhassanak, követve és imádva az Ol-
táriszentségben rejlõ Üdvözítõt. 1908-
ban Herbert Asquith liberális angol mi-
niszterelnök megtiltotta a katolikus kör-
menetek megtartását az egész ország-
ban, mert úgymond a „közrend megza-
varásától” tartott. A közrendet valójá-
ban a szélsõséges protestáns társulatok
zavarták volna meg, melyek az anglikán
Angliában nem tolerálták a katolikusok
nyilvános megjelenését. Idén szeptem-
ber elején azonban a liverpooli eucha-
risztikus kongresszushoz kapcsolódóan
újra tartottak körmenetet. Az Adoremus
eucharisztikus kongresszuson, amelyet
szeptember 7–9. között tartottak Liver-
poolban, tízezren vettek részt, és ötez-
ren voltak jelen az eucharisztikus kör-
meneten.

Orvosmisszió Kárpátalján

A Katolikus Karitász Orvosmisszió-
ja több mint ötven óvodásnak és kisis-
kolásnak adott át szemüvegeket és talp-
betéteket Kõrösmezõn. Kárpátalja leg-
távolabbi, magyarok lakta városában az
átadás alkalmával Malkovits Márta fog-
orvos, az Orvosmisszió tagja elmondta,
szeptemberben Gyertyánligeten folytat-
ják szûrõvizsgálataikat, ahová egy év
múltán térnek vissza, és szükség esetén
cserélik a gyermekek gyógyászati se-
gédeszközeit. �

A szabadkai székesegyházban tartották az ün-
nepi szentmisét (Fotó: Veszprémi Érsekség)

N A G Y Ü N N E P R E K É S Z Ü L T O R O N T O
Mátyás királyt és a jubiláló Kalejdoszkóp folyóiratot köszöntik

Lapzártánk idején nagy a sürgés-for-
gás Torontóban a Szent Erzsébet Plébá-
nián: a Mátyás király-emlékévhez kap-
csolódó Reneszánsz Napra készül a helyi
közösség: a Kalejdoszkóp Hagyomány-
õrzõ Klub, a város magyar tanintézmé-
nyei, az egyházközség, a közremûködõ
mûvészek, alkotók, a Magyarság Háza
képviseletében Magyarországról érkezõ
nyolcfõs küldöttséggel együtt. A rendez-
vényt megelõzi szeptember 13-án Ed-
montonban a Magyar Házban a Hunyadi
Mátyás életterei címû kiállítás megnyi-
tása, a torontói Reneszánsz Nap pedig
szeptember 15-én, szombaton délután
várja az érdeklõdõket, igen sokrétû prog-
rammal. Csibi Krisztina, a Magyarság
Háza igazgatója megnyitja a Pennafor-
gatók Mátyás király udvarában címû ki-
állítást, lesz táncbemutató, mesejáték,
íjászbemutató, kézmûvesvásár, rene-
szánsz vacsora, és egy kétórás, jubileu-
mi irodalmi-kulturális gálamûsor is, a
megalapításának huszadik évfordulóját
ünneplõ Kalejdoszkóp kéthavi folyóirat
köszöntésére. Az események kiemelt
vendége lesz Szenthe Anna, a Kanadai
Magyar Kulturális Tanács elnöke és a
Magyar Diaszpóra Tanács kanadai el-
nöke (Edmonton), Csibi Krisztina igaz-
gató (Budapest), Dancs Rózsa író, lap-
kiadó, fõszerkesztõ (Toronto) és termé-
szetesen Forrai Tamás Gergely SJ atya,
a Szent Erzsébet-templom plébánosa
(Toronto). A díszelõadásokban közre-
mûködik Buda-Gödri Olivia diák, a
Megavers a Diaszpórában 2018. évi
gyõztese (Toronto), Király Karina diák,
a Megavers a Diaszpórában 2017. évi
gyõztese (Toronto), Budai Izabella és
Alheli Pimienta fuvolamûvészek (To-
ronto), Csadi Zoltán színész, rendezõ, a
Bartók Kamaraszínház igazgatóhelyet-

tese (Dunaújváros), valamint a Gaudi-
um Régizene Együttes Felvidékrõl. A
rendezvény ideje alatt az érdeklõdõk
megtekinthetik majd Kralovánszky Ba-
lázs fotómûvész, a Kanadai Magyar
Képzõmûvészek Egyesülete és a Ma-
gyar Fotómûvészek Szövetsége tagjá-
nak (Toronto) Évszakok címû kiállítá-
sát. A gálamûsort Varga Gabriella új-
ságíró (Budapest) szerkeszti és vezeti,
társszerkesztõ és technikai munkatárs:
Csibi Balázs, a Kõrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasa (Toronto).

Másnap, szeptember 16-án, vasárnap
délután Niagara Falls-on az Árpád Hall
is helyet ad a Mátyás király-emlékévet és
a Kalejdoszkóp kerek születésnapját kö-
szöntõ eseményeknek; itt Csibi Krisztina
a Hunyadi Mátyás életterei kiállítást
nyitja meg és a közönség a jubileumi gá-
lamûsort is megtekintheti. A programok
e két ágának a találkozási pontja is cso-
daszép: a jubiláló, alapításának huszadik
évfordulóját ünneplõ kéthavi, angol–
magyar irodalmi-kulturális folyóirat, a
torontói Kalejdoszkóp Mátyás király te-
matikus kiadással köszönti az igazságos
uralkodót és a tiszteletére szervezett em-
lékévet; aktuális, július–augusztusi ün-
nepi számát az említett eseményeken ve-
hetik kézbe elõször az olvasók.

A Mátyás királyt tisztelõk, valamint a
Kalejdoszkóp folyóiratot írók és olvasók
mellett mindhárom eseményen jelen lesz
az MTVA stábja, így a hazai közönség is
értesülhet majd a nagyszabású kanadai
eseményekrõl. Novemberi számunkban
természetesen mi is részletesen beszá-
molunk az edmontoni, torontói és Niaga-
ra Falls-i programokról. Addig is: Vivat
Mathias és Isten éltesse a Kalejdoszkóp
folyóiratot!

V. G.

„KÕSZIKLÁRA ÉPÍTSÜNK ORSZÁGOT
ÉS ÉLETET!”

Szent István ünnepe Zágrábban

A Horvátország fõvárosában, Zágrábban élõ magyarok közössége augusztus
19-én emlékezett meg államalapító Szent István királyunkról. A felsõvárosi
Szent Márk-templomban ünnepi szentmisét mutatott be és szentbeszédet mon-
dott Almási Róbert, az eszéki Szent Péter és Pál-társszékesegyház káplánja.

A szónok szentbeszédé-
ben hangsúlyozta, Szent Ist-
ván élete nyomán felismer-
hetjük hivatásunkat. Arra
biztatott, hogy akarjunk jó
emberek, hívek és nemzet-
társak lenni: elõször otthon a
családban, majd a munkakö-
zösségben és a társadalom-
ban. Alapozzuk életünket
Krisztusra, mint Szent István
király. Vessük le magunkról
a régi embert, és kõsziklára
építsünk országot és életet,
hogy minden vihart rendü-
letlenül álljunk.

Szabad azt mondani, hogy
nemzeti hovatartozásunk Isten ajándéka.
Határon túli magyarságunk nem tudja át-
vészelni az idõk terheit, ha nincs egy biz-
tos fundamentuma, amelyre épül, és
amibõl meríteni tudna. Egy egészséges
nemzet örök alapja, táplálója maga a
szentháromságos Isten – fogalmazott
Almási Róbert. – Legyen menedékünk õ
maga, ünneplésünkben és hétköznapi jö-
võnk építésében, ahogy Áprily Lajos
ajánlja nekünk: „S mikor völgyünkre tört
az áradat / s már hegy se volt, mely men-
tõ csúccsal intsen, / egyetlen kõszikla
megmaradt, / egyetlen tornyos szikla-
szál: az Isten.”

Bizalommal és hittel Isten iránt, az
Evangéliumra épített élettel maradhat
meg e maroknyi magyarság Horvátor-
szágban. A szórványban élõ magyarság-
nak akkor van jövõje, ha keresztény hi-

tünkbõl fakadóan Istenre építõ, nemzet-
szeretõ emberek leszünk. És itt kezdõdik
a jövõ és a megmaradás: embernek lenni.
Erre lehet építeni a hitet és a nemzettuda-
tot. Ebben legyen segítségünkre fõvédõ-
szentünk, Szent István király és Magya-
rok Nagyasszonya – kívánta az eszéki
társszékesegyház káplánja.

A szentmisét követõen az Ady Endre
Magyar Kultúrkörben emlékeztek meg
az államalapító király és az új kenyér ün-
nepérõl. A rendezvény keretein belül ki-
állítással egybekötött rövid történelmi
elõadást hallgathattak meg a jelenlé-
võk A magyar Szent Korona és a korona-
ékszerek címmel. A megemlékezés az
Ady Endre MKK és Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsának szervezésé-
ben valósult meg.

Zágrábi magyar közösség
Kárpátalján is segít a Katolikus Karitász

(Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász)

Együtt ünnepelt a zágrábi magyar közösség
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