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P. SZŐKE JÁNOS SDB:

Szászországi Boldog Jordán, Szent 
Domonkos utóda, betegen feküdt kolos
tori cellájában. Pünkösd ünnepe volt. 
Rendtársai kérték a lázas atyát, a nagy 
ünnep tiszteletére mondjon nekik egy 
buzdító szentbeszédet. A beteg szerze
tes nem tudott felkelni és csak egy po
hár vizet kért. Tartalmát az utoisó csep
pig kiöntötte. . Most pedig töltsétek meg 
borral!" - hangzott a beteg kívánsága. 
Engedelmeskedtek neki. A szentéletü 
szerzetes a borra! telt poharat figyelme
sen nézte és így szóit: ..Látjátok test
véreim. a vizet utolsó cseppig ki kellett 
önteni, hogy az ízletes bornak helye le
gyen. Szívünket is meg kell szabadítani 
az önzéstől és a világias felfogástól, 
hogy a Szentlélek erősítő borát befogad
hassuk!"

A mi napjainkban is sok a víz. Sokszor 
úgy gondoljuk: fontos üzenetet írunk iá 
és csalódottan tapasztaljuk, hogy roha
nó patak módjára mindent magával ra
gad. Balga módon megismételjük a mű
veletet, de minden eredmény nélkül. 
Ügy érezzük, szűkebb családi körben is 
minden cseppfolyós állapotban van. A 
társadalmi életben és még a lelkipász
tori munka terén is óriási a tanácsta
lanság, ami néha a tehetetlenségig fa
jul. A baj már az óvodában kezdődik, az 
iskolában csak növekszik és az utcán 
pedig tetőfokára hág. Lesz-e ebből a 
zűrzavarból kiút és mikor? — ezt senki 
sem tudja megmondani. A sok bajt csak 
tetézi, hogy az áldozatos és hozzáértő 
nevelők — szülök, tanítók és lelkipász
torok - száma tragikus gyorsasággal 
csökken. Ebben az összevisszaságban 
Isten különös segítségére van szüksé
günk, hogy a vallási és a társadalmi 
élet nemes feladatait a rendelkezésünkre 
álló aránytalanul szerény lehetőségek 
ellenére is megvalósíthassuk. A Szent
lélek bölcs irányításában van a remé
nyünk, ö az Erősítő, aki a nyugtalan vi
zekről biztosabb kikötök felé irányítja 
életünk hajóját.

Az egyház történelme tanúskodik er
ről a segítségről. A fiatal kereszténység 
a kilátástalanság jegyében indult útnak. 
A vérben megfogamzott és a kereszt ár
nyékában gyökeret vert egyház alapító-

FIGYELEM!

A szeptember hónap folyamán tartan
dó Mária Cell-i zarándoklaton az idén 
is imádkozunk papi és szerzetesi hiva
tásokért. Papi vagy szerzetesi hivatások 
iránt érdeklődők forduljanak a helyi lel
készhez, vagy P. Szőke János atyához. 
Cím: P. Szőke János SDB, Postfach 1209, 
6246 Königstein 1.

A zarándoklat idejéről következő szá
munkban hozunk részletes ismertetést.

Július-augusztusi kettős számunk a nyári 
szabadságok miatt július elején 
jelenik meg.

Erősítő lélek
ját kivégezték. A tizenkettő árulással és 
gyávasággal terhelten szétfutott a szél
rózsa minden irányába. Krisztus halála 
után jött feltámadása. Az apostolok a 
kenyértörésben ráismertek a Mesterre 
és joggal reménykedtek egy szebb jövő 
kialakulásában. Milyen nagy volt a csa
lódás, amikor Krisztus bejelentette nekik, 
hogy ismét magukra hagyja őket. ígé
retét ugyan tudomásul vették, de nem 
értették meg: ,,Kérni fogom az Atyát, és 
más Vigasztalót ad nektek: az igazság 
lelkét. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, 
akit az Atya az én nevemben küld, meg
tanít majd titeket mindenre és eszetekbe

HORVÁTH BÉLA (1908-1975):

Pünkösdi könyörgés
Taníts a tűzre, jöjj el mennyei
Galamb, taníts meg Téged zengeni, 
Tiizcd ropogjon bátor versemen, 
Röpülj szívembe, forró Szerelem!

A tűrhetetlen tüzet akarom, 
Akit nem olt ki semmi hatalom, 
Te gyújts föl engem, tüzes Jóbarát, 
Hadd hordom szét az egek sugarát.

Add éghetetlen égi t tizedet 
Te véghetetlen zúgó üzenet,
Te csalhatatlan, örök csillanás, 
Te égess engem, Pünkösdi Parázs!

A máglyán is a régi vértanúk 
Ették a füstöt, kormot és hamút, 
Mert tüzességed tűznél hevesebb, — 
Én se akarok lenni kevesebb!

Sodorj el engem, harsány Kegyelem, 
Bátor Szelídség, gyúlj ki keblemen, 
Te csalhatatlan, örök csillanás, 
Te égess engem, Pünkösdi Parázs!

juttat mindent, amit mondtam nektek" 
(Jn 14, 16-26).

Feszültség, bizonytalanság és félelem 
volt Jézus anyja, Mária és az apostolok 
lelkében. Jeruzsálemben, ahol imára 
gyűltek össze, elreteszelték a nagy te
rem ajtaját. „Hirtelen olyan zaj támadt 
az égből, mint heves szélvész zúgása, és 
betöltötte az egész házat, ahol ők voltak. 
Tüzes nyelvek jelentek meg nekik, a- 
melyek szétoszlottak és mindegyikükre 
leereszkedtek. Mindnyájan beteltek a 
Szentlélekkel...“ (Ap Csel 2, 1-4). A 
zárt ajtó mögül indult el Krisztus egy
háza térítő és tanító útjára. A Szentlé
lek indította el, ma is felette lebeg, vi
gyáz rá és irányítja.

Tudjuk, hogy a Szentlélek valóságos 
Isten, mint az Atya és a Fiú. Hitünk 
alaptételeihez tartozik az is, hogy a 
Szentlélek az Atyától és a Fiútól örök
től fogva származik. A Szentlélek min
denkor az egyházban marad és benne 
működik. Megvilágosítja, hogy soha el 
ne térjen az igazságtól, megszenteli, 
betölti kegyelmével és örök céljához ve

zeti az üldöztetéseken és a veszedel
meken át. A Szentlélek a különleges 
feladatok elvégzéséhez különleges ke
gyelmeket ad. Képesíti az egyház pász
torait és tanítóit, hogy hivatásukat jól 
lássák el. Erősíti a vértanúkat és a hit
vallókat. Mindannyiunkat megajándékoz 
kegyelmével, Isten gyermekeivé tesz 
bennünket és segít, hogy úgy is éljünk. 
Megadja nekünk hét ajándékát: a böl
csesség, az értelem, a tanács, az erős
ség, a tudomány, a jámborság és az Úr 
félelmének ajándékát.

Olvassuk el még egyszer az ajándé
kok listáját. Még jobb lenne egy értel-

Innám a császár égő olaját, 
Te vad tüzet tüzedbe fojtanád, 
Vagy én is lennék forró hamu bár, 
Te forróbb lennél, Legforróbb Sugár!

Te védesz engem, azért oly kevés 
A gyötrelem, a sűrű szenvedés, 
De két kezembe ömlik sugarad 
És hóhéraim porba hullanak!

Te Jótanácsom, édes Orvosom, 
Az ég parazsát vígan hordozom 
S a gaz világba írok jeleket 
Égő csóváddal, bátor Szeretet!

Tüzes Galamb, terítsd ki szárnyadat, 
Legyen szavamnak szárnya Általad, 
Jöjj el Sugallat, jöjj el, jöjj Erő, 
A kába földön zúgva törj elő!

mező szótárt felütni és lejegyezni a sza
vak mély értelmét. Biztosan rádöbben
nénk az óriási értékre, amelyet a leg
gazdagabb végrendelet sem közelíthet 
meg. Isten tudta, hogy mire van szük
ségünk.

Az egyik ajándékot, az erősséget, 
vizsgáljuk meg közelebbről. Nem me
részségről, fanatizmusról, elszántságról 
vagy fakírságról van szó. A Szentlélek 
adománya, az erősség, akkor tud kibon
takozni bennünk, ha Krisztus szándéká
val tisztában vagyunk és megnyitjuk előt
te lelkünket. Ilyenkor tehetelenségünket, 
gyengesédünket és kishitűségünket a Lé
lek magával ragadja. Minél gyengébbek 
vagyunk, annál nagyobb az erő hatása. 
Szentlelkén át Isten a rni legyengült és 
labilis emberi akaratunkat fel tudja ka
rolni, hogy az ő végtelen erejét bizo
nyítsa. Erre az erőre elsősorban ma van 
szükségünk.

Ha ezt az ajándékot elfogadjuk és ér
tékeljük, akkor kiszélesedik előttünk a 
leszűkült horizont és érezzük, hogy ve
lünk van az Isten erősítő Lelke. ■

Vasárnapi 
gondolatok

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁRA 
(június 14)

„Isten azért küldte Fiát a világba, 
hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz 
(Jézusban), azt nem ítéli el”... (Jn 
3,17)

Istennek legfőbb szívügye, hogy te is, 
én is üdvözöljünk. Az üdvösség a lehe
tő legnagyobb ajándék a világon, amely 
egyáltalán elképzelhető. Akkor is, ha 
akadnak, akik elképzelik — vagy be
képzelik — hogy földi, múlandó dolgo
kat, életüket és jólétüket át tudják men
tenni a halálon túlra.

Az üdvösséget azonban meg kell sze
rezni, meg kell küzdeni érte, mint pél
dául Edith Stein tette — mint annyian 
a századok során. Küzdeni pedig már a 
mindennapi életben sem kellemes.

Aki hisz Jézusban, azt hibái, bűnei, 
mulasztásai ellenére sem ítéli el. Aki 
nem hisz benne, elítélte saját magát, 
miután kizárta magából Jézust és Aty
ját az üdvösség örökségével együtt.

A 12. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(június 21)

„Ne féljetek az emberektől! Semmi 
sem marad elrejtve, ami ki ne tudód
nék”. (Mt 10,26)

Már a szomszéd, munkatárs, ismerős 
elmarasztoló, vagy gúnyos véleménye 
is mennyire reánk nehezedik, mennyire 
zavarba tud ejteni. De csak akkor, ha 
nem vagyunk sziklaszilárdak meggyő
ződésünkben. Ilyenkor félelem lesz úr
rá rajtunk.

A szilárd hitbeli meggyőződésért har
colni kell magam — és sok minden el
len — egy életen át. (lásd a Szenthá
romság vasárnapjára írt második gondo
latot.) Ha megszereztük és megtartjuk, 
nem kezdheti ki a félelem meggyőző
désünket.

Minden bűn, gazság, kegyetlenség, ül
döztetés kiderül egyszer. (Mint a szent
té avatott P. Rupert Mayer eseté
ben.) Emberek előtt egyes esetekben 
lehet valamit eltitkolni — Isten előtt 
semmit. Nagyon kellemetlen meglepetés 
vár azokra, akik úgy tartják, ők oko
sabbak az Istennél.

A 13. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(június 28)

„Aki atyját, vagy anyját jobban sze
reti, mint engem, nem méltó hozzám”. 
(Mt. 10,3)

A legerősebb kapcsolat abban az idő
ben a szülőkhöz fűződött, a házastárs 
később kapcsolódott be a (nagy) család 
életébe — jövevényként. Nem ritkán a 
szülők választottak ki a jövendőbelit, 
vagy legalábbis erősen beleszóltak a vá
lasztásba. Jézus határozottan és ellent
mondást nem tűrve kijelenti: Ő felette 

(Folytatás a 2. oldalon)
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP.:

Interkommuniót javasló érvek
Elöljáróban jegyezzük meg, hogy a 

katolikus egyház bizonyos feltételek 
mellett megengedi, hogy az ortodox hí
vek nálunk áldozzanak vagy a katoli
kusok náluk. Most nem erről van szó, 
még lesz alkalmunk erre a kérdésre is 
kitérni. Azt is tudjuk, hogy a katolikus 
egyház kivételes esetekben megengedi a 
protestáns híveknek is, hogy nálunk 
járuljanak áldozásra. Most erről sem 
akarunk beszélni. Csak arról a gyakor
latról van szó, mely újabban kezd egyik
másik helyen meghonosodni: az egyete
mes interkommunioról protestánsok és 
katolikusok között. Nem vonjuk két
ségbe azoknak a jóhiszeműségét, akik az 
interkommuniót javasolják, legyenek 
protestánsok vagy katolikusok, tudjuk 
az ökuménizmus ügyét akarják előbbre 
vinni. Lássuk most közelebbről érveiket.

A TELJES EGYSÉG VÁGYA
Egyesek a második vatikáni zsinat 

szellemére hivatkoznak. Elismerik, hogy 
a zsinat nem engedte meg egyetemlege
sen az interkommuniót katolikusok és 
protestánsok között, de úgy vélik, hogy 
azóta sok minden megváltozott. Az 
ökuménizmus igénye megnövekedett, a 
hívek már várják és remélik a teljes 
egység helyreállítását. Ha a reménysé
gükben csalódnak, az ökuménizmus 
ügyének ártunk. A zsinat óta már kö
zelebb kerültünk egymáshoz, számos di
alógus van folyamatban, közös imana
pokat tartunk, ideje már, hogy a régi 
ellentéteinkről megfeledkezzünk és en
nek jeleként közös szentáldozáshoz vagy 
úrvacsorához járuljunk. A zsinati ha
tározatokat nem szabad korlátnak, ha
nem útmutatónak tekintenünk: mutat
ják a helyes út irányát, ezen az úton 
bátran kell előrehaladnunk.

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról) 

all a legerősebb emberi kapcsolatnak is. 
Ehhez tartsuk magunkat.

Téves, eszerint nem kell megfelelően 
gondoskodni a családról, vagy a rászo
rultakról. Jézus nem keresi meg kenye
rünket, nem éli helyettünk (családi) éle
tünket. Ő a feltétel nélküli hitet köve
teli és a hit szerinti életet. Emigráció
ban, Magyarországon és az országot kö
rülvevő, hitet üldöző államokban egy
aránt.

Jézus világosan megmondja: méltóvá 
kell váljatok reám (és hozzám). Egy 
fiatalember úgy vélte: „ha Isten any- 
nyira akarja, egye csuda ...” — azaz 
azt hitte, óriási kegyet gyakorol Isten
nel szemben, ha — egyenlőre — tudo
másul veszi akaratát.

Valójában szemtelen volt: azt gon
dolta, egyenlő Istennel. Öriási kegy he
lyett óriási tévedésben szenved annak 
ellenére, hogy ebben igen jól érzi ma
gát.

A 14. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(július 5)

„Áldalak Téged, Atyám, ég és föld 
Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és 
okosak elől, és föltártad az. egyszerű
eknek”. (Mt 11,25)

Jézus több ízben mindenki számára 
hallhatóan és érthetően áldja Atyját, az 
ég és a föld Urát. Hányszor áldjuk mi 
egy év folyamán!

A „bölcsek” és „okosak” mindent

MEGEGYEZÉS 
ALAPVETŐ HITTÉTELEINKBEN

Ha e felhozott érvre a hivatalos egy
ház válaszkép a még meglévő hitbeli 
különbségekre utal, akkor az interkom- 
munió hívei elismerik ugyan, hogy még 
vannak köztünk különbségek, de eze
ket nem tartják lényegesnek. A leglé
nyegesebb hittételekben megegyezünk. 
Nemde a katolikusok is, a protestán
sok is az egyetlen háromszemélyes te
remtő Istent imádják? Nemde elismerik, 
hogy Jézus Istenfia, az emberiség egye
düli üdvözítője? Nemde sok protestáns 
egyház elfogadja azt is, hogy az úrva
csorában Jézust veszik magukhoz? Mi
ért nem lehetne legalább azokkal a pro
testáns egyházakkal interkommunióban 
élnünk, amelyek azt tartják, hogy az 
úrvacsorában is jelen van Jézus? S ha 
elfogadjuk, hogy a protestánsok nálunk 
áldozhatnak, akkor miért tiltanánk meg 
a katolikus híveknek, hogy a protes
táns úrvacsorához járuljanak, hisz tud
juk, hogy ők maguk hiszik, hogy az úr
vacsorában Jézus van jelen? Annyira 
fontos, hogy a katolikusok átlénycgü- 
léssel megmagyarázzák Jézus jelenlétét, 
a protestánsok pedig magyarázat nélkül 
egyszerűen elfogadják a misztériumot?

AZ EUCHARISZTIA
AZ EGYHÁZI EGYSÉG LÉTESÍTŐJE
A zsinat is, a katolikus egyház ve

zetősége is a mai napig az interkommu- 
nióval szemben felhozza azt az érvet, 
hogy az eucharisztia az egyház egységé
nek a jele. Már pedig nyilvánvaló, hogy 
a protestáns egyházak és a katolikus 
egyház között nincs meg a teljes hit
beli egység. Helytelen tehát az eucha
risztia közös vétele által valaminek a 
jelét adni, ami a valóságban nincsen 
meg.

túlmagyaráznak maguk és mások előtt. 
Úgy válik (valamennyire legalább), tud
nak mindent. Gyakran őrült nehézsé
geikbe kerül Isten előtti csekélységüket 
elismerni, mások meg képtelenek vég
hezvinni ezt. Nem is értenek semmit Is
tenből, mert hiányzik alázatosságuk.

Az egyszerű-szívüek megértik, megér
zik, elfogadják Istent, és még örömük 
is telik benne. Észreveszik, hogy Isten 
melegíteni akarja szívüket.

A 15. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA
(július 12)

„Akinek füle van, hallja meg!” (Mt 
13,9)

Jézus használja e népies kifejezést, 
amely sem a fülkagyló centiméterben 
mért nagyságára, sem tisztaságára nem 
vonatkozik Ma és mi így mondanánk: 
„Akinek esze van, hallja meg!”

Jézus felszólítása az érzelmekhez, ér
zelmi beállítottsághoz is szól. Aki át 
tudja (valamennyire is) érezni Isten 
hozzánk való nagyszerűségét, annak ér
zelmei kezdenek melegedni Isten iránt: 
akinek szíve van, „hallja” meg!

Akinek jellemében jelen — és helyén 
— van saját alázatossága, az meghallja, 
megérti, feldolgozza Isten szavát a föl
di másfelé húzó vágyakkal, közvéle
ménnyel, csillogással, hatalommal szem
ben is. Akinek — helyesen kiművelt — 
karaktere van, az „meghallja” Jézus 
mondanivalóját.

A fenti három terület alkotja a „tel
jes hallást”.

Fejős Ottó

Az interkommunió pártolói ezzel 
szemben viszont hangoztatják, hogy az 
eucharisztia nemcsak a jele, hanem lé
tesítője is az egyház egységének. Már 
Szent Tamás is az eucharisztiáról szó
ló traktusában az eucharisztiát az egész 
egyházi közösség szentségének nevezi 
(III, q. 83, a. 4. ad 3). S ha igaz is, 
hogy a zsinat nem engedi meg általáno
san az interkommuniót protestánsok és 
katolikusok között, mégis egy elvre hi
vatkozik, melyet csak tovább fejleszte
nünk kellene. Az ökuménizmusról szóló 
határozatának a 8. pontjában a kö
vetkezőket olvassuk: „Szabad, sőt kí
vánatos, hogy a katolikusok különvált 
testvéreinkkel bizonyos rendkívüli al
kalmakkor imában egyesüljenek, példá
ul az „egységért” rendezett könyörgé
sek vagy ökumenikus összejövetelek al
kalmával. Az ilyen közös imádkozás 
valóban igen hatékony eszköz az egy
ség kegyelmének elnyerésére, egyúttal 
találó módon jelzi, hogy még van olyan

Liturgikus naptár
Szerkeszti: Boros László

Június 18. (Csütörtök). Űrnapja.

E napon az Egyház az Oltáriszentség 
szerzésének, vagyis a kenyér és bor szí
ne alatt elrejtett Krisztus Jézus szent 
testének és vérének emlékezetét külö
nösen ünnepli. Az egyház nagycsütör
tökön, melyen Jézus e szentséget sze
rezte, a Krisztus kínszenvedése és ha
lála felett való elmélkedéssel jobban el
foglalt és szomorúsága nagyobb, hogy- 
sem e szentség szerzésének emlékeze
tét kellőleg megülhesse. Az apostolok a 
Szentlélek által fölvilágosítva és meg
tanítva, ez idötájban kezdték e magasz
tos titkot a híveknek hirdetni és kiszol
gáltatni.

Egy Juliánná nevű jámbor apácának a 
lüttichi egyházmegyében különös láto
mása volt, mely a fénylő, de egyik olda
lán mégis homályos holdat mutatta. 
Nemsokára Isten e látomás titkát meg 
is fejtette neki s őt egy új egyházi ün
nep első hírnökéül választotta. Juliánná 
fölfedte e titkos látomást Lüttich akko
ri püspökének és több más hittudósnak, 
kik közt volt a lüttichi föesperes, Pan- 
taleon Jakab, (később IV. Orbán pápa) 
s a tudós, szent Domonkos-rendű Hugó 
(később bíbornokkövet Németalföldön). 
A lüttichi püspök már mindent el
rendelt az ünnepnek 1247-ben leendő 
megtartására, midőn 1246-ban, októ
ber 16-án meghalt. E miatt az ünne
pet elhalasztották, míg végre az em
lített Hugó, most már bíboros és követ, 
azt a legbuzgóbban előmozdította. A lüt
tichi és szomszéd egyházmegyék ezen 
ünnepet már többször megülték, midőn 
IV. Orbán pápa 1264-ben elrendelte, hogy 
azt az egész egyházban megtartsák. 
Ugyanezen pápa megbízásából írta meg 
Aquinói Szent Tamás a liturgikus szöve
geket és a szentmise sequentiáját: a 
„Lauda Sion"-t, az Isten iránt érzett izzó 
szeretetnek ezt a ragyogó himnuszát.

Az Egyház ezt az ünnepet azzal a leg
nagyobb pompával üli meg, amely a li
turgiában rendelkezésére áll. Elsőrendű 
ünnep a legünnepélyesebb istentisztelet
tel, szentséges körmenettel. Kb. a XIV. 
században Németországban szokásba 
jött a körmenet útján négy oltárt készí. 
teni és ezeken állomást tartani. 1820- 
ban ezt a szokást Róma jóváhagyta.

Ahol e csütörtök munkanap, az egy- 

kötelék, amely összekapcsolja a kato
likusokat különvált testvéreinkkel: „a- 
hol ugyanis ketten vagy hárman össze
gyűlnek a nevemben, ott vagyok közöt
tük”. (Mt 18,20)

Nos, ezt az érvet mintegy meghosz- 
szabbítva felvethetjük a kérdést: ha már 
a közös ima oly hatékony eszköze az 
egységnek, mennyivel hatékonyabb lesz 
a közös eucharisztia, a közös úrvacsora 
ünneplése? Ha Jézus jelen is van, ami
kor nevében összegyűlünk, jelen van 
kegyelmével, nemde az eucharisztiában 
jelen van köztünk valóban, személyé
ben, emberségében és istenségében? S 
ha Krisztusba kapcsolódunk — s leg
bensőségesebben az eucharisztiában le
szünk egyek vele, — nemde akkor az 
egymáshoz való kapcsolatunkban is — 
nevezzük ezt Isten népe egységének, 
vagy egyházi egységnek, vagy Krisztus 
teste egységének, — megerősödünk, az 
egymáshoz kötő lelki szálak is szorosab
ban egymásba fonódnak? Krisztus tes
te tehát valóban létrehozza az egyházi 
egységet is.

Mindezek az érvek megfontolandók. 
Következő cikkeinkben azon leszünk, 
hogy tárgyilagosan kiértékeljük őket.

ház a reákövetkező vasárnap ünnepli 
Úrnapját.

Június 26. (Péntek)
Jézus Legszentebb Szívének ünnepe
Jézus Legszentebb Szíve tiszteletének 

szelleme és tartalma oly régi, mint ma
ga az Egyház. Külső formáját azonban 
Szent Benedek két nagylelkű leányának 
munkája alapította meg: Szent Gertrud 
(1256—1302): „Az isteni szeretet kül
dötte" és Hackeborni Szent Mechthild 
(1245-1299): „Lelki kegyelmek könyve". 
Buzgó apostolai voltak még Jézus Szive 
tiszteletének többek között Canisius Szt. 
Péter (1521—1597) és Eudes Szt. János, 
a Jézus és Mária szentséges Szíve tisz
telet papi kongregációjának alapítója 
(t 1680). Szalézi Szent Ferenc (1567 — 
1622) műveiben különösképpen a Jézus 
Szíve iránti szeretetre tanít és lelki leá
nyait eredetileg „Jézus Szíve leányai
nak" nevezte. Közülük választotta ki az 
Úr az eszközöket, akik által legszentebb 
Szíve azon külső formáját és jelentését 
adta, ahogy ma a liturgiában és a hívő 
nép szívében él. Szolgálójának, Ala- 
coque Szent Margitnak (1647-1690) egy 
látomásában kinyilvánította: „Azt aka
rom, hogy Úrnapja nyolcada utáni pén
teken az egész Egyházban Szívem tisz
teletére ünnepet tartsanak..."

XIII. Kelemen pápa az ünnepet jó
váhagyta (1765). IX. Pius az egész 
Egyházba bevezette (1856) és XIII. Leó 
elsőrendű ünneppé emelte (1899), XI. 
Pius pápa külön miseszöveget rendelt el 
erre az ünnepre. Miután Jézus Szívének 
ünnepe legtöbbször június hónapjára 
esik, azért ez a hónap a legszentebb Szív 
tiszteletének szentelt hónap.

Június 29. (Hétfő)
Szent Péter és Pál apostolok ünnepe
Szent Pétert (mint a római hitközség 

püspökét) Néró uralkodásának idején a 
67. évben, június 29-én Rómában ke- 
resztrefeszítették és pedig saját kérésé
re, Urának halálától való alázatos meg
különböztetésül, fejjel lefelé.

Szent Pált ugyanezen a napon 64., 66. 
vagy 67-ben lefejezték, mert mint római 
polgárt nem lehetett keresztrefeszíteni. A 
római hagyomány szerint június 29-e 
mind a két apostol halálának napja és 
már az V. században ünnepelték.
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Korunk két új szentje
11. János l\il pápa Nyugat-Németországi látogatása során, 1987. május 1- 

én, a Köln-Mungersdorf-i Stadionban, szentmise keretében, boldoggá nyilvání
totta az Auschwitzban, gázkamrában mártírhalált halt dr. Edith Stein, — ren
di nevén: 1 eresia Benedicta a Cruce karmelita nővért; május 3-án pedig a Mün
cheni Olympia Stadionban Páter Rupert Mayer jezsuita atyát. /Íz Egyház e 
két új szentjének életútját röviden az

GYERMEKEKNEK

Rupert Mayer 1 876-ban született 
Stuttgartban 6 gyermekes kereskedő csa
ládból. Szülővárosában járt gimnázium
ba, legjobb osztályzatot sportból kapott. 
Kedvenc sportja a lovaglás volt.

Érettségi után egy jezsuitáktól tartott 
lelkigyakorlat élményeként határozta el, 
hogy ő is jezsuita lesz. Teológiai ta
nulmányait Fribotirg-ban (Svájc), Mün
chenben es Tübingenben végezte. 1899- 
ben szentelték pappá. A jezsuita rend
be 1900-ban, az ausztriai Feldkirch-ben 
(Vorarlberg) jelentkezik, minthogy a 
Rend Németországban akkor még be 
volt tiltva. Szerzetesi fogadalmát is a 
hollandiai Wijnadsrade-ban tette le, 
1906-ban. A következő években nép
misszióban tevékenykedik, főleg Auszt
riában, Svájcban és Németországban. 
Münchenbe 1913-ban kerül, ahol széles
körű szociális és karitatív munkát foly
tat.

Amikor kitör az első világháború, 95 
német jezsuitával együtt (noha a rend 
még mindig tiltott volt) önként jelent
kezik tábori lclkészi szolgálatra. Szinte 
valamennyi frontot megjárta. Ö az első 
katonaleik ész, akit elsőosztályú Német 
Vaskcreszttcl tüntetnek ki. 1916-ban sú
lyosan megsebesül, 1917. január 23-án, 
41. születésnapján bal lábát amputál
ják. Felépülve ismét Münchenben foly
tatja munkáját. 1921-től a Férfi Kong
regáció vezetője. Vasárnapi prédikációi 
tömegeket vonzanak. Gyóntatószéke 
előtt hosszú sorok várakoznak.

1937-ben Himmlerék eltiltották a szó
széktől. Nem sokkal utána letartóztat
ták és 6 hónapi börtönre ítélték. 1938- 
ban ismét börtönben van, Landsbcrgben. 
1939-ben harmadszor is elfogják, most 
a Sachsenhausen-i KZ-be viszik. Azt 
azonban, hogy mártír legyen, a nácik 
semmiképpen nem akarták, ezért a KZ- 
ből Ettal-ba szállították és az ottani 
bencéskolostorba internálták. 1945 má
jus 11-én már ismét Münchenben van, 
újra prédikál, résztvesz a romos belvá
rosban tartott, demonstratív Űrnapi 
körmeneten, falábával sántítva, ahogy 
eredeti filmfelvételeken láttuk.

1945. november 1-én a Szent Mihály

GÁRDONYI ISTEN TITKÁRÓL

,,/t/z egy talicska föld? Ha eső esik 
rá, egy csomó sár, — ha nap süt rá, egy 
csomó por. Merőben értéktelen semmi
ség! De ha magot vetnek belé, a jácint 
édes parfőmöt von ki abból a földből, 
a ménta balzsamos olajat, a tulipán pi
ros festéket, az írisz kéket, a nárcisz fe
héret. Ha virág helyett sóskát vetnek 
belé, a kis sóska mag sót és savanyúsá
got hoz ki abból a földből. Ha szőlőt 
vetnek belé, hírmondója se jelentkezik a 
sónak, hanem cukor és éltető spiritusz 
az, amit a gyökér a földből kiválaszt. 
Vájjon a földben van-e ez a sok min
den? Vagy a magban? (Ez a nagy ti
tok!) Az Országos V egy elemző Intézet 
nem fog nekem ebből a talicska földből 
kihozni egy szemernyi parfőmöt se, 
egy milliliter spirituszt se, egy milli
gramm piros festéket se. De a magvacs- 
kából se ám! Egy puttony tulipánmag
ban sincs annyi piros festék, ameny- 
nyivel egy katicabogár befesthetne a 
szárnyát!”

A Frankfurti M. Misszió értesítőjéből 

alábbiakban ismertetjük.

templomban, az oltárnál, szentbeszéd 
közben agyvérzést kapott. „Es ist dér 
Ilerr ... de Herr . . .” (Ö az Úr ... az 
Úr...): ezek voltak utolsó szavai és 
néhány óra múlva, anélkül hogy esz
méletét visszanyerte volna, meghalt. 
Münchenben a „Bürgersaal-templom”- 
ban van eltemetve.

Páter Rupert Mayert már életében 
München apostola-ként tisztelték. Nem 
múlik óra, hogy sírjánál ne látnánk 
buzgón imádkozó embereket.

Sz. J.

Edith Stein 1891-ben született 
Breslauban, vagyonos, hithű zsidó csa
lád 11. gyermekeként. Az okos és tö
rekvő lány érettségi után előbb a bres- 
laui Egyetemen germanisztikát és pszi
chológiát tanult, majd Göttingenbe 
ment, ahol a hírneves filozófus, a „fe- 
nomenológus” Edmund Husserl tanítvá
nya lett és szoros barátságot kötött Hus- 
s.:rl .,jobbkezével”, Adolf Reinach-\ia\.

!•:: első világháborúban, mint önkén
tes vüröskeresztes ápolónő, egy osztrák 
hadikórház fertőző osztályán, majd se
bészetén dolgozott. 1916-ban Husserl-t 
követve ment Frciburgba és summa cum 
laude szerzett filozófiai doktorátust. 
1 lusscrl maga mellé vette asszisztensnek. 
Mikor Reinach elesett Flandriában, öz
vegye Edithet kérte fel férje munkáinak 
rendezésére. Edith Stein, aki már 13 
éves kora óta ateistának vallotta ma
gát, elcsodálkozott, hogy az. özvegy mi
lyen lelki erővel tudja elviselni az őt 
ért csapást s ehhez keresztény hite adja 
az erőt. „Ez volt első találkozásom a 
Kereszttel, — írta később Edith Stein 
— a pillanat, amelyben hitetlenségem 
összetört és Krisztus a Kereszt titká
ban fölsugárzott”.

1921 nyarán egy éjszaka alatt ol
vasta el Avilai Szent Teréz önéletraj
zát s ez döntő fordulatot adott életé
nek. Nemsokára, 1922 Újév napján meg- 
keresztclkedett és megáldozott. A kö
vetkező években Speyerben, majd mint 
docens Miinsterben tanított. Közben el
készült Aquinói Szent Tamás bölcsele
téről írt kétkötetes munkájával is. 1933 
tavaszán abbahagyta nyilvános előadá
sait. Még ebben az évben, október 15- 
én, Avilai Szent Teréz ünnepén, 42 éves 
korában, felvételre jelentkezik a kölni 
karmelitáknál. 1934. április 15-én ve
szi föl a rendi ruhát és a Teresia Be- 
nedicta a Cruce nevet. Tudományos 
munkásságát a kolostorban is folytatja.

A náci zaklatások elől, 1938 Szil
veszterén, titokban Hollandiába mene
kítik, az Echt-i karmelitákhoz. Itt írja 
Keresztes Szent Jánosról: „A kereszt 
tudománya” (Kreuzeswissenschaft) című 
nagy művét, amely már befejezetlen ma
radt. Hollandia német megszállása után, 
1942. augusztus 2-án, Edith Steint — 
Róza nevű testvérével, aki ugyancsak 
belépett a rendbe — a nácik elhurcol
ják. 1942. augusztus 9-én Teresia Be
nedicta a Cruce, mint 44074-es szám
mal jelölt fogoly halt meg Auschwitz- 
ben, gázkamrában.

Edith Stein, a filozófus, a misztiku
sok közé tartozik, mint nagy példaké
pei: Aquinói Tamás, Avilai Nagy Szent 
Teréz és Keresztes Szent János.

Sz. J.

Kedves Gyermekek!

Talán hallottatok már a pünkösdi 
rózsáról, némelyetek látott is már ilyet. 
Gyönyörű, mélypiros színe van virág
jának, szinte lángragyullad az egész 
rózsa — amely pünkösd idején nyílik. 
Innen kapta a nevét is — a virág olyan, 
mintha a jó Isten külön erre az ünnep
re teremtette volna.

Az ünnepről magáról hallottatok ti 
is. Az. apostolok, a tanítványok és a 
szentasszonyok egy nagy teremben 
imádkoztak, beszélgettek ezen a „hét
köznapon”. Vasárnap volt számukra a 
hét első „munkanapja”, mert szombat 
volt az „Isten napja” és ezen ünnepel
tek.

Egészen váratlanul kezdődött, senki 
által nem sejtve a zúgást, amely foly
ton erősödött. A csodálkozva körülné
ző tanítványok mindenről elfelejtkez
tek, ami eddig fontos volt számukra. 
Nemsokára csodálkozva észlelték, hogy 
tüzes lángnyelvek jelentek meg fölöttük 
a terem közepén. Ez az erősen lobogó 
tűznyaláb lassan lángnyelvekre oszlott, 
és mindegyikük feje fölött megállt. Ek
kor értették meg hirtelen, hogy maga 
az Isten közöl velük valami nagyon 
fontosat.

Most már te is tudod ugye, kit kül
dött el Jézus Urunk és a mennyei Atya? 
Helyesen gondoltad, a S z e n 11 e 1 k e t. 
Azt is tudod, ki az?

Biztos vagyok benne, eszedbe jut a 
legegyszerűbb imádságunk, a kercsztve- 
tés. így imádkozzuk: Az A . . a, a Fi . 
és a Szentlé . . k névé . . n, Am . n. 
Szépen beírhatod a hiányzó betűket. A 
képen láthatod a Szentlélek eljövetelét 
balról, jobbról pedig valami mást.

Mert mit is művelt a Szentlélek-Ts- 
ten?

Eltöltötte az apostolok szívét-lelkét 
és értelmét az isteni kegyelemmel. Et
től erősek lettek az alig egy órával az
előtt még félénk emberek. Péter apos
tol vezetésével kiálltak az utcára és 
hangosan hirdették: „Akit ti keresztre 
feszítettetek, azt a Jézust Isten feltá
masztotta halottaiból — ezt mi tanú
sítjuk!” Elszomordtak az emberek ennek 
hallatán és kérdezték: „Most mit te
gyünk?” Az apostolok így válaszoltak: 
„Kcresztelkcdjctck meg Jézus Urunk 
nevében”. Képzeljétek, aznap meg is 
keresztelkedtek mintegy háromezren.

Ez volt az egyház születésnapja, a- 
melyet pünkösdkor ünnepiünk minden 
évben. Most felteszek egy találós kér
dést: hányadik születésnapját ünnepel
jük az egyháznak ebben az évben?

*

A nagyobb gyermekek 12—14 év kö
rül, vagy később, pünkösd táján járul
nak a bérmálás szentségéhez. Ebben a 
szentségben a Szentlélek jön szívünkbe. 
Igaz, hogy most nem tüzes lángnyel
vek alakjában, nem is hangos zúgás 
közepett. Mégis eljön, eltölt bennünket 

is és kiegészíti, tökéletesíti a keresztség 
kegyelmét, benned is.

A bérmálás által „nagykorúvá” válsz 
keresztény értelemben, azaz felnőtté. Ha 
pedig felnőtt vagy Isten előtt, úgy is 
kell viselkedned: magad kell gondos
kodj hited további képzéséről, elmélyí
téséről, megszilárdításáról. Magadnak 
kell vigyáznod, ne kövess el bűnt, a- 
mcllyel megbántod Istent. Magadnak 
kell megvallanod Jézus Urunkat és hi
tedet akkor is, ha csúfolnak miatta, 
vagy nehéz helyzetbe kerülsz. Nézd meg 
a kicsi képet! Milyen fontosnak tartot
ta László a bérmálás szentségét, azt lát
hatod az alábbi kis történetből.

Egy püspök mondta el válaszként 
arra a kérdésre, van-e a mai fiatalok 
között, aki képes hitét nehézségek közt 
is megváltani — az alábbi esetet: 
László mintegy 20 kilométerre lévő fa
luban lakott a plébániatemplomtól, ahol 
felvehette a bérmálás szentségét. Vasár
nap, amikor az egyetlen buszra fel akart 
szállni, amely a városba vitte volna, 
tömve volt a busz, a vezető az orra előtt 
becsukta a kocsi ajtaját és ő ott maradt.

„Nem érek oda a bérmálásra!” — 
kiáltotta és elkezdett futni a városba. 
A szertartás közepén érkezett meg a 
templomba. Leültették, mert nem tu- 
dottállni a lábán. Megbérmálkozhatott.

Az is, aki bérmálkozik, az is, aki 
nem, kérje a Szentlélek erejét és aján
dékát a 97-es ének szavaival: 
Jöjj, Szentlélek Istenünk, Add a meny

ből éreznünk Fényességed sugarát. 
Jöjj el, jöjj el, Jöjj el, jöjj el, Jöjj Szent

lélek Istenünk. Ottó atya

Ml ÍGY SZÓLUNK
Aforwsz Szent Tamás, aki Anglia lord

kancellárja volt és hitéért fejezték le, 
mondta egyszer:

„Mi emberek nagyon vakmerőén szó
lunk a papokról.

Ha barátságosak — világiasnak ne
vezzük őket.

Ha komolyak — akkor nagyképiíek- 
nek csúfolják a papokat.

Ha áj tatásak —■ akkor biztos képmu
tatóknak mondjuk.

Fia kevesen laknak nála — akkor 
zsugori a híre.

Ha sokan — akkor fényűzőnek tart
juk.

Fia egy rossz példát látunk tőlük ■— 
erről sokat beszélünk.

De a jót hamar elfelejtjük róluk . . .!” 
A Frankfurti M. Misszió értesítőjéből
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AIDS:
Az ember jó sorsában könnyen elfe

ledkezik Teremtőjéről s csak akkor esz
mél rá újra, amikor hátán csattog mar 
bűneinek ostora. De ekkor is a féltékeny, 
irigy és bosszúálló istenséget véli benne 
felfedezni. Nem akarja megérteni, Is
ten törvénye nem zsarnoki hatalmának, 
hanem szeretetének a jele, mellyel vé
deni kívánja az ember életét, egészsé
gét és boldogulását. — Az alábbi érte
kezést nem ennek bizonyítására írta 
Prof. Dr. Alexander Schuller (Szoc. Or
vostudományi Intézet, Freie Universitát, 
Berlin), de aki tud gondolkodni és vi
lágosan ítélkezni, kiolvashatja belőle a 
választ a címben feltett kérdésre.

Forradalmak mindig voltak. Szexu
ális forradalmak is. Bár ez utóbbiak iga
zában nem voltak azok, csak így nevez
ték a kor szabadgondolkodói, hogy kér
kedhessenek és modernnek tűnhessenek. 
E forradalmak csak meghökkentő vál
tozatai voltak ugyanannak a témának, 
mint szerelem és érzéki öröm, vágy és 
lemondás, magány és boldogság. Ezen a 
téren csak egyetlen forradalmat isme
rünk, azt, amit a szifilisz, a vérbaj oko
zott. Igen, csak a vérbaj mondhatja el 
magáról, hogy a szexualitás terén for
radalmat idézett elő, — mert megvál
toztatott mindent és mindenkire érvé
nyesén. Az ókorból származó és később 
az egyházatyák által is ajánlott és gya
korolt, de sokszor csak bölcseleti játék
nak minősített szexuális aszkézis most 
rendíthetetlen életszabály lett.

A szexualitás nem csupán halálos volt, 
hanem egyenesen megsemmisítő. Máról- 
holnapra igazuk lett a sötéten látó neu
rotikusoknak, meg az önmegtartóztatás 
prófétáinak, mint pl. Origenésznek és 
Ágostonnak. 300 évnek kellett elmúlnia, 
mire a tudomány — név szerint P. Ehr- 
lich berlini orvos — felfedezte az iga
zán hatásos gyógymódot. Utána jött a 
penicilin és ennek nyomán a vérbaj, 
kisebb testvérével a gonorrhöával együtt 
szépen megjuhászodott. Ezt követte a 
„pille”, és már senkinek sem kellett fél
nie sem egy „véletlenkétől”, sem beteg
ségtől. Egy szép új világ volt kialaku
lóban. A szerelem és szexualitás szabad
ságának új korszaka jelentette be magát. 
Lehullóban voltak a tabuk és a mell
tartók. Velük együtt megszűnt a különb
ség a normális nemi kapcsolat és homo
szexualitás, férfi és nő, minden és min
denki között. Az érzéki gyönyör de
mokratizálódott. „ Blumenkinder” - és 
élet- (nemi) közösségek (kommúnák), 
quick-szex és partnercserék, ugyan ki és 
mi állhatott volna útjába mindennek? 
Most már tudjuk: az AIDS!

MUTATÓSZÁMOK 
A CIGÁNYOK MAGYARORSZÁGON
A Magyar Statisztikai Szemlében kö

zölt adatok szerint a cigányok száma 
1978-ban Magyarországon összesen 325 
ezer volt. A megyék közül legtöbben 
Borsod-Abaúj-Zemplén-ben élnek, szá
muk 56 ezer. Utána következik Szabolcs- 
Szatmár 36 ezer, Baranya 22 ezer, Pest 
és Somogy megye egyenkint 20 ezer ci
gánylakossal. A lakosság százalékában 
kifejezve a sorrend így alakul: Szabolcs- 
Szatmár 7, Borsod-Abaúj-Zemplén 6.8, 
Nógrád 6.4, Somogy 5.4, Heves és Ba
ranya lakosságának 5—5 °!o-a cigány.

Legkevesebb a cigányok száma Győr- 
Sopronban 0.8, Fejér megyében 1.3, 
Csongrád megyében, Budapesten egyen
ként 1.4 °/o. Az 1978-as statisztikai fel
mérés óta, tehát az utóbbi 9 évben, a 
cigányok lélekszámú jelentősen megnö
vekedett.

Isten büntetése?
E hangos életöröm nem tartott soká

ig. Egy második szexuális forradalom,
— mint egykor a szifiliszé, — és ugyan
olyan világot átfogó eredménnyel, van 
máris kialakulóban. Nem a szocializ
mus, hanem az AIDS teremti majd meg 
az „új embert”! Bármennyire is váratla
nul és félelmet keltő erővel lepett ben
nünket, mégis van benne józan logika: 
nem az égből pottyant közénk, az ember 
hibáinak és bűneinek következménye. 
Ha tényleg csak egy olyan kórról van 
szó, amely évszázadokon keresztül csu
pán Afrika valamelyik eldugott zugá
ban és csak kis, korlátozott területen 
fordult elő, a modern közlekedési esz
közök, — mint mindent ezen a világon,
— felszabadították az AIDS-vírust is és 
mindenki számára hozzáférhetővé tet
ték. Nem csupán a szabad utazás lehető
sége, hanem a szabad szeretkezésé, — 
akivel, ahol, vagy amikor csak akar az 
ember, — ez a magától értetődőnek vett 
szabadság az oka és elterjesztője az 
AIDS-nek.

Az AIDS-szel kapcsolatos minden ed
digi reakciónk teljes tehetetlenséget és 
gondatlanságot, sőt felelőtlenséget árul 
el. A tudomány, — ha Prof. H. egyál
talán elmondhatja magáról, hogy kép
viseli, — követeli, hogy tartsanak sze
mináriumokat és előadásokat az AIDS 
leküzdésére. Ha e mögött az a ravasz 
hátsó gondolat húzódik meg, hogy a be
széd még mindig jobb, mint a fertőző 
nemi közösülés, — ám legyen. A baj 
csupán az, hogy nem ez a szándék. A 
javaslat igazi célja: beszéljünk, hogy ne 
kelljen semmit sem tenni! A politikusok 
sem sokkal jobbak. Süssmuth miniszter
asszony és Fink szenátor kondóm-hasz- 
nálatot hirdet meg, — de nem ők az 
egyedüliek, akik e kultusz oltárán ál
doznak, — és azt hiszik, hogy ezzel 
minden problémát megoldottak. „Safer 
Sex” (biztosabb szex) a jelszó. De mi 
lesz akkor, ha senki sem tartja magát 
hozzá? Még akkor is, ha csak majdnem 
mindenki fogadja meg? A tájfúnt vihar
jelzéssel nem lehet megállítani. A „Safer 
Sex”-et helyesen „Safer Death”-nek (biz
tosabb halál) lehetne mondani. Ezzel az 
önámítás újabb korszaka nyílik csak 
meg. De sokáig nem fog tartani. Csak 
addig, amíg majd késő lesz.

Tucat, — sőt százszámra alakulnak 
munkakörök, komiték, bizottságok, ta
nácsadó testületek, ezek mind az AIDS- 
szel foglalkoznak. De sokat eddig egyik 
sem ért el. Titokban mindegyik a dön
tő felfedezésre spekulál a víruskutatás 
terén, amely a gyilkos kórokozót egyet
len injekcióval ártalmatlanná teszi. Ez 
mindent megoldana. Kár, hogy e viro
lógiái felfedezés átkozottul sokáig vá
rat magára. 300 évig tartott, amíg az 
orvostudomány legyőzte a vérbajt. De 
a mi generációnk számára már az sem 
jelentene reményt, ha az AIDS-szel kap
csolatban gyorsabb munkát végezne.

Ha így megy tovább, nem lesz meg
állás: az AIDS el fog terjedni járvány
szerű gyorsasággal. A megoldást nem 
egy újabb csodaszer, nem is a szép szí
nes kondomok hozhatnák meg, hanem 
egy radikális változás: az erkölcsi fel
fogásnak és a „mindent szabad” gondol
kodásnak teljes megváltoztatása.

A szexuális szabadság lehet, hogy szép 
és jó, de ha „halálbüntetés” jár érte, 
nem nagyon ajánható. Az AIDS el fog 
terjedni, mind rohamosabban, mind na
gyobb mértékben s mind borzalmasabb 
következményekkel. Családok és emberi 
kapcsolatok esnek szét; az egészségügy 

nem fogja bírni a rohamosan megnö
vekvő kiadásokat; egész népgazdasági 
ágak bénulnak meg; érdekcsoportok, tu
dósok, politikusok kapnak hajba s ez 
összeütközések malomkövei között őr
lődik az ember.

Eddig hozzá voltunk szokva, hogy a 
szabadságot polgárjogok s mintegy bí
rósági úton is kikövetelhető igénynek, va
lamint a szociális állam által garantált 
életkvalitásnak tekintsük. És éppen itt 
van a kutya elásva! Ettől a gondolko
dástól kell megválnunk, mégpedig telje
sen és végérvényesen. Az önmegtartóz
tatás nem csupán az erkölcsi rend köve
telménye, hanem a haláltól való meg
menekülésnek lett a parancsszava a mi 
kultúránk világában. A baj az, hogy 
erre nem jöttek rá sem a politikusok, 
sem a tudomány emberei, de még a 
közvetlenül érintettek sem. A „Safer 
Sex” helyesen így hangzik: „No Sex” 
—, kivéve az AIDS-től meg nem fertő
zött házastárssal. Teljes házastársi hű
ség, 10 éven keresztül, amit mindenki 
betart, ez az az ár, amit megmenekülé
sünkért meg kell fizetnünk. De ahogy 
én látom, sokan ezt meg mindig túl 
soknak tartják.

Forradalmárok egykor ezt kiáltották: 
„Szabadság vagy halál!” Ma ez így 
hangzik: „Szabadság és halál!” — de 
e jelszó a hősök torkába ragad. Az ér
tékrend megváltozott. Jót és rosszat új
ra kell értelmezni és értékelni. Az em
ber hosszú és elkeseredett harcot vívott 
a természet, a TBC és tigrisek, kigyók 
és himlő ellen; ebben most átmenetileg 
kis ernyedt szünet állt be. Jelenleg me
gint a természet kerekedett felül, s en
nek zászlóhordozója az AIDS-vírus. 
Akármennyire is nehéz egy mind bo
nyolultabbá váló társadalomban az c- 
gyéni magatartás és annak szociális kö
vetkezményei közötti összefüggés felis
merése, az AIDS esetében ez megdöbben
tő módon egyszerűvé válik. Minden 
egyes ember felelős saját tetteiért. S itt 
nem segíthet sem tudomány, sem poli
tika, sem vallás, sem betegbiztosítás. Itt 
mindenki maga segíthet csak magán. A 
mi szabályzatoktól, biztosításoktól, jo
goktól és igényektől clpuhult világunk
ba betört a riasztó valóság, ami ezúttal
— Ámor képében lep meg bennünket,
— ez elkeserítő.

Évek óta lelkesednek egyesek a forra
dalomért. Most itt van, de egész biz
tosan nem úgy, ahogy várták: nem po
litikai, hanem szexuális, nem mint föl
di paradicsom, hanem mint koporsó. E 
forradalmat sokan szívesen felszámol
nák, de már késő. Ma már legfeljebb ar
ról dönthetünk, hogy milyen árat va
gyunk hajlandók fizetni érte. A válasz
tás csak ez: élet, vagy szex. Túl
élni csak az. a társadalom tudja, amely
nek van ereje lemondani a szexuális sza
badságról.

Lélekgyógyászok szoktak hivatkozni 
rá, hogy érett egyéniségek szembe tud
nak nézni a valósággal. Majd meglát
juk.

Isten büntetése-e az AIDS? — ez. 
volt a kérdésünk. Ezek után nyugodtan 
nemmel válaszolhatunk rá. Nem Isten 
akarata az AIDS járványszerű elterje
dése, hanem az ember mérhetetlen és 
fékez.hctetlen szabadságvágyának követ
kezménye. A szexualitás az emberi élet 
forrása Isten akaratából, annak örökké
valóságba nyúló következményeivel. A 
szennyezett forrás megmérgez életet és 
egészséget. Ez a legfőbb tanulság szá
munkra az AlDS-ügyből.

Megyesi András

A németországi magyar 
papi konferenciáról

Kedves és családias megemlékezés
sel kezdődött az idei konferencia: hat
vanadik születésnapja alkalmából kö
szöntötte P. Szőke Jánost, az európai 
magyar papi Szenátus elnökét és f Irá
nyi püspök európai helynökét a német
országi papok szóvivője.

Méltatta fáradhatatlan munkásságát, 
amelyet P. Szőke János az OPH-segély- 
szerv által fejt ki a magyar egyház szá
mára Nyugat-Európában és Magyaror
szágon egyaránt, beleszámítva a magyar
lakta területeket is. Végül kifejezte mind
annyiunk jókívánságait.

P. Szőke János köszöntötte a német 
püspöki kar által 1986 októberében a 
németország területére kinevezett főlel
készt, Fejős Ottót, aki először vezette a 
németországi papi konferenciát. Emel
lett ellátja egyúttal az „Életünk" című 
katolikus lap felelős szerkesztését is.

A konferencia fő témája a családi 
pasztoráció volt, amelyről DDr. Teleki 
Béla főiskolai tanár tartott több előadást. 
Az előadásokat követő élénk vita mu
tatta a témák időszerűségét, a külföldön 
élők házassági problémáinak és a vá
lások átlagon felüli számának szomorú 
kulisszái előtt. Ha a pasztorációban nem 
is lehet menteni a felbomló házasságo
kat, előzetesen lehet segíteni, amíg még 
nem késő.

Élénk érdeklődéssel követték a lelké
szek az ifjúsági munkáról, a Kastl-i Gim
náziumról, az egyházmegyei újságról (az 
,,Életünk“-röl), az egyház magyarorszá
gi helyzetéről szóló beszámolókat.

Gond maradt a magyar gimnázium 
helyzete, amelyet a szabad magyarság 
nem támogat adományaival kellően.

A családias légkört emelte a szüne
tekben és az esténkénti meghitt beszél
getés, amelyek alkalmával segíthettünk 
egymásnak problémáink megoldásában.

EGY MONDATBAN
• A Vatikánban a Szentatya, a Római 
Kúria vezetői, a Szentszéknél akkredi
tált diplomaták és a kulturális élet kép
viselői jelenlétében ünnepélyesen meg
emlékeztek VI. Pál pápa „Populorum 
progressio” kezdetű, nagyjelentőségű en- 
ciklikája kibocsájtásának 20. évforduló
járól.
• „Bécs apostola”, Hofbauer Szent 
Kelemen ünnepén, Groer bécsi érsek 
kezdeményezésére és vezetésével, mint
egy 300 pap tartott imádságos körme
netet Bécs belvárosában a papi és szer
zetesi hivatásokért.
• A közép-afrikai Burundi Köztársa
ságban — amelynek lakossága 60 "Al
bán katolikus — a katonai kormányzat 
szigorú egyházellenes intézkedéseket fo
ganatosított: misszionáriusokat kiutasí
tottak, a katolikus szervezeteket betil
tották, számos tiltakozó papot és világi 
hívőt letartóztattak — közli a „kath- 
press’.
• Szeptember közepén másodszor lá
togat el II. János Pál pápa az Egyesült 
Államokba, ezúttal a nyugati részbe. Va
lószínű azonban, hogy New Yorkba is 
eljut és beszédet mond az Egyesült Nem
zetek előtt.
• Mészáros Lajos nagyprépost, az egri 
főegyházmegye kormányzója, rövid be
tegség után, 72 éves korában elhunyt.
• A francia hírügynökség (AFP) je
lentette, hogy Szlovákiában, a Poprád 
körzeti törvényszék 8 hónap börtönre 
Ítélte Jávorszky István 62 éves lelkészt, 
mert magánházaknál — jóllehet ezt ne
ki megtiltották — szentmiséket tartott. 
® Márai Sándor, a legnagyobb élő ma
gyar író, április 11-én, kaliforniai ott
honában ülte meg 87. születésnapját.
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LÁZÁR ÁDÁM:

A Madonna üzenethozója - Medjugorje
TÉNYEK - TANÚK - VITÁK - VÁLTOZÁSOK

II. RÉSZ: A TANÚK
Medjugorjén 1981. június 24-e óta ál

lítólag minden nap megjelenik a Szűz
anya. A lelki békéről, a megtérésről, az 
imáról es a böjtről beszél. Üzenethozói, 
a jelenések legbizalmasabb tanúi: a je
lenéslátók.

A jelenések megkezdésekor a hat je
lenéslátó — négy lány: Ivanka, Mirja
na, Vicka és Marija és két fiú: Iván és 
Jakov — 10 és 16 év között volt. Az 
akkori gyerekekből közben felnőtt fia
talok lettek. A legfiatalabb Jakov ma 16, 
a legidősebb, Vicka pedig 23 éves. Iván 
és Mirjana az év legnagyobb részében 
nincsenek Medjugorjén, de Vicka és Ma
rija egymáshoz közel álló házai előtt 
naponta reggel 7-től este 10-ig vára
koznak az emberek. Mindenki szeret
né magát lefényképeztetni velük, auto
gramjukat kérik, vagy hogy valakiért 
mondjanak el egy fohászt. Vicka és fő
leg Marija legtöbbször zokszó nélkül 
teljesíti a kérést.

Medjugorje ma az imádság falva. 
Ezért a jelenéslátókkal folytatott be
szélgetéseimből azokat a részeket raga
dom ki, amelyek főleg csak az imával 
kapcsolatosak.

Ivanka I vankovic április lk
án volt 21 éves. Ö volt az, az akkor 
még ismeretlen medjugorjei lány, aki 
1981. június 24-én séta közben rámu
tatott a hegyoldalban tündöklő jelenség
re és így szólt barátnőjéhez, Mirjaná- 
hoz: „Nézd, ott a Szűzanya”.

Ivanka számára fejeződtek be a je
lenések először. 1985. május 7-én kap
ta meg a 10. titkot. Édesanyja nem sok
kal a jelenések megkezdődése előtt meg
halt. Apja Németországban vendég
munkásként dolgozott, majd egy bal
esetet követően, 1985-ben tért haza 
Jugoszláviába.

AZ ELSŐ JELENÉSEK HELYE ZARÁNDOKOKKAL

Tavaly decemberben Ivanka férjhez 
ment. Férjével Medjugorjén él. Azok
nak a fiataloknak, akik nem tudnak 
imádkozni, Ivanka azt tanácsolja: „A 
szívetekből beszéljetek, — ennyi az 
?gész”.

Mirjana Dragicevic már
cius 18-án volt 22 éves. Sarajevóban jár 
iskolába. Ö volt a második jelenéslátó, 
iki megkapta a 10. titkot. Számára 
1982. december 25-én szűntek meg a 
mindennapi jelenések. Azóta csak szü- 
etésnapján látja a Szűzanyát. Mcdju- 
jorjére csak a szünetekre jár haza.

Mirjana már 1982 karácsonya-, jele
néseinek befejeződése óta tudja a Gospa 
Utal átadott titkok bekövetkezésének 
dőpontját. Ezt azonban csak három 
nappal azelőtt közölheti gyóntató-aty- 
ával, mielőtt azok megtörténnek. 

„Azoknak, akik hisznek Istenben, sem
mitől nem kell félniük — mondja Mir
jana —, mert a halál csak egy sok 
kai szebb eletbe való átlépést jelent, — 
majd így folytatja: A titkok csak azt 
jelentik, hogy ha nem úgy éljük életün
ket, ahogy Isten számunkra eltervezte, 
akkor halálunkat sem tudjuk természe
tes folyamatként, életünk tovább fejlő
déseként elfogadni. És ezért válik a ha
lál tragédiává számunkra” — mondja 
Mirjana.

Jakov C o l o június 3-án tölti be 
16. életévét. Ö a legfiatalabb jelenés
látó. Édesanyját korábban, apját tavaly 
veszítette el. Nagybátyja Filip neveli. 
1985 szeptembere óta a citluki gépipa
ri technikum diákja.

Az általában nyugtalan, örökmozgó 
fiún megy végbe a legnagyobb, legszem
betűnőbb változás a jelenések alatt. 
Ilyenkor arca kisimul, megnyugszik, 
szemeiből teljes figyelem sugárzik.

Legjobban Jakovot untatják a már 
százszor feltett és megválaszolt kérdé
sek. Gyorsan, tőmondatokban válaszol. 
Elmondja, hogy péntekenként osztály
társaival együtt imádkozzék a Rózsafü
zért. Az imádkozás soha nem esik nehe
zére, de amikor a jelenések alatt túl so
kan zsúfolódnak köréjük Iván atya szo
bájában, koncentrációját gyakran elve
szíti. Igyekszik türelmesen elviselni ezt, 
mert életében az ima a legfontosabb, a 
legbiztosabb pont. Az imát Istennel 
folytatott személyes beszélgetésnek te
kinti. A vele egyidős fiataloknak azt 
üzeni, hogy járjanak hittanra és misére, 
imádkozzanak és kövessék lelkiatyjuk 
és szüleik utasításait.

Iván Dragicevic május 25- 
én volt 22 éves. Ö volt a vezetője az 
egyik ima-csoportnak, amely a Madonna 
utasítására alakult és a Szűzanya irányí

tásával működött. A csoportnak Vicka 
és Marija is tagja volt. Hétfő, szerda 
és péntek esténként találkoztak.

A horvát szó, Medjugorje jelentése: 
hely a hegyek között. A falut körülöle
lő hegyek közül a legmagasabb csúcsán 
1933-ban, Krisztus kereszthalálának 
1900. évfordulóján hatalmas kőkeresz- 
tett állítottak a község lakói. Az 540 
méter magas hegyet azóta Krizevac, az
az „Kereszt Hegyének” hívják. Az Iván 
vezette, közel 70 tagú ima-csoport ele
inte ezen a hegyen, a kereszt tövénél 
imádkozott. Ennek hamarosan elterjedt 
a híre és egyre nagyobb tömeg követ
te őket. Mivel az ima-csoport esténként 
ment fel a hegyre, így az őket követő 
tömeggel ezek az alkalmak fáklyás me
netté nőttek. Erre már a rendőrség is 
felfigyelt és reflektorokkal felszerelt he

likoptereket küldött a kereszt fölé, a tö
meg megfélemlítésére és szétoszlatására, 
arra hivatkozva, hogy „Jugoszláviában 
vallásos gyülekezés templomon kívül 
nincs engedélyezve”. Ezt követően a cso
port előre soha nem döntötte el, hogy 
a következő alkalommal, hol és mikor 
találkoznak? összejövetelüknek helyét 
a Gospa választotta ki és Ivánnak 
meghagyta, hogy azokon csak a csoport 
tagjai vehetnek részt.

Az ima-csoport munkája idén márci
usban megszűnt. Résztvevői az elmúlt 
négy évben minden nap legalább három 
órát imádkoztak és hetente háromszor 
közös könyörgésre jöttek össze. Ezeken 
a találkozókon a Szent Szűz is megje
lent. A csoport tagjai ha nem is látták 
a Gospát, de érezték jelenlétét. A Ma
donna a jelenéslátókon keresztül vezette 
az ima-csoportokat.

1986. június 22-én Iván Ljubljaná
ban megkezdte 15 hónapos katonai szol
gálatát. Azóta minden perce be van 
osztva, nincsenek naponta jelenései, csak 
mintegy belső hangként hallja a Ma
donna üzeneteit.

Amikor otthon, Medjugorjén van, 
reggel ötkor kel, és másfél órát imád
kozik. Ezután reggelizik és kezdi meg 
napi munkáját. Délben, ebéd előtt, is
mét imádkozik egy órát.

Arra a kérdésemre, hogy napi három
hat óra imádkozást nem talál-e fárasz
tónak, vagy unalmasnak, így válaszol: 
„Amikor imádkozom, azt nem én, ha
nem bennem Jézus teszi”.

Azoknak, akik szeretnének, de nem 
tudják, hogyan kell imádkozni, azt ta
nácsolja, mindent tegyenek meg annak 
érdekében, hogy az ima alatt semmi és 
senki ne zavarja őket. „A béke, a nyu
galom, a figyelem a legfontosabb. A 
belső béke, amelyben figyelmünket a 
magunkban lévő összefogottságra tudjuk 
irányítani” — mondja Iván.

Vicka /vankovic július 3-án 
lesz 23 éves. Súlyos beteg. Agytumor
ban szenved. Több külföldi magánsze
mély és társaság is felajánlotta, hogy 
vállalnák egy svájci, londoni vagy ame
rikai klinikán az operáció költségeit. 
Ezt Vicka minden alkalommal vissza
utasította. Panasz nélkül tűri a beteg
ségével járó rettenetes fájdalmakat. Dél
utánra kóma szerű állapotba zuhan, a- 
melyből csak a jelenések előtt néhány 
perccel tér magához.

Ennek ellenére betegségéről úgy be
szél, mint az Úrtól kapott különleges 
ajándékról. Hadd idézzem itt szó sze
rint Vicka szavait: „Amikor valakit 
betegség, valamilyen csapás vagy sú
lyos esemény ér, akkor az illetőnek meg 
kell próbálnia erre úgy gondolni, mint 
Isten akaratára, és igyekeznie kell ab
ba lassan belenyugodni. Az Úr kezé
ben vagyunk. Hagynunk kell, hogy aka
ratát teljesítse velünk. Soha nem sza
bad saját érdekünket az övé elé helyez
nünk, mert ha ezt tesszük, ez annyit 
jelent, hogy saját akaratunkat az övénél 
fontosabbnak tartjuk. Mindent, amit Is
ten ad, el kell fogadnunk. Türelemre 
van szükség ahhoz, hogy felfedezzük a 
boldogságot abban, amit nekünk küld, 
így az ember egyre több örömmel egy
re több szenvedést tud elviselni. És a 
megpróbáltatások elviselésére Isten még 
több erőt ad”. Azoknak, akik szenved
nek, Vicka ezt üzeni: „Tartsatok ki. 
Isten azért ad szenvedést, hogy azon át 
jobban megismerjük Öt. Betegségemre 
úgy tekintek, mint az ima sajátos for

májára. Mindent, ami a szívemben van, 
istennek ajánlok. Szenvedéseimet is. 
Boldog vagyok, hogy mindent, amit 
számomra küld, el tudok fogadni és 
viselni. Azzal a szeretettel birom ki, 
amelyet szintén tőle kapok. És ezért 
csak hálás lehetek”.

Nehéz elképzelni, hogy ezeket az 
életbölcsességeket az az egyszerű, ta
nulatlan lány mondja, aki a középisko
la első osztályában megbukott, és az
után abbahagyta tanulmányait.

Vickával a legkönnyebb az interjú 
készítés. Szívesen és sokat beszél. Nyílt, 
jó humorú. A mindennapjairól érdek
lődöm, így válaszol: „Mielőtt a látoga
tók elhagynák Medjugorjét, mind sze
retne velem találkozni. Problémáikat

A „KERESZT HEGYÉN “ 
MEDJUGORJE FELETT

akarják elmondani. Mindenkinek van
nak bajai. Mi, Marija és én, ezért alig 
tudunk a napi munkánkhoz jutni, mert 
a zarándokokkal vagyunk egész nap”.

Az imádságról ezt mondja: „Ez az a 
terület, ahol bennem a legnagyobb vál
tozás történt. Most már valóban, szív
ből tudok imádkozni. Szeretek Jézus
sal beszélni. Bár Öt nem látom, de min
dent meg tudok vele beszélni. Közel ér
zem magamhoz. Megbízok benne, és Ö 
segít. Jézustól az én közbenjárásommal 
sokan kérik a segítséget”.

Marija Pavlovié, április 1- 
én töltötte be 22. életévét. Szeret haj
nalban felmenni a Kereszt Hegyére és 
ott ima közben várja a hajnal hasadá
sát, a felkelő Napot. „Ilyenkor úgy ér
zem, hogy a Nap a szívemből kel” — 
mondja.

A hegytetőn álló, 14 méter magas, ha
talmas kőkereszt sok megmagyarázha
tatlan jelenségnek, úgynevezett „má
sodlagos jelnek” volt a színhelye az el
múlt hat évben. A zarándokok gyakran 
látják a keresztet pörögni. Van úgy, 
hogy eltűnik, vagy helyette egy köd
szerű, női alak jelenik meg. Az is gyak
ran előfordul, hogy a kereszt lábánál 
térdelő, azt átölelő nőt látnak a zarán
dokok. Ezeket a látomásokat azonban 
csak a hegy alól lehet megfigyelni.

Mariját a Medjugorjére látogatók 
gyakran kérik, kérdezze meg a Szent 
Szűztől: Ö volt-c a keresztnél imád
kozó, ködszerű tünemény. A Gospa — 
Marija szerint — erre igennel válaszol.

A jelenéslátóknak ezekre a „másod- 
lagok jelekre” nincs szükségük. Kérdé
sükre egyszer a Madonna azt felelte, 
hogy a jeleket azoknak küldi, akiknek 
a hitét meg kell erősíteni.

A Medjugorjére látogató milliók na
ponta bizonyosodhatnak meg egy má
sik „másodlagos jelről”, az úgynevezett 
„Nap - csodáról”. Esténként, amikor 
Iván atya szobájában a jelenés meg
kezdődik, a lenyugvóban lévő Napot 

(Folytatás a 6. oldalon)
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HARASZTI ENDRE:

Ifjú szívekben...
TAPASZTALATOK ÉS GONDOLATOK - CSERKÉSZDOLGOZATOKAT TANULMÁNYOZVA

Igazunk van-c, amikor a lehangoló 
tanulságokra összpontosítunk s föliile- 
tescn kezelvén a dícséretreméltó, jó pél
dákat, lemondó legyintéssel „intézzük 
el” a hazai s idekinti magyar ifjúságot?

Teleki Pál, a volt „főcserkész”, a 
magyar ifjúság s ezen túlmenően az egész 
nemzet halhatatlan nevelője jut eszembe. 
Ö a magyar cserkészideálban látta meg
testesülve a magyar jövő ígéretét.

Olvasom a kanadai öregcserkészek 
lapját, a Flolló-t, amely az idei, janu
ári vezércikkében írja:

A magyar ifjúság felett itt is, otthon 
is már többen meghúzták a lélekharan
got. (. . .) Ami igaz, az igaz. A rend
szer egy időben kihúzta a történelmet 
az érettségi tárgyak közül. (...) Tárgyi 
tudásuk valóban gyatra, a magyarság
tudatukat szándékosan rombolta a rend
szer.

Ne horgásszá le orrunkat a hazai 
„csövesekről” hallott hír, vagy ama if
júságnak keserű szemlélete, mely dollár
kergető, kozmopolita családokban nőtt 
fel. Számos a derűlátásra ösztönző pél-

A MADONNA ÜZENETHOZÓJA
- MEDJUGORJE

(Folytatás az 5. oldalról) 
kékes-fehéres izzása ellenére szabad
szemmel is figyelhetik a látogatók. A 
Nap pörögni, táncolni látszik. Máskor 
előfordul, hogy a Nap betűket rajzol 
az égre, amelyek a MIR, a „béke” szót 
adják.

Marija volt az a jelenéslátó, aki 1984. 
március 1 és 1987. január 8 között az 
ún. „Csütörtöki Üzeneteket” közvetí
tette. Ezeket Marija közvetlenül a jele
nések után leírta és az esti mise végén 
a misét koncelebráló papok horvátul, 
angolul, németül és olaszul felolvasták 
a jelenlevőknek. A Madonna első két 
üzenete így hangzott: „Kedves Gyere
kek. Ezt a közösséget kiválasztottam és 
vezetni szeretném. Szeretetemmel védem 
Medjugorjét és azt remélem, hogy min
denki hozzám fog tartozni. Köszönöm, 
hogy meghallgattátok felhívásomat. 
Szeretném, ha mindig nagy számban 
lennétek velem és Fiammal. Ezután 
minden csütörtökön adok majd külön 
üzenetet”.

A második üzenet: „Kedves Gyere
kek. Kezdjétek megváltoztatni életete
ket ebben a közösségben. Térjetek meg. 
így azok, akik ide látogatnak, szintén 
megtérnek majd”.

Az utolsó alkalommal, 1987. január 
8-án, a jelenések alatt a Szűzanya ezt 
mondta Marijának: „A Csütörtöki Üze
netek elérték a célt, amelyet az Űr ne
kik szánt. Ezután havonta csak egy 
üzenet lesz mindenki számára, minden 
hónap 25. napján”.

Mariját a zarándokokkal folytatott 
napi beszélgetések kimerítik. Kikapcso
lódásul a Bibliát olvassa. „A látogatók 
közül — mondja — sokan nagyon ko
moly problémákkal keresnek fel. Ami
kor ezeket elmondják, zavarban va
gyok, de ők megkönnyebbülnek. Ké
sőbb ezeket a gondokat Istennek aján
lom és így én is meg tudok szabadulni 
tőlük. Ilyenkor a szívem mélyén hatal
mas csöndet, békét érzek”. Aztán arról 
beszél még, hogy a jelenések óta mi
lyen nagy lelki változáson ment át. 
Naponta gondol arra, hogy apáca lesz, 
hogy erre a hivatásra választotta ki őt 
az Isten.

(Folytatjuk) 

da itt Nyugaton is! Az elmúlt hetekben 
— cserkésztiszt barátaim jóvoltából — 
tanulmányozhattam néhány cserkészve
zető jelölt dolgozatát. A feltett kérdés 
ez volt: „Miért akarok cserkészvezető 
lenn?” Levelet kellett írni, mégpedig egy 
valóságos, vagy elképzelt cserkésztárs
hoz. A cél az volt, hogy a cserkész moz
galom vezetői láthassák, mi foglalkoz
tatja a mai cserkészifjúságot, —- azokat, 
akikre már a közeljövőben a mozgalom 
tényleges vezetése hárul.

Nézegetem a dolgozatokat. Kellemes 
meglepetéssel állapítom meg, az idegen
ben született, felnőtt ifjak között is mily 
számosán vannak, akik szépen, kereken 
fogalmaznak s a hazulról jött levelek 
színvonalánál sokszor magasabb szintű 
magyar helyesírásról tanúskodnak. Be
számolnak múltjukról, jelenükről, ter
veikről. Azon veszem észre magam, hogy 
nedvesedik a szemem sarka. Rádöbbe
nek, én nem csupán cserkész dolgoza
tokat tanulmányozok, — egy kicsit a 
magyar jövő lelki-szellemi térképén jár 
a szemem! Tény, hogy ez a pár kiváló 
cserkészfiatal nem jelenti az egész, kül
földön felnőtt magyar ifjúságot, mégke- 
vésbé jelképezi a hazai fiatalságot. Nem 
a jövő magyar glóbuszán szánt tehát 
végig a tekintetem, csupán egy aránylag 
kicsiny, de virágzó kulturális sziget ta
nulmányozok. De — Istenem! — oly 
sok ilyen sziget létezik még . . .

Megosztom az olvasóval szépséges és 
örömkönnycs tapasztalatom egy részét.

Magyarországi élményét is írásba fog
lalta Benedek Zsuzsanna, építész hall
gató, Buenos Aircsből:

Olyan élmény volt ez az út! Renge
teget gazdagodtam, nőttem! Nemcsak 
látványosságokban, hanem emberi kap
csolatokban és belső élményekben is! 
Tudod milyen megható és hihetetlen a 
Várban lenni! Igen, abban a várban, 
amiről annyit tanultunk, amiről annyi 
képet láttunk, ami olyan messze van 
és én ott lehettem! Mindenki magyarul 
beszél! Minden kiírás magyarul van! 
(. . .) És tudod, én itt Magyarországon 
vettem észre azt, hogy milyen nagy szó, 
ha sikerült megtartani magyarságunkat! 
Pásztón a múzeumban, a néni, mikor 
megtudta, hogy Argentínából jövök és 
ilyen szépen beszélek magyarul, elsírta 
magát. És ilyenkor megérzed, milyen 
nagy dolog, hogy magyar vagy. Én ezt 
táplálni fogom és gyermekeim is ma
gyarok lesznek!

Herédi Mónika Montreálban készí
tette dolgozatát:

Nagyon szeretem a történelmi témá
jú filmeket és a vicces rajzfilmeket. Sze
retnék történelmi filmeket készíteni, kü
lönösen a magyarokról. (. ..) Előre lá
tom, hogy még hosszú évekig fogok 
cserkészkedni. Remélem, hogy öt év 
múlva jó állást kapok film- és rajzfilm 
készítésben. (. . .) S mivel szüleim sze
retnének unokákat, így hát az azután 
való években gondolkodom majd férj- 
hezmenésről. Nagyon szeretném, ha ma
gyar családom lenne.

Horváth Viktória (Buffalóból) tánc
pedagógus tanfolyamra akar beiratkoz
ni, közben az iskolában pszychológus- 
nak, vagy biológusnak készül.

A cserkészetet nem akarnám félbe
hagyni, különösen ennyi év munkája 
után Kötelességemnek tartom, hogy 
visszafizessem a cserkészetnek azokat az 

élményeket és tudást, amikkel az évek 
során gazdagodtam. Buffalóban több ki
tűnő vezető munkáját volt Szerencsem 
tapasztalni, akik hozzásegítettek ahhoz, 
hogy ennyi ideig meg tudtam őrizni és 
továbbfejlesztem magyarságomat. Ezt 
szeretném másoknak is tovább adni.

Jekelfalussy Nadina Németországból:
. . . A kastli cserkészet egyik felada

tának tartanám, hogy kiegészítse az is
kolában tanultakat, illetve megszerettes
se ezt. /íz aktív cserkészet változatos
ságot és egy kis színt hozna a vár fa
lai közé...

Kasza István (Buenos Airesben) épí
tészetet tanul és reméli, hogy három év 
múlva befejezi atz egyetemet. Sokra ér
tékeli a baráti kört. Néha az ember

. . . a baráti kört a cserkészetnek kö
szönheti. Ez az én esetem! Mondhatom, 
mióta cserkészkedem, egész más lett az 
életem. Sok igazi és értékes ismerőst és 
barátot szereztem magamnak.

Némethy Kinga, Vancouverből:
Az elmúlt évben teljes időben dolgoz

tam egy drogériában, hogy pénzt gyűjt
sék továbbtanulásomra. Elhatároztam 
ugyanis, hogy többet akarok az élettől, 
de ezt csak komoly tanulással érhetem 
el. Sikerült bejutnom a főiskolára, ahol 
közgazdasági szakon belül pénzügyi és 
beruházási szakembernek is kiképeznek 
(. . .) Őrsvezetőnek lenni több szabad
sággal, de több felelősséggel is jár. Sza
badság alatt értem, hogy most jobban 
kinyilváníthatom véleményemet és öt
letemet, de amellett felelős vagyok az 
őrsöm jó munkájáért és fejlődéséért. Az 
őrs tagjai felnéznek rám, kikérik taná
csomat, megbecsülnek. Mindez kemény 
munkát igényel, de én szívesen csiná
lom és jól érzem magam köztük.

Orbán György Bécsből:
Célom, hogy legjobb tudásom szerint 

tanítsam a cserkészeket Isten tiszteleté
re, jellemességre, embertársak szolgála
tára, valamint magyarságismeretre. —

Dolgozatát azzal végzi, hogy tovább 
akarja képezni magát magyarságismeret
ből, elsősorban néprajzból.

Steinbach Tamás (München) optimis
tának tartja magá és bízik abban, 
hogy további élete is boldog és élmé
nyekben gazdag lesz. Filozófiát tanul a 
müncheni egyetemen, mellette dolgozik 
egy irodában. Közgazdasági tanulmá
nyai öt évig tartanak, aztán egy napi
laphoz szeretne menni, hiszen újságíró
szerkesztőnek lenni: — ez az álma.

De a cserkészmunkát nem fogom fel
áldozni a tanulásért, — írja — mert az 
egy olyan dicső dolog és szükséges a lel
ki egyensúlyomhoz. (. . .) Most ismered 
a három alapvonalat az életemben: a 
tanulást, a családot és a cserkészetet, és 
gondolom, hogy ezáltal megismertél egy 
kicsit.. . Persze, nem biztos, hogy így 
lesz, ahogy leírtam, de abban biztos va
gyok, hogy életem, akárhogy is megy 
tovább, boldog élet lesz.

Török Péter Torontóban él, s a to
rontói cserkészcsapat tagja, jezsuita no- 
vicius.

. . . Tudod, egy jezsuita niviciusnak 
több próbát kell teljesítenie, amíg lete
heti a fogadalmait. Kicsit hasonlít ez a 
cserkészethez is. Hosszútávú terveimet 
elsősorban a jezsuita formáció határoz
za meg. Sokat kell tanulni ahhoz, hogy 
bárhol a világon megállhassuk a helyün

ket. Természetesen, minden jezsuitának 
felelősséget kell vállalnia nemzetéért, 
népének szellemi- lelki gyarapodásáért. 
Szeretnék én is küzdeni a magyarság 
jogaiért. Főleg lelki síkon, de ez együtt 
jár az emberi jogokért való küzdelem
mel. Ezért a teológia után szeretnék szo
ciológiát tanulni, ha elöljáróim eigedik. 
(...) Itt Philadelphiában egy néger sze
génynegyedben dolgozom az amerikai 
noviciusokkal együtt.

íme, a nálam lévő dolgozatok lénye
ge, vagy az, amit én — szubjektív meg
látásommal — kiemelendőnek éreztem. 
Lehetne találgatni, hogy egyszerűen csak 
a cserkészmozgalomnak „csináltam-e 
propagandát”, vagy szélesebb kereszt
metszetre utal-e a fenti lelki-szellemi 
körkép.

Három hazai- és három idekinti uno
kámra gondolok. A hazaiak szépen, ér
telmesen írnak és soraikból az a becsület 
sugárzik, ami bennünket is éltetett, mi
kor Bocskai-sapkás diákok voltunk. Az 
idckintick folyékonyan beszélnek ma
gyarul és szomjasan isszák szavaimat, 
mikor a hősi magyar múltról beszélek. 
Ezért személyes tapasztalataim és a fen
ti cserkészdolgozatok alapján arra az 
elhatározásra jutottam, hogy a Petőfi- 
félc „Lesz-e gyümölcs a fán . . .?” féle 
kétkedés helyett Babits Mihálynak sza
vazzak bizalmat. Ö már töretlenül bí
zott a magyar ifjúságban: „Légy gyü
mölcs, légy vigasz!” — üzente (Petőfi 
koszorúi, 1923). Pedig Babits nem ér
hette meg, amit mi megéltünk, —- a 
„pesti srác” októberi csodáját.

Végezetül: vajon mint üzenhetnék de
rék mai fiataljainknak? Reményik Sán
dor megírta helyettem:
. .. úgy éljetek künn az új világban, 
Míg vándorlástok bús évadja tart, 
Hogy hozzatok díszt nemzetünk nevére, 
Hogy bennetek tiszteljék a magyart!

Elég nekünk a pártok rút viszálya, 
Irigy gyűlölség, mérges bosszú, vád! 
Szeressétek ti ott idegenben 
Nálunknál jobban a magyar hazát!

Nálunknál oly formán „jobban”, hogy 
tán kevesebb pátosszal, de okosabban, 
céltudatosabban.

Hamilton, 1987. február 16.

HÍREK - ESEMÉNYEK
II. János Pál pápa kihallgatáson fo

gadta Dankó László c. püspököt, kalo
csai apostoli kormányzót, a római Pá
pai Magyar Intézet eddigi rektorát. Az 
intézet vezetését és a magyar egyházme
gyék római ügyintézőjének tisztét, — a 
magyar püspöki kar határozata értel
mében — dr. Erdős Péter professzor 
vette át. ...

Nyugati hírügynökségek részletesen 
beszámoltak Paskai László esztergomi 
érsek beiktatásáról. Ismertették az. új 
érsek-prímás beszédét, kiemelve szán
dékát a papi utánpótlás problémájának 
megoldására, a család-pasztoráció erő
sítésére és a világiaknak az egyház éle
tebe való fokozottabb bekapcsolására. 
A beiktatási ünnepségen jelen volt Cola- 
suonno rendkívüli pápai nuncius, Groer 
bécsi érsek, valamint John Vaughn, a 
ferences rend generálisa. A tudósítók
nak azonban feltűnt, hogy sem Kuha- 
rics bíboros, zágrábi érsek, sem Toma- 
sek bíboros prágai érsek, sem Glemp 
varsói érsek nem volt jelen.

*
Meg a jövő évben sor kerül a pápa 

második ausztriai látogatására. Ez alka
lommal — úgy hírlik — a Szentatya 
első állomása Kismarton (Eisenstadt) 
lesz, ahol boldoggá avatja a magyar 
Batthyany-Strattmann László herceget, 
„a szegények orvosát”.
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Az Einsiedeln-i találkozó

AUSZTRIA
Bécs: Kercsztelés: Május 9-én megkeresz

tellek Szabó Diana Judit Ritát, Kőszegi 
Ildikó és Szabó Péter leányát. — Isten ál
dása kísérje!

Halálozás: l’álfy László Vilmos iskola
testvér életének 86.. szerzetességének 64. 
évében, hosszas szenvedés után, a szent
ségekkel megerősítve Laubeggben (Steier- 
mark) nagypénteken, a csonkamise alatt 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Húsvét- 
kedden temették ugyanott, a szerzet sa
ját temetőjében. Az Űr adja meg neki az 
örök boldogságot!

Bécsből érkezett a szomorú hír, hogy 
Mihály Elemért. 20 éves korában, Ausztri
ában halálos betegség vitte el körünkből. 
Székelyudvarhelyen született, szabadföldön 
élt hét hónapot. Zeiselmauerben temették. 
Több mint száz magyar jött össze a teme
tésére. Gyászolják: özvegy édesanyja, test
vére, rokonai és honfitársai. Utolsó búcsú
zéként az Erdélyi Himnusz hangjai kí
sértél; porainak nyugvóhelyére. Az örök 
világosság fényeskedjék neki!

BELGIUM
BrüsSze.: Keresztelés; Csuti Emília áp

rilis 12-én az Anyaszentegyház gyermeké
vé lett. Pistának és az édesanyának Ro- 
ezó Zsuzsannának, valamint a nagyszü
lőknek őszinte jókívánatunk

Brüsszel: Házassági évforduló: Maurits 
Dubois és Kiéin Jolán április 11-én ünne
pelték és újították meg hűségesküjüket 
gyermekeik, unokáik, rokonaik és kb, 600 
jelenlévő előtt Antwerpenben, a St. Aman- 
dus templomban.

Liégc: Újszülöttek és a Szcntkereszt- 
ségben részesültek: Tóth Stefan. József és 
Verplancke Simon fia Zwartbergben; — 
Wiilems Rebekka, Andié és Németh Má
ria leánya Houtheaalenben, I’oncolet Emi- 
lie, Jean Paul és Fi'libér Marié Francé leá
nya Ansban; — Petiten Ilona Katalin. 
Mathias és Kaposvári Katalin leánya 
Klingenben; — Nemes Jasmin Karolin. 
János és Gonzales Juana leánya Grace- 
Berleurben.

Házasságot kötöttek: Degros Jean Claudc 
és Tipoid Ilonka. Dolhainben. Szívből gra
tulálunk!

Elhunytak az Úrban: Dámóczi József.
62 évesen, Framerie-Gosseliesben; Grosz- 
man Rudolfné, szül. Varga Mária, 73 éve
sen Vottemban; Végh István. 72 évesen, 
Vottemban; Márton Attila, 24 éves korá
ban baleset áldozata lett; Cervák György, 
Tegze Anna férje 79 évesen, Eisdenben; 
Stark Ede, Suhaj Mária férje, 74 éves ko
rában. Seraingben; Leininger Mihály, Nagy 
Cecília férje, 53 éves korában, Genkben; 
Papp Dezsöné, szül. Rizol Rinát munka
közben baleset érte 48. életévében. Mar
ciánban; Lénárt Mária, 82 évesen, — Zsom- 
bikné édesanyja, Brüsszelben; Sebök Fe
renc, Füzesséri Matild férje, 63 éves ko
rában, Liégcben; Csizmadia Marika, 35 
évesen. Eupenben; Király Sándor, 64 éve
sen, Charleroiban; Lajner János, 58 éve
sen, Visében. Nyugodjanak békében!

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Keresztelések: Antonie Mihály 

Károly, Demeter Mihály és Tetart Domi- 
nique fia, és Fanny Hona ugyan ennek a 
családnak leánya, május 2-án;— Philemon 
Zoltán József, Miss József és Csúth Má
ria fia, május 10-én.

Házasság: Túri Zoltán György és Bur
ján Zsuzsanna, Párizsban házasságot kö
töttek március 3-án. Dclrue Kristóf és 
Szarvas Karoline Halluin-ben házasságot 
kötöttek április 25-én.

Az örök hazába költöztek: Poth Nándor, 
Párizs, 65 éves korában, 1986. december 22. 
Acélvári András. Tourcoing-ben, 85 éves. 
1986. december 23. I’intérné szül. Szirányi 
Mária. Bry sur Marne-ban, 94 éves, 1987. 
február 1. Schmideg Dezső, Gonesse-bcn, 
89 éves, február 10. Teleki Dávid, Párizs
ban, 40 éves, február 22. Stekovich Antal, 
Soissy sous Montmorency-ben, 57 éves, feb
ruár 25-én. Bota Ernő, Boulogne-ban, 84 
éves, április 4-én. Nagy Ilona, Issy Les 
Moulineaux-ban. 82 éves, május 9-én. — 
Nyugodjanak békében!

HOLLANDIA
Halálozás: Prof. Dr. Vidos Benedek Ele

mér, nyug, egyetemi tanár március 18-án, 
85 éves korában elhunyt Nymegenben. Év
tizedeken keresztül a nymegeni Katolikus 
Egyetemen a romanista nyelvtudomány 
professzora volt. Nyugodjon békében!

MAGYARORSZÁG
vitéz Kölley-Köhler Andrásné, született 

Schmicdbauer Franziska, az Emericana 
nagyasszonya, Nemzetvédelmi keresztes 
hölgy, 90 éves korában Budapesten el
hunyt. v. Kölley György lelkész, az Euró
pai Cserkészkerület parancsnoka gyászolja 
édesanyját.

Németország
Ladányi Arpádné, szül. Varga Ágnes, 

életének 82. évében, május 1-én, Pforz- 
heimben elhunyt. Gyermekei látogatására 
jött ide már betegen, s egy súlyos műtét 
sem tudta visszaadni egészségét. Beszen- 
telése Tiefenbronnban volt, hamvai ha
zai földben pihennek majd, férje mellett, 
a föltámadásig. Imádságos szívvel aján
lottuk lelkét Istenünk atyai szeretetébe.

OLASZORSZÁG
Kercsztelés: Viccnza: Lucát, Occhi Pier- 

luigi és Dreszer Márta gyermekét április 
25-én megkeresztelték.

Halálozások: Ciampino (Róma), február 
22-én meghalt. 74 éves korában Cavaliere 
Giuseppc, Zsupán Júlia férje. Milánó: feb
ruár 25-én,80 éves korában elhunyt IIo- 
monay Mária Teréza, özv. Szőcs Aibertné. 
Velence, február 26-án, 87 éves korában 
meghalt Vidoni Antal. Róma, március 11- 
én, 73 éves korában elhunyt Frank Kiss 
Pál. Pádua, március 31-én, 86 éves korá
ban meghalt dr. Dénes Gyula. Nyugodja
nak békében!

SPANYOLORSZÁG 
(Madrid)

Kisvárdai Boroviczény Imre újságíró, a 
nemzetközi Madárvédelmi Egyesület spa
nyolországi szervezetének elnöke, a Souve- 
ren Máltai Rend lovagja, 58 éves korában, 
április 7-én, rövid szenvedés után elhunyt. 
A requiemet lelki üdvéért a Hospital Pro
vincia! kápolnájában mondták április 8-án. 
A Fuencarral temetőben helyezték holt
testét örök nyugalomra. Gyászolják csa
ládtagjai, rokonai és barátai. Nyugodjék 
békében és az örök világosság fényesked
jék neki!

SVÉDORSZÁG 
(Stockholm)

Elsőáldozás: május 17-én, 16 órakor, a 
havonkénti magyar szentmise keretében 
Ft. Rasztovácz Pál atya az elsőáldozás 
szentségében részesítette a következő gye
rekeket: Bencsik Hajnal, KereSztessy Má
tyás, Lauber Melinda. Spuller Klára Gi
zella, Spullcr Sebestyén és Sümegi Zsolt. 
Az elsőáldozást két éves rendszeres ma
gyar hitoktatás előzte meg a Magyar Ház
ban.

A Katolikus Szemle húsvéti száma
A Rómában megjelenő negyedévi fo

lyóirat tanulmányai közül kettő idősze
rű magyar eseményre irányítja a figyel
met. Szabó Ferenc S], a Vatikáni Rá
dió magyar műsorának szerkesztője a 
350 évvel évvel ezelőtt Pozsonyban el
hunyt Pázmány Péter portréját egészíti 
ki és főleg a hitvitázó és teológus alak
ját mutatja be új megvilágításban. A 
Bős-nagymarosi vízlépcső nagy vitairo
dalmát bővíti tanulmányával Endreffy 
Zoltán, hazai filozófus, a környezetet 
veszélyeztető hatalmas beavatkozás er
kölcsi konfliktusainak feltárásával, az
zal a konklúzióval, hogy a dunai víz
mű jelépítésére vonatkozó döntés eti
kailag helytelen volt.

Fáj Attila, a genovai egyetem ma
gyar irodalomszakos tanára tanulmá
nyában folytatja Madách Imre történe
lemszemléletének vizsgálatát. Ezzel kap
csolatban egy gondolkodásában hasonló 
elődje, Giambattista Vico (1668—1774), 
nápolyi történelemfilozófus eszmevilá
gát ismerteti. A Szemle „Félbemaradt 
reformkor” című sorozatában a Kisgaz
dapárt történelmi jelentőségéről Varga 
József, Bécs Város kulturális hivatalá
nak volt referense írt alaposan doku
mentált, forrásértékű munkát. A Fel
szabadítás Teológiájáról Mehrle Tamás 
ismerteti a Hittani Kongregáció második 
instrukcióját, a hazai Virt László pedig

FELHÍVÁS

AZ EGYKORI PASSAU-WALDWERKE-i 
MAGYAR ISKOLA 

1947-BEN ÉRETTSÉGIZETT DIÁKJAIHOZ

Ez év augusztus 6-án lesz 40 éve, 
hogy a Magyar Iskola útra bocsájtotta 
első érettségizett diákjait. Augusztus 6- 
án este ott leszünk a Passau-i Ratskel- 
lerben! Keressük volt diáktársainkat, ta
nárainkat! Lépjetek velünk érintkezésbe, 
találkozzunk személyesen vagy írásban, 
ki hogy tud. Értesítést kérünk az alábbi 
címre: Mrs. Elemer Bakó, 810 Loxford 
Terrace, Silver Spring, MD 20901, USA.

Élmény volt a Magyar Katolikus Ér
telmiségi Mozgalom (Pax Rontana) 29. 
Kongresszusa Einsiedelnben. Tizennégy 
országból 170-cn, az átmenő vendégek
kel együtt több mint 230-an vettek részt 
a tanulmányi héten. Magyarországról, 
Jugoszláviából, még az USA-ból is ér
keztek érdeklődők.

Az ünnepélyes megnyitón megjelent 
es köszöntötte a kongresszust a híres ein- 
siedelni bcncéskolostor és Mária-kegv- 
hely elöljárója, Georg Holzher apát, a 
KMÉM lelkészének, Békés Gellértnek, 
a római bencés egyetem tanárának egy- 
tori tanítványa, továbbá Franz Stampfli 
prelátus, a Svájcban élő külföldiek pasz- 
torálásával foglalkozó bizottság elnöke, 
valamint Kálin úr, a körzeti tanács 
képviselője. Stampfli prelátus egyben 
közvetítette a svájci püspöki kar üd
vözletét.

Az előadók fokozatosan bontották 
ki a programban meghatározott témát, 
a nyugat-európai és a magyarországi 
ipari társadalom gazdasági, ökológiai és 
emberi problémáit, és a válságjelensé
gek jellegének és méreteinek tárgyilagos 
elemzésére törkedtek.

Különös érdeklődés kísérte Rezsőházy 
Rudolf, a löveni katolikus egyetem szo
ciológia tanára „Múlt és jövő között: 
Európa sorsproblémái” című előadását.

3 külföldön megjelent könyvet ismertet 
ugyanebből a témakörből.

Mindig eredeti gondolatokat találha
tunk Farkasfalvy Dénes cisztercita szer
zetes, neves bibliafordító „Biblia és élet” 
sorozatában. Ezúttal „Keresztény élet 
— prófétasors” címmel a nyolc „bol
dogság” közül az utolsó időszerű mon
danivalóját fejti ki. A keresztényember 
életstílusát igyekszik meghatározni egy 
ellenséges indulaté, szekularizált vilá
gon belül.

A Katolikus Szemle megrendelhető a 
következő címen: Via Conciliazione 44, 
1-00193 Roma, a helyi terjesztő vagy a 
területileg illetékes Katolikus Magyar 
Misszió útján. Ara egy évre 40.— DM., 
vagy ennek megfelelő más valuta.

MAGYARELLENES INCIDENSEK 
POZSONYBAN

Pozsonyban, március 8-ról 9-re virra
dó éjszaka, „ismeretlen tettesek" fel
gyújtották a magyar Ifjú Szívek dal- és 
táncegyüttes székházát és próbatermét; 
támadást intéztek az Új Szó (szlovákiai 
magyar napilap) —, valamint a Csehszlo
vákiai Magyar Dolgozók Kúltúregyesü- 
lete (CSEMADOK) Központi Bizottságá
nak épülete ellen. Tehát egyetlen éj
szaka, Pozsony négy különböző pontján 
rongálták meg magyar intézmények épü
leteit. E példátlan, szervezett cselekmé
nyek kapcsán a Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottság levelet in
tézett Szlovákia főügyészéhez, amely rá
mutat a magyar kultúrintézmények ellen 
sorozatosan elkövetett vandál támadások 
és egyéb, megfélemlítést célzó akciók 
szaporodása és azok sajnálatos követ
kezményeire.

Figyelmet érdemel, hogy az ún. „Char
ta 77“ elnevezésű, emberjogokért küzdő 
csehszlovák csoport is „Magyarellenes 
incidensek Bratislavában" címmel bead
vánnyal fordult a Csehszlovák kormány
hoz és nemzetgyűléshez; követeli a po
zsonyi események kivizsgálását s arról 
a nyilvánosság kellő tájékoztatását.

Sorra vette földrészünk közgazdaságá
nak, integrációs törekvéseinek, biztonsá
gi helyzetének időszerű kérdéseit, kitért 
az erkölcsi értékrend válságtüneteire, a 
család jövőjének vizsgálatára, a neo- 
individualizntus jelenségeire és felvetette 
a kultúrválság néhány tünetét. Végső 
következtetésében arra mutatott rá, mi
lyen hatalmas feladat vár a nyitott kér
dések megválaszolásában a keresztény
ségre. „Az Egyház, mint intézmény és 
mint a hívők közössége — mondotta — 
nem arra való, hogy technikai pontos
ságú tervekkel álljon elő . . . Tőle, azaz 
tőlünk az várható, hogy a nyíló új kor
szak számára irányjelzést adjon. Hiva
tásunk az, hogy a nemzetek, néprétegek, 
emberek közötti kapcsolatokban szelle
met leheljünk, szeretettel és kölcsönös 
tisztelettel átitatva. Mutatnunk kell az 
ember helyét a teremtésben és vissza 
kell vezetnünk Istenéhez”. Ezt a gon
dolatsort folytatta Mehrle Tamás, ny. 
teológia tanár, a svájci katolikus ma
gyarok főlelkésze, az ember és a ter
mészet isteni kapcsolatrendszerének e- 
lemzésével. Hangsúlyozta többek kö
zött, hogy az ember természetfeletti hi
vatása nem helyezi hatályon kívül ter
mészetes rendeltetését a földön, számá
ra érték az anyagi világ megnyilvánulá
sának minden formája.

Élénk érdeklődéssel fogadta a hall
gatóság Idankiss Elemérnek, a Magyar 
Tudományos Akadémia Szociológiai In
tézete munkatársának a mai magyar 
társadalom belső ellentmondásairól és 
kibontakozásának alternatív lehetőségei
ről tartott referátumát.

A kongresszus tanulmányi program
ját a reggeli elmélkedések és az esti mi
sék tették teljessé. Békés Gellért nap- 
ról-napra tovább vitt gondolatmeneté
ben többek között kifejtette, hogy a 
hívő ember a változások sodrában nem
csak tudományos elemzés útján, hanem 
a hit fényénél és távlatában is keresi 
az iránymutató támpontokat. Felismeri, 
hogy a Teremtő alkotó eszméje és egy
ben célja az állandóan változó, fejlődő 
világnak. Ezért a világ egyúttal jele, 
szimbóluma Isten teremtő gondolatának 
és erejének.

A kongresszus kísérő rendezvényei 
közül különösen jól sikerült a gyerekek 
napközi foglalkoztatása leány-cserkész
vezetők közreműködésével és Erkel Esz
ter, nemzetközi hírű zongoraművésznő, 
a zürichi Kodály-iskola alapítójának ze
nei bemutatója. Bárczay Gyula ref. lel
kész, az Európai Protestáns Szabad 
Egyetem és Saáry Éva, író, festőművész
nő, a Svájci Magyar Irodalmi és Képző
művészeti Kör elnöke köszöntötte és a 
társszervezetek működéséről tájékoztat
ta a kongresszus résztvevőit. Ugyan
csak meleg szavakkal üdvözölte a kong
resszust Teichman Jakab, magyar szár
származású zürichi rabbi.

A KMÉM közgyűlése új alapszabályt 
fogadott el és három évre megerősítette 
tisztségében eddigi elnökét, Skultéty Csa
ba közírót, nemzetközi jogászt, alelnö- 
kének Szentkereszty György közgaz
dászt, pénzügyi szakértőt választotta. A 
Mozgalom anyagi ügyeinek intézésére 
továbbra is Czupy Éva népfőiskolái 
nyelvtanárnőt, a főtitkári feladatok el
látására Németh János villamosmérnö
köt kérte fel, és egyben újra választotta 
legfőbb irányító szervét, Elnöki Testü
letét.

K. Z.

Anyagtorlódás miatt a „Riport az örök 
életről" c. cikksorozatunkat a következő 
számunkban folytatjuk.
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NYÁRI CSERKÉSZTÁBOR
A Magyar Cserkészszövetség Európai 

Kerülete idei nyári nagytáborát 
LISZT FERENC 

halálának 100 éves évfordulója emlékére 
1987. július 29-töl augusztus 10-ig 

tartja meg a kastli magyar gimnázium 
melletti mennersbergi erdőcskében. — 
míg kiscserkészeink a közeli bárnhofi va
dászházban. — Jelentkezni lehet a cser
készcsapatok parancsnokainál, szórvá
nyoknak pedig a cserkészkerület köz
pontjában: Ung. Pfadfinderbund, Ober- 
föhringer Str. 40, D-8000 München 81. 

® (0 89) 98 26 37 / 38.
Kívánatra ismertetőt szívesen küldünk.

Kerületi parancsnokság

MAGYAR HENTESÁRU !
Jóminőségű árúinkat mindenhol ismerik! 

RENDELJEN ÖN IS ! HAZAI IZEK !
Friss töpörtyű 1 kg 16—
Friss kolbász 1 kg 15.—
Füstölt kolbász 1 kg 18—
Száraz kolbász 1 kg 20—

Ha elégedett, mondja el barátainak I
Őrig. Pick-szalámi 1 kg 32—
Őrig. “Szegedi" paprikás szalá:mi 32—
Finom “Debreceni" 1 kg is
Paprikás “Puszta" szalámi 1 kg is—
Krakaui paprikával v. nélküle 1 kg 12—
Fokhagymás sonkaszalámi 1 kg 18—
Sonkaszalámi Pol. Art. 90 °/o sováíny 22._
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12—

Üzemünkben szeretettel várjuk! 
Próbavásárlásnál 10 */«  árengedmény ! 
Szállítunk utánvéttel vagy számlára.

VIKTOR PÁL hentes-mester
7063 Welzheim, Lerchenstr. 29

Telefon (éjjel-nappal): (071 82) 67 36
111 = 111 = 111 = 111 = 111

II
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BÉLYEGGYŰJTŐK!”
Minden magyar bélyeget > •

hiányjegyzék alapján szállítunk! = 
— Kérje ajánlatunkat! — ,,

Specialitások: Levelek - Ritkaságok II
- Zeppelinrepülések - Tévnyomatok —•
- Különlegességek állandó vétele és Tj

eladása.
Kérje díjtalan készletjegyzékünket. “ 
Postacím: TÁL AG Abt. Philatelie II 
Postfach 631, CH-9001 St. Gálién ”

iii=ni=iti=iii=iii=íii=iíi
„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten 

Inh.: O. Bayer 
Kreitmayerstr. 26 - 8000 München 2

Telefon (0 89) 1 29 63 93 DM
Egri Bikavér 7,30
Alföldi Olaszrizling I. 5,70
Alföldi Kékfrankos I. 5,70
Abasári Rizling 0,7 5.95
Debröi Hárslevelű 6,80
Badacsonyi Kéknyelű 7,20
Badacsonyi Szürkebarát 7.30
Soproni Késfrankos 6,80
Villányi Burgundi 7,30
Hajósi Cahernet 7,30
Bogiári Olaszrizling 6 —
Bogiári Kékfrankos 6—
Bogiári Cabernet-rosé 6—
Csopaki Rizling 6 80
Zöldszilváni 7.30
Tokaji Aszú 4 puttonyos 14.50
Tokaji Aszú 3 puttonyos 12.50
Vilmos körtepálinka 24,50
Császárkörte 19,50
Kecskeméti barackpálinka 27—
Cseresznye pálinka 24.50
Szilvapálinka 17,50
Kosher Szilva pálinka 0.8 32—
Hubertus 21.—
Beverage Bitters 0,5 lit. 17—
Pick szalámi kg 27—
Csabai kg 25,—
Gyulai kg 23—
Házi kolbász kg 19,-—
Kalocsai tarhonya ‘/a kg 3,60
Nagykockatészta '/a kg 3.50
Paprika káposztával 0,7 lit 4,90
Hegyes eröspaprika 4.90
Hegyes csipöspaprika 4.90
Disznósajt kg 12,50
Véres-, májashurka kg 13,—
Gulyáskrém tubusban 1,80

— Uvegárút is szállítunk —

H

a

■
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*»♦ IKKA AJÁNDÉKSZOLGÁLAT *,♦
A VÁMMENTES

DM
Lada 1200 S 5.430—
Lada 1300 S 6.000—
Lada 1300 Combi 6.500—
Lada 1500 L 6.880—
Skoda 105 L 4.590—
Skoda 120 L 4.900—
Zastava 1100 GTL 6.500—
Dacia 1310 TLX 5.930—

A PÉNZÁTUTALÁSOK JELENLEGI

GÉPKOCSIK ÚJ ARAI:

^ mnenus
INTERNATIONALE REPRASENTANZ

Trabant Spccial
Trabant Special Combi 
Wartburg Standard 
Wartburg Special (ohne Rádió) 
Wartburg Special m. Schiebedach 
Wartburg Tourist (Knüppelschalt.) 
Dacia 1310 TX 
Dacia 1310 TX Combi

ÁRFOLYAMA: 100.- DM = 2.615.10
„Spenden-Quittung“-ot kérésre azonnal kiállítunk.

Megrendeléseknél a leggyorsabb pénzátutalási forma: 
MAGNUS GmbH „ IKKA - Sonderkonto “

Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25 
Kérje legújabb részletes árjegyzékünket, postafordultával küldjük.

MAGNUS GmbH 
6000 FRANKFURT / M. 56 

lm Feldchen 35 
Telefon (061 01) 4 77 12

Telex: 4 18026 reise-d

HIRDETÉSEK
Magyar munkások! Tiszta népi forra

dalmunk 30. évfordulója alkalmából meg
jelent verseskötetem: Társadalmon kívül 
címmel. Ara: Skr. 110.—, DM 35.— vagy 
US § 20.—, portóval. Megrendelhető: 
Tóth G. Lajos, Postgiro Nr. 400 26 17-1, 
Göteborg, Schweden címen.

•17 éves, 170 cm magas, vöröses-szőke ha
jú özvegyasszony, korban hozzáillő férfi is
meretségét keresi házasság céljából. „Gyer
mekszerető" jeligére fényképes választ a 
kiadóba kér.

NSZK-ban élő orvos, 29 éves, 178 cm 
magas, megismerkedne hozzá illő, szim
patikus magyar lánnyal. Fényképes vála
szokat ..Együtt-egymásért" jeligére kérek.

Vallásos, értelmiségi nő, 52 / 70. hasonló 
társat keres „Caritas" jeligére a kiadóba.

Balatonkenesén, a strandtól 200 méterre 
legfeljebb 6 személynek nyaraló kiadó. 
Érdeklődés Münchenben a (0 89) 8 11 14 24- 
es telefonszámon.

Két szobás új lakás kiadó a Rózsadom
bon. Jelige: „Kivesszük".

Közvetlen a spanyol tengerparton 3*/s  
szobás, komfortos lakás kiadó, úszómeden
ce és teniszpálya használattal. Főszezon
ban 400 svájci Frank hetente minden szol
gáltatással együtt. ® Svájc, 041 /99 26 10.

® MEGJELENT •
FEJŐS OTTÓ második verseskötete 

„Áttetsző fény” 
címmel. Az illusztrációkat Szaniszló Júlia 
készítette. Ara: 21.— DM. Megrendelhető 

az Életünk címén.

INGYENES TANÁCSADÁSSAL 
állok magyar honfitársaink rendel
kezésére a következő területeken:
— jövedelmi, vagyoni, pénzbefekte

tési, adómegtakarítási problémák
kal kapcsolatban;

— nyugdíj számítás;
— lakás- és ingatlan adásvételi 

ügyekben;
— önállósulási (magánvállalkozási) 

kérdésekben;
és mindezekkel kapcsolatos bármi
lyen finanszírozási és banki lebonyo
lítási ügyekben.

Csiky - Strauss András
oki. közgazda, vagyoni tanácsadó 

An dei- Herrenwiese 92 
6000 Frankfurt 71 ® (0 69) 35 84 46

Hiteles törvényszéki fordító és tolmács 
vállalja műszaki, tudományos szövegek és 
okmányok fordítását németre / magyarra. 
Számítógépes szövegfeldolgozás, rövid ha
táridők, olcsó árak. Kérjen árajánlatot! 
® 0761 /58 39 63. Judit Neumann, Hans- 
jakobstr. 30, 7803 Gundelfingen.

Ispánky atya emlékiratai — a majdnem 
800 oldalas börtönnapló tartalmazza a 
Mindszenty per eddig ismeretlen részle
teit. „Az évszázad pere" címmel megje
lent Kanadában, Vörösváry István kiadá
sában. A könyv ára: vászonkötésben S 
30 + 3 postaköltség. Megrendelhető az ösz- 
szeg előzetes beküldése mellett az alábbi 
címen: Danubia Book Company, 58, Chats- 
worth Rd., GB — London N.W. 2.
^IWIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIU 
Í ® HIRDETŐINK FIGYELMÉBE • g 
g Hirdetéseket csak a hirdetési díj g. 
g befizetése után tudunk közölni ! g 
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VIDEÓ - FÉNYKÉPEZŐGÉPEK 
FOTOMUNKÁK - PASSFOTO

FOTO DOBOS
Rindermarkt 16

8000 München 2 - Telefon (0 89) 26 51 12

■■

DM
3.060.—
3.440.—

■■■

4.510—■
4.640.— ■
4.880.— ■
5.290—J
5.320.— ■
5.890.— J
Forint ■■
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HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési díjak 1986. november 1-töl: 

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként (kb. 40 betű) DM 5.
Jelige portóval DM ;>-
Külön kívánságokat esetenként árazunk. 
Üzleti hirdetések soronként DM 8—
Nagybetűs (kétsoros) sor DM 16. —
Keretben megkezdett 5 cm-enkcnt

DM 10—
Kcthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásután háromszoros hirdetés esetén 
10 ’/o kedvezmény.
Egymásután hatszoros hirdetés esetén 
20 ’/« kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 °/o kedvezmény.

Egész Nyugat-Európában 
olvassák lapunkat honfitársaink !

A névvel megjelölt cikkek nem minden 
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. Kéziratokat nem őrzőnk meg 
és nem küldünk vissza.

Hivatalos órák a hirdetésekkel és az 
erdélyi segélycsomagokkal kapcsolatban: 
hétfötöl-péntekig, 10.00—15.00 óra között. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ez- 
idöben érdeklődjenek telefonon.

ÚJ TERJESZTŐ! Közi-Horváth: „Lé
ben und Stcrben von Bischof Apor" (DM 
18.—) c. könyvét ezentúl a Freundeskreis 
Maria Goretti terjeszti. Címe: Planegger 
Str. 22 B, 8000 München 60. 8 34 20 50.

CAC. RÉS — CACIB szülőktől magyar 
vizsla-kölykök elandók. Cím: Czibere La
jos, Eversbuschstr. 74, D-8000 München 50. 
® 8 12 24 64.

Szcretetrc, megbecsülésre, meghitt ott
honra vágyó 60-as művelt férfi ismeret
ségét keresi házasság céljából, csinos, in
telligens, házias, független nő. Fényképes 
választ „Diszkréció" jeligére a kiadóba.

Ének, gitár és zeneelméleti oktatást vál
lalok. Gál Csaba, 8000 München 40, Ram- 
bergstr. 6, 39 18 57.

Magyar bélyeggyűjtemény 1971-től 1950- 
ig, és 4 kötetes magyar művészeti lexikon 
(új) eladó. Telefon: (071 44) 2 16 60.

Dr. Gosztonyi Péter: 
MAGYARORSZÁG

A II. VILÁGHÁBORÚBAN, I., II., III.
A három kötet együtt 100.— DM. Megren
delhető: FIERP DRUCK, 8000 München 40. 
Amalienstr. 67.
A MAGYAR HONVÉDSÉG A II. VILÁG
HÁBORÚBAN, 450 old. képekkel és térké
pekkel. Ára: 25.—• US $. Megrendelhető: 
A. C. Ungherese, Via delta Conciliatione 44, 
I - 00193 ROMA.

ART 
DÉMÉNAGEMENTS S. A. 

Szállítási vállalat 
Szállítások belföldre és külföldre, 
tengerentúlra ■— légiszállítással is — 

költözködés, bútorraktározás, 
külföldi szállítmányoknál a vám 

elintézése. 
Magyarországra is szállítunk!

Az összes keleti és nyugati államokba 
oda - vissza szállítunk. 

Magyarországi képviselőnk: 
Trans COOP, Honvéd utca 28 

7400 Kaposvár. ® 0036 (82) 13 - 877. 
Magyaroknak kedvezmény! 
ART Déménagenients S. A.

2 rte du Grand Lancy 
CH-1211 Génévé 26

Telefon 0 22 / 43 36 32 (magyarul is!) 
Privát cím: Keresztes László 

58 rte de Vervier 
CI-I - 1227 Carouge, GE 

Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után

NEMZETŐR KÖNYVEK
Glória victis 1956—86, 3. kiadás,

156. old. US S 10— DM 20—
Független Fórum — Szamizdat

antológia, 336 old. US 17— DM 35— 
Tollas Tibor: Forgószélben

Válogatott versek, 250 old. fűzve 30— 
vászonkötésben 38— 

Fehérváry István: Szovjetvilág
Magyarországon 1945—1956, fűzve 35— 

keménykötésben 45— 
Megrendelhető a könyv árának egyidejű 
beküldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr 88 
D-8000 München 50, BRD címen.

!
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A VALLÁSOS KÖNYV SEGÍT A LELKI EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSÁBAN! ;
KATOLIUKUS magyar sajtó MUNKAKÖZÖSSÉG ?;- NÉMET RÖVIDÍTÉSSEL — KUPA - JÖKÖNYV SZOLGÁLATÁT ! ! ! II 

könvvteSó-árJe^^kjní tartaI!Pazza az összes kapható hazai és külföldi katolikus = 
.„A S aJto'<1adványt: Bibliákat, énekes- és imakönyveket, hittankönyveket, II 
lelki olvasmányokat, hittudományi és filozófiai könyveket, életrajzokat, ----- * 11 

dalmi müveket és folyóiratokat. — Néhány cím készletünkből:
BIBLIA, Ó- és Újszövetségi Szentírás

A ?. népszerü jugoszláviai kiadás
HOZSANNA, a teljes kottás népénekeskönvv 
ZSOLOZSMÁSKÖNYV HÍVEK SZÁMÁRA 
mVíHJÍm és életünk, legjobb hittankönyvünk serdülőknek 
MARTIN: Minden utamon Te vezettél
BULST: A torinói lepel és a mai tudomány
POUPARD: Miért van pápánk?
WERFEL: Az elsikkasztott mennyország

Kérje árjegyzékünket I Postán is szállítunk !
Címünk: KUPA, Distelfinkweg 21, D-8000 München 60 (0

szepiro- —

36— DM
20— DM

8 40 DM
43.50 DM

7.50 DM
11.40 DM
6.50 DM

13.20 DM
9— DM

>) 8 11 14 24

ÉLETÜNK
Szerkesztőség cs Kiadóhivatal 

Obcrföhringer Str. 40. 
D-8000 München 81 

Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38
Felelős Kiadó: 

a Magyar Kát. Főlelkészség. 
Főszerkesztő: P. Szőke János. 

Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.

$
Redaktion und Ilcrausgeber: 
dic Ungarische Oberscelsorge, 

Oberföhringer Str. 40 
8000 München 81, 

Telefon: (0 89) 98 26 37 38.
Chcfredakteur: P. János Szőke. 

Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.

Abonnemcnt: DM 20.— pro Jahr und 
nach Übcrscc mit Luftpost DM 30— 

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik szét és ná

luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész, oda a kiadóhivatal küldi 

az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 20.— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 30.— 

Lapzárta: minden hónap 15-én. 
Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el. 

Postschcekkonto München: 
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge. Sonderkonto 

Bankkonto: Bayer. Vcreinsbank, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

Kath. Ung. Seelsorge „Életünk".
Druck: Danubia Druckerei GmbH, 

Ferchenbachstr. 88 - 3000 München 50

Beilagenhinwcis: zu dieser Auflage liegt 
ein RUNDSCHREIBEN bei. — A kiad
ványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacsckkonlónkra kérünk. 
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son
derkonto, Postschcckamt München, Konto- 
Nr. 606 50-803.

HAZAI HENTESÁRU DM
1 kg Kolbász, füstölt, száraz is
1 kg Kolbász, frissen füstölt ié—
1 kg Véreshurka rizsával 12—
1 kg Májashurka rizsával 12—
1 kg Disznósajt 14.80
1 kg Tokaszalonna 10.80
1 kg Húsos vastagszalonna iá
1 kg Tepertő ié—
1 kg Füstölt borda 12—
1 kg Füstölt sonka 24 —

A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes. 

Külföldre nem szállítunk !
MICIIAEL TAUBEL, Metzgermeistcr 

Peter Roscgger Str. 3, 6710 Frankenthal/Pf. 
Telefon: (062 33) 6 26 93

Megjelent a NEMZEDÉKEK c. történel
mi folyóirat első száma. Megrendelhető: 
Hajnal L. Gábor, St. Cajctanstr. 4 I, D- 
8000 München 80 címén. Évi előfizetés: 
DM 60.—.

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek 
Mindszenty József: Napi jegyzetek, 

480 o„ vászonk. DM 32.— .$ 15.— 
Mindszenty József: Hirdettem az Igét 

(1944—1975). — 300 oldal, vászon
kötésben DM 20— S 10—

Kardinai Mindszenty: Erinnerungen, 
4. kiad., vász. köt., DM 40— $ 22.— 

Közi Horváth József: Mindszenty 
bíboros, zsebkiadás DM 6.— $ 4.— 

Az irodalom világa. Irodalomelméleti 
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben DM 20— S 10—

Szamosi József: Máriacelli emlék
könyv, képes kalauz 48 képpel, eb
ből 32 színes DM 12.— S 6— 

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az „ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40

D-8000 München 81, VV. Germany


