
Cserháti Ferenc püspök első alkalom-
mal a szentmiséről elmondta: azt éppen 
március idusán, nemzeti ünnepünkön 
az összetartozás jegyében mutatja be, és 
minden honfitársunkért, beteg vagy baj-
bajutott, koronavírus által veszélyeztetett 
embertársainkért ajánlja fel. Hozzátette: 
nemzeti ünnepünk idén nagyböjt harma-
dik vasárnapjára esik, amikor a kereszté-
nyek világszerte lelki edzéseket, „hadgya-
korlatokat” tartanak a húsvétra való 
készület szent idejében, azaz buzgóbban 
imádkoznak, böjtölnek, gyakorolják a 
felebaráti szeretet cselekedeteit. Már-                        
cius 15. számunkra ugyanakkor a nemzeti 
emlékezés ünnepe is – folytatta beszédét 
a főpásztor –, az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulója, amikor feli-
dézzük azokat 
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Ferenc pápa a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusok Pápai Bi-
zottságával, valamint a katolikus vi-
lágesemény szervezőivel, a magyar 
püspökökkel egyeztetve, tekintettel 
az egészségügyi krízisre és annak 
következményeire, a hívek és zarán-
dokok utazási nehézségeire, úgy dön-
tött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 
szeptemberére tervezett budapesti 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust. A Szentszék hasonló döntést ho-
zott a családok 2021. júniusi római vi-
lágtalálkozójával és a 2022. augusztusi 
lisszaboni ifjúsági világtalálkozóval 
kapcsolatban is: mindkettőt egy évvel 
későbbre halasztották.

Piero Marini érsek, a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusok Pápai 
Bizottságának elnöke a Vatikáni Rádió 
olasz programjának adott interjújában 
kiemelte: a halasztás lehetőséget jelent 
az esemény még jobb előkészítésére, és 
arra, hogy Európa elgondolkodjon sa-
ját gyökereiről. „Figyelembe vettük a 
vatikáni és a nemzetközi egészségügyi 
hatóságok álláspontját. E szerint nem 
biztos, hogy szeptemberre minden visz-
szatér a megszokott rendbe, beleértve 
a repülőjáratokat és a kommunikációt 
is. Eddig már több mint 60 ezren je-
lentkeztek a budapesti rendezvényre, 
tehát nem ünnepelhettük volna meg az 
Eucharisztikus Kongresszust abban a 
bizonytalanságban, hogy országaink-
ban talán nem ér véget addigra a jár-
vány. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy 
évvel elhalasztjuk a rendezvény meg-
tartását” – fogalmazott Marini érsek. 
Hozzátette: ez a felfüggesztés egyrészt 
nehézséget jelent a helyi szervezőbi-
zottságnak, hiszen újra fel kell venniük 
a kapcsolatot mindenkivel, aki már je-
lentkezett az Eucharisztikus Kongresz-
szusra, akiket meghívtak a teológiai 
szimpóziumra és a többi programra. 
Ugyanakkor a felkészüléshez kapott 
újabb év lehetőséget is jelent, hogy a 
szervezőbizottság még jobban elmélyít-
se a kongresszus előkészítését és témá-
ját, valamint hogy a nemzetközi közös-
ség még inkább tudomást szerezzen 
az eseményről, a helyi egyházak még 
jobban megszervezzék részvételüket. 
„Ez fontos eucharisztikus kongresz-
szus Európa számára is: elgondolkod-
hat saját gyökereiről” – hangsúlyozta. 
„Részt vettem már néhány euchariszti-
kus kongresszuson Québec-től kezdve, 
de még sosem tapasztaltam ilyen szé- 
leskörű érdeklődést egy eucharisztikus 
kongresszus iránt és ilyen nagy számú 
jelentkezőt, mint a budapesti esetében” 
– nyilatkozta Marini érsek, és meg-
jegyezte: reméli, hogy 2021-ben még 
magasabb lesz a részvételi arány, mint 
amire számítottunk volna 2020 szep-
temberében.

„A felkészülés és az imádság folyta-
tódik. Ha a kongresszusért végzett imát 
átelmélkedjük, láthatjuk, hogy az most 
is aktuális. Új mélységei nyílnak meg 
ennek az imádságnak, gazdagít ben-
nünket. Most már látjuk, hogy hosszú 
zarándoklattal jutunk el a mottóban 
jelzett forráshoz…” – nyilatkozta a           
Magyar Kurírnak Erdő Péter bíboros. 

(Forrás: Vatican News, NEK)

Pünkösd ünnepének görög megne-
vezése (Pentekosté, jelentése: 50) a zsi-
dó húsvét utáni ötvenedik napra utal. 
A pünkösdi csodás események leírása 
valószínűleg az első nyilvános beszá-
moló az apostoli igehirdetésről.  A szét-
oszló lángnyelvek, a szélzúgás, vala-
mint hogy az apostolok „lelkes” arám 
nyelvjárású beszédét az összesereglett 
zarándokok ezrei mind a maguk nyel-
vén értik, jelzi azt a hatalmas újdonsá-
got, amely az egyház születésével je-
lent meg. A Szentlélek nem foltoz, nem 
lyukakat töm be, nem javítgat, nem is 
pusztán elegyenget régi dolgokat, ha-
nem újat teremt. Ahogyan mozgósította 
az apostolokat és az első közösséget, az 
mélyebben van, nemzetiségen, valláson, 
kulturális és egyéb különbözőségeken 
túl. Így lesz egyszerre az egység és a 
sokszínűség Lelke. Az egyház alap-
ja éppen az, hogy mindegyikünkben 
ugyanaz a Lélek van. A Lélek a közös 
alap, személyiségünk bensejében érint 
meg, ahol meg vagyunk keresztelve és 
ahol már csírájában szétosztotta gyü-
mölcseit. Hogy ezek mikor és hogyan 
érlelődnek meg, ez már az egyén fárad-
ságos munkájától is függ. Az apostolok 
személyiségének pünkösdi átalakulása 
jelzi, hogy az ösztönvilágnál mélyebben 
éri el Isten Szentlelke az ember bűnös 
természetét. Annyira, hogy képes túl-
lépni önmagán, képes felülkerekedni a 
„természetes” válaszfalakon, legyőzve 
a bűn ellenállását is. A Lélek ösztönző 
ereje olyan sürgető és ellentmondást 
nem tűrő, hogy elsőbbséget élvez az 
emberi racionalitáshoz képest is. A Lé-
lek által születik meg a szeretetközös-
ség, lendül mozgásba az élet. Ezért volt 
előbb egyház, s csak azután a leírt szó, 
előbb az Eucharisztia, s csak azután a 
lassan kikristályosodó hitigazságok. 
Egy folyamat indult el, amelynek során 

letisztult a kinyilatkoztatás, megérlelő-
dött a keresztény tanítás és egyre jobban 
megnyilvánult Isten országának műve a 
földön.

Jézus már húsvétkor átadja Szent-
lelkét apostolainak: hogy küldetését 
továbbvigyék, hogy az a titokzatos test-
ben, az egyházban folytatódjék, éljen 
tovább a világ végéig. Az is nyilván-
való, hogy nem egyénileg, nem egyéni 
céllal adja Lelkét, hanem az egyháznak, 
az egyházon keresztül. Itt nyer értelmet 
a bűnbocsátó hatalom, a gyónás, a ke-
resztség és a többi szentség, valamint a 
Szentlélek kapcsolata. Szentlélek nélkül 
nincs lelki hatalom, nincs papság. De 
megfordítva is igaz: az egyház hatal-
ma nem politikai, gazdasági, ereje nem 
a tömegbázis, hanem a Szentlélek által 
gyakorolt, Krisztustól ráruházott, az em-
berek örök üdvösségét szolgáló hatalom, 
amit semmilyen földi hatóság nem képes 
zárójelbe tenni vagy megszüntetni. Az 
egyháznak pedig mint kovásznak így, 
„Lelkesen” kell átjárnia a világ tésztáját. 
A Szentlélek ihletésére és garanciájával 
válhat a világ lelkiismeretévé, mutathat 
rá a bűn valóságára és lehet az emberiség 
zászlóshajója az „élet háborgó tengerén”.                                                                     
Az egyház nem emberi képződmény, 
hanem a Szentlélek találmánya. Ezért 
a hívő hite sem lehet magánhit, hanem 
csakis egyházias hit. Krisztus a Szentlé-
lek által „közvetít” egyháza és az Atya 
felé is. Ezt leginkább a szentségeken ke-
resztül és a liturgiában tudjuk nyomon 
követni. Aki mély átéléssel és követke-
zetesen részt vesz az egyház liturgikus 
életében, annak hite a Szentlélekben 
felszabadult, önátadó, hívő hit lesz.                                                       
A szentségek által mintegy állandósulnak 
a pünkösdi események, áramlik a kegye-
lem kiapadhatatlan forrása, és megértjük, 
hogy életünk folytonos megújulás, lelki 
újjászületés – a Lélekben.

(folytatás a 3. oldalon)

Égi tűzben, zúgó szélben
Jött el egykor Isten Lelke,
Hogy a Krisztus kis seregét
A szent harcra elvezesse.
Lángra gyúltak hívő szívek
És megnyíltak bezárt ajkak, –
Fénye lobbant, öröme kélt
A győzelmi virradatnak!
 
Boldogságtól repdesett a
Tanítványok árva lelke,
A szerető Mester karja
Valamennyit átölelte…
Heteken át imádkozva,
Szent egységben várva-vártak, –
Pünkösd napján a remények
Ímé mind valóra váltak.

A krisztusi gondviselés
Vigasztalót adott nékik,
Hisz a válás perceitől
Fájó szívük most is vérzik…
De mit a Mester ígért:
Vigaszt, erőt, mindent nyernek,
Mert nagy hatalma van
Az isteni szeretetnek!

Apostolok, hős férfiak
Lángoszlopok gyanánt járnak,
A mennyei üzenetet
Elviszik a nagy világnak.
Szentléleknek erejében
Békét, áldást, üdvöt visznek
És egyre nő a tábora
A krisztusi igaz hitnek.

Égi tűzzel, zúgó széllel
Ma is eljön Isten Lelke,
Szent harcunkat: Krisztus ügyét
Vele visszük győzelemre…
Ha ránk fúj a mennyei szél:
Ma is tüzet fog a lelkünk,
Ma is veszünk ajándékot,
Ha az Úrhoz hittel esdünk!

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,
Add erődet bő mértékben,
Küzdő zarándokok kérnek
Sok bajban és kísértésben.
Keskeny úton a cél felé
Törtet a mi fáradt lábunk, –
Segíts, hogy a célhoz érjünk
S feleúton meg ne álljunk!

SOMOGYI IMRE:
Égi tűzben, zúgó szélben...

Simon M. Veronika:
A Szentlélek kiáradása

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én és Húsvétvasárnap, április 12-én 
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott 
esztergom-budapesti segédpüspök ünnepi szentmisét mutatott be a gazdag-
réti Szent Angyalok-templomban a világ magyarsága számára. Az Apostol                                             
Televízió mindkét szentmisét élőadásban közvetítette, online is lehetett követni.                              
A felvételek visszanézhetők a televízió honlapján a videótárban.

„Krisztussal örök életet nyerünk”



Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) előkészületeit 
meghirdetve a magyar főpásztorok 
buzdítottak az Eucharisztia titkának 
teológiai elmélyítésére és az Oltári-
szentség gyakoribb imádására. Az 
elmúlt hónapokban szépen kibonta-
kozott a szentségimádás gyakorlata. 
Mielőtt közvetlenül a helyes szentsé-
gimádásról szólnánk, hasznos lesz egy 
rövid történeti/teológiai visszapillan-
tás Krisztus szentségi jelenléte értelme-
zésére.

Az Eucharisztiát, Krisztus adta kin-
csét az ókori Egyház hálával és öröm-                                                                                
mel ünnepelte.  Az egyházatyák (Antio- 
chiai Ignác, Jusztin vértanú, Jeruzsálemi 
Cirill, Szent Ambrus) tanítása szerint az 
Eucharisztia Isten családjának lakomája 
volt, ahol a megkeresztelt hívők együtt 
ették Krisztus testét és itták az Ő vérét, 
amely egyesítette őket egyetlen krisztusi 
testté, egyetlen Egyházzá (1Kor 10–12. 
fejezetek). Az Eucharisztia hálaadás, 
emlékünnep, hathatós ima, az újszövet-
ség áldozata volt.

Az egész ókor eucharisztia-tanának 
hátterét a platóni valóságfelfogás képez-
te, amely szerint nincs ellentmondás va-
lóság és képmás között. A kettő szerves 
egységet alkot. A képmás részesül az 
ősvalóságban. Az egyházatyák hitték, 

hogy az Eucharisztia nem közönséges 
kenyér, hanem Krisztus teste, minden 
aggodalmaskodás nélkül nevezték azt 
Krisztus teste képmásának. 

Egy későbbi korban azonban a való-
ságot és a jelképet ellentétesnek fogták 
fel, sokszor félreértették az egyházatyá-
kat. Persze az atyák a kinyilatkoztatás 
alapján átértelmezték a platóni gondo-
latvilágot: számukra a kenyér és bor 
képmásban jelen levő valóság nem örök 
eszme, hanem a halála által a feltáma-
dás dicsőségébe emelt élő Krisztus. Mert 
a krisztusi szó (parancs: „Ezt cseleked-
jétek…”) és az adományokra lehívott 
Szentlélek ereje folytán a kenyér Krisz-
tusvalósággá változott.

Ennek a felfogásnak megvolt az 
előnye: világos volt a dinamikus kapcso-
lat Jézus egyszeri áldozata és a szentmi-
seáldozat között, amit nem mondhatunk 
el a későbbi statikus arisztotelészi értel-
mezésről (substantia-accidens kategó- 
riák alkalmazása). De az ókori felfogás-
nak is voltak hiányosságai. Bár hitték, 
hogy a „megszentelt” kenyér és bor Jézus 
valóságos teste és vére, inkább egy szent                                                                          
tárgyként tisztelték e szentségi jeleket, 
nem pedig az élő Krisztusra utaló jelek-
ként. Ebből a felfogásból eredt az a hiá-
nyosság is, hogy nem fejtették ki eléggé 
a szerves összefüggést a szentség ke-
gyelmi működése és a személyes hit-sze-

retet-élet között. Végül a IV. században 
jelentkezett az a gyakorlat, hogy Keleten 
a misére járó hívek egyre ritkábban já-
rultak a szentáldozáshoz. Ez a szokás a 
középkorban, a VII–IX. századokban el-
terjedt a nyugati egyházban is. 1215-ben 
a IV. Lateráni Zsinat elrendelte, hogy 
minden hívő legalább évenként egyszer, 
húsvét táján járuljon a szentáldozáshoz.

A középkorban a teológia az eucha-
risztia-tan főleg Krisztus szentségi jelen-
léte módjának magyarázatára irányult. 
A nagy hittudósok (így Aquinói Szent 
Tamás) az arisztotelészi bölcselet subs-
tantia-accidens fogalmainak felhaszná-
lásával igyekeztek megközelíteni hitünk 
szent titkát, az átlényegülést, Krisztus 
jelenlétét. A pap krisztusi szavain ke-
resztül működő isteni erő által a kenyér 
substantiája (lényege) Krisztus testének 
substantiájává válik, míg a kenyér ac-
cidensei (járulékai) változatlanul meg-
maradnak ott, ahol voltak, és Isten ereje 
tartja közvetlenül létben azokat.

E skolasztikus teológiai magya-
rázat – bár utal a személyes Krisztus 
jelenlétére – e jelenlétnek módját nem a 
személyes lét kategóriáival (a személy 
önkifejeződése, önátadása, találkozás, 
együtt evés stb.), hanem az általános, 
inkább a tárgyi valóságokat jellemző 
létkategóriákkal igyekeztek magyarázni.

A középkorban fellépő eretnekségek, 
majd pedig – a reformátorok különböző 
Eucharisztia-értelmezéseivel szemben 
– a Trienti zsinat 1551-ben és 1562-ben 
megfogalmazta a hagyományos katoli-
kus tanítást három részben: a szentségi 
jelenlétről, a szentáldozásról és a szent-
miseáldozatról.

L É L E K ,  C S E N D ,  I S T E N K A P C S O L AT
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A diakónusokért. Imádkozzunk azért, 
hogy a diakónusok az Ige és a szegények 
hűséges szolgálata által éltető jelek le-
gyenek az egész Egyház számára.

„Diakónusnak lenni különleges hi-
vatás, egy olyan, családban megélhető 
hivatás, amelynek lényege a szolgálat. 
Nagyon szeretem ezt az életállapotot. Az 
Apostolok cselekedeteiben olvashatunk 
arról, ahogy az első görög származású ke- 
resztények elmennek panaszra az aposto-
lokhoz. Ennek az az oka, hogy özvegyei- 
ket és árváikat elhanyagolja a közösség 
többi része. Ekkor a Tizenkettő összehívja 
a gyülekezetet és létrehozzák a diakónu-
si szolgálatot. Ez számunkra, püspökök 
számára is nagyon érdekes, mert akik 
ezt létrehozzák (az apostolok), maguk is 
püspökök. Mit mond ez nekünk? Azok a 
diakónusok szolgák voltak. Aztán megér-
tették, hogy ebben az esetben szolgálatuk 
abban állt, hogy segítsék az özvegyeket és 
az árvákat. Nekünk, püspököknek a szol-
gálatunk abban áll, hogy imádkozzunk 
és hirdessük Isten igéjét. Ez megmutatja, 
hogy a püspök legfontosabb karizmája: az 
ima. Tehát a püspök első feladata: imád-
kozni. A második: hirdetni az Igét. A kü-
lönbség tisztán látszik.

Számotokra, kedves diakónusok, a 
feladat a szolgálat. Ez a kulcsszó ah-
hoz, hogy teljesen meg tudjátok érteni a 
karizmátok lényegét. A szolgálat Isten 
embereinek egyik jellegzetes ajándéka.                              
A diakónus – úgyszólván – őrzi a szolgá-
lat lelkületét az Egyházban. Minden szót 
gondosan mérlegelni kell. Ti az Egyház-
ban arra vigyáztok, hogy a szolgálat lel-
külete megmaradjon: az Ige szolgálata, az 
oltár szolgálata, a szegények szolgálata. 
És a ti missziótok, a diakónus küldetése 
és hozzájárulása ebben áll: emlékeztet-
ni bennünket, mindnyájunkat arra, hogy 
a hit a maga legkülönbözőbb formái-                
ban – közösségi liturgia, személyes ima, 
a szeretetszolgálatok különféle módjai, 
illetve a különböző életállapotok – laikus, 
klerikális, családi – a szolgálatot fejezi 
ki, annak lényegéhez tartozik. Szolgálni 
Istent és a testvért. És mennyire el kell 
menni a végsőkig ebben az értelemben! Ti 
a szolgálat őrei vagytok az Egyházban. És 
ebben van ennek a karizmának az értéke 
az Egyházban, ez emlékezés és ajándék, 
amely arra szolgál, hogy ne veszítsük el 
Isten cselekvésének a látószögét, Isten 
perspektíváját, ami szerint cselekszik, és 
annak gazdagságát, amit tesz. Ti nem fé-
lig papok, félig pedig laikusok vagytok, 
ez eszközzé redukálná a diakonátust. Ti 
a szolgálat szentsége vagytok Isten és a 
másik ember számára. És ebből a szóból 
»szolgálat« jön létre, fejlődik ki munkátok, 
hivatásotok és létezésetek az Egyházon 
belül. Ez a hivatás úgy, mint minden más 
hivatás, nem csupán egyénhez kötődik, 
hanem van egy közösségi dimenziója is. 
Ezt a dimenziót az egyén a családon be-
lül, a családdal együtt, Isten Egyházán be-
lül és Isten Egyházával együtt éli meg.”                                                  
(Ferenc pápa 2017. március 25.)

Hiba György SJ

„A Lélek szenved – írja a költő, Pierre 
Emmanuel. – Nincs számára hely ebben a 
túlzsúfolt világban. Még magát a »lélek« 
szót is száműzték a szótárból. Nem neve-
zik meg, nem definiálják. […] Az egyedüli 
nyelvezet, amely a Lélekig elér és amely 
a lét mélyére lenyúl: a költészet. […] Ma-
napság a pszüchével helyettesítik a Lel-
ket. Pszichikai komplexusról beszélnek, a 
Lélek egész tudományát a pszichoanalí-
zis váltotta fel, főleg a Jung-féle meg az 
új-freudi ideológia. […] Mégis – hangsú-
lyozza Emmanuel – csak egyetlen igazi 
világ van: a Lélek világa.”

Emmanuel nagybetűvel írja a „Lélek” 
szót, mindig a szellemi lélekre gondol-
va; itt is, másutt is rávilágított arra, hogy 
a személyes kapcsolatokhoz szükséges 
beszédhez mennyire szükséges a csend. 
Sajnos a zaj megöli a belső csendet. 
Lelkünk mélye, mint a tengermély a 
szennyeződés miatt, alkalmatlan minden 
életre. Az ember csendje Isten Csendjé-
ből merít életet. A csend a Lélek forrása 
és egyben az istenkapcsolat forrása, ha 

kapcsolatban van a fogadott fiúság Lelké-
vel; Isten ugyanis elküldte Fiának Lelkét 
szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abba, Atya!” 
(Gal 4,6).

Szükségünk van a csendre, amelyben 
létrejön az istenkapcsolat (szemlélődés), 
amely beléptet bennünket Isten Csendjébe, 
és így elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol 
születik a Szó, az üdvözítő Ige, amely hoz-
zám szólva hitre hív. Hittel meg kell halla-
nom, be kell fogadnom az Igét. „A hit hal-
lásból ered” (Róm 10,17). Az imádságból, 
amely a hit gyakorlása, a szemlélődésből 
születik a küldetés sürgetése: a parancso-
ló felszólítás arra, hogy hirdessük, „amit 
láttunk és hallottunk”, hogy mindenki kö-
zösségben legyen Istennel (vö. 1Jn 1,3).                      
A csendes szemlélődés belemerít bennün-
ket a Szeretet forrásába, és így elvezet fe-
lebarátunk felé, hogy átérezzük fájdalmát, 
és felajánljuk neki Krisztus Fényét, a Fel-
támadott Úr Élet-üzenetét.

A lényeg, a lét értelme tehát a mélyben 
van, a szellemlélek mélyén. Az arc néha 
tükröz belőle valamit – valami „isteni 

szikra” átragyog az álarcok mögül a min-
dennapi színjátszás során is –, ha a figye-
lő személynek van belső, „lelki” élete és 
érzéke a látáshoz. „Jól csak a szívével lát 
az ember” – hangoztatja Saint-Exupéry                                                                          
(A kis herceg-ben) az ágostoni-pascali 
igazságot.

A költők és a misztikusok lehatolnak 
oda, ahol az ősi mély Forrás buzog: a Lét-
forrás. Ott, a szellemi lélek mélyén – a 
belső végtelenben – kell keresnünk Ágos-
tonnal Őt, aki bensőbb legbensőbb énem-
nél, és ugyanakkor szellemlétem csúcsa 
felett van: „Interior intimo meo, superior 
summo meo.” A misztikusok istentapasz-
talatukban beszélnek arról, hogy az emberi 
lélek=szellem csúcsával „megérintheti” az 
Istenséget.

De a személyes Isten láthatatlan, ki-
mondhatatlan misztériumával csak a köz-
vetítő, Jézus Krisztus révén, Szentlelke 
ajándékaként találkozhatunk. A magunk 
erejéből képtelenek vagyunk megnyíl-
ni mások felé, kilépni önző világunkból, 
ezért állandóan kérnünk kell a Szentlelket, 
a fogadott fiúság Lelkét (vö. Róm 8,15), 
aki szívünkbe árasztja az Isten és a testvé-
rek szeretetét (vö. Róm 5,5). Ezt az imád-
ságunkat mindig meghallgatja a Mennyei 
Atya; erről Szent Lukács biztosít bennün-
ket: „Ha ti, bár rosszak vagytok, tudtok 
jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja 
mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, 
akik kérik tőle” (Lk 11,13).

Szabó Ferenc SJ

IMASZÁNDÉK
Májusra

E U C H A R I S Z T I A :
A S Z E R E T E T S Z E N T S É G E  (5 . ) 

Az Oltáriszentség imádása
P. Szabó Ferenc SJ sorozata

A mai ember számára a valóság: átlátszó vitrin, ahol minden szép és jó, 
de minden szörnyűség és szenny is egy gombnyomásra megjelenik. Van a 
televíziónak és a mai vizuális kultúrának sátáni oldala is. Minden áru, tárgy lesz, 
a személyes kapcsolatok eltűnnek. A lényeg a lélek mélyén rejtve, holt levelek 
fedik az Ősforrást, ahonnan lét buzog. A mindennapi élet egyre felületesebb: 
„fecseg a felszín, hallgat a mély”  (József Attila). 

Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!
Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.
Fő Vigasz, várom jöttödet,

Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!
Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.
Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,

És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad:
Igazság Lelke csak Te vagy!
Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!

Fordította: Szénási Sándor

A N G E L U S  S I L E S I U S :  Könyörgés a Szentlélekhez



2020. május 3ÉLETÜNK

(VG)

ÚJ PÜNKÖSD A JÁRVÁNY ÉS MÁS NEHÉZSÉGEK KÖZEPETTE
Húsvétot ünnepelt a kereszténység áprilisban, de ez nem volt olyan, mint a korábbi években. A közösségek csak 

virtuálisan lehettek együtt, kapcsolataikat csak a technika vívmányainak köszönhetően tudták ápolni. A mögöttünk 
hagyott idő, legnagyobb ünnepünk megélése a világháló segítségével és egyénileg még kiértékelésre vár. Május végén 
Pünkösd ünnepét üljük.

az értékeket, amelyekért elődeink ismé-
telten síkra szálltak, vérüket, életüket ál-
dozták keresztény hitünkért és a magyar 
szabadságért, a nemzeti függetlenségért, 
népünk jólétéért. Emlékezünk a hősökre, 
de imádkozunk minden magyarért, édes 
hazánkért, népünk szabadságáért, jólété-
ért is. Keressük a nemzeti összetartozás, a 
béke, a szabadság és az egyenlőség, a test-
vériség jövőbe vezető útját, egyben bátor-
ságot és erőt kérünk Istentől, hogy ma-
gunk is az isteni szeretet és jóság eszközei 
és hiteles tanúi lehessünk – fogalmazott a 
püspök. „Mi hisszük, hogy Isten a törté-
nelem ura, a béke fejedelme, erős Isten; a 
mi Atyánk gondviselő szeretetébe ajánljuk 

magunkat, szeretteinket és egész magyar 
népünket. Uram, add Szentlelkedet, hogy 
szép és teljes legyen az életünk! Boldog az 
a nemzet, amely Istenre hagyatkozik fára-
dozásában, hiszen Jézus Krisztussal örök 
életet nyerünk. Bízzunk benne!” – zárta 
beszédét március 15-én Cserháti Ferenc.

– Húsvét ünnepén a feltámadt Krisz-
tus győzelmét hirdetjük a koronavírus, a 
gyilkos betegségek, a bűn és a halál fölött. 
Ebben a szentmisében különösen is sze-
retném megéreztetni a feltámadt Krisz-
tus közelségét mindazokkal, akik a nagy 
világjárvány miatt most elcsüggedtek és 
komoly megpróbáltatásokat szenvednek: 
az idősek, a fiatalok, a munkanélküliek, 
a nincstelenek, a megfertőzött betegek, 
vagy azok, akik éppen életük kockáz-
tatása árán is, beteg és szenvedő ember-
társaik szolgálatában állnak: az orvosok, 

az ápolók, a közellátásban dolgozók, a 
rendfenntartók, az önkéntesek... De az 
Úr közelségét szeretném megéreztetni 
azokkal is, akik külföldre kényszerültek, 
vagy csak éppen az idegenben akartak 
szerencsét próbálni, és most szeretteiktől, 
szüleiktől, gyermekeiktől, rokonaiktól el-
szakadva, valahol a nagyvilági szétszórt-
ságban magányosan szenvednek és csalá-
di melegség után vágyakoznak – foglalta 
össze a húsvétvasárnapi szentmise beve-
zetőjében Cserháti Ferenc püspök. Ezúttal 
is kiemelte: „Ez a húsvéti szentmise-köz-
vetítés nemzeti összetartozásunk jele, egy 
különleges istentisztelet, amely Istenbe 
vetett hitünket és bizalmunkat akarja erő-
síteni a világjárvány okozta nehéz hely-
zetben. Jelezni akarja, hogy nem vagyunk 
egyedül: az Úr velünk van, és velünk van 
a hívők közössége, amely buzgón kéri az 

Urat, hogy vegye el tőlünk ezt a rettene-
tes csapást. Ez a szentmise-közvetítés al-
kalom arra, hogy közösen imádkozzunk 
egymásért, szeretteinkért, nemzetünkért 
és a világjárvány által sújtott minden 
embertársunkért. Alkalom arra is, hogy 
tekintetünket a fennvalókra, az égiekre, 
az igazi és maradandó értékekre irányít-
suk és elgondolkodjunk életünk igazi nagy 
kérdésein.”

Homíliáját húsvétvasárnap Cserháti 
Ferenc ezzel zárta: „Adja Isten, hogy eb-
ből a szentmise-közvetítésből is erőt me-
ríthessünk, és mindig örömmel tapasztal-
juk meg az Úr Jézus Krisztus közelségét. 
Megmaradva az ima, a krisztusi hit egy-
ségében biztosak lehetünk abban, hogy 
az Úr valóra váltja ígéretét: »Íme, én ve-
letek vagyok mindennap a világ végéig«                  
(Mt 28,20).”                                        (VG)

(folytatás az 1. oldalról)

Az első pünkösdkor Isten Lelke zú-
gás, szél és lángnyelvek közepette jelent 
meg, erről számol be a Szentírásban az 
Apostolok Cselekedetei második feje-
zete. Az apostolok számára ez új életet 
jelentett. Kiléptek a világ elé és elkezd-
tek beszélni Jézusról, hirdették a Mester 
tanítását. A Lélek új távlatokat nyitott 
meg számukra. Amikor a múlt század 
derekán Szent XXIII. János pápa meg-
hirdette a II. Vatikáni Zsinatot, új pün-
kösdöt remélt. Majd utóda, Szent VI. Pál 
pápa 1975-ben, a szentévben, pünkösd 
napján, amikor Rómában a harmadik 
világkongresszusukra összegyűlt kato-
likus karizmatikusokat fogadta, többek 
között ezeket mondta nekik: „Sohasem 
volt ekkora szükség, mint ma, arra, hogy 
a történelemben folytatódjék pünkösd 
csodája.”

Jelen gondolataimat e csoda foly-
tatásának reményében osztom meg az 
Életünk olvasóival, olyan korban, amikor 
az egész világot megrengeti a korona-
vírus-járvány támadása. Ma is remélhe-
tünk abban, hogy a Szentlélek ebben a 
helyzetben szintén munkálkodik. Isten 
Lelke ma is, a koronavírus idején is ké-
pes új távlatokat megnyitni. Ahogyan 
az apostolok vállalták a Szentlélekkel 
való együttműködést és a megvalósítás-
hoz hozzáadták az emberi részt, korunk-                                                                         
ban is, ebben az emberpróbáló időben 
meg kell látni, észre kell venni, hogy csak 
a Teremtő által kijelölt útra visszatérve, 
az Ő akarata szerint élve és cselekedve, 
Vele együttműködve, az Evangélium 
üzenetét meghallva, a mindezek hiánya 
miatt aggódók figyelmeztetésére odafi-
gyelve érhető el, hogy a világunk ismét 
hasonlítson ahhoz, amit a Teremtő meg-
alkotott, a Fiú megváltott és a Szentlélek 
megszentelt.

A Szentlélek segítségünkre van és 
ajándékainak elfogadásával bízhatunk 
egy új világ kialakulásában. Rendel-
kezésünkre áll az értelem, a jótanács, a 
bölcsesség, a tudomány, a jámborság, az 
erősség és az istenfélelem ajándéka. Ta-
lán feledésbe mentek ezek a korábban 
hittanórákon tanult, Szentlélek ajándé- 
kainak nevezett isteni adományok, de is-
mét felfedezhetjük azokat, használhatjuk 
őket a társadalmi, a politikai és az egyhá-
zi élet területein.

Isten Lelke ma is ráirányítja a figyel-
münket a társadalmi élet valamennyi te-
rületére. A koronavírus által kiváltott ren-
delkezések, a mindennapi élet korlátok 
közé szorítása, a „karanténos” idők is-
mét a figyelem középpontjába helyezték 
a családot, az időseket, a gyógyítókat, a 
pedagógusokat, az egymásra való odafi-
gyelést. A család több időt töltött együtt, 

a házastársak ismét felfedezhették a má-
sik és a saját értékeiket. A gyermekekkel 
együtt töltött hetekben átélhették pozitív 
tartalmait a kisközösségeknek, amelyek 
alapjai a társadalomnak és megóvják a 
nagyközösséget a veszélyektől, így an-
nak összetartó erejét jelentik. Ezek a 
hetek ráirányították figyelmünket az idő-
sekre is, akik részei egyéni és közösségi 
életünknek. És talán minden eddiginél 
jobban megértettük, hogy a gyógyítók 
életünk kulcsszereplői. Az összezártság-
ban a gyermekeik oktatásába besegítő 
szülők, most igazán felfedezve, hogy mit 
jelent a tanítás feladatának teljesítése, 
elkezdték jobban értékelni a pedagógu-
sok munkáját. És a gyermekek is felfe-
dezték a szülők gondoskodásának a je-
lentőségét, a testvérek jelenlétének a 
fontosságát. A kultúra is beköltözött 
a lakásokba, a zene hangja eljutott 
az emberekhez, közvetítette az 
öröm és a biztatás üzenetét. Töb-
ben ismét elővették könyveiket, 
elkezdtek olvasni. Mások a 
számítógép mellett ülve leírták 
élményeiket, felfedezték írói 
képességeiket. 

Mindezeket megtapasztalva 
elmondhatjuk: itt a lehetősé-
ge annak, hogy a Szentlélek 
útmutatásával a ma embere át-
gondolja és felismerje, milyen 
nagy érték a család, és ne engedje 
lerombolni, megsemmisíteni azt. 
Ellenkezőleg: ragaszkodjon a férfi 
és nő között létrejövő házassághoz, ahol 
életet adnak a gyermekeknek, akik szüle-
tésük által kapják meg nemüket és nem 
később döntenek arról. A Szentlélek segít 
abban is, hogy tiszteljük az idős embe-
reket, szüleinket és nagyszüleinket, így 
értékelve az életet a fogamzástól egészen 
a halálig.

És a Szentlélek irányíthatja gondola-
tainkat a kultúra területén is, nem enged-
ve, hogy azt ideológiák vegyék hatal-
mukba, hanem természetből fakadó, 
Isten által kijelölt módon szolgálják az 
emberiség javát.

A politika világában a szemlélet ko-
rok szerint változott. Ha csak az Európai 
Unió alapítására gondolunk, a második 
világháború utáni időben az alapítók 
keresztény alapokra helyezték a hang-
súlyt. Robert Schuman, az alapítók egyi-
ke 1957-ben ezt így fogalmazta meg: 
„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem 
lesz.” Ezt a meggyőződést igyekeztek ők 
a politikai és a gazdasági élet területén 
alkalmazni. Napjainkban azonban már 
két irányzatot talált itt a koronavírus: az 
egyik a globalizációs liberális szemlélet, 
a másik pedig az Európai Unió alapítói- 

nak eszméjét vallja, tehát a keresztény 
gondolkodást helyezi előtérbe. Most is 
szükség van a Szentlélek munkálkodásá-
ra, az Ő erejére, hogy ajándékaival, zúgó 
szél módjára beáradjon a világunkba, és a 
politikusokat, a gazdasági élet mozgatóit 
elgondolkoztassa, rádöbbentse arra, hogy 
új, keresztény alapokon nyugvó politiká-
ra és gazdasági szemléletre van szükség.

Az egyház is igyekezett a koronaví-
rus okozta helyzetben újfajta szolgálatot 
nyújtani híveinek. Más volt a húsvét ün-
neplése is. Üres templomokban miséztek 
a papok. Világhálón közvetített szentmi-
séken vehettek részt a hívek, követhet-
ték a pap által bemutatott eucharisztikus 
ünneplést. Ez lelki táplálékot jelentett az 
embereknek, de nem volt azonos a szent-

misén való fizikai jelenléttel. Auszt-
riában a püspökök felmentést adtak 

a híveknek a vasár- és ünnepnapi 
szentmiselátogatás kötelezettsége 

alól. A lelkészek így is igyekez-
tek mindenütt tartani a kapcso-
latot híveikkel, és felhasználtak 
minden eszközt, hogy köze-
lebb vigyék hozzájuk Istent és 
megtartsák őket az egyházban. 

Gyakran lehetett olvasni, látni, 
hallani a papok kreativitásáról. 
Láttuk a székelyföldi virágva-
sárnapi barkaszenteléseket és a 
húsvétvasárnapi eledelszentelést, 

amikor a papok szekerekről vagy 
platós autókról osztották a telepü-
lések utcáin Isten áldását. És látni 

lehetett a budapesti ferenceseket végig-
vonulva az Eucharisztiával az utcán, 
ahol emberek, családok letérdelve a jár-
dára, keresztvetéssel fogadták az áldást. 
Láttunk autós szentmisét a Fejér megyei 
Előszálláson, társasház teraszán ünnepelt 
Eucharisztiát Rómában és sorolhatnánk 
tovább a példákat.

A hagyomány a Szentírás mellett a 
történelem folyamán vallásos életünk 
alapja volt és ma is az. Különösen nehéz 
korszakokban a népi vallásosság, a kiala-
kult hagyományos szokások erősítették 
a közösségeket, megtartották a híveket 
Isten és az egyház mellett. Nem csoda, 
hogy a kommunisták első ténykedései 
között találjuk a vallásos gyakorlatok 
felszámolását, amelyek a hagyomány 
megtartó erejeként léteztek. Ezért volt 
számomra öröm látni a televízióban a 
székelyföldi tudósításokat az eledelszen-
telésekről, amikor a népviseletbe öltözött 
családok a kapuik előtt állva fogadták a 
szekéren érkező plébánosuk áldását. Ez 
vallásos életünk része, hitünk erősítője, 
amit hagyományőrzésünk eredményének 
köszönhetünk és a jövőre nézve is meg 
kell tartanunk.

A külföldi magyarok lelkigondo-
zásával megbízott püspök, Cserháti Fe-
renc két alkalommal is a világhálón köz-
vetített szentmise által ünnepelt együtt 
a világon szétszóródott magyarokkal. 
És említhetjük a diaszpórában, Európa, 
Észak-Amerika, Ausztrália magyar kö-
zösségeiben szolgálatot teljesítő papok 
által bemutatott és híveik lakásába el-
juttatott internetes szentmiséket is. Nem 
maradt el az Örömhír eljuttatása prédiká-
ciók, plébániai értesítők, e-mailen átkül-
dött üzenetek által. Jelen voltak az egy-
házközségek karitatív szervezetei, azok 
ételt kiszállító csoportjai, akik így teljesí-
tették az egyház szeretetszolgálatát. Töb-
ben beszámoltak arról, hogy a családban 
együtt imádkozták a rózsafüzért, közösen 
vettek részt a közvetített szentmiséken. 

Mindenki arról beszél, hogy a jövőben 
semmi sem lesz úgy, mint azelőtt volt. 
Kérdezhetjük, hogy ez az egyházra is vo-
natkozik? Személy szerint abban remény-
kedem, hogy ismét megéljük azt, amit a 
XX. században XXIII. János pápa óhajtott, 
vagyis az új pünkösdöt. Meggyőződésem, 
hogy az egyházban is jönnie kell ennek 
az új pünkösdnek, amikor a Szentlélek 
erejével sikerül új útra lépni, amikor az 
emberek nem eltávolodnak Istentől, az 
egyházi közösségtől, hanem elindulnak 
ismét az igazi Forrás felé, amit a NEK 
jelmondata is kifejez: „Minden forrásom 
belőled fakad” (Zsolt 87,7).

Tápláljuk magunkban a reményt, hogy 
az egyházunk a Szentlélek erejében nem 
fog elsodródni a különféle, tőle távol álló 
ideológiák és téveszmék által erőltetett 
irányokba, hanem hű marad a jézusi ta-
nításhoz, és meghallja, amit Ferenc pápa 
ez év februárban a Szeretett Amazónia  
(Querida Amazonia) apostoli buzdításá-
ban megfogalmazott (64.). Ő Isten sza-
vának szenvedélyes hirdetését jelölte 
meg az egyház feladatául. Enélkül, ahogy 
Ferenc pápa mondja, civil szervezethez 
lenne hasonló az egyház, és már nem 
felelne meg Jézus útmutatásának: „Men-
jetek el az egész világra és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek” 
(Mk 16,15).

Kérjük a Szentlelket, hogy ebben az 
évben is, ebben az új helyzetben is te-
gye ugyanazt, mint az első pünkösdkor, 
kísérje az Ő jövetelét a tűz és a zúgó szél, 
hogy így a világ megtapasztalja az Ő ere-
jét, ami éget, eléget, de életet is ad, fel- 
perzsel, de felfrissít, világít és utat mutat 
a jövő felé.

Végül bátorító üzenetként álljanak 
itt a hitvalló erdélyi Jakab Antal püspök 
szavai, aki negyven évvel ezelőtt a romá-
niai kommunista diktatúra szorításában 
vette át a Gyulafehérvári Egyházmegye 
vezetését és akinek élete immár a Küzd-
ve és bízva című dokumentumfilmből is 
megismerhető. Gondolata reményt adhat 
mindnyájunknak: „A Szentlélek kegyelme 
örömet tud fakasztani a keserűség sziklái-
ból is.”

Vencser László

CSERHÁTI FERENC...
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Ezekben a hónapokban csak gon-                                                               
dolatban indulhatunk utazásra, magam-
ban idéztem hát fel gyermekkori kirán-
dulásaim egyik emlékét. Van egy kicsi 
hegy Balaton-felvidéken, amely néhány 
évtizeddel ezelőtt jóval nagyobb volt.                                                                                            
A múlt század során ugyanis kibá-
nyászták, elhordták az építkezésekhez 
kitűnően használható anyagát, „testét”. 
Kisfiúként, szüleimmel gyakran ha-
ladtunk el a „csonkahegy” mellett, 
átutazóban a Balaton felé, s ilyenkor 
édesapám mindig elmesélte a hegy 
történetét. Egy kisiskolás fiúnak 
megmozgatja a fantáziáját, milyen iz-
galmas lehetett kőfejtőként dolgozni a 
hegy gyomrában, csákánnyal a kézben 
kitermelni az építő-anyagot.

Jó néhány évtizeddel korábban, 
a második világháború idején Len-
gyelországban élt egy ifjú, aki szintén 
kőfejtőként dolgozott rövidebb ideig. 
Akkor, a háború alatt nagy szükség 
volt a nyersanyagra és minden dolgos 
kézre. A fiatalembernek nem kőfejtő 
volt a hivatása: egyetemre járt, filozófiát 
tanult, emellett pedig a színészmesterség 
is közel állt hozzá. A nehéz időkben 
az egyetemet bezárták, a színház csak 
titokban működhetett, de munka azért 
adódott, igaz, „csak” a kőbányában.                    
A húszéves fiú akkor még biztosan nem 
sejtette, hogy később is hegyeket fog 
megmozgatni, igaz, más értelemben…

Akkor, a háború elején talán már 
megsejtette – hiszen érezhette az 
isteni hívást –, hogy pap lesz. De azt 
még nem sejthette, hogy alig húsz év 
múlva püspök, majd érsek lesz. És nem 
sejthette, hogy később száznál is több 
apostoli útra indul szerte a nagyvilág-
ban, és tevékenységével, sziklaszilárd 

hitével, bátorságával reményt ad az 
embereknek, lebont falakat, hegyeket. 
Napjainkban „csak” egy vírus korlátozza 
a mozgásunkat, nem mehetünk bár-
hová, ahová csak szeretnénk. Akkoriban 
azonban igazi falak választottak el egy-
mástól országokat, népeket, embereket. 

S ezeknek a falaknak a lebontásához 
nagyban hozzájárult az egykori kőfejtő, 
akit II. János Pál pápaként ismert meg a 
világ.

Ebben a hónapban, május 18-án lenne, 
lett volna éppen százesztendős a szent 
pápa. Megválasztását követően így szólt 
a világ keresztényeihez: „Ne féljetek!” 
Fogadd meg Te is ezt a tanácsot, hiszen 
ha Isten velünk van, mitől is kellene 
tartanunk?

Kovács Péter

A rendkívüli helyzetben a cserkészek is kerestek megoldást arra, hogyan tart-
hatnának rendszeres cserkészösszejöveteleket, -foglalkozásokat cserkészeiknek, 
csapataiknak a karantén idején, hogyan lehet a szabadban, a természetben lenni, ha 
nem mehetnek ki otthonaikból. Az emberi, baráti kapcsolatok ápolása, a rendszeres 
találkozás egyik fontos eleme a cserkészmozgalomnak. Egy-két hét elteltével 
futótűzként jöttek egymás után a hírek arról, hogy Zoomolnak a csapatok! Úgy 
tűnik, pillanatnyilag a Zoom a leghasználtabb videó- és webkonferencia-szoftver, 
amelyet kapcsolattartásra használnak világszerte a karantén alatt. A házigazda 
meghívja a virtuális cserkészotthonba a csapattagjait, és miután a cserkészindulót 
egy YouTube-os felvétel segítségével elénekelték, a csapatparancsnok, a helyettese 
vagy a rajparancsnok köszönti a tagokat, megkérdezi, hogy vannak, és a köszöntés 
után rajfoglalkozásokat, őrsi foglalkozásokat indítanak a virtuális csapatotthon 
virtuális szobáiban. Befejezésképpen pedig virtuális szeretetkör alakításával, 
a bejátszott Szellő zúg távol segítségével, énekszóval befejezik a foglalkozást.                                             
A Zoom használata annyira bevált, hogy nemcsak a csapatok, hanem alkalmazá-
sával kerületi, illetve szövetségi vezetők fontosabb megbeszéléseket, gyűléseket is 
szerveznek virtuális termeiben.

A kreativitásnak valóban nincsen határa. Felsorolom, a külföldi magyar cser-
készek mi mindent végeznek online: őrsi órák, raji programok, virtuális locsolás, 
rovásírásverseny, Rudi posta hetente, Erős Pista challenge, virtuális bábszínház, 
énekvideók készítése, Karantén Külön Próba, digitális szavalóverseny, WhatsApp- 
és Skype-programok, online dzsembori a világ cserkészeivel, meghívás népdal/
ügyességi kihívásokra, próbapontok anyagáról oktatási videók készítése.

A cserkészek azonfelül közösségi szolgálatot is teljesítenek. A külföldi magyar 
cserkészeknek van magyar közösségük, és az adott országban, amelyben élnek, 
helyi közösségük. Szövetségünkben egyes csapatok felhívást tettek, hogy segítenek 
mindkét közösségben az időseknek, rászoruló családoknak, ha bevásárlásban vagy 

más ügyintézésben segítségre lenne szükségük. 
Sokak számára nagy élmény, hogy régi volt 
csapattagjaik, akik elköltöztek, távol kerültek 

csapataiktól, jelentkeznek, hogy szívesen 
részt vennének az online foglalkozásokon.                                      
A jövőben el lehetne gondolkozni azon, hogy 
olyan családoknak, akiknek a közelében nincs 
cserkészcsapat, esetleg beindíthatnánk egy vir-
tuális csapatot. 

Vigyázzanak magukra és egymásra! Marad-
janak otthon! Jó munkát!

Schenk Angyalka

„A kibontakozó világjárvány követ-
kezményei, a szigorodó hatósági előírá-
sok templomainkból a szabadba, majd 
a virtuális térbe kényszerítették közös-
ségeinket. A templom.ro oldal azért jött 
létre, hogy egy helyen összefoglalva 
közvetítse a koronavírus-világjárvány 
miatt Romániában 2020. március 16-
ától bevezetett szükségállapotban érvé-
nyes korlátozások idején a szentmiséket, 
közösségi imákat” – vallja beköszönő 
videójában Szőcs Csaba plébános, a Ver-
bum Kiadó igazgatója a médiaműhely 
által elindított oldalról. Megállapítja to-
vábbá: „Ezekben a napokban átéljük, 
hogy ami eddig természetes volt, egy 
ideig nem lesz elérhető számunkra: a 
templom, a közösségi szentmise helyett 
rá kell találnunk otthonainkban a belső 
szobára, ahol lelkünk mélyén ápolhatjuk 
e nehéz időszakban is kapcsolatunkat, 
éltető kapcsolatunkat a Jóistennel.” 

A templom.ro egyik célja, hogy a 
virtuális lélekápolás mellett azoknak is 
elérhetővé tegye a Facebook-os közve-
títéseket, akik nincsenek jelen a közös-
ségi médiában és nem is szeretnének ez 
irányba lépni. Az oldalt a Verbum Ke-
resztény Kulturális Egyesület munka-
társai és önkéntesei szerkesztik.

A folyamatosan épülő virtuális temp-
lomban jelenleg naponta két szentmisét 
közvetítenek a négy magyar többségű 
erdélyi egyházmegye különböző hely-
színeiről, naponta déli imát, e mellett 
napi elmélkedési anyagot és segítséget 
kínálnak. A Hirdetőtábla menüpont 
alatt a heti szentmisék és közös imád-
ságok időpontjáról tájékozódhatunk, 
amelyeket az élő közvetítések idején 
a Szentélyben követhetünk. A Szószék 
menüben a napi evangéliumhoz kapcso-
lódó elmélkedéseket olvashatunk. Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepétől Be-
reczki Silvia sa rendszeresen jelentkezik 

Napi fogódzó címmel a Kápolnában, 
ahol a rózsafüzérima is megtalálható. 
Egy templomban lennie kell gyóntató-
széknek vagy -szobának, amely lelki-
beszélgetések helyszíne is. A Beszélge-
tősarokban olyan tippek, elérhetőségek 
találhatóak, ahol meghallgatásra, báto-
rításra számíthatunk különböző szak-
emberek, szerzetesközösségek részéről.

Az Újságos asztal menü kínálatát is 
érdemes böngészni. Ingyenesen letölt-
hető a Vasárnap katolikus hetilap, va-
lamint az Adoremus és az Új Ember, a 
Magyar Kurír kiadványai, ugyanakkor 
az újságos asztalról elérhető a Verbum 
Kiadó online vásárlótere is.

A Hittanteremben az előző években 
megjelent hittankönyvek leckéiből tet-
tek közzé néhányat. A tankönyvek lec-
kéi az egyházi év ünnepköreihez igazí-
tottak. A kiválasztott leckék tematikája 
mindenképpen illeszkedik a jelenlegi 
egyházi év aktuális időszakához. A di-
gitális tankönyvekben az egyes leckék 
szövegei, rovatcímei, képei mellett talál-
ható filmszalag-, hangszóró-, nagyító- és 
egérikonok aktiválhatók. Ezekre klik-           
kelve kisfilmet láthatunk, éneket, imát, 
verset hallhatunk, szép képet szemlélhe-
tünk vagy a leckéhez kapcsolódó felada-
tot tudunk megoldani.

A templom.ro-n adományozni is le-
het e munka fenntartására, a menüpont 
címe félreérthetetlen: Persely.

Maradjunk otthon, vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra, vigyázzunk a lel-
künkre és járjunk a virtuális templomba 
mindaddig, amíg ismét benépesíthetjük 
igazi templomainkat! – üzenik a temp-
lom.ro szerkesztői.

Összeállította: Horváth Enikő

AKI HEGYEKET MOZGATOTT MEG

VIRTUÁLIS IMATÉR ERDÉLYBŐL

Gyermekeknek Cserkészhírek

„A CSERKÉSZ OTTHON IS CSERKÉSZ!”
Távcserkészet a karantén idején

Szent II. János Pál pápa
Simon M. Veronika alkotása

Az Ohio állambeli Cleveland váro-
sában több tízezer magyar él, gazdag 
történelmi múlttal. A nemrég létrejött 
Clevelandi Magyarokért Alapítvány arra 
törekszik, hogy előmozdítsa a magyar 
közösségi életet és megerősítse az össze-
tartozás érzését az amerikai magyarok 
körében, nemcsak Clevelandben, hanem 
az Egyesült Államok egész területén.

A Clevelandi Magyarokért Alapít-
ványt minden clevelandi magyarért hív-
ták életre, hagyományaink, kultúránk, 
nyelvünk megőrzése és a következő 
nemzedékeknek való továbbadása cél-
jával. A szervezetet önkéntesen működ-
teti egy baráti társaság: Csibi Lóránd 
elnök – a Bocskai Rádió korábbi veze-
tője –, Hargitai István alelnök, Simon-                                                       
Benedek Zsuzsanna pénztáros, Csók 
Arnold technikai felelős, Nagy Sándor 
titkár, továbbá Dávid Csaba, Szente 
Béla, Imecs Rita, Koppándi Alpár és 
Kovács Szenin. Mindannyian a keresz-
tény értékeknek megfelelően élik min-
dennapjaikat az amerikai magyar diasz- 
pórában.

Az alapítvány mottója: „Építsünk 
hidat tiszta szívvel határok fölé...”, az 
Ismerős Arcok együttes egyik dalszö-
vegsorának átirata szerint. „Szeretnénk 
megszólítani azokat a clevelandi ma-
gyarokat, akik valamilyen oknál fogva 
nem járnak magyar rendezvényekre, 
összejövetelekre. Előadások, koncertek, 
színházi bemutatók, filmvetítések szer-
vezésébe fogtunk és természetesen szo-
ros együttműködésre törekszünk a többi 
clevelandi és észak-amerikai magyar 
szervezettel. Az alapítvány összekötő 
kapocs, híd szeretne lenni az amerikai 
magyar közösség tagjai, csoportjai és 
szervezetei között. Különösen is szeret-
nénk azokat az amerikai magyarokat 

szolgálni, akik az utóbbi húsz évben 
érkeztek az USA-ba, akiknek a szüleik, 
testvéreik otthon vannak, de akik új ha-
zájukban is magyarként élnek és gyer-
mekeiket is magyarnak nevelik, hogy 
az unokáik is magyarok lehessenek” 
– mondta el lapunknak Csibi Lóránd. 
Hozzátette: egymást segítő, támogató, 
védelmező emberek közösségét épí-
tik, amelynek tagjai képesek és mer-
nek is nemet mondani a hazugságra, a 
közönyre, „a mai beteg liberális világ 
nyomulására”. „A jövő közösségeiben is 
újra fel kell lobbanjon az őszinte, közös 
vágy, hogy visszatérjenek a Forráshoz – 
vagyis vissza kell találnunk a Teremtő-
höz. Nem akarjuk, hogy a Gondviselés 
rendje helyett mesterségesen kialakított 
politikai, gazdasági és társadalmi kény-
szerek befolyásolják és alakítsák az éle-
tünket” – magyarázta Csibi Lóránd.

Öt kisfilm már megtekinthető az ala-
pítvány YouTube-csatornáján, közössé-
gi oldalaik is működnek és rövidesen a 
weboldaluk is elkészül. „Ha bárki bár-
milyen ötlettel megkeres minket, segí-
tünk. Felkarolunk minden olyan őszin-
te kezdeményezést, amely a clevelandi 
magyarok érdekeit kívánja szolgálni, 
ügyüket szeretné előmozdítani. Legfon-
tosabb célunk a magyar értékek meg-
őrzése és továbbadása. A közösségeket 
akarjuk még erősebben összefogni, még 
jobban összecsiszolni, a kapcsolatokat 
még szorosabbra fűzni. Azt szeretnénk, 
ha minden itt élő magyar érezné: ő is 
tartozik valahová” – zárta szavait az 
alapítvány elnöke.

Varga Gabriella

MEGALAKULT A CLEVELANDI
MAGYAROKÉRT ALAPÍTVÁNY
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„Az ember szívében él a jóság, és a szép utá-
ni, a boldog élet, a kiegyensúlyozott családi 
élet utáni vágy. Kielégítését nem lehet recept 
szerint megvalósítani, hanem azt valakiknek 
fel kell építeniük…” 

(Valentiny Géza)

1927. május 7-én született:
Valentiny Géza
pápai prelátus 
 

„Egyetlen boldogság az Úristené lenni, de 
ez azután olyan boldogság, hogy emellett el-
törpül minden.” „Általában szeretném meg-
szentelni a fázásaimat, felajánlani azokért, 
akiknek nincs tüzelőjük és meleg ruhájuk.” 

(Salkaházi Sára)

1899. május 11-én született:
Boldog Salkaházi Sára 
szociális testvér

„Legyetek barátai azoknak, akiknek nincsenek barátai. 
Legyetek a családja azoknak, akiknek nincsen családja. 
Legyetek a társasága azoknak, akik kirekedtek minden 
közösségből.” „Ne hagyd el magad a kétségbeesésig. Mi 
a húsvét emberei vagyunk és a halleluja a dalunk.”

(II. János Pál pápa)

1920. május 18-án született:
Karol Józef Wojtyła,
Szent II. János Pál pápa

A „BÖLCS VEZÉR” VISELT DOLGA CIRKUSZI TYÚK
Bűnügyi szakértők szerint előbb 

vagy utóbb a legsötétebb gaztettre is 
fény derül. Ezt támasztja alá Ungváry 
Krisztián történész és Meruk József 
újságíró a budapesti Jaffa Kiadónál 
megjelent könyve, Rákosi Mátyás el-
titkolt szolgálatai címmel. A szerzők, 
noha jól ismerik az egykori szovjet va-
lóságot, továbbá a véreskezű diktátor, 
Sztálin „legjobb magyar tanítványá-
nak” nevével fémjelzett szörnyű kor-
szakot, aligha remélhették, hogy egy 
napon olyan fontos dokumentumok 
birtokába jutnak, amelyek segítségé-
vel még élesebben megrajzolhatják 
Rákosi Mátyás életének három utolsó 
évtizedét.

A több mint háromszáz oldalas könyv 
alapjául azok a dokumentumok szolgál-
nak, amelyek Ciprus szigetén egy szál-
lodai szobában hátrahagyott műbőrtás-
kából kerültek elő. Ungváry Krisztián 
Meruk Józseffel közösen dolgozta fel 
a táskában talált iratokat, alighanem 
azért, mert szerzőtársa a ’70-es évek-
ben egy napilap moszkvai tudósítója 
volt, és így behatóan ismerte az akko-
ri Szovjetunióban uralkodó körülmé-
nyeket, a rendszerváltozás óta pedig 
maga is közölt tényfeltáró írásokat az 
1956-os szabadságharc leverésében 
történt szovjet katonai részvételről. 
Ennek azért is van jelentősége, mert 
a dokumentumok zöme már azután 
keletkezett, hogy Rákosi Mátyás és 
felesége, még jóval a forradalom ki-
robbanása előtt, úgymond gyógy-
kezelésre a Szovjetunióba távozott.                                                                    
A szerzők magyarázatot keresve Ráko-
si jellemének teljes elvadulására, a mű-
bőrtáskában talált dokumentumokat 
elemezve, nyomon követve megállapí-
tották, hogy Rákosi, miután 1940-ben 
szabadult a szegedi Csillagbörtönből, 
az 1848–1849-es szabadságharc leve-
résekor orosz hadizsákmányként szer-
zett honvédzászlók ellenében elhagy-
hatta Magyarországot és áttelepült a 
Szovjetunióba. Ekkor változhatott meg 
végképp jelleme a hatalomhoz való 
hozzáállását illetően, és ennek során 
teljesen beépült a szovjet politikai-ál-
lambiztonsági rendszerbe. Így vált ke-
gyetlen, mindenkin átgázoló, csupán 
egyetlen célt szem előtt tartó törtetővé, 
akinek kizárólag a korlátlan hatalom 
megszerzése és megőrzése számított.

A kommunista uralom alá kény-
szerült államok politikusai közül neki 
– szinte egyedüliként – sikerült az is, 
hogy befolyást gyakoroljon a moszk-
vai vezetésre. A szerzők a Cipruson 
talált iratokra hivatkozva beszámol-
nak arról, hogy Sztálin halálát köve-
tően a szovjet párt élére került Nyikita 
Hruscsov még ingatag helyzetének 
megerősítésére éppen a magyar párt-
vezetőt idézte, mégpedig sikerrel.                      
A könyvből megtudjuk azt is, hogy 
Rákosi egyeduralmának biztosítására 
odáig merészkedett, hogy 1949-ben – 

a Rajk-per kapcsán – bitófára küldje 
a szovjet titkosszolgálati kapcsolatok-
kal is rendelkező Pálffy György tábor-
nokot. A két szerző az irathagyatékot 
összevetette további, már ismertté 
vált dokumentumokkal, és így értel-
mezte az első pillanatra jelentékte-
lennek tűnő útlevélpecsétet Rákosi 
Mátyás diplomata útlevelében, vagy 
a feleségének, a jakut jogásznőnek 
közvetlenül Moszkva háborús kiürí-
tése előtt adott felhatalmazását. Mint-
egy vörös fonálként húzódik végig az 
egész köteten a szerzők azon igyeke-
zete, hogy alkalmasint helyreigazít-
sák a Rákosi visszaemlékezéseiben 
közölt élethazugságokat. A könyvet 
olvasva egyértelművé válik, hogy 
Rákosi semmiben nem tartotta magát 
hibásnak, hacsak nem abban, hogy az 
általa vezetett rendszer nem volt elég-
gé megtorló jellegű. Csaknem másfél 
évtizedig tartó Szovjetunió-béli szám-
űzetésében is töretlenül hitt abban, 
hogy ő a magyar nép jóságos és szere-
tett vezére, akit epedve visszavárnak 
és csak a Kádár János körül csopor-
tosuló pártvezetés hiúsítja meg áhí-
tott hazatérését. Kényszerlakhelyéről 
felháborodott levelet írt a Magyaror-
szágon 1963-ban kihirdetett részleges 
amnesztia kapcsán, hangoztatva, hogy 
„kiengedik Mindszenty bíborost, az 
elvetemült fasisztát”, őt viszont elemi 

polgári jogaitól megfosztva száműze-
tésbe kényszerítik a kirgíziai Tokmak 
helységbe. Ungváry Krisztián és Me-
ruk József könyvéből kiderül az is, 
hogy a szovjet vezetőkhöz írt leve-
lei mindig válasz nélkül maradtak, a 
magyar kommunista pártközponthoz 
címzett soraira pedig megszólítás nél-
küli, semmitmondó levelek érkeztek. 
(Ungváry Krisztián – Meruk József: 
Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai, 
Jaffa Kiadó, Budapest)

Vincze András

A hetvenes évek elején a brüsszeli 
egyetem diákja voltam, és a nyári szü-
nidőt arra is igyekeztem felhasználni, 
hogy némileg feljavítsam anyagi hely-
zetemet. Az átmeneti munkavállalást 
az egyetem külön erre a célra létesí-
tett hivatala intézte, ahol egy hosszú 
kérdőív kitöltése után értesültünk a 
lehetőségekről. A legtöbben a vendég-
látóiparban iparkodtak elhelyezkedni, 
mert a remélt borravaló általában felke-
rekítette a szerződésbe foglalt órabért. 
Én a nyelvtudásom alapján kerestem 
nyári munkát, igaz, egy alkalommal még 
a téli szünetben is beadtam a derekamat, 

egy barátom ugyanis betegsége miatt 
nem tudta elvállalni az akkor éppen 
Brüsszelben vendégszereplő Moszkvai 
Nagycirkusz technikai személyzetének 
tolmácsolását és helyette én ugrottam 
be két hétre. A feladatom abból állt, 
hogy az oroszul beszélő hangosítók, vi-
lágítók, ketrecépítők és ügyelők szavait 
franciára fordítottam, mivel a szovjet 
akrobaták, bohócok és állatidomárok a 
brüsszeli cirkusz épületében léptek fel, 
amely állandó technikai személyzetet, 
köztük villanyszerelőket, gépészeket, 
tűzoltókat bocsátott a rendelkezésükre.

Az első napokban engem is lenyűgö-
zött műsoruk, habár elég gyakran kértek 
a színfalak mögé orosz–francia tolmá-
csolásra. Hamarosan azonban a Moszk-
vai Nagycirkusz párttitkára hívatott, és 
kifaggatott, hogy honnan tudok oroszul. 
Elmondtam, hogy iskoláimat még Bu-
dapesten kezdtem, ahol az ötödik osz-
tálytól kezdve kötelező volt az orosz 
nyelv, és úgy gondoltam, ha már annyi 
időt fordítok a tanulására, miért ne sajá-
títanám el csaknem tökéletesen? Szóval 
négy év után már folyékonyan beszél-
tem oroszul. Idővel szüleimmel együtt 
Belgiumba kerültem, megtanultam 
franciául is – mert Brüsszelben akkori-
ban a flamand nyelvet kevésbé tartották 
fontosnak –, de az oroszt változatlanul 
igyekeztem cseppet sem elfelejteni. Így 
adódott aztán ez az egyetemi munkale-
hetőség is a Moszkvai Nagycirkusznál. 
A párttitkár ezt tudomásul vette, majd 

hosszabb fejtegetésbe kezdett: elmond-
ta, hogy az artisták, bűvészek, bohócok 
és állatszelídítők mind célpontjai orosz 
emigráns szervezeteknek, amelyek a 
cirkusz nyugati vendégszerepléseit 
megpróbálják kihasználni a kapcsolat-
felvételre, amelynek célja a kommu-
nizmus gyalázása, valamint a szovjet 
állampolgárok disszidálásra ösztönzése. 
Ezért nekem is – mondta – ébernek kell 
lennem az ilyen megátalkodott próbál-
kozások meghiúsítása érdekében. Csak 
annyit válaszoltam, köszönöm, hogy 
ilyen irányú aggodalmait megosztotta 
velem.

Többé nem találkoztam vele, de egy-
két nappal később, az esti előadás után 
tyúkok idomításával fellépő litván há-
zaspár megszólított, hogy tudják, Brüsz-
szelben élek és hallották, hogy magyar 
vagyok, ezért bizalommal fordulnak 
hozzám, mert szeretnének titokban va-
sárnap misére menni. Segítségükre tud-
nék-e lenni, hogy a szentmise idejére 
feltűnés nélkül elhagyhassák a szállo-
dájukat. Egyből igent mondtam nekik, 
és kiterveltük, hogy a szombati előa-
dás után „észlelni” fogják egyik fontos 
„szereplőjük”, a legidősebb tyúk meg-
betegedését és én már vasárnap délelőtt-
re „találok” is nekik egy állatorvost, aki 
megpróbálja bevetni tudományát, hogy 
ne csorbuljon fellépésük színvonala. 
Így is történt: vasárnap reggel szállodá-
juk halljában – egy kosárban a „beteg” 
tyúkkal –, aggodalmat színlelve vártak 
rám, és én autón elszállítottam őket a 
Szent Szerváciuszról elnevezett schaer- 
beeki templom tíz órai miséjére. Sze-
rencsére a „beteg” tyúknak némi altatót 
is kevertek reggeli kukoricájába, mert 
békésen szenderegve várt ránk az autó 
hátsó ülésén elhelyezett, kissé lefedett 
kosarában. Ezután nem maradt más hát-
ra, mint visszavinni őket szállodájukba, 
ahol a hallban boldogan mesélték né-
hány társuknak, hogy a belga állatorvos 
„csodát” művelt főszereplőjükkel – és 
mindezt a helyi tolmács közreműködé-
sének köszönhetik.

Makkvári György

A város neve eredetileg Bruocsella, majd Broekzele volt. Jelentése szó szerinti 
fordításban: „település a mocsárban”



Az ünnepi műsor két nemzetközi hírű 
művésznek, Gődény Márta zongoramű-
vésznek és Hadady László oboaművész-
nek köszönhető. Mindkét 
művész erősen kötődik a 
Misszióhoz; már a múltban is 
több hangversenyt szerveztek 
együtt francia barátaik közre-
működésével a Misszió támo-
gatására.

Gődény Márta művésze-
tében a kamarazene foglal 
el jelentős helyet. Rendsze-
resen játszik szólistaként és 
kamarazenészként Európa, 
az Egyesült Államok és Ka-
nada neves hangversenyter-
meiben. Ezenkívül a párizsi 
Zeneművészeti Akadémia ki-
váló pedagógusaként foglal-
kozik az ifjú tehetségekkel. 

Ugyanitt oktat Hadady 
László is 1995 óta. Előzőleg, 
harminc éven át Pierre Bou-
lez Ensemble Intercontem-
porain elnevezésű zenekará-
ban töltötte be az oboaszóló 
szerepét. Játszott a New York-i Filhar-
monikusokkal, a Bambergi Szimfoniku-
sokkal, a Párizsi Operaház zenekarában 
és természetesen híres magyar zeneka-
rokkal is. Negyvenöt éve tartó művészi 
pályája során több mint kétezer 
hangversenyen szerepelt hat-
van különböző országban.

Ezen a márciusi estén, 
a zuhogó eső ellenére, az 
Intézet nagytermét meg-
töltötte a francia és magyar 
zeneszerető közönség. Ká-
rolyi György nagykövet úr és 

felesége, Károlyi Angélica, valamint Bí-
róné Gulyás Katalin főkonzul asszony az 
elsők között érkeztek erre a Beethoven 

születésének 250. évfordulója alkalmából 
rendezett hangversenyre, amelyen a zene-
szerző műveiből csendült fel egy szonáta, 
egy trió, egy a variációk közül és egy zon-
goraötös.

Kezdésként a C-moll, op. 30/2 he-
gedű-zongoraszonátát nagy áté-                                                            

léssel adta elő a 19 éves Elise 
Bertrand hegedűművész és 
Gődény Márta a zongoránál. 
Szép kihívás volt a fiatal, na-
gyon tehetséges művész szá-

mára ez a hegedűre és zongorá-
ra komponált szonáta. A hegedű 

kiválóan ellensúlyozta a zongora 
erős, tömött akkordjait, és a két 
hangszer összjátéka drámai, 
mozgalmas és feszültséggel 
telt hangzást hozott létre.

A zenei élmény az op. 11 
trióval folytatódott. A zon-
gora és a gordonka mellett itt 
a klarinét játssza a harmadik 
hangszer szólamát. A fiatal mű-
vész, Artur Heuel gordonkázott, Gődény 
Márta remekelt ismét a zongoránál, a 

klarinétot pedig Claude Faucomprez 
szólaltatta meg. Őt a párizsi magyar kö-
zönség már jól ismeri, mert több hasonló 
jótékonysági koncerten is szívesen részt 
vett magyar zenész barátai meghívására 
a Misszió javára. Gődény Márta a tőle 
megszokott lendülettel szólaltatta meg 
a virtuóz passzázsokat, és Claude Fau-
comprez játékában mesterien érzékeltette 
klarinétja hangszínének merengő, bukoli-
kus hangulatát.

Ezután a művészek Mozart Don Gio- 
vanni operájának Là ci darem la mano 
kettősére komponált Variációk előadá-

sával örvendeztették meg a kö-
zönséget. Megszólalt az oboa, 

a klarinét és megismerhettük 
Laurent Lefèvre bársonyos 
hangzású gyönyörű fagottjá-
tékát. Érezni lehetett, hogy a 
három fúvós is nagy örömét 

lelte ennek a játékosan kedves 
darabnak a tolmácsolásában, az 

együttzenélésben.
Rövid szünet után hangzott fel az Esz-

dúr zongoraötös, op. 16. A mű öt hang-
szere zongora, oboa, klarinét, 
fagott és kürt volt. Ekkor csat-
lakozott a már ismert művé-
szekhez Micha Djuric-Clique-
nnois, a Párizsi Operaház 
kiváló szólókürtöse. A négy 
fúvós gyönyörű egységet alko-
tott a zongorával együtt, amely 
virtuózitással brillírozott. Az 
utolsó tételt mozgalmasan zár-
ta le a fúvósok által remekül 
érzékeltetett válaszolós vissz-
hang-effektus.

Természetesen a közönség 
szűnni nem akaró vastapssal 
fejezte ki köszönetét a művé-
szeknek ezért a magas színvo-
nalú koncertért.

Az est a jelenlevők számára 
felejthetetlen élményt jelentett 
és méltó ünneplés volt a nagy 
német zeneköltő születésének 
250. évfordulójára. A Magyar 
Katolikus Misszió hívei nevé-

ben hálásak vagyunk kiváló művészeink-
nek, akik szívügyüknek érezték a támoga-
tást, és francia zenész barátaikkal együtt 
az est teljes bevételét a Misszió fenntar-
tásához ajánlották fel adományként. Kö-
szönetet kell mondanunk a Balassi Intézet 
vezetőségének is, amiért a terem biztosí-
tásával lehetővé tette a hangverseny meg-
valósítását és értékes technikai segítséget 
nyújtott a lebonyolításához. A vendégeket 
az est lezárásaként egy kellemes büfé vár-
ta az elegánsan tálalt szendvicsekkel és az 
elmaradhatatlan pohár borral.

Gonthier-Romhányi Anna
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JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A PÁRIZSI MAGYAR KATOLIKUS MISSZIÓ JAVÁRA

A Párizsi Magyar Katolikus Misszió 93 éve fogadja vasárnaponként és más 
ünnepi alkalmakkor a francia fővárosban és a környékén élő magyar szárma-
zású híveket. Vezetője a mindenkori kinevezett magyar lelkipásztor, de 2016 
szeptembere óta plébános nélkül maradt az intézmény. Egy lelkes, néhány ön-
kéntesből álló csapat azonban továbbra is biztosítja a működését a párizsi ér-
sekség jóváhagyásával és a hívek támogatásával. Erre szép példát adott a 2020. 
március 5-én megtartott Beethoven-hangverseny, amelyhez a párizsi Balassi 
Intézet vezetősége biztosította a helyszínt.

Két évvel ezelőtt, 2018 tavaszán kez-
dődtek azok a nagyszabású, Erdélyen, 
Magyarországon és Rómán átívelő film-                                                 
forgatási munkálatok, amelyek a hit-
valló gyulafehérvári főpásztor, Jakab 
Antal püspök életét és munkásságát 
hivatottak most először mozgóképal-
kotás formájában a néző elé tárni.                                                                               
A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, 
a Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, 
Gyulafehérvár és Budapest állomá-
sokra ez év első felére tervezett dísz-
bemutatókat azonban a világjárvány 
meghiúsította. Az alkotók úgy hatá-
roztak, a helyzet bizonytalanságára va-                                                                                        
ló tekintettel nem várnak tovább, és a 
filmet Jakab Antal megyéspüspöksége 
kezdetének negyvenedik évfordulóján, 
2020. április 2-án a legnagyobb videó-
megosztón nyilvánossá tették.

A huszadik század mindkét háborúját 
átélő, Rómában egyházjogi doktorátust 
szerző, teológiai tanárként is megbecsült, 
sokat szenvedett, meghurcolt, tizenhá-
rom évig börtönben is raboskodó Jakab 
Antal (1909. március 13., Kilyénfalva 
– 1993. május 5., Gyulafehérvár) 1972–
1980 között segédpüspökként volt jelen a 
Gyulafehérvári Egyházmegye életében. 
Szent II. János Pál pápa 1980. április 2-i 
hatállyal felmentette Márton Áron püs-
pököt az egyházmegye kormányzásának 

gondjai alól és azt az utódlási joggal ki-
nevezett segédpüspökére, Jakab Antalra 
bízta. Érdemes itt felidézni, hogy elkö-
szönő pásztorlevelében, 1980 májusában 
Márton Áron ezt írta: „Azzal a megnyug-
tató érzéssel vonulhatok vissza, hogy az 
egyházmegye vezetése jó kezekben van.” 
Jakab Antal egy évtizeden keresztül, 
1980 és 1990 között vezette megyéspüs-
pökként a Gyulafehérvári Egyházme-
gyét, nagyon nehéz időszakban, az álla-
mi vezetés természetéből fakadó súlyos 
megpróbáltatások közepette. Annak is 
kerek – harmincadik – évfordulójára 
emlékezünk tehát idén, hogy az emléke-
zetben nagy tudású, bölcs és emberséges 
főpásztorként élő Jakab Antal 1990. ápri-
lis 29-én a csíksomlyói kegytemplomban 
átadta az egyházmegye vezetését utódá-
nak, Bálint Lajos segédpüspöknek.

Jakab Antal viszontagságos, küz-
delmes életútjának és abban figyelemre 
méltó püspöki tevékenységének feldol-
gozását könyvek lapjai őrzik, szellemi 
hagyatékának gyűjteménye is elérhető 
kétkötetes kiadásban, utcák, terek, in-
tézmények viselik a nevét, díjak, versek, 
képzőművészeti alkotások emlékeztet-
nek rá, azonban korábban nem készült 
semmilyen dokumentumfilm-feldolgo-
zás e jelentős életről-életműről és ezáltal 
az adott történelmi korszakról: a diktatú-
ra utolsó évtizedéről. A Küzdve és bízva 

– Jakab Antal püspök életútja című film 
hosszú, 1 óra 36 perces változata végig-
vezeti a nézőt a főpásztor életútján, szü-

letésétől a haláláig. Bemutatja gyermek- 
és ifjúkorát, diákéveit, pappá szentelését, 
római tanulmányait, teológiai tanári kor-
szakát, titkos ordináriusi tevékenységét, 
letartóztatását és börtönrabságát, átte-
kinti az általános amnesztiának köszön-
hető szabadulásától a püspökké szentelé-
séig eltelt időt, segédpüspöki szolgálatát 

és legrészletesebben a megyéspüspöki 
működését ismerteti. Nyomon követhet-
jük az alkotásban Jakab Antal küzdel-
meit és megismerhetjük közelről a Jóba 
vetett bizalmát, emberi arcát és egyházi 
vezetőként elért eredményeit. A nyuga-
lomba vonulásától haláláig eltelt három 
esztendő felvillantása után a film az élő 
emlékezet bemutatására is kitér.

A dokumentumfilmet a csíkszeredai 
EPI Stúdió készítette, rendező Csúcs Má-
ria, operatőr Csúcs Péter és Csúcs Endre. 
A stáb felkeresett minden olyan erdélyi, 
magyarországi (hajdúnánási) és római 
helyszínt, amely Jakab Antal püspök éle-
téhez szorosan kapcsolódik. Forgatásaik 
során kortársak, tanúk hiteles adatköz-
lésekkel egészítették ki az irattárakból, 
levéltárakból megszerezhető ismeret-                                                                        
anyagot.

Az életút és életmű bemutatásán túl a 
film további célja volt olyan példaképet 
állítani a szemlélő és különösen a fiatal 
nemzedék elé, aki hitét és népét minde-
nekfölött állónak tartotta s azért mindent 
meg is tett – azaz példája ma is követés-
re méltó. A munkálatokban a Jakab An-
tal Keresztény Kör két alapító-vezetője, 
Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, 
a püspök unokahúga és Vencser László 
Ausztriában élő morálteológus, a püspök 
egykori közvetlen munkatársa szakértő-
ként vett részt. 

KÜZDVE ÉS BÍZVA – ELÉRHETŐ A VILÁGHÁLÓN
A JAKAB ANTAL PÜSPÖK ÉLETÉT BEMUTATÓ DOKUMENTUMFILM 

Balról jobbra: Laurent Lefèvre, Claude Faucomprez, Hadady László, Gődény Márta, Elise Bertrand, 
Artur Heuel és Micha Djuric-Cliquennois

(folytatás a 7. oldalon)
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ANGLIA:
London: Ft. Csicsó János főlelkész, Hun-

garian R.C. Chaplaincy, 62 Little Ealing Lane, 
London, W5 4EA. Tel./Fax: +44-20/8566-0271. 
E-mail: hungarian.chaplaincy@btinternet.com. 
Honlap: www.magyarkatolikusok.co.uk; Face-
bookon a Katolikus szentmisék Londonban cím 
alatt. Misézőhelyek: London, South Croydon, 
Bristol, Luton, Cambridge.

AUSZTRIA:
Bécs: Ft. Simon Ferenc esperes, főlelkész,

Wiener Ungarische Kath. Gemeinde, Döblergas-
se 2/30b, A-1070 Wien. Tel.: +43-1/526 49 72;
fax: +43-1/526 49 72 25. E-mail: bmke@katoli-
kus.at. Honlap: www.katolikus.at. Misézőhelyek:
Bécs, vasárnaponként 11.00-kor, Deutschordens-
kirche, Singerstr. 7., Bécsújhely, Domplatz 1.
(Szent Katalin-kápolna), minden hónap utolsó
vasárnapján 17.00-kor. Baden, minden hónap
második vasárnapján 16.30-kor, Leesdorfer
Hauptstr. 74., 2500-Baden.

Bécs, Pázmáneum: Ft. Varga János rektor,             
A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14, tel.: +43-
1/3191403-18. E-mail: collegiumpazmaneum@
gmail.com. Honlap: www.pazmaneum.katolikus.
hu. Előesti szentmise: szombatonként 17.00-kor.

Burgenland/Alsóőr: Kath. Pfarramt, A-7501 
Unterwart 226, tel.: +43-3352/34108. Miséző-
helyek: Alsóőr: Ft. Gáspár Adalbert, vasárna-
ponként 9.45-kor. Felsőőr: Ft. Gáspár Adalbert, 
vasárnaponként 8.30-kor. Felsőpulya: Ft. Lehrner 
Hannes, hó 1. vasárnapján 8.45-kor. Középpulya: 
Ft. Ghinari Johann, hó 1. és 3.  vasárnapján 18/19 
órakor.

Eisenstadt/Kismarton: Ft. Pál László. Szent-
mise minden hó 3. vasárnapján 11.00-kor, Fran-
ziskaner Kirche, Haydngasse 31, A-7000 Eisens-
tadt. E-mail: laszlo.pal@martinus.at. 

Graz: Msgr. Molnár Ottó, tel.: +43-316/6821
2421, otto.molnar@laposte.net és Ft. Holló                                                       
István, tel.: +43-676/8742 6711, istvan.hollo@ 
graz-seckau.at. Szentmise minden vasárnap 
17.00-kor,  Kalvarienberg-Kirche, Kalvarienber-
gstr. 155., A-8020 Graz.

Innsbruck: Szentmise minden hónap 2. va-
sárnapján a Magyar Házban, Richard Wagner Str. 
3., A-6020 Innsbruck. Érdeklődni: Wachsmuth              
Tünde, tuende.wachsmuth@gmx.at.

Linz: Ft. Szabó Ernő, Ungarnseelsorgezent-
rum d. Diözese Linz, Herrenstr. 2., A-4600 Wels,
tel.: +43-732/341-175, ernest.szabo@diozese-linz. 
at; Misézőhelyek: Linz: minden hónap 1., 3. és 5. 
vasárnapján; Wels: 2. és 4. vasárnap.

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

Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3.
szombaton 17.00-kor az orsolyita templomban,
Aigner Str. 135., A-5061 Salzburg. Érdeklődni:
Bohuny István, tel.: +43-699/8172-1232.

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

Catholique Hongroise, Magyar Ház, szentmi-
se minden vasárnap 10.30- és 18.00-kor. Rue 
de l’Arbre Bénit 123, 1050 Bruxelles. Tel.: 
+32-2/64-96-188, mobil: +32-487/614-063,                                            
e-mail: havas@piar.hu. Honlap: www.magyarhaz. 
be. További misézőhelyek: Leuven, Hága/N,                                       
Luxemburg.

Liége/Luxemburg: Hospitaalstraat 3 büs 8, 
3600 Genk, Belgium. Telefon: +32/89-354-650. 
Havas István atya látja el. Misézőhelyek: Liége, 
Verviers, Eupen, Huy, Genk, Eiden, Charleroi, 
Luxemburg város.

CSEHORSZÁG
Prága: Ft. Balga Zoltán, Belvárosi Szent 

Henrik Templom, Jindrisska 30., 110 00 Prága 1. 
Telefon: +420 734 688 656. E-mail: info@katoli-
kus.cz. Honlap: www.katolikus.cz.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Mission Catholique Hongroise, 42, 

rue Albert Thomas, F-75010 Paris. Tel.: +33-
1/42-086-170, fax: +33-1/42-067-155. E-mail: 
missioncatholique@orange.fr. Honlap: www. 
magyarmisszio.info

LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnap-

ján 15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-temp-
lom (Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego),                    
Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. 
Metróval a Stokłosy állomásig, majd Varsó köz-
pontja felé sétálni kb. 350 m-t.

MÁLTA
Évente háromszor van magyar szentmise:   

Naxxar, Santwarju Gesu Hniena Divina-temp-
lom, vasárnap 17.30-kor. 

NÉMETORSZÁG
Augsburgi Egyházmegye: Ft. Csibi Sándor,

Ungarische Kath. Mission, Henisiusstr. 1., 
D-86152 Augsburg. Tel.: +49-821/3166-8960, 
vagy +49821/3166-8961. E-mail: iroda@aug-
mis.de. Honlap: www augmis.de, www.augsbur-
gimisszio.de. Misézőhelyek: Augsburg, Kempten, 
Neuburg a. D.

Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházmegye: 
Stemper Ferenc lisbergi plébános és Dan-

kó István atya (Amberg). Szentmisék: Caritas                                    
Seniorenheim St. Josef-kápolnája, Giesbertstr. 
65. és Nürnbergben kéthetente. Érdeklődni lehet: 
Lipecz Josef, tel.: +49-1/763-803-3699.

Esseni Egyházmegye: Ung. Kath. Mission, 
Franziskaner Str. 69a, D-45139 Essen. Kölnben: 
tel./fax: +49-221/33-778-517. Misézőhelyek: 
Duisburg, Essen.

Freiburgi érsekség: Ft. Lovász Rein-
holdt plankstadti kooperator, cím: Schwetz-
inger Str. 32, D-68723 Plankstadt, havon-
ta magyar szentmisét tart Mannheimben. 

Berlini és Hamburgi Főegyházmegye,
Hildesheimi és Osnabrücki Egyházmegye:
Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ungarische
Katholische Mission, Bürgerweide 35, D-20535
Hamburg. Tel.: +49-40/250-7783. Misézőhelyek:
Berlin, Hamburg, Hannover, Kiel, Lübeck,
Braunschweig, Bremen.

Kölni Főegyházmegye és Aachen: Ft. Lukács 
József, Kath. Ungarnseelsorge Köln, Am Rin-
kenpfuhl 10, D-50676 Köln. E-mail: ungarn-
zentrum@netcologne.de; tel./fax: +49-221/33 
778-517. Honlap: www. ungarnzentrum.de. Mi-
sézőhelyek: Köln, Bonn, Düsseldorf, Wuppertal,                     
Bergisch-Gladbach, Aachen.

Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye: 
Ft. Takács Pál, Katholische Ungarische Ge-                      
meinde, Ludwig-Landmann-Str. 365, D-60487 
Frankfurt. Tel.: +49-69/2479-5021, +49-69/24- 
79-5022, fax: +49-69/9778-2684. E-mail: pal.
takacs@magyar-katolikusok-frankfurt.de. Hon-
lap: www.magyar-katolikusok-frankfurt.de. Miséző-                                                 
helyek:  Frankfurt-Rödelheim, Mainz, Wiesbaden,                 
Darmstadt, Giessen.

München-Freisingi Főegyházmegye:                        
Ft. Merka János, Magyar Katolikus Egyház-
község – Ungarische Katholische Gemeinde, 
Oberföhringer Str. 40, D-81925 München. Tel.: 
+49-89/2137-4230, fax: +49-89/2137-4234. 
Ungarische-Gemeinde.muenchen@eomuc.de; 
www.ungarische-mission.de Nyugdíjas kisegítő: 
Ft. Buchmüller István ny. plébános. Misézőhe-
lyek: München, Rosenheim, Erding, Ladshut, 
Bad Tölz.

Münster-Paderborn-Osnabrücki Egyház-
megyék: Ft. Simon Péter, Münster Magyar 
Katolikus Misszió, Middelfeld 24, D-48157 
Münster, tel.: +49-251/932-57-288. E-mail: un-
garische-mission@bistum-muenster.de. Honlap: 
sites.google.com/site/magyarkatolikusmisszio, 
www.facebook com/ungmis. Misézőhelyek: Bie-
lefeld, Hagen,  Marl, Menden, Münster, Neukir-
chen-Vluyn, Osnabrück.

Passaui Egyházmegye: Ft. Kovács János, 
D-84375 Kirchdorf am Inn, tel.: +49-85/712-
332. Magyar Missio Passau. E-mail: info@ma-
gyar-missio-passau.de. Honlap: www.magyar- 
missio-passau.de.

Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye:
Ft. Dr. Tempfli Imre, Ungarische Katholische
Gemeinde, Albert-Schäffle Str. 30, D-70186
Stuttgart, tel.: +49-711/236-9190, fax: +49-711/
236-7393. E-mail: mission@stuttgarti-katoliku-
sok.de. Honlap: www.stuttgarti-katolikusok.de.
Ft. Merlás Tibor, Walfischgasse 17, D-89073
Ulm, tel.: +49-731/3996-6306, mobil: +49-1575-
370-1412, mtibor1960@gmail.com. Miséző-
helyek: Stuttgart, Ulm, Balingen-Frommern,                    
Biberach, Böblingen, Friedrichshafen, Eislingen,                   
Heidenheim, Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg, 
Munderkingen, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd,
Weingarten, Tuttlingen.

Würzburgi Egyházmegye: Ft. Dr. Koncsik 
Endre, Domerschulstr. 2, D-97070 Würzburg. 
Tel.: +49-931/3866-2530, fax: +49-931/3866-
2599. Misézőhely: Würzburg.

NORVÉGIA
www.nufo.no/makao
OLASZORSZÁG
Róma: Mons. Dr. Németh László főlelkész, a

római Szent István Ház igazgatója, Casa di Santo
Stefano, Via del Casaletto, 481, I-00151 Roma,
tel.: +39/06 6574 2834, mobil: +39/348 79 52
165, italiamissiohu@gmail.com. Misézőhelyek:
Róma – minden hó utolsó vasárnapján 10.30-kor,
Santa Maria dell’Orazione (Via Giulia) –
I-00186 Roma (kivéve július, augusztus) és a
Szent Péter-bazilika Magyarok Nagyasszonya-
kápolnájában minden kedden 8.00-kor. Milánó –
minden hó első 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.

SVÁJC
Zürich: Ft. Varga Péter, Röm. Katholische

Ungarnmission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich, tel.: +41-44/362-3303. E-mail: peter.
varga@mail.ch, iroda@magyar-misszio.ch. Mi-
sézőhelyek: Zürich, Winterthur, Wetzi kon-Uster, 
Schaffhausen, Frauenfeld.

Genf és Lausanne: Genfben minden hónap
első és harmadik vasárnapján, 10:30 órakor, a
Cointrin-i kápolnában, Chemin du Ruisseau 36,
CH-1216 Cointrin GE; +41-22/791-0458.
Lausanneban a genfi vasárnapi szentmiséket
megelőző szombaton, 18:00 órakor, a Servan ká-
polnában, Chemin Eugene-Grasset 12, CH-1006
Lausanne; +41-76/483-7394.

Bern: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarn-
mission, Pf. 102, CH-3073 Gümligen, info@
katolikus.ch; www.ungarnmission.ch.

Basel: Ft. Pál István, Röm. Kath. Ungarnmis-
sion, Binninger Str. 45, CH-4123 Allschwil; tel.: 
+41-76/518-5440. Honlap: www.ungarnmission.
ch. Szentmise: minden vasárnap 8.50-kor a Sacré
Couer-templomban, Feierabendstr. 68.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföl-
di magyar lelkipásztori szolgálatért felelős püs-
pökének irodája: MKPK Külföldi Magyar Lelki-
pásztori Szolgálat, Dr. Cserháti Ferenc püspök, 
H-1053 Budapest, Papnövelde utca 5–7., tel./fax: 
+36-1/266–4515, e-mail: cserhati@katolikus.hu;                                                                                   
honlap: www.katolikus.hu/miserend

MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK
AZ EURÓPAI DIASZPÓRÁBAN

Lapunk megjelenése megvalósult 
a Magyar Kormány támogatásával. 
A Bethlen Gábor Alap hozzájárult 

a kiadónk működésével és ezzel a lapunk 
fenntartásával kapcsolatos költségekhez.

ÉLETÜNK
Az európai magyar katolikusok lapja

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
MISSZIÓ MÉDIA LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

H–1165 Budapest, Zsemlékes út 25/A. I. 5.
Telefon: +36 70 635 7064

E-mail: eletunkujsag@gmail.com
Honlap: www.eletunk.net

www.facebook.com/eletunkujsag

Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Varga Gabriella

Felelős szerkesztő:
Vencser László

Szakmai tanácsadó: 
Sajgó Szabolcs SJ, Szőcs Csaba,

Varga János, Vértesaljai László SJ

Munkatársak:
Dobos Marianne, Hiba György SJ, Horváth Enikő, 
Kovács Péter, Schenk Angyalka, Szabó Ferenc SJ, 

Vincze András

ELŐFIZETÉS:
a helyi magyar lelkészségeken keresztül,

vagy egyénileg

1 példány ára: 2 EUR / 600 HUF
Előfizetés egy naptári évre: 20 EUR / 6000 HUF

Tengerentúlra: US$ 60/év

ÚJ bankszámlaszámunk:
MISSZIÓ MÉDIA KFT.

Magyarországról:
OTP BANK 

11716008-22527699

Külföldről:
OTP Bank

IBAN: HU85 1171 6008 2252 7699 0000 0000
SWIFT (BIC) azonosító: OTPVHUHB

Nyomdai előkészítés:
Éber Tamás

Nyomtatás:
Micropress Kft.

H–3434 Mályi, Kistokaji út 5.

 Köszönjük, hogy újságelőfizetést ajándékozott

Varga Gabriella a temerini Szent Rozália                   
Plébániahivatalnak és a temerini Szirmai                                              
Károly Közkönyvtárnak.

.

Keressen minket a világhálón is:

www.eletunk.net

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN!

Apróhirdetés:
Keret, fénykép nélkül: 30 HUF vagy 0,10 EUR/betű
Keret: 3000 HUF vagy 10 EUR
Fénykép: 6000 HUF vagy 20 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Nagyhirdetés és PR-cikk:
Teljes oldal: 300 e HUF vagy 1000 EUR
Féloldal: 200 e HUF vagy 650 EUR
Negyedoldal: 100 e HUF vagy 300 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Köszönjük a támogatást!

Okolicsányi Szilvia 10 EUR,
Szőcs Csaba 20 EUR.

Hozzánk való jóságukat Isten fizesse!

..

Üzenetek a nyeregből című összeállításunkban a 
Húsz éve „szabadon” Csíksomlyón – Pünkösdi 
búcsúk 1990–2009 között című könyvből is idéz-
tünk (összeállította és szerkesztette Jakab Gábor,                  
Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2009).

A film elkészítését a Bethlen Gábor Alap 
támogatta. 

A Küzdve és bízva – Jakab Antal püs-
pök életútja című dokumentumfilm a 
2020. április 2-i publikálás óta közelíti 
a négyezer megtekintést, április 13-án, 
húsvéthétfőn pedig a legnagyobb erdélyi 
magyar televízió, az Erdély TV is leve-
títette.

„Megnéztem. Együltömben. Odara-
gasztott a székhez. Profi munka, igényes 
képek, szerkesztés, ízléses válogatás az 
eseményekből, helyszínekből, interjú-                                                                             

alanyokból. Kikerekedik a püspök élet-
útja, embersége, szerénysége, nagy tu-
dása” – vélekedett a filmről Sebestyén 
Péter marosvásárhelyi plébános, lelkiíró.                
„A Jakab Antal püspök úrról készített 
film megrázó, értékes alkotás, méltó em-
lék erről a kivételes emberről” – ezek 
pedig Koltay Gábor filmrendező szavai.

A világhálón bárki megtekintheti, a 
romániai köztelevízió (TVR) Marosvá-
sárhelyi Stúdiójának Magyar adása pe-
dig szintén levetíti pünkösdi program-
jában a Küzdve és bízva – Jakab Antal 
püspök életútja című dokumentumfilm 
hosszú változatát.

Jakab Antal Keresztény Kör

Köszönjük a sajtó és a média érdeklődését!
A Bécsi Napló – mint arról korábban már szóltunk – elsőként adott hírt az újságunk 
életében ettől az évtől bekövetkező változásokról. Az ORF Burgenland, a koro-
siprogram.hu és a Szent Kereszt Ökumenikus Magazin 2020. február 20-i bécsi lap-
bemutató estünkről számolt be részletesen. A Temerini Újság szerkesztői nagyhétre 
olyan, személyes hangú ünnepi jegyzetet kértek tőlünk, amelynek középpontjában 
az Életünk újság áll – így jött létre és jelent meg az Újjászületések című húsvétváró 
írás. Bede-Fazekas Zsolt, a Torontói Magyar Rádió szerkesztő-riportere a 2020. áp-
rilis 18-i adásban osztotta meg hallgatóival a lapunk főszerkesztőjével általa készí-
tett, az Életünk újság újdonságairól is tájékoztatást nyújtó interjút. A szintén torontói 
Kalejdoszkóp kulturális folyóirat ez év március–áprilisi kiadásában Új utakra lépett 
az Életünk, az európai magyar katolikusok havilapja – Jelentős változásokat hozott 
az 52. évfolyam címmel közölt összeállítást. A tiroli Rikkancs szerkesztője is jelezte, 
hogy a lap következő száma fogadja legfontosabb mondandóink összefoglalóját. 
Végtelenül hálásak vagyunk az említett sajtó- és médiaorgánumoknak mindezért! 

(Szerk.)

KÜZDVE ÉS BÍZVA...
(folytatás a 6. oldalról)
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SZENT-GÁLY KATA:
Immaculata

Te vagy a Fénynek fehér ragyogása,
Jóságnak képe, Irgalomnak mása,
Aki napsugárba, fénybe öltözött.
Liliom-kehelyként állsz a föld fölött,
egészen tiszta és egészen fehér,
kihez a bűnnek árnyéka se fér – 
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:
Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép!

Te vagy az Isten remekelt csodája,
kertje galambja, ékes palotája,
Magad vagy az oltár, mely a mennybe ér,
egészen tiszta és egészen fehér,
mint a hegytetőknek csillogó hava,
szeplőtelen vagy, édes Szűzanya!
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:
Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép!

MINDSZENTY JÓZSEF
GONDOLATAI

A MÁRIA-TISZTELETRŐL

„Csodálatos fonala a magyar történe-
lemnek a Mária-tisztelet. Ahogy a Duna 
kiemelkedik vízhálózatunkból, úgy emel- 
kedik ki szélességével és mélységével a 
Mária-tisztelet a történelmünket átjáró 
sok egyéb szellemi, lelki folyamatból.”

„Csak azt tesszük a Mária-tisztelettel, 
amit Jézus Krisztus tett és tanúsított Má-
riával szemben. Jézus szeretve tisztelte 
Máriát, engedelmeskedett neki és be-
kapcsolta üdvösségünk legfelségesebb 
mozzanataiba és titkaiba. Gyermek soha 
úgy nem szeretett édesanyát, mint Jézus 
Krisztus. Jézus meghalt az emberekért, 
de elsősorban érte halt meg, hogy kifi-
zesse nagysága, méltósága és kiváltságai 
nagy tengerének nagy árát. A Boldog-
ságos Szűz számára szerezte a megvál-
tás legelső gyümölcseit, amelyekhez a 
Boldogságos Szűz csak a fia érdeméből 
jutott. Krisztus vérrel törleszti az Isten- 
anyaságot, az asszonyokból kiválasz-
tottságot, a Szeplőtelen Fogantatást, a 
túláradó kegyelmeket és az irányunkban 
való anyaságot is…”

„Amikor mi a Boldogasszony évének 
Mária ünnepségeit kigyújtjuk a sebes 
nemzet országának különböző pont-
ján, arra akarjuk rávezetni a nemzetet: 
nemcsak anyag, föld, test, vér van a mi 
életünkben, hanem van édesanyai szere-
tet az Isten trónjánál és itt lent a csalá-
di házakban. Ez az édesanyai szeretetet 
hatoljon be mezőre, műhelybe, hivatalba 
és lépjen a gyűlölet, a bosszú, a csatto-
gó fogak helyébe. Úgy szerette Isten, de 
a Boldogságos Szűz is a világot, hogy 
egyszülött fiát adta érte.”

„Ha Magyarország megtalálja Nagy-
asszonyát, akkor életet talál.”

(Forrás: istenanya.hu)
Lapunk megjelenése:

„A csíksomlyói Mária-kegyhely pün-
kösd vigíliáján tartott hagyományos 
zarándoklata alkalmából tanúságot kí-
vánok tenni az erdélyi nép évszázados 
hűségéről az evangéliumhoz. Ezt a népet 
ma az a számos hívő képviseli, amely 
Szűz Mária lábaihoz érkezett, hogy újra 
megerősítse odaadását Krisztus iránt. 
Ez a pünkösd ünnepének vigíliáján tar-
tott egyházi találkozó emlékezetünkbe 
idézi azt, amit őseitek annyiféle módon 
megvalósítottak: az egyetértő kitartást 
az imádságban Szűz Máriával, Jézus 
édesanyjával (vö. ApCsel 1,14). Lelkileg 
egyesülök a hitben való találkozásotok-
kal, buzdítalak benneteket, hogy őriz-
zétek meg elevenen közösségeitekben a 
Boldogságos Szűz odaadó tiszteletét, és 
gyakoroljátok ennek érdekében a rózsa-
füzér végzésének hagyományát. Krisztus 
segítségével erősítsétek meg és szilárdít-
sátok meg büszkén Európa keresztény ér-

tékeit. Erre a találkozóra, amelynek során 
szorosan összefonódtok a Szűzanya kö-
rül, lehívom a Szentlelket, hogy halmoz-
zon el minden résztvevőt ajándékainak 
bőségével. A csíksomlyói Mária-kegy-
hely azon a földön áll, amelyet úgy is-
mernek, mint »a Szűzanya virágos kert-
jét«. Kísérje a Szent Szűz szándékotokat 
mennyei közbenjárásával, eszközölje ki 
mindnyájatok számára bőségesen a »sze-
retetet, az örömet, a békességet, a türel-
met, a kedvességet, a jóságot, a hűséget, 
a szelídséget, az önmegtartóztatást« (Gal 
5,22). Ezekkel a kívánságokkal adom 
meg szívből a püspököknek, a papoknak 
és a híveknek, akik a szertartáson jelen 
vannak, különleges apostoli áldásomat, 
és szívesen terjesztem ki azt a nekik 
kedves személyekre is.”

II. János Pál pápa,  Vatikánban, 2004. 
május 29-én, pünkösd ünnepének vigí- 
liáján (részlet)

ÜZENETEK A NYEREGBŐL
Harmincéves a szabadságban újjászületett csíksomlyói búcsú

Szent II. János Pál pápa 
Simon M. Veronika alkotása

„Vándor fecske hazatalál, Édesanyja fészkére száll...”             Fotó: Csúcs Endre

„Ha a világ bármelyik táján magyarok 
között járok, beszélgetéseink során min-
dig szóba kerülnek a székely és csángó 
magyarok. Ezúttal személyesen hoztam 
el nekik a nagyvilágban szétszóródott 
vértestvérek bátorító üdvözletét, ugyan-
akkor magammal is viszem innen több 
mint százezer embernek a – mi hitünket 
is erősíteni tudó – hitét. Amit itt láttam, 
az számomra valóban felejthetetlen él-
mény.”

Miklósházy Attila püspök, 1994

„A nemzet nemzet maradhat attól függetlenül, hogy a határok hol húzódnak. 
Összetartozásunk konkrét tény is lehet. Manapság sokat beszélnek szolidaritásról, de 
ennek csak akkor van értelme, ha konkrét tettekben nyilvánul meg. És Somlyó-he-
gyén ez ma konkrétum volt, hiszen itt volt a székelység, a partiumi meg a világ 
országaiban szétszóródott magyarság, és itt volt az anyaország. Prohászka írja: két 
fontos dolog van a mi életünkben: az oltár és a tűzhely. Az itt összesereglett emberek 
érzésem szerint hűen őrzik mindkettőt, hiszen e zarándoklat mögött családok vannak, 
a családok mögött pedig egyházközségek, hűség és megküzdött élet.”

Bíró László püspök, 2001

„Itt, a végeken Mária üzenete most 
már fél évezred óta így szól, és aktuá-
lisabb, mint valaha: Tartsd meg és védd 
meg a hitedet! […] A hit megtartása, a 
közös testvériség tudata fogjon egybe 
bennünket, bárhol is éljünk ezen a vilá-
gon! Csíksomlyó legyen számunkra ott-
hon is program, amely abból áll, hogy 
ott, ahova állított minket Isten, emeljük 
magasba a zászlót! Hogy lássák: va-
gyunk, itt vagyunk és kik vagyunk.”

Tempfli Imre stuttgarti lelkész, 2012
„A Szűzanya nagyon szereti ezt a né-

pet. Ezt sokszor megmutatta a történe-
lem folyamán, és megmutatja újra és újra 
a mi életünkben is, napjainkban is. Ha-
tártalanul, személyesen minket szeret. 
Népünknek a javát akarja. Ezért kéri ma 
is, úgy, mint régen a kánai menyegzőn: 
»Tegyétek, amit fiam mond.« Tegyétek, 
amit Fia mond! Imádkozzunk összeka-
paszkodva! Édesanyánk, csíksomlyói 
Boldogságos Szűz Mária, fogjál kézen 
minket, vezéreld a te népedet szent 
Fiadhoz, hogy az Ő élete és tanítása 
legyen vezetőnk és útmutatónk a törté-
nelemnek ebben a korszakában is, és a 
megélt és megtapasztalt hitünk legyen az 
a kincs, amelyet átadhatunk a jövendő 
nemzedékeknek is.”

Pál József Csaba
temesvári megyéspüspök, 2019

„Bizonyosan azért vagyunk itt, ebben 
a csodálatos közösségben, hívő emberek 
közösségében, egy nemzet közösségé-
ben, szívből imádkozó emberek kö-
zösségében, hogy tanúságot tegyünk 
más testvéreinkkel való egységünkről 
a hitben. Ugyanakkor azért is, hogy 
kézzelfoghatóvá tegyük, megmutas-
suk, hogy egy nemzet vagyunk, egy 
nép, amely szereti Istent és saját szü-
lőföldjét. (Ezért, magyar testvéreim, 
soha ne engedjétek el egymás kezét, 
akárhol is éltek a világon!) De min-
denekelőtt azért vagyunk itt, mert 
szeretnénk valamit kérni, kiesdekelni 
Mária közbenjárása által az Istentől. 
Szeretnénk megtapasztalni kegyes, 
szerető anyai tekintetét. Egyrészről itt 
akarunk hagyni valamit magunkból, 
másrészről el akarunk vinni valamit 
ennek a helynek szentségéből. Új erőt 
szeretnénk meríteni belőle, a Lélek 
erejét – amire oly nagy szükségünk van 
a hétköznapokban.”

Marian Adam Waligóra, a częstochowai 
pálos kolostor házfőnöke, 2018

Tavaly, 2019. június 1-jén Ferenc pápa 
is felkereste a székelység és a magyar-
ság híres búcsújáróhelyét. A Szentatya 
ajándékot is vitt a Csíksomlyói Szűza-
nyának: egy szál aranyrózsát. A szent-
mise végén maga vitte oda az ötszáz 
éves kegyszoborhoz – amelyet a pápai 
szentmisére vittek ki a kegytemplom-
ból a Hármashalom-oltárhoz –, és mert 
Ferenc pápa nagy tisztelője a Szűza-
nyának, nemcsak főhajtással helyezte 
el ajándékát a Szűzanya lábánál, hanem 
meghatottan meg is simogatta a kön-
töse szegélyét. Az aranyrózsa (Rosa 
d’Oro) a pápák különleges adománya, 
egy aranyból készült, illatszerekkel 
megtöltött rózsa, amelyet az egyházfők 
Mária-kegyhelyeknek ajándékoznak.          
A Ferenc pápa által a Csíksomlyói 
Szűzanyának ajándékozott rózsa ezüst-
ből készült, szára 24 karátos arannyal 
bevont. Körülbelül 84 cm magas, súlya 
1200 gramm. A Kárpát-medencében je-
lenleg ez az egyetlen pápai aranyrózsa.

Idén csak virtuálisan
A világjárvány az internetre, a televí-
zió képernyőjére és a rádió hangszó-
rójába szorította az idei csíksomlyói 
búcsút – tudta meg a közmédia Urbán 
Erik ferences szerzetestől. A rend er-
délyi tartományfőnöke május elsején 
a Kossuth Rádióban elmondta: mind-
azok, akik az idei évben zarándokla-
tukat tervezték, a Duna TV-n, a Mária 
Rádión és a kegyhely YouTube-csa-
tornáján keresztül kapcsolódhatnak 
be a pünkösdszombati szentmisébe. 
A világhálóról a hagyományos prog-
ramfüzet is letölthető lesz a szentmise 
énekeivel és szövegeivel. A csíksom-
lyói búcsú idei jelmondata: „A Szent-
lélek száll le rád” (Lk 1,36).

Ferenc pápa aranyrózsát ajándékozott


