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DR. CSERHÁTI FERENC (München):

Rajtatok a sor!
Kövezzetek meg! Nem bánom. De ak

kor is kimondom: komolytalanok vagy
tok. Ti, világiak, akiket Krisztus nevére 
megkereszteltek, magatokat kereszté
nyeknek valljátok és Isten népének, az 
egyháznak legnagyobb hányadát képe
zitek. Görög bölcseitek egykor megbé
lyegző módon ,,láikosz“-nak vagy „lái- 
iosz"-nak, magyarul: tudatlan tömegnek, 
oktalan népnek, laikusoknak neveztek el 
benneteket, és Így különböztettek meg 
titeket a szerzetesek és az egyházi sze
mélyek, a főtisztelendők, az eminenciás 
és excellenciás urak egyazon Isten né
péhez tartozó, szakavatott kisebbségi 
rétegétől.

Hosszú időn át tűrtétek, hogy néhány, 
soraitokból kiemelkedő, „káposztafeje
ket" emlegetve becsmérelje Istentől ere
dő kiváltságos nemzetségieket, amely
nek pedig örök időkre szóló Magna 
Chartáját még az első pápa rögzítette 
írásba: „Ti azonban választott nemzet
ség, királyi papság, szent nemzet, tulaj
donul kiválasztott nép vagytok, hogy an
nak dicsőségét hirdessétek, aki a sö
tétségből meghívott benneteket csodá
latos világosságra. Ti valamikor nem 
voltatok nép, most pedig Isten népe 
vagytok" (1 Pét 2,9—10).

A II. Vatikáni Zsinat aztán, jóval ké
sőbb, újra megpróbált felrázni bennete
ket és felhívta figyelmeteket, hogy a ke- 
resztség és bérmálás révén ti is e krisz
tusi nép soraiba szegődtetek, „Isten né
pének tagjaivá, és Krisztusnak papi, 
prófétai és királyi tisztének részeseivé" 
váltatok (LG 31). így megtudhattátok, 
hogy keresztségtek nemcsak formaság, 
hanem kitüntetés és hatalomátvétel, a- 
mely révén társuralkodók és társörökö
sök lettetek Krisztussal vállalva e ki
váltság minden jogait és kötelezettségeit.

Emlékezzetek csak vissza! Annak ide
jén ígértetek fűt-fát, csakhogy magasztos 
kiváltságtok birtokába juthassatok: ke
resztény kötelességeimet híven teljesí
tem és szüntelenül Isten országának fel
virágoztatásán fáradozom! Szentül vál
lalva vettétek tudomásul:

„Sajátos hivatásuk alapján a laikusok 
dolga az, hogy az ideigvaló dolgok in
tézése és Isten szerint való rendezése 
által keressék az Isten országát. A vi
lágban élnek, vagyis a világnak min
denféle feladatában és munkakörében a 
családi és a társadalmi élet megszo
kott körülményei közt: mintegy ezekből 
a szálakból van szőve életük. Itt hívja 
őket az Isten, hogy szerepük a kovászé 
legyen: mintegy belülről szenteljék meg 
a világot, az Evangélium szelleme sze
rint helytállva a maguk feladatában, és 
így elsősorban életük tanulságával, hi
tük, reményük és szeretetük ragyogá
sával mutassák meg másoknak Krisz
tust. Különleges módon órájuk vár tehát 
az, hogy az evilági dolgokat, amelyek
ben benne élnek, mindenestől úgy vi
lágítsák meg és úgy rendezzék, hogy e 

dolgok mindig Krisztus szerint menje
nek végbe s fejlődjenek és váljanak a 
Teremtő és a Megváltó dicsőségére" 
(LG 31).

De alighogy nyeregben éreztétek ma
gatokat, ebek harmincadjára hagytátok 
a rátok bízott Országot, az egyházat, 
melynek papi, prófétai és királyi tisztsé
gét viseltétek. Pedig micsoda tenniva
lók vártak rátok a családban, a neve
lésben, a munkahelyen, gazdasági téren 
és a politikában, a tudomány, a szép
művészet és az irodalom ágazataiban!

Sajátos küldetésiek van azonban nem
csak a világban, hanem az egyház éle
tében és működésében is (AA 9—10). 
Együttmüködéstek nélkül ma már el sem 
képzelhető viruló egyházközség, amely
ben ki-ki evangéliumi kovászként, tehet
ségéhez és adottságához mérten fejti ki 
tevékenységét a közös cél, az üdvösség 
érdekében. Az istentiszteletek szervezé
se, előkészítése és kivitelezése nemcsak 
papjaitok feladata. A tietek is, akár mint 
lektorok, ministránsok vagy énekesek. 
De részetek kell, hogy legyen a hitokta
tásban — elsőáldozók, bérmálkozók elő
készítésében —, a karitatív és szociális 
munkában, egyházi csoportok szervezé
sében és gondozásában, az egyesületek
ben és szervezetekben. A bibliakörök, 
imaközösségek és szenvedők türelem
mel viselt áldozatai szintén lényeges e- 
lemei az egyházi életnek. Ezenfelül még 
nagyon sok munkaszerzödéses vagy ön
kéntes egyházi szolgálatot is vállalhat
tok főállásban, de mellékfoglalkozásként 
is. Sőt különösen súlyos helyzetekben 
még a papságot is helyettesíthetitek (vö. 
AA 17). Németországban a lelkipásztori 
asszisztensek, referensek, nős diakónu
sok és a többi lelkipásztori munkatársak 
ma már az egyházi élet kihagyhatatlan 
és nélkülözhetetlen tartozékai.

Azt gondoltátok, hogy az egyház meg
újhodásának nagy reformját egy-két kül- 
söséges változás hozza majd létre? Ta
lán a liturgikus reform? Hát elmondom 
nektek: mindez csak felület, külsőség, 
máz, más a lényeg! Nektek, felnőtt, ön
tudatos kereszténységtekre hivatkozó, 
szundikáló istenfiaknak kell ráébredne
tek magasztos hivatástok tudatára. Ti 
vagytok ugyanis az egyház, amely lénye
génél fogva mindig dinamikus, apostol- 
kodó, Istennek és ügyének hódító.

Ezért nem is nevezhetitek magatokat 
igazán katolikusnak, ha nem él bennetek 
az apostoli szellem: az Isten házáért e- 
mésztö buzgóság (Zsolt 69,10). Ezen a 
téren viszont számtalan elmulasztott le
hetőség terhel mindötöket, velünk, pap
jaitokkal együtt.

Idegenben létrehozott magyar egyházi 
közösségeiteket is csapongó kedélyvilá
gotok nosztalgikus, honotokra emlékez
tető és szórakoztató hobbiként ápolt ki- 
elégülési központjainak tekintették. Vagy 
talán sikerült közösséget formálnotok, 
amely „Krisztusban mintegy szakramen- 

tuma, vagyis jele és eszköze az Istennel 
való bensőséges egyesülésnek és az 
egész emberiség egységének" (LG 1)? 
Talán ujjal mutogatnak rátok is a kívül
állók: nézzétek, hogy szeretik Istent és 
embertársaikat?! Pedig, ha ez nincs így, 
a többiekhez hasonlóan ti sem érhetitek 
el az üdvösséget sem itt, sem odaát.

Kapjatok hát egyszer már észhez! 
Azért merültetek alá a keresztség fürdő
jében, hogy a plébániai címtárak egyre 
több keresztény hullát tarthassanak nyil
ván, vagy azért, hogy nemes küldetésie
ket komolyan s becsülettel teljesítsétek, 
és ezáltal végső célokat is valameny- 
nyien elérhessétek?

Ősszel Rómában ülésezik a Katolikus 
Egyház püspökeinek világszinódusa és 
tárgyal a világi hívek hivatásáról és kül
detéséről az egyházban és világban, fi
gyelembe véve főleg a II. Vatikáni Zsi
nat befejezése óta eltelt több mint 20 
esztendőt. Ez a szinódus minden meg
keresztelt ember közös ügye — hangoz
tatta már az 1985-ös Püspöki Szinódus 
záró közleménye — és hozzáfűzte, hogy 
ez a szinódus egyaránt érinti majd az 
egész egyházat: a püspököket, papokat, 
diakónusokat, szerzeteseket és laikuso
kat. Ezenfelül hozzá kell járulnia a II. 
Vatikáni Zsinat szellemének megértésé
hez és elfogadásához. „Felhívunk titeket 
és minden egyházközséget — Írják a 
püspökök —, hogy készüljetek rá. A Zsi
nat dinamizmusának megfelelően így tel
jesítjük keresztény hivatásunkat és kö
zös küldetésünket az életben" (Verlaut- 
barungen 68, 26).

Itt az idő tehát, hogy a kereszténység
be történt avatástok előtt tett ígéretei
teket valóra váltsátok és felhagyjatok az 
egyházban lapuló magatartástokkal. Mint 
felnőtt és öntudatos keresztények nem 
bújócskázhattok többé, fel kell hagyno
tok a játékkal: kinn a bárány, benn a 
farkas... Többé már nem csimpaszkod
hattok felelőtlenül Isten égbe vágtató 
tüzes szekerének lazulásnak indult hát
só saroglyájára. Nem potyautasokra, tár
sakra van szükség, akik a sok Illéssel 
együtt bátran hajtják az üdvösség foga
tát (2 Kir 2,11).

A PÜSPÖKI SZINÓDUSON,
amelyet október 1 és 30 közt tartanak, 
mintegy 230 egyházi kiküldött vesz 
reszt, akiknek közel a fele első ízben. 
A delegáltaknak több mint a fele, szám
szerűit 135, a Harmadik Világból való. 
A szinóduson több mint 50 világi meg
figyelő is jelen lesz. A Kelet-Európát 
képviselő résztvevők között van Pas- 
kai László érsek-prímás, Frantisek Tö
mések prágai bíboros-prímás, Glemp és 
Macharski lengyel bíborosok, nemkülön
ben a lett bíboros Juliján Vajvods és a 
bukaresti egyházmegye főpásztora, Joan 
Robu c. püspök. Józef Tomkó biboros, 
mint a Hitterjesztő Kongregáció feje, 
hivatalból tagja a szinódusnak. ■

Vasárnapi 
gondolatok

A 24. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(szeptember 13)

„Uram, ha vét ellenem testvérem, 
hányszor kell megbocsássak? Hétszer? 
Jézus így válaszolt: Hetvenszer hét
szer”. (Mt. 18,21)

A kor számszimbolikája szerint a he
tes szám az emberileg teljesíthető leg
magasabb értéket jelentette ez esetben. 
A „nyolcadik” eset után következett a 
megérdemelt bosszú. Jézus új mértéket 
állít — amelyet ma sem érünk el.

A „hetvenszer-hétszer” végtelent je
lent, ami felülmúlja az emberi teljesítő
képességet: csak Isten kegyelmével va
lósítható meg.

A megbocsátás a világ egyik legne
hezebb dolga, ezért hosszú időn át kell 
előkészülni rá emberileg és sokat imád
kozni Isten segítő kegyelméért.

Arra is ügyeljünk, nehogy testvérünk
nek kelljen oly sokszor megbocsátania 
nekünk. Ez sincs kizárva.

A 25. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(szeptember 20)

„Hasonlít a mennyek országa a sző
lősgazdához, aki kora reggel (és később 
még többször) munkásokat fogadott 
szőlőjébe. Megegyezett velük egy dénár
ban . . .” (Mt 20,1)

Jézus különböző korban hívja meg az 
embereket követésére. A kora reggel je
lentheti az élet reggelét, a gyermekkort. 
Ma annak vagyunk tanúi, hogy sok 
„korán meghívott” később ott hagyja 
hitét és az isteni művet. Senki sem a 
megmondhatója, visszatalálnak-e még.

Környezetünk nem alkalmas, egyhá
zunk sem elég erőteljes, hogy az egy
szer meghívottakat megtartsa az Ür 
szőlőjében. Igaz, a szőlőskert kőbányá
vá változott át, ami súlyosbítja a dol
got, de nem teszi lehetetlenné.

A később meghívottak a később meg- 
térők. Esetleg a halál előtt. Mindany- 
nyiunknak örülnünk kellene, hogy Is
ten nem veti el az egy életen át isten
tagadókat sem. Ez az öröm általában 
ismeretlen számunkra.

A 26. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(szeptember 27)

„Egy ember így szólt fiához: Menj 
ki szőlőmbe dolgozni.”

— Igen, felelte, de nem ment ki. . .” 
(Mt 21,28)

Isten hívását el lehet veszíteni — 
nemcsak papi hivatásként — lustaság
gal, nemtörődömséggel, „nemakarásos- 
nyögéssel”. El is lehet játszani komoly
talansággal. E veszély bennünket is fe
nyeget.

Emberek előtt is jellemtelen, aki mást 
tesz, mint amit mond. Hát még Isten 
előtt...

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

A szentmise áldozati Jellegére 
vonatkozó hitbeli eltérések

Előző cikkeinkben kifejtettük, hogy 
a katolikus egyház a protestánsokkal 
való interkommuniót azért helyteleníti, 
mert nincs meg köztük és köztünk az 
eucharisztiára vonatkozó egység. Ez ab
ban nyilatkozik meg, hogy a protestán
sok nem ismerik el az eucharisztia ál
dozati jellegét.

A KATOLIKUS EGYHÁZ TANA

A tridenti zsinat kimondotta, hogy az 
eucharisztia szentsége valóban, reálisan 
és állagilag tartalmazza Jézus Krisztus 
testét és vérét, leikével és istenségével 
egyetemben (DS 1651). Egyben hitbeli 
tévedésnek minősíti azt a felfogást, mi
szerint „a mise nem igazi és sajátos ér
telemben vett áldozat” (DS 1751). Ezt 
a hitbeli meggyőződést a katolikus egy
ház sohasem vonta vissza. Vannak u- 
gyan manapság teológusok, akik az öku- 
ménizmus rosszul felfogott érdekében el
hallgatják vagy clködösítik az egyház
nak e tanítását, de nem a teológusok, 
hanem az egyház tanítóhivatala van hi
vatva megszabni a hitet. A második va
tikáni zsinat sértetlenül megőrizte az 
egyháznak a szentmisére vonatkozó ha
gyományos tanát. A Szent Liturgiáról 
szóló Konstitúcióban a következőket ol
vassuk: „Üdvözítőnk az utolsó vacsora 
alkalmával azon az éjszakán, amelyen 
elárultatott, megalapította testének és 
vérének eucharisztikus áldozatát, hogy a 
keresztáldozat a századokon át az ő el
jöveteléig jelenlévő valóság legyen” (50). 
A Papi Szolgálatról szóló határozat pe
dig így foglalja össze az egyház tanát: 
„A hívők lelki áldozata pedig azáltal 
lesz teljes, hogy egyesül Krisztusnak, 
az egyetlen közvetítőnek áldozatával a 
papok szolgálata által, akik azt az ál
dozatot — az egész egyház nevében — 
vérontás nélkül és szentségi módon a 
szentmisében mutatják be egészen addig, 
amíg az Úr el nem jön” (2).

TEOLÓGIAI MAGYARÁZAT

Noha a zsinat tanítása önmagában 
világos, emeljünk ki belőle a nagyobb 
érthetőség kedvéért egy-két pontot. A 
katolikus egyház szerint az eucharisztia

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)

Otthagyni valamit nem nehéz. Kitar
tani igen. Jézus azokat veszi majd maga 
mellé, akik kitartottak.

A 27. ÉVKÖZI VASÁRNAPRA 
(október 4)

„Egy gazdaember ... elküldte szol
gáit, hogy beszedjék a termést. Az egyi
ket megverték, a másikat megölték, a 
harmadikat megkövezték” (Mt 21, 
33—35)

Isten kényelmetlen minden kor szá
mára. Ezért kell szolgáit eltenni láb 
alól. Kérdés, szolgái közé, vagy a kor 
embereihez tartozunk-e?

Fia nem vagyunk hajlandók „Isten 
számára termelni”, csa,k a magunk java 
marad meg. Ez önzés, bármilyen kön
tösbe öltöztetjük is.

Isten a korok emberének tagadása, 
szolgáinak megölése ellenére véghezviszi 
terveit. Nem tudunk „oly korán felkel
ni”, hogy akadályozhassuk Isten ter
veit. Viszont az akadályozás miatti bün
tetés a mienk. Fejős Ottó 

valóságosan — tehát nemcsak azért, 
mert hiszek benne — az egész Krisz
tust tartalmazza, tehát testét és vérét, 
azaz emberségét és istenségét. Ha az 
eucharisztiát Krisztus teste és vére szent
ségének mondjuk, ez nem azt jelenti, 
hogy teste és vére külön van választva, 
hanem csak a külső színek által külön 
megjelölve. Az eucharisztikus ünneplés
nek áldozat-jellege van. Nem mintha 
az eucharisztiában más áldozati bárányt 
mutatnánk be Istennek, mint amit Jé
zus maga bemutatott a kereszten: az ő 
testét és a kereszten kiöntött vérét mu
tatjuk be. A kereszten a teste és vére kü
lön lett választva, most csak szimboli
kusan választjuk szét őket. Az eucha
risztikus áldozatnak, akárcsak a ke
resztáldozatnak a főpapja maga Jézus. 
A kereszten lélekben önmagát mutatta 
be Istennek, s az utolosó vacsorán meg
hagyta, hogy tanítványai szolgálata ál
tal történjék az áldozatbemutatás. Az 
eucharisztikus áldozat célja az, hogy a 
keresztáldozat mindig jelen legyen az 
egyházban és a hívek a keresztáldozat 
gyümölcseiben, azaz a megváltás gyü
mölcseiben egy liturgikus áldozati cse
lekmény keretében részesülhessenek. A 
keresztáldozat és az eucharisztikus ál
dozat tehát az áldozati bárányt és a be
mutató főpapot tekintve, egy és ugyan
az. De az áldozati aktusok a bemutatás 
módjában különböznek: a kereszten vér
ontással történt a feláldozás, az eucha
risztia ünneplésében liturgikus cselek
mény keretében. A miseáldozat nem tí
zért szükséges, mert Jézus keresztáldo
zata nem volt elegendő, hanem azért, 
hogy gyümölcseit az egyház áldozati 
cselekménye folyósítsa a híveknek.

Ismert tény, hogy a protestáns egyhá
zaknak az úrvacsorára vonatkozó fel
fogása nem egységes, abban mégis meg
egyeznek, hogy az eucharisztikus áldo
zatot elvetik. Anélkül, hogy idézeteket 
hoznánk, megállapítható az ellentét lé
tezése. Ameddig ezt nem sikerül meg
szüntetnünk, nincs meg a hitbeli egy
ség és azért a katolikus egyház felfogá
sa szerint az interkommunió nincs meg
engedve.

*

(A szerkesztő jegyzete.) Felmerül a 
kérdés, időszerű-e ma, az ökumenikus 
erőfeszítések idején az ellentétekről irni?

Törekvéseink arra irányulnak, hogy 
azt keressük és találjuk meg, ami össze
köt bennünket. Ez mindaddig helyes, 
amíg nem keletkeznek olyan területek, 
ahol hitigazságok és megváltásuk else- 
kélyesedik és olyannyira ködös lesz, 
hogy a hívek egy része nem ismeri ki 
magát. Mindjobban terjed az a felfo
gás (katolikus) híveink körében: „Mind
egy, hogy milyen istentiszteletre járunk, 
egy Istent imádunk”. Továbbá: „Az úr
vacsorában is ugyanazt a Krisztust 
vesszük magunkhoz”. Vagy: „Azért já
runk istentiszteletre (a protestánsokhoz), 
mert ott jobban érezzük magunkat”.

Ilyen esetekben a vallás megvallása 
az „ott jól érezzük magunkat” szín
vonalra süllyed. Jóhiszeműség nem ve
zet vallásosságra, sem társasági motí
vumok. Az ilyen magatartás következ
ménye lehet, hogy egyes hívek nem ka
tolikusok már, azaz nem tartják a sza
bályokat. Nem is protestánsok még, így 
légüres térbe kerülnek, anélkül, hogy 
észrevennék.

Ilyen esetben az egyházi vezetőség 

pasztorális kötelessége figyelmeztetni, 
inteni híveit, egyes lelkészeket beleért
ve. Nem várható el minden hívőtől, 
hogy ismerje az összes egyházi rendel
kezést, a helyzet fejlődését, de határait
is.

Magyar zarándoklat a Szentföldön
A bécsi OMC Könyvkiadó üzemi kirán

dulást tervezett a Szentföldre. Barátok, 
ismerősök csatlakoztak hozzájuk, fgy 
alakult ki az a 62 tagú, két autóbuszt 
megtöltő lelkes társaság, amely 1987 ta
vaszán együtt rótta Jézus szülőföldjének 
útjait. A zarándoklat lelki vezetője dr. 
Szakos Gyula székesfehérvári megyés
püspök volt, a helybeli idegenvezetők 
magyarázatait pedig dr. Rózsa Huba ó- 
szövetség-professzor, a hittudományi 
akadémia dékánja egészítette ki.

A zarándoklat első napja Szent Péter 
jaffai templomának meglátogatásával 
kezdődött, majd Cezárea helyreállított 
amfiteátrumába látogattunk el. Az első 
szentföldi szentmisét Kármel hegyén, a 
próféta barlangjában mutatták be, dél
után pedig megtekintették Akkóban a ke
resztes hadak utolsó erődjét.

A második napot Galileának szentel
ték. Különösen a Nyolc Boldogság He
gye, a környező táj szépsége ragadott 
meg minden résztvevőt. A hegyi beszéd 
helyén elmondott szentmise után meg
látogatták a Hétforrás vidékét, majd a 
kafarnaumi zsinagóga romjainál az evan
géliumból felolvasott részletekkel idéz
ték emlékezetükbe: Jézus életének mi
lyen sok és jelentős eseménye történt a 
városkában, amely a tenger országútja 
mentén feküdt. Kafarnaumban hajóra 
szálltak a zarádokok és Geráza felé vet
ték útjukat. A tavon rövid időre meg
állították a hajót, hogy szetírás olvasás
sal és rövid imával emlékezzenek Jézus 
életének számos eseményére, amely Ti- 
bériás tavához fűződik. Ebédre Péter- 
halat szolgáltak fel a tóparti kibuc étter
mében. A társaság új erőre kapva a Go- 
Ián fennsík háború szántotta vidékén át 
a Jordán forrásához érkezett, vagyis Fü- 
löp Cezáreájához, ahol Jézus Péternek 
az elsőbbséget megígérte. A sziklás vi
dék, az ősi Pán-szentély barlangja, ame
lyet az alvilág kapujának tartottak, ért
hetővé tette, miért használta Jézus eze
ket a kifejezéseket: Te szikla vagy, erre 
építem egyházamat, amelyen a pokol 
kapui sem vesznek erőt.

Jézus színeváltozásának helyén, a Tá
bor hegyén rövid igeliturgiával folytató
dott a zarándoklat. Innen Názáretbe siet
tek, hogy az angyali üdvözlet barlang
lakásában szentmisén vegyenek részt. 
Nem sok idő maradt a városnak, Mária 
kútjának, Charles Foucauld lakóhelyének 
megtekintésére. Jerikó falainak ásatása 
mély nyomokat hagyott a résztvevőkben, 
sokáig taglalták az itt lezajlott ó- és új
szövetségi eseményeket. Jeruzsálem fe
lé megálltak az úton egy mély szaka
dék felett, amelyen az ősi út vezetett a 
szent város felé. Ez Jézus egyik legmeg- 
ragadóbb példabeszédének, az irgalmas 
szamaritánus történetének színhelye.

Az első jeruzsálemi nap vasárnapra 
esett. A Getszemáni kertben mondott 
szentmise alatt büszkén pihent meg a 
zarándokok szeme a szentély mozaik
ján, ahol a harmincas évek magyar cí
mere is látható: a magyar nép ajándéka 
ez a szikla fölé boruló mozaik, amely a 
hagyomány szerint Jézus vérizzadásának

A fenti cikksorozatnak ez a — szá
mos lelkész által felvetett — célja. Ami
kor azonban egy téma többeket érint, 
előfordulhat, hogy azok érzik találva — 
vagy támadva — magukat, akik nem 
tartoznak az érintettek közé. Emberi 
problémáink közé tartozik, hogy nem 
lehetséges mindig mindent teljesen szét
választani az életben, bármennyire saj
nálatos is ez a tény. Az viszont köteles
ségünk, hogy szükség esetén felmutas
suk a határokat.

színhelye. Megtekintették a Mária sírja 
templomot, majd az Olajfák hegyének 
csúcsáról, a mennybemenetel színhelyé
ről a szent város panorámájában gyö
nyörködtek. A Via Dolorosa, az első és 
legigazibb keresztét nem volt túlzsúfolt, 
így aránylag háborítatlanul járták végig 
azt az útszakaszt, amelyen Jézus ke
resztjét hordozta. A Szentsír-bazilikában 
első útjuk a Golgota ormára vezetett, a- 
hol szívük mélyéről zendült fel az ének: 
A keresztfához megyek ... Mély megil- 
letödéssel léptek hármasával-négyesével 
Jézus sírjának legbelső fülkéjébe, ahol 
az élet diadalának hajnala ragyogott fel 
az első húsvét vasárnapján. Még ugyan
aznap délután Betlehembe is ellátogat
tak a magyar zarándokok, ahol nem ki
sebb áhítattal tekintették meg a szüle
tés barlangját és a pásztorok mezejét. 
Az alkonyuló betlehemi ég alatt tartott 
igeliturgia során elénekelt számos köz
ismert karácsonyi ének új élmény-tartal
mat kapott.

Az utolsó napra ismét sok látnivaló 
maradt: Mória és Sión hegye, valamint 
Júdea hegyvidéke és a modern Jeruzsá
lem megtekintése. Az István-kapun lép
tek az óváros területére, és a siratófal
nál — helyi szokás szerint — nem egy 
magyar asszony is elhelyezte kis cédulán 
a fal repedéseiben Istenhez szóló kéré
sét. Az egyik cédulán ez állt: Isten, áldd 
meg a magyart... Az El-Aksa és az 
Omár mecset építészeti csodáinak meg
tekintése után a szomorú szentélybe 
érkeztek: az utolsó vacsora termének 
helyén épült gótikus terembe, ahol 
mindegyikük csendben imádkozott töb
bek között azért, amit e helyen oly 
nyomatékkai kért Jézus minden tanítvá
nyától: az egységért. Mély hatást gya
korolt mindannyiukra, hogy az Oltári- 
szentség, az egyházi rend, a bűnbánat 
szentségének alapítási helyén, a Szent
lélek eljövetelének termében tilos min
den nyilvános vallásos szertartás. A 
hely közelében magasló, Mária menny
bevitelének szentelt templomban tartot
ták az utolsó szentföldi misét. Az al
templomban nem kis megilletödöttség- 
gel fedezték fel a magyar oltárt, ame
lyet a két világháború között emeltek. 
A zarándokok utolsó kirándulása pedig 
Júdea szelíd dombvidékére vezetett, Ain 
Karinba, Keresztelő Szent János szülő
helyére, onnan a Magnificat keletkezé
sének templomához, ahol az oly gyakran 
imádkozott szöveget magyar nyelven is 
olvashatták a zarándokok.

„Nem lenne szabad a templomban 
szentírást felolvasni olyanok előtt, akik 
még nem jártak itt!" — mondotta az e- 
gyik résztvevő. Életszerűbbé vált mind- 
annyiuk számára az írott és oly sokat 
hallott szó. Egyetlen hírközlési mód — 
legyen az írás, festmény, fénykép vagy 
elektronikus hírközlés - sem öleli fel a 
teljes valóságot. Ezért ad minden bibliás 
embernek felejthetetlen élményt a szent
földi zarándoklat, ahol kóstolót kap ab
ból a világból, amelyen eljött hozzánk az 
írott és sugalmazott Szó, és testté lett az 
Í9e- Egy résztvevő (K. Gy.)
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Szeptember ünnepei GYERMEKEKNEK
Nem a naptári év elejéi jelzi szep

tember hónapja, az iskolásoknak mégis 
új tanévet, s a munkában állóknak a 
nyári szabadság és pihenés után új kez
dést, újra nekilendülést hoz. A Veni 
Sancte az iskolások fohászkodása, de 
sok felnőtt fülében ilyenkor újra cseng 
nosztalgikusan a Szentlélek segítségül 
hívása.

A hónap ünnepei közül szeptember 
8-a, M á r i a s z ü I e t é s é n e k ü n n e- 
p e, jelentőségében az első. Már kevés 
országban jelent manapság a naptárban 
„pirosbetűs" ünnepet, munkaszünetet. A 
magyar tradícióban Kisboldogasz- 
szony ünnep ének vagy rövidebben 
Kisasszony napj ának nevezték. A 
középkorban emelt és Mária tiszteletére 
szentelt templomok némelyike a barokk 
időktől Kisasszony napjára helyezték a 
templom búcsúját. Különösen általános
sá vált ez a Felvidéken és a Csanádi 
egyházmogyében, ahol a ferences Má- 
riaradna és a Szeged-Alsóváros búcsúja 
az egész környező vidékre hatott.

Szeptember 12-én is Mária ünnepet 
ül az Egyház, Mária nevenapját. 
Ezt az ünnepet IX. Ince pápa rendelte cl, 
Bécs felszabadításának az emlékére. De 
szeptember hónapja nem fogy ki az egy
házi naptárban a Mária ünnepekből: 15- 
éna Fájdalmas Szűz napja van. 
Mária szenvedésének megemlékezése a 
középkorba nyúlik vissza és mindig ma
gában hordezza ILisztus szenvedésének 
a gondolatát. Erről énekel az egyik leg
szebb középkori himnusz is Jacopone

„Mit mondjak?64
Konrad Adenauer, a második világhá

ború utáni híres német kancellár ismere
tes volt fukarságáról. P. Werenfried, az 
ugyancsak híres „Speckpater“, aki mil
liókat gyűjtött és gyűjt az üldözöttek, a 
menekültek, az éhezők és a gyógyítha
tatlan betegek számára, a következő tör
ténetet mesélte el róla:

Gyűjtő körúton volt Kölnben és pré
dikációján jelen volt Adenauer is. Kalap
jával, amit ö milliós-kalapnak nevez, 
mert már sok millió gyűlt benne össze 
— a templom kijáratánál állt és köszön- 
gette a betett adományokat. Munkatár
sai a gyűjtés után kérdezték: „Mennyit 
adott az öreg? (tudva levő, hogy Aden
auer korosán került méltóságába.) Fo
gadjunk, hogy semmit sem fog adni.“ P. 
Werenfried fogadott öt üveg pezsgőben. 
Másnap, mielőtt elhagyta volna a vá
rost, kihallgatást kért a kancellárnál. 
Megköszönte neki, hogy eljött prédiká
ciójára, a város szives fogadtatását em
legette, de utoljára még hozzáfűzte: 
„Kancellár úr! Munkatársaim kérdezik, 
mit tetszett adni. Mit mondjak?"

Hát én mit mondjak azoknak, akik 
kérdezik, mit adnak a magyarok külföl
dön a Magyar Gimnáziumnak? Mert bi
zony kérdezik. Egyre gyakrabban, s egy
re érdeklődőbben. A belügyminisztérium, 
a fináncminisztérium és a bajor kultusz
minisztérium. Az ő millióikat megkaptuk 
és el is használtuk. Továbbiakat kérünk 
és várunk. Nem zárkóznak el és nem is 
fukarok. Segítenek, de nem vállalnak a 
jövőben az utolsó fillérig mindent.

A lettek, a litvánok és az ukránok, a- 
kiknek szintén van az NSZK-ban gimná
ziumuk, nagy összegű támogatást bizto
sítanak intézetüknek. És a magyarok? 
Hallom egyre sürgetőbben a kérdést. Mit 
mondjak? Talán azt, hogy vannak, akik 
megbízatás nélkül, felelőtlenül, tájéko
zatlanul, mende-mondával, hallottakkal 
„végre" meg akarják javítani a gimná
zium helyzetét, „rendet" akarnak terem

da Todi tollából: a Stabat Mater 
d o I o r o s a ... Magyar változata is nép
ének lett a hívek ajkán.

Szeptember 24-én világszerte Szent 
Ge Mérthez könyörögnek a misében 
égi segítségért, az ő ünnepét üljük ezen 
a napon. Szent Geilért velencei szüle
tésű volt, bencés szerzetes, szülővárosá
ban a San Giorgio Maggiore kolostor 
apátja is lett, mégis életének jelentősebb 
részét hazánkban töltötte és fontos sze
repet játszott a magyar kereszténység 
megszilárdításában. István királynak ta
nácsadója, fiának, Imre hercegnek ne
velője és Csanádi püspök is volt. Lázadó 
magyarok okozták vértanú halálát. Az 
Egyház István királlyal és Szent Imre her
ceggel együtt 1083-ban avatta szentté.

Szeptember 26: Kozma és D a m j á n 
orvos-testvérek ünnepe, akiknek a tisz
telete különösen a keleti Egyházban igen 
nagy, de hazánkban is elterjedt a kö
zépkorban, amiről még sok helység és 
családnév tanúskodik. Mártiromságuk 
történetét irodalmunkban az Érdy-kódex 
őrzi.

Szeptember 29-én az Arkangya
lok ünnepe van, régen Szent Mi
hály arkangyalt egyedül ünnepeltük ezen 
a napon. Mihály arkangyal szerepe az 
Egyház hite szerint megvédeni a lelke
ket a gonosztól, ezért gyakorta még vá
rosok kapuit is róla nevezték el. Ez
zel az ünneppel zárult a gyakorlatban a 
nyári korszak, a napok rövidebbek let
tek és az esti harangszó újra egy órá
val hamarabb kondul meg. A. M.

teni, a „sürgős változást" bevezetni, és 
a pedagógiai, didaktikai, ökonómiai „bot
rányokat" megszüntetni? De efelöl nem 
kérdeznek sem a német ellenőrök, sem 
a német támogatók. Semmivel se talál
ják az iskolát rosszabbnak vagy jobbnak, 
mint egy másik gimnáziumot. Őket az 
érdekli: mit adnak a magyarok?

P. Werenfried kérdésére Konrad Aden
auer elmosolyodott. Kivette csekkfüzetét 
és négyezer márkára kitöltve betette a 
milliós kalapba.

Csekket küldhetünk, vagy pénzt át
utalhatunk a következő kontókra:

Les amis de Kastl, Bayerische Vereins- 
bank München, BLZ 700 202 70, Konto Nr. 
146 912. — Cím: Les amis de Kastl, Ober
föhringer Str. 40, D-8000 München 81. 
(„Förderverein für das Ung. Gymnasium")

Ungarischcs Gymnasium. Sparkasse 
Kastl / Opf., Konto Nr. 41 400. Feltünte
tendő: , Spende". — Cím: Klosterburg 2, 
D-8455 Kastl b. Amberg.

Valentiny Géza prelátus 
az Iskolabizottság elnöke

NŐI SZERZETESI KÖZÖSSÉGEK
1985-BEN

A katolikus egyház női szerzetes-kö
zösségek kategóriájába a vatikáni „Fi- 
des" sajtószolgálat kimutatása szerint 
összesen 1291 rend, kongregáció és a- 
postoli közösség tartozik. Ezekhez jön 
még 43 világi intézmény, amelyek közt 
13 nővérközösség tagjainak száma meg
haladja az ötezret.

A katolikus egyház legnagyobb női 
rendje 32.946 taggal a Páli Szent Vince 
leányai, az irgalmas nővérek közössége, 
akiknek az anyaháza Párizsban van. Má
sodik helyen a Don Bosco által alapí
tott szalézi nővérek következnek 17.217 
nővérrel, őket követik a kármeliták 13.026 
taggal és a klarisszák 11.300 nővérrel. 
Az ötödik hely a ferencrendi missziós 
nővéreké, akikhez világszerte 8.678 apá
ca tartozik. A Jó Pásztor nővérek száma

Kedves Gyerekek!
Ha valamit kérdeztek édesapától vagy 

édesanyától, és ők félnek, hogy nem tud
játok megérteni, amit ők mondanak, 
akkor rendszerint így folytatják: „Tu
dod például . . .”

Most, 13-án vasárnap, ha jól oda
figyeltek a templomban az evangélium
ra, hallani fogjátok, hogy az Úr Jézus 
is így tett.

Péter apostol megkérdezte: „Uram, ha 
valaki megbánt, hányszor kell megbo
csátanom neki? Talán bizony hétszer?”

És Jézus felelte: „Bizony, Péter, nem 
csupán hétszer, hanem hetvenszer hét
szer!”

Nagyon nagy szám ez! Látta is a jó 
Jézus a Péter arcán, hogy sehogyan 
sincs ínyére a dolog. Már hogy ő ilyen 
rengetegszer bocsásson meg valakinek, 
aki őt bántja! Talán bolond lesz!

És akkor Jézus mondott egy példát 
Péternek, hogy megértse: most már egy 
más világban él, nem a régi zsidó világ
ban, ahol minden hántást hántással 
fizettek vissza, hanem az Úr Jézus vi
lágában, ahol a szeretet, a béke, a meg
bocsátás uralkodik.

A példa egy királyról szólt, aki fel
szólította miniszterét, hogy számoljon el 
a rábízott pénzzel. Valószínűleg pénz
ügyminiszter volt a jó ember és a saját 
zsebére gazdálkodott az adóval. így az
tán nem tudott elszámolni a rengeteg 
pénzzel. Lehetett az úgy cgy-két millió 
márka is. A király nagyon mérges lett 
és megparancsolta, hogy adják el a mi
nisztert, feleségét, gyermekeit rabszol
gának és az árukat kapja meg a király 
az elsikkasztott pénz fejében. Sírt-rítt 
a miniszter, térdre is esett a király előtt, 
úgy ígérte, hogy visszafizet mindent, 
csak bocsásson meg neki. Jó ember volt 
a király, megkönyörült a miniszteren, 
megbocsátott neki, még az adósságát is 
elengedte.

Kitáncolt a miniszter nagy boldogan 
a szobából — és mit tesz Isten, az elő
szobában találkozott egy beosztottjával, 
aki 100 márkával tartozott neki. Neki- 
ugrott, fojtogatni kezdte és követelte, 
fizesse meg az adósságát. Hiába könyör- 
gött a szegény ember, hiába kért hala
dékot, nem irgalmazott neki. Abban az

1985-ben 7.894, a Miasszonyunkról elne
vezett Keresztény Iskolanővéreké 7.616. 
A további helyeket a bencés apácák 7534, 
a Gyermek Jézus Nővérei 7258, a Ke
resztes nővérek 6683, a vizitációs apá
cák 6500, a dominikánus nővérek 5660, 
a Szent Johanna Antida Thouret vincései 
5294 és a Szent Sofia Barat Jézus Szí
ve nővérei 4940 létszámmal. A további 
ismert nővérközösségek taglétszáma a 
következők szerint alakult: az orsolyiták 
4046, Szalézi Szent Ferenc Leányai 4037 
és a Szentlélek Szolgálólányai 3970 tag
gal rendelkeznek. ■ 

időben az volt a szokás, hogy ha vala
ki nem tudta megfizetni az adósságát, 
becsukták egy börtönbe, az adósok bör
tönébe, ahol vagy bevallotta, hogy van 
elrejtett pénze és fizetett, vagy a csa
ládja kifizette helyette az adósságot, 
vagyis kiváltotta. A gonosz miniszter 
egy ilyen adósok börtönébe csukatta 
adósát.

De az udvari emberek látták, mi tör
tént és elmondták uruknak. Az haragra 
lobbant, hívatta a minisztert és szemé
re vetette, hogy míg ő, a király, több 
millió márka adósságát elengedte, ő, a- 
helyctt, hogy hasonlóan cselekedett vol
na beosztottjával, nyomorult 100 már
káért börtönbe vettette azt. Annyira 
felháborodott a király ezen az igazság
talanságon és szívtelenségen, hogy a mi
nisztert az adósok börtönébe csukatta és 
addig ott tartotta, míg minden adóssá
gát vissza nem fizette.

Péter még mindig nagyon értelmetle
nül nézhetett, mert az Űr Jézus meg
magyarázta neki, hogyan kell érteni ezt 
a példát (illetve példabeszédet, ahogy a 
felnőttek nevezik):

„Látod Péter, az emberek olyan sok

szór nem engedelmeskednek Atyámnak 
az égben, annyi sokszor megbántják bű
neikkel! És ő, ha csak egy csöpp bűn
bánatot is éreznek, amikor javulást 
ígérnek, hisz az embereknek, megbo
csát nekik. Pedig hányszor, de hány
szor vétkeznek újra meg újra!

Bezzeg az emberek! Ha valaki csak 
ferdén néz reájuk, ha félreértésből vagy 
hirtelen haragjában megsérti őket, ha 
véletlenül oldalbalöki — már kész a ha
rag, a veszekedés. Hát még, ha komo
lyabb hántás fordul elő! Ha nem adnak 
vissza kölcsön kapott pénzt, ha rosszat 
mondanak a másikról, ha meggyanú
sítják — akkor aztán bánhatja bűnét 
az egyik, talán haláláig sem bocsát meg 
a másik. Pedig hol vannak ezek attól, 
amivel Atyámat bántják meg az embe
rek! És senki nem gondol arra, ahogy 
én tanítottalak benneteket imádkozni: 
„Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket, a- 
liogy mi is megbocsátunk azoknak, akik 
megbántottak minket!”

Péter, Péter, jól gondoljátok meg és 
bocsássatok meg hetvenszer hétszer em
bertársaitoknak, — mert Istennek is el
fogy egyszer a türelme veletek szem
ben!”

Hát ez a szeptember 13-i evangéli
um. Nem lenne jó kicsit elgondolkodni 
azon, hogy Te is harcias kis kakas vagy- 
e, aki mindjárt felborzolódik és neki
megy a másiknak — vagy az Úr Jé
zus szavára hallgató kisember, aki sze
retettel tudja megfogni a feléje nyúj
tott, bocsánatot kérő kezét a másiknak 
— mégha hetvenszer hétszer bántotta is 
az őt meg?!

Juliska néni
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Interjú Paskai László esztergomi 
prímás-érsekkel

Lelkipásztorokat szenteltek 
püspökké

Paskai László prímás, esztergomi 
érseki szolgálata átvétele, április 25-e 
után először látogatott Rómába, hogy 
Péter és Pál apostolok ünnepén II. Já
nos Pál pápa kezéből megkapja az ér
seki palliumot. Ebből az alkalomból a 
Vatikáni Rádióban elhangzott interjújá
ból közlünk részleteket.

V. R. — Érsek Úr, a beiktatáskor el
mondott homiliájában elsődleges segí
tőtársainak a paptestvéreket jelölte meg. 
Mit lehet tenni Magyarországon, hogy 
több fiatal jelentkezzék papi és szerze
tesi szolgálatra?

P. L. A papi hivatás ébresztését évek 
óta fontos feladatnak tekintjük az or
szágos és az egyházmegyei hivatásgon
dozó bizottságok munkájában. Történik 
ez prédikációkban, a katolikus közép
iskolákban, a hitoktatás és az ifjúsági 
csoportok keretében, úgynevezett hiva
tástisztázó lelkigyakorlatokon a papi 
élet megismertetésével, a papi hivatás 
szépségének, de egyben áldozatának a 
megmutatásával, egyéni beszélgetések
kel és más módokon is. Úgy tapasztal
juk, hogy az utóbbi egy-két évben gya
rapodott a papságra jelentkezők szá
ma és ebben benne szerepel a hivatás
gondozó bizottságok munkája is. Meg
említeném még, hogy mostanában töb
ben vannak, akik nem közvetlenül az 
érettségi után jelentkeznek. Ebben sze
repet játszhat, hogy egyesekben éppen 
az ifjúsági csoportokon keresztül indul 
el a hivatás gondolata. De biztosan az 
is, hogy a mai fiatalságban később bon
takozik ki a végleges elkötelezettség, 
amely a papi szolgálat vállalásához fel
tétlenül szükséges.

V. R. Az őszi püspöki szinódus a vi
lágiak hivatásával és küldetésével fog
lalkozik. A magyarországi egyház kép
viselője Érsek Úr lesz a szinóduson. 
Magyar szempontból mit tart leglénye
gesebbnek a munkadokumentumban? 
Hallhatnánk az egyházi kisközösségek 
jövő szerepéről alkotott elgondolását is?

P. L. Leglényegesebbnek tartom an
nak a tudatosítását, elmélyítését, hogy a 
hívek az egyháznak nem csupán passzív 
tagjai, hanem aktív szerepük van az 
egyház építésében. A munkadokumen
tum arra mutat rá, hogy mindenkinek 
megvan a maga küldetése és feladata 
az egyház életében. Itt két vonást eme
lek ki. Az egyik az evangélium melletti 
tanúságtevő élet a mai szekularizálódott 
világunkban, környezetünkben. Az az 
etikai érték, etikai többlet, amellyel hí
veink rendelkezhetnek, teszi hitelessé az 
evangéliumot mások előtt, és a szentírás 
szavaival élve „tud számot adni arról 
a reményről, amely bennünk él”. A má
sik vonás a belső lelkiélet, Istennek szen
telt élet lelkülete, amelyre mindnyájan 
hivatva vagyunk. Az ifjúsággal való 
törődés fontos lelkipásztori feladat és 
ebben jelentős szerepük van az ifjúsági 
csoportoknak. Elég sok helyen alakultak 
ki ilyen csoportok. A fiatalság körében 
tapasztaljuk az útkeresést és a közösségi 
igényt. Ennek a kielégítésére szolgálnak 
a kiscsoportok. Fontos, hogy a lelki
pásztor irányítása alatt éljenek, mert 
különben eltérhetnek a katolikus élet
től. Én magam is törekedtem segíteni a 
jo kiscsoportok működését, és résztvet- 
tem az ifjúsági találkozókon. Csak azt 
tudom kérni a lelkipásztoroktól, hogy 
segítsék a fiatalságot és egyházunk szel
lemében vezessék őket.

V. R. Érsek Úr szólt a párbeszéd, a 
dialógus problémájáról is. A pluralista 
társadalomban más világnézetű vagy 
ateista emberek között a katolikus hí

vőknek, nemcsak a hierarchiának az ál
landó dialógus helyzetében kell betölte- 
niök hivatásukat. Milyen lehetőségei van
nak erre az egyháznak Magyarországon 
a templomon kívül?

P. L. Korunknak jellegzetes, mond
hatnám sajátságos jelensége és igénye a 
dialógus. A mai feszültségekkel terhes 
pluralista világban a dialógus nélkülöz
hetetlen. Az utóbbi években komoly elő- 
haladás történt. Általánosságban azt 
mondhatom, hogy az állami vezetés 
megbecsüli, értékeli az egyház tevékeny
ségét az etikai értékek oldaláról és en
nek pozitív szerepet tulajdonít a társa
dalom építésében. Az egyes kérdésekre 
vonatkozóan a következőket mondha
tom: A hitoktatás területén most külö
nösebb problémával nem találkozunk. 
Itt a szülők közömbössége számunkra a 
legnagyobb probléma. Az ifjúsági pasz- 
torációt is nyugodt körülmények között 
végezhetjük, ha az valóban egyházias 
lelkületű. Itt az jelent problémát, hogy 
az ifjúságra, mint mindenütt a világon 
erősen hat a szekularizált közszcllem. A 
közös társadalmi problémák területén, 
mint a karitatív tevékenységben, a lel
kileg sérültek segítésében megvan az 
alap a közös tevékenységre is. Alapvető 
különbség van az etikai motivációban, 
hisz a keresztény és a materialista beál
lítottságban lényegesen eltérő motivá
ciók szerepelnek, így etikai kérdésekben 
is lényeges eltérések vannak. Minden
képpen törkednünk kell arra, hogy a 
dialógus területén tovább haladjunk, ez 
szolgálhatja az egyház és a magyar nép 
ügyét.

Hírek - események
II. János Pál pápa június 17-én ál

dotta meg a Vatikánban épülő szegény
ház alapkövét. A „Mária ajándéka” ne
vű intézmény decemberben kezdi el mű
ködését Kalkuttai Teréz anya rendjé
nek, a „Szeretet Misszionáriusai”-nak 
gondozásában és Róma legszegényebb
jei számára nyújt majd éjjeli szállást.

Ausztria elnökét, Dr. Kiirt Wald- 
heim-et, június 25-én nyilvános kihall
gatáson fogadta II. János Pál pápa. A 
kihallgatás a katolikus államfőknek ki
járó vatikáni protokollnak megfelelő 
ünnepélyességgel folyt le. Kihallgatás 
után az osztrák államfő tisztelgő láto
gatást tett Casaroli bíboros, vatikáni 
államtitkárnál. Waldhcim elnök láto
gatását egy kisebb tüntető csoport igye
kezett megzavarni, olyanok, akik fő
ként az Egyesült Államok különféle zsi
dó szervezeteihez tartoznak. Mint is
meretes, azzal vádolják az elnököt, hogy 
mint a német hadsereg tisztje, tudomása 
volt a Balkánon elkövetett kegyetlenke
désekről és a zsidók elhurcolásáról.

Litvánia keresztény hitre térésének 
600 éves jubileumát II. János Pál pápa 
együtt ünnepelte Rómában egy Litvá
niából érkezett egyházi delegációval. A 
litván püspöki kar hivatalos delegáció
jának kiutazására Moszkva nem adott 
engedélyt, mint ahogy vatikáni küldött 
sem vehetett részt a római ünnepséggel 
egyidoben tartott vilnai ünnepségeken. 
Nem engedélyezték a moszkvai hatósá
gok azt sem, hogy a fővárosban, Vilni
usban, központi nagy szabadtéri misét 
tartsanak. A főmisét a litván püspöki 
konferencia elnöke, Liudas Povilonis 
celebrálta a Péter és Pál apostolokról 
elnevezett, zsúfolásig megtelt barokk

Július-augusztusi számunkban hírt 
adtunk az új főpásztorok kinevezéséről 
- Gyulai Endre szeged-rókusi plébánost 
szeged-csanádi megyéspüspökké, dr. 
Konkoly István gencsapáti plébánost 
szombathelyi megyéspüspökké és dr. Se
regély István kőszegi plébánost egri ér
sekké nevezte ki a Szentatya.

Első pillantásra feltűnik az életrajz
olvasónak, hogy mindhármukat a lelki
pásztorkodás kellős közepéből, plébá
niáról szólította el az egyházmegyei ve
zetésre hívó szó. Mindegyikük több he
lyen végzett segédlelkészi munkát, a- 
mely alkalmas a teljes lelkipásztori fel
adatokra való sokoldalú felkészüléshez. 
Plébániát is több helyen vezettek.

Közös tapasztalatuk, hogy a mai hely
zetben a hitoktatásnak óriási szerepe a 
hívek megszentelése és továbbmenöen 
lelki építése szempontjából. Szinte egy
öntetűen ismerték fel és dolgoztak ke
ményen a hit templomi oktatásán túl, a 
katekétikai eszközök — pl. hittanköny
vek — kidolgozásában, amelyek nélkül 
sánta a hitoktatás.

Ez a munka nem ment a liturgikus 
bensöség rovására, ellenkezőleg: kiegé
szítették egymást.

Világi hívek képviselőinek tanácskozása 
Münchenben

Közös szakmai tanácskozásra jöttek 
össze a München-F reising-i egyházmegye 
Katolikus Tanácsa Külföldi Szakbizott
ságának és a müncheni Magyar Kato
likus Misszió Egyháztanácsának tagjai. 
A július 2-án megtartott és fogadással 

templomban, ahol a litvánok nemzeti 
szentjének, Kázmérnak földi maradvá
nyai nyugosznak.

A Dolomitokban fekvő San Pietro di 
Cadore közelében, egy 1300 méter ma
gas fennsíkon, II. János Pál pápa július 
12-én szabadtéri szentmisét tartott az 
erdészek és erdei munkások számára. A 
szentmisén, — amelyet az erdészek vé
dőszentje, Gualberto Szent János ünne
pe alkalmából mondott a pápa, — mint
egy 30 ezer ember vett részt. Sokan jöt
tek Ausztriából, Svájcból, Bajorország
ból és Jugoszláviából.

Ratzinger bíboros, a Hittani Kongre
gáció prefektusa, megbeszélést folyta
tott Marcel Lefévre érsekkel, akit VI. Pál 
pápa felfüggesztett püspöki hivatala gya
korlásától, miután nem volt hajlandó el
fogadni a II. Vatikáni Zsinat döntéseit. 
A mindkét részről aláírt közlemény sze
rint: „Megtárgyalták azokat a problémá
kat, melyek a ,X. Szent Piusz testvériség' 
és a Szentszék közti kapcsolatokra vo
natkoznak". — A találkozó előtt néhány 
nappal Lefévre érsek Riminiben újság
írók előtt kijelentette, hogy amennyiben 
nem sikerül a Szentszékkel megegye
zésre jutnia, szándékában van társulata 
fennmaradása biztosítására, - a Szent
szék engedélye nélkül is — püspököket 
szentelni, vállalva ezzel a kiközösítést 
és a nyílt egyházszakadás veszélyét. — 
Lefévre tradicionalista mozgalmához 
mintegy 250 pap csatlakozott a világ 28 
országából.

A Szentatya jövő ősszel felkeresi Afrika 
déli részét: Zimbabwe-, Mozambik-, Le- 
sotho-, Botswana- és Swaziland államokat. 
A Dél-Afrikai Köztársaság meglátogatá
sának tervét azonban, a kormány faji po
litikája miatt, elejtette.

Szívből kívánjuk mindhármuknak - a 
többi föpásztorral együtt — a lelki élet 
felvirágoztatását. Ez függ természetesen 
nagy mértékben attól, milyen súllyal, 
milyen gyakran szól bele munkájukba, 
rendelkezéseikbe az egyházat ellenőrző 
hatalom. Ha ez a hatalom csupán ellen
őrizne, nem is lenne oly nagy a baj, vi
szont féltékenyen vigyáz arra, nehogy 
riválissá válhasson az egyház, ha a ko
porsó előtt állókon kívül más korosztá
lyokkal is kíván foglalkozni. Ha több ge
neráció nő fel hit nélkül, a hatalom csak 
örül. Az sem bánija, ha ezrek lesznek 
öngyilkosok, tízezrek válnak szenvedély
beteggé, százezer szám ölik meg a mag
zatot, a magyar gyermeket — és milliók 
válnak anyagiassá, ateistává, közönyös
sé. Esetleg az okoz fejtörést, hogy a 
nyugdíjakat nem tudják hovatovább fo
lyósítani, mert kevés a kereső.

Felelősséggel a hitfosztás következmé
nyei miatt nem tartoznak a hatalom em
berei senkinek — ez az ő „hitük". Szá
mukra nem végzetes, csak népünkre!

Ilyen helyzetben nagyon nehéz a fő
pásztor helyzete. Imáink kísérik őket, 
tevékenységüket és paptársainkat.

F. O.

egybekötött megbeszélés résztvevői kö
zött jelen volt Benno Storr szakelőadó 
és Konrad Vogt plébános a püspökség 
részéről, egyházközségeik világi képvi
seletének kíséretében Msgr. Hermann 
Stréber helyi plébános és Giinther Nau- 
mann esperes, Dr. Wolfgang Delitsch az 
Egyházmegyei Karitász Szolgálat osz
tályvezetője, valamint a Münchenben élő 
nemzetiségek több laikus képviselője. A 
vendégeket Czupy József egyházközségi 
elnök üdvözölte.

A Magyar Katolikus Misszió plébá
nosa, dr. Cserháti Ferenc bevezető imája 
után témaindítónak egy kitűnő német 
videofilmét mutattak be a magyarok ba
jorországi életéről. Ezután a magyar 
Egyháztanács tagjai sorra beszámoltak 
a Döpfner Bíboros Házban (a Magyar 
katolikus Misszió helyiségeiben) folyó 
aktív lelkipásztori, kulturális és ifjúsági 
munkáról. A hozzászólások során a 
résztvevők felmérték a munka tapasz
talatait és az együttműködés lehetősé
gét a német és a többi nemzetiségi ka
tolikus egyházközséggel. A megbeszé
lés eredményét az egyházmegye külföl
diekkel foglalkozó tanácsának szakem
berei így foglalták össze: a külföldiek 
között felmerülő különbségek, valamint 
előítéletek és félelmek feloldása csak 
kis lépésekben képzelhető el. Az egy
házban érvényes területi felosztás (plé
bániák, esperesi kerületek) adottságai 
ellenére az egyház feladata, hogy az 
egyes ember vallási szempontból otthon 
érezze magát akár a helyileg illetékes 
nemet egyházközségben vagy a saját, 
a helyi püspökök által és nemzeti hova
tartozás alapján felállított, lclkipásztori 
teendőket ellátó plébánia jellegű egyházi 
közösségében.

K. Z.

Hibaigazítás: Július-augusztusi számunk
ban a 11. oldalon az első hasáb második 
bekezdésének első sora helyesen így olva
sandó: „Az ünnepi beszédet dr. Cserhát 
József pécsi megyéspüspök tartotta ...“ 
A püspök úr és mindnyájuk szíves elné
zését kérjük.
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LAZÁR ÁDÁM:

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

Azoknak, akik először olvasnak vagy 
hallanak Medjugorjéről, a jugoszláv fa
luról, ahol már több mint hat éve né
hány paraszt gyereknek minden nap 
megjelenik a Szent Szűz, az a nyilván
való kérdés merül fel először, hogy mi
ért ide, miért pont erre a helyre láto
gat el naponta a Szűzanya? Egyházi és 
világi tudósok a kérdésre több, egymás
tól eltérő magyarázatot adnak. Ezek is
mertetése helyett én a választ a Ma
donna olyan gyakran megismételt fel
hívásában látom, amely így hangzik: 
„Béküljetek ki egymással”. A falu tör
téneté ugyanis jól jellemzi Bosznia-Her
cegovina és az ország problémáit. Ezek 
az alapjai a Mcdjugorjét körülölelő bo
nyolult ellentéteknek, összecsapásoknak, 
vitáknak, amelyeket most dióhéjban 
ismertetek.

III. RÉSZ: VITÁK

Medjugorje a Bosznia-Hercegovina 
tagköztársaság fővárosától, Mostartól 20 
egynéhány kihométerre fekszik. Mostar 
nevében viseli leghíresebb látványossá
gát: Most- ugyanis hidat, stari- pedig 
öreget jelent. A púposhátú, csúszósra 
koptatott lépcsőjű kőhidat a törökök 
több mint 400 éve építették a Neretva 
folyó fölé.

A Mária jelenések aligha történhet
nének politikailag, kulturálisan, nem
zetiségileg és vallásilag összetettebb 
pontján a világnak. Itt valóban szükség 
van a Gospa által hirdetett békére ah
hoz, hogy megférjenek egymással az em
berek.

A közel 25 millió lakosú Jugoszláviá
ban ugyanis öt nagy nemzetiség: a szer
bek, a horvátok, a szlovének, a make
dónok és a montenegróiak élnek 18 ki
sebb nemzetiséggel együtt. Az országot 
„Miniatűr Európának” is nevezik a la
kosság keveredése miatt. A hat jugoszláv 
tagköztársaság lakói 13 nyelven beszél
nek és két betűrendszert, a latint és a 
cirillt használják. Legtöbben: a szerbek, 
a makedónok és a montenegróiak a gö
rög-keleti vallás hívei. Számuk közel 
14 millió. A katolikus horvátok és szlo
vének majdnem nyolc millióan vannak, 
míg a Bosznia-Hercegovinában a több 
mint két millió mohamedán mellett gö
rög-keletiek és katolikusok is szép szám
mal találhatók. Bosznia-Hercegoviná
ban nemcsak évtizedes, de évszázados 
problémák állítják egymással szembe az 
embereket.

A 2. világháború során és azt kö
vetően, az akkor 15 millió lakosú or
szágban közel két millióan veszítették 
életüket. Bosznia-Hercegovinában kü
lönösen sok áldozata volt a nemzeti
ségi, vallási és politikai villongások mi
att kirobbant elvakult kegyetlenkedé
seknek, mészárlásoknak. A régi sebek, 
ellenségeskedések, gyűlölködések évtize
dekkel túlélték a háborút.

Az ellentétek a Bosznia-Hercegoviná
ban élő katolikusok történelmet is meg
keserítették. A 15. szazadtól kezdődő 
400 éves török megszállás alatt Her
cegovina katolikus horvatjainak csak a 
polgári ruhában bujkáló ferences bará
tok hirdették az igét. A lakosság kato
likusai és a ferencesek közötti kapcso
lat az évszázadok folyamán olyan szo
ros lett, hogy az egyszerű parasztok a 
barátokban látták az egyház kizáróla
gos képviselőit. A mostari püspökség 
tisztségviselői 60 éven at a ferencesek 
közül kerültek ki. Az első világi püspö

köt, Petar Cule személyében, 1942-ben 
állították az egyházmegye élére.

A hatvanas evekben egyre több világi 
pap érkezett Hercegovinába és lassan 
kezdtek kiszorítani az évszázadok óta 
ott tanító és dolgozó ferenceseket. A 
lakosság azonban a világi papokat nem 
akarta elfogadni a ferencesek helyett, s 
a szerzetesek sem szívesen váltak meg 
híveiktől.

A feszültség tovább fokozódott, ami
kor 1980-ban, a kora miatt lemondott 
Cule után Pavao Zanic püspök vette át 

MAGYAR SZENTMISE MEDJUGORJÉN
Ezen a szentmisén 14 magyar pap koncelebrált és még hatan gyóntattak is. 

Medjugorjén naponta két magyar mise van.

az egyházmegye vezetését. Ezzel folyta
tódott az az áldatlan állapot, amely 
szembefordította egymással egyrészről a 
püspököt és az egyházmegyei papságot, 
másrészről a ferences atyákat és a hí
vek egy részét.

Az 1981. június 24-én megkezdődött 
jelenések óta a helyzet még jobban ki
éleződött. Jelenleg a ha.rmadik egyházi 
bizottság folytatja munkáját annak ki
vizsgálására, hogy a jelenések valódiak- 
e, vagy csak, amint a mostari püspök 
állítja, kollektív hallucináció szülemé
nyei?

IV. RÉSZ: VÁLTOZÁSOK
Az, hogy Medjugorje üzenete milyen 

óriási erővel hat, abban is meglátszik, 
hogy világszerte megszaporodtak az 
úgynevezett „Medjugorje Központok”. 
Ezekben Medjugorjévcl kapcsolatos fel
világosítást, könyveket, újságokat, ki
adványokat és videó-kazettákat vehet 
az érdeklődő. Ezek csoportos utazást is 
szerveznek a jelenéshelyre.

MAGYARORSZÁGI ZARÁNDOKOK 
A MEDJUGORJEI TEMPLOMBAN

Nyugat-Európában szinte minden or
szágban vannak ilyen központok, így 
ezeket egyenként felsorolni nem érde
mes. Az viszont magáért beszél, hogy 
az Egyesült Államokban már tavaly 
több mint 60 ilyen központ volt és szá
muk azóta is jelentősen szaporodott. 
Hogy csak a távolabbi és egzotikusabb 
országokat említsük, Medjugorje Köz
pontok találhatók Ausztráliában, Kana
dában, Kolumbiában, Egyiptomban, 
Honduraszban, Indiában, Izraelben, 

Kenyában, Koreában, Maléziában, Me
xikóban, Új Gíneában, Dél-Afrikában, 
Peruban, Szingapúrban, Tajvanban, 
Tanzániában, Tájföldön és Zambiában.

A felsorolás nem teljességre töreke
dett, hanem arra, hogy érzékeltesse, mi
lyen széles körben terjedt el és talált 
meghallgatásra Medjugorje üzenete. Pél
daként hadd említsem, hogy Reagan el
nök tanácsadói közül már három járt 
Medjugorjén. A volt francia elnök, Gis- 
card d'Estaing felesége is egy hetet töl
tött a faluban.

Egy Medjugorjei látogatást követően 
az egyéni élmények, benyomások felmé
rése után, a végső, legizgalmasabb és 
legfontosabb kérdés mindig az marad, 
hogy valóban vannak-e jelenések Med
jugorjén? És ha ez elképzelhető- mi rá 
a bizonyíték?

Az elmúlt hat évben sok hívő és még 
több hitetlen tudós és laikus próbált a 
kérdésre választ adni és kapni. Azt, 
hogy a jelenéslátóknak valóban meg
jelenik-e a Szent Szűz, végsősoron csak 
ők tudják. El a azonban ilyen jelenések 
egyáltalán létezhetnek, a konkrét bi
zonyítékok a következő öt csoportba 
sorolhatók:

/. A társadalmi és személyi szoká
sok változása. A medjugorjei plébánia 
papjai ma már mosolyogva emlékeznek 
arra az időre, mikor a templom üres
ségtől kongott, a hívők a 40 perces mi
sét is túl hosszúnak találták. Ma napi 
2—3 órát imádkoznak a templomban az 
emberek. Hetente legalább egyszer, de 
nem ritkán kétszer is böjtölnek. A ká
romkodásról leszoktak. Hercegovinában 
sok megrögzött alkoholista és dohányos 
Medjugorje hatásának tudja be, hogy 
feladta káros szenvedélyét.

2. A vallási megújulás. Számsze
rűleg lehetetlen pontosan kimutatni, 
hogy Medjugorje milyen befolyást gya
korol a hívőkre. Annyi azonban bizo
nyos, hogy olyanok, akik évek-évtize- 
dek óta templomban sem voltak, a je
lenések hatására ismét visszatértek az 
egyházhoz. Gyónni, áldozni járnak. 
Medjugorjén a jelenések megindulását 
követő négy évben már több mint egy 
millióan áldoztak. Imacsoportok alakul
tak, amelyek a jelenéslátók vezetésével 
működnek.

3. A természetfeletti jelek. A za
rándokok már pár nappal a jelenések 
megkezdődése után észrevették, hogy a 
délutáni jelenésekkel egy időben a le
nyugvóban lévő Nap gyakran pörögni, 
táncolni látszik. Időnként úgy tűnik, 
hogy az égitest betűket rajzol az égre. 
Ezeket összeolvasva a zarándokok — 

nemzetiségüktől függően — a MIR, BÉ
KE, PEACE szónak látják feltűnni. Az 
is előfordul, hogy a látogató előtt éles 
fénycsóva jelenik meg, amely az Első 
Jelenések helyére, vagy a Krizevacra, a 
„Kereszt Hegyére”, vagy a templomra 
irányul.

Nem ritka, hogy a 15 tonna súlyú és 
15 méter magas beton kereszt a Krize- 
vac-hegyen egy időre eltűnik. Helyette 
fénycsóva jelenik meg, vagy a Madonna 
áttetsző sziluettje. Ezt a jelenséget tel
jesen tiszta légköri viszonyok mellett 
több százan figyelték meg 1981. október 
21-én és 22-én. Ezeken a napokon tar
tották Medjugorje volt plébánosának, 
Jozó Zovkónak a tárgyalását. Mint is
meretes, a papot lázítás címén három 
évi szabadságvesztésre ítélték. A fényje
lenség ekkor több mint fél órán át volt 
látható. A szemtanúk írásban is lejegy
zett beszámolója szerint a Madonna 
alakja olyan határozottan látszott, mint
ha karjait kinyújtott, fehér szobor állt 
volna a hegytetőn.

Többször előfordult, hogy úgy lát
szott, mintha a hegyoldal felgyulladna. 
Ez először 1981. október 28-án történt. 
Többszáz szemtanú szerint a tűz olyan 
nagynak tűnt, hogy a citluki tűzoltóság 
Mosztárból kért erősítést. Amikor végül 
a tűzoltók megérkeztek az égésnek, tűz
nek semmi jele nem mutatkozott.

A természetfeletti jelenségek időpont
jait és számát pontosan meghatározni 
nehéz. Részben azért mert 1981. augusz
tus 17-én a rendőrség a jelenésekkel kap
csolatos eseményekről vezetett feljegy
zéseket, amelyeket a plébánián őriztek, 
elkobozta és azóta sem adta vissza.

4. Tudományos kísérletek, megfigye
lések. 1985 márciusában egy bioelektro
mossággal foglalkozó amerikai kutató öt 
napon át mérte Medjugorjén, a levegő
ben lévő ion-sugárzást. Kanadai gyárt
mányú elektroszkopján lejegyezte, hogy 
napközben a Krizevac hegy lábánál az 
ion-sugárzás 15, az Első Jelenés helyén 
500, reggel a templomban 1000, délután 
fél 4-kor a templom előtt 2000, 4-kor 
a templomban 5000, az esti mise alatt

MAGYARORSZÁGI BUSZOK 
MEDJUGORJÉN

A jelenések idei, 6. évfordulójára több 
mint kétezer magyarországi zarándok 

érkezett.

20 ezer, a jelenések szobájában pedig 
100 ezer egységnyi volt. Ez a sugárzás 
olyan óriási mértékű, hogy nem lehet 
nukleáris eredetű, mert ez ezerszer meg
haladja azt a mennyiséget, amelyet egy 
élőlény egy nap kibírna — szögezi 
le az amerikai kutató. Az azonban 
továbbra is megválaszolatlanul maradt, 
hogy mi okozta a sugárzást?

5. Gyógyulások. A gyógyulások a 
jelenések egyik legfontosabb bizonyíté
kai, mivel korábban gyógyíthatatlan be
tegek több éves, évtizedes orvosi jelen
tésekkel rendelkeznek. Az első gyógyu
lás már néhány nappal a jelenések meg
kezdődése után történt. A három éves 
kis Danit, Setka Dánielt, szülei karjuk
ban vitték Medjugorjére. Néhány napos 
kora óta süketnéma és majdnem telje
sen béna volt. Apja vállán vitte fel az 
Első Jelenések Hegyére, ahol pár perc- 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Cserkészélet
NYÁRI NAGYTABOR ESŐVEL

Az Európai Cserkészkerület idén július 
29-től augusztus 10-ig tartotta nyári 
nagytáborát a Kastl-i Mennersbergen és 
a Bárnhofi kiscserkész tanyán. A tábor 
Liszt Ferenc halálának 100 esztendős év
fordulójára emlékezve viselte a halha
tatlan magyar zeneköltő nevét.

A táborozáson 149 cserkész és kis
cserkész vett részt. A Vezetőképző tá
bor pedig 110 fővel kezdte meg munká
ját. A vezetőképző táboron belül külön 
,,minta őrsök" is voltak. Ugyan az idő
járás nem kedvezett és 7 napig napon
ta órákat zuhogott az eső és a sár bo
káig ért, — a hangulat vidámsága, a 
résztvevők jókedve nem csökkent. Hála 
Istennek, a sátrak is bírták a sok esőt. 
A tábortüzek közül különösen a Páz
mány Péterre emlékező maradt meg iga
zi élménnyé, valamint a táborozó Liszt 
Ferenc jubileumi tábortűz-est. A tábor 
vegére megérkezett a jó idő is.

CSERKÉSZÚT NÉGY ORSZÁGON 
KERESZTÜL

A hagyományos „Európai cserkész 
körút” idén július 3-tól 27-ig tartott. 
Ezen 31 fő vett részt, öten a tengeren
túlról, 16-an Magyarországról, vendég
ként. Az előre kitervezett utat 4 kis
busszal és egy személykocsival tettük 
meg.

Első állomásunk az ausztriai Mattsee- 
be, a cserkészfaluba (Pfadfinderdorf) 
vezetett. Meglátogattuk és felvirágoz
tuk Mattseeben a „Szentkorona emlé
ket” is. — A Lilienfeld-i ciszterci apát
ságban két napra a prior vendégei vol
tunk: díjmentesen kaptunk étkezést és 
egy szép erdőszéli táborhelyet. Rövid 
Linz-i látogatás után a Schallaburg-i 
várban megnéztük a magyarországi 
Aquincumi Múzeum kiállítását. A híres 
Melk-'t apátságban ugyancsak a prior 
vendégei voltunk. Melkből vitt az utunk 
Zfécsbe, ahol négy napot töltöttünk az 
ottani magyar cserkészek kedves ka
lauzolása mellett. Az egykori „császár
város” nevezetességeinek megtekintésén 
kívül egy-cgy vidám estet töltöttünk el 
a Práterben, illetve Grinzingben.

Július 11-én Máriazellben dr. Haran
gozó Ferenc és a bencés superior foga
dott bennünket. Itt a Magyar Cserkész
szövetség nevében megkoszorúztuk 
Mindszenty bíboros sírját, majd tovább- 
menve, Szegendor/ban a plébánia várt 
bennünket ünnepi ebéddel. Gnícban u- 
gyancsak két napot töltöttünk s aztán 
a Dolomitokon keresztül, hosszan tartó 
utazás után, az olaszországi Brescia-ba, 
majd a festői fekvésű Zseo-tóhoz érkez
tünk. Egynapos erdei túra után 4 nap 
kajakozás következett az olasz cserké
szek jóvoltából.

A Szent Gotthárd hágón átkelve, jú
lius 18-án Luzern-Fribourg-Genf útvo
nalon érkeztünk meg a Genfi-tó (hiva
talosan „Lac Léman”) partjához, Mies- 
be, ahol a magyar cserkészet nagy jóte
vője, Fáy Erzsébet néni tóparti kasté
lyának gyönyörű parkjában táboroz
tunk. Szép kirándulásokat tettünk innen 
Lausanne-ba, Montreux-be, a Chillon-i 
híres lovagvárhoz, míg Gen/nek külön 
napot szenteltünk. Július 25-én búcsúz
tunk el, szentmise után Erzsébet néni
től, aki a jövő esztendőre ismét meghí
vott bennünket.

Svájc fővárosa, Bern belvárosának 
megtekintése után az irány Grindelwald: 
hegyi panzió, vacsora a hegycsúcsok kö
zött egy kis menedékházban, jókora he
gyi túra, vidám tábortűz szalonnasü
téssel.

Zürichben a Magyar Misszió és a 

cserkészmamák nagyszerű ebédet készí
tettek nekünk. Ebéd után folytattuk 
utunk utolsó részét: Konstanz, Bodeni- 
tó, Tilrkheim államásokkal és este 10 
órakor, „menetrendszerűen” érkeztünk 
meg a müncheni cserkészház elé, hálát 
adva a Jóistennek, hogy mindnyájan 
egészségesen, nagy élményekkel gazda
godva térhettünk vissza. Nem kis utat, 
4500 kilométert tettünk meg.

Sz. Gy.

ÉNEKSZÓ ZENG A KASTLI ERDŐBEN

A Bochumi 86. sz. Zrínyi Miklós 
cserkészcsapat az idén is megtartotta a 
már hagyományos pünkösdi csapattá
borát. Ez a tábor mégis más volt mint 
az eddigiek, mivel új, szebb helyen tá
boroztunk, mint bármikor eddig. A 
vadregényes Obcrpfalz egyik legszebb 
vidékén, a Burg Kastl-i magyar gimná
zium közelében lévő „Bárnhof” (azaz 
medvetanya) nevezetű régi vadászház
ban. Ez a kis kastély olyan bensőséges 
hangulatot árasztott már érkezésünkkor, 
hogy szempillantás alatt otthon érezte 
magát mindenki. Az időjárás szeren
csére nem hagyott cserben, szinte egész 
idő alatt. A kis- és nagycserkészek jó
létéről a tábori szakácsunk, Magdi-bá 
gondoskodott kitűnő „kajával”, ami 
egyre jobb lett, minél hangosabban éne
keltük az „éhező cserkészek dalát”.

Az előadásokon és egyéb programok
ban cserkésztudáson, magyarságismere
ten és jellcmnevelésen volt a hangsúly 
és ezeket gyakoroltuk. Ezenkívül sok 
szép népdalt és egy néhány tánclépést is 
megismertünk és természetesen megta
nultunk.

A legkalandosabb esemény volt a sok 
akadállyal fűszerezett útjel-portya négy 
kilométer távon a nyári nagytábor tele
pére, hol útközben megmutatták a gye
rekek, hogy mit tanultak meg valóban. 
Mindenki kitűnően hajtotta végre az út
menti levelekben leírt feladatokat. A 
kiscserkész őrs volt talán mégis egészbe- 
véve a legjobb, mivel várakozáson felül 
jól bírták az útat és sokat tudtak.

Kulturális főeseménynek nevezhetem 
a kastli diákok ballagását, amit pün
kösd vasárnapján szentmise előtt meg
néztünk. De még ennél jobban tetszett 
a tánccsoport színes népitánc műsora.

A cserkésztábor csúcspontja az ünne
pélyes cserkészavatás volt, vasárnap es
te, egy erdei tisztáson, fáklyafénynél. Az 
avatandó és a már felavatott cserkészek, 
valamint a vendég szülők mély áhítat
tal vettek részt a ceremónián. A han
gulat és a szívhezszóló szavak mind
nyájunk számára felejthetetlenek ma
radnak és ez az emlék erősít minket a 
jövőben a cserkészmunkánkban.

Remélem, hogy sok fiatal olvassa c 
sorokat és e kis ízelítő után észreveszi, 
hogy tulajdonképpen milyen szép a ma
gyar cserkészélet, milyen élményeket 
nyújt és hogyan segít megtartani s ápol
ni magyar kultúránkat.

Kastl / Biirnhof.
Ponner Botond öv.

A magyarországi múzeumokat 1986- 
ban mintegy 20 millió látogató kereste 
fel. A múzeumlátogatók számát tekint
ve az utóbbi 10 évben így alakult a sor
rend: első helyen a szentendrei Kovács 
Margit kerámiagyűjtemény áll, ezt kö
veti a budapesti Nemzeti Múzeum (a 
Szentkoronával!), majd az egri Dobó 
István Vármúzeum s csak utána a bu
davári Nemzeti Galéria és a Szépművé
szeti Múzeum.

Zarándoklat Andechsbe Európa 
keresztény megújításáért

A Müncheni Magyar Katolikus Misz- 
szió hívei az augsburgi egyházmegye 
Püspöki Tanácsának Európa Bizottsága, 
valamint a Weilheimi Piispökségi Tar
tomány által rendezett zarándoklathoz 
csatlakozva, július 11-én, szombaton, 
Cserháti Ferenc plébános vezetésével 
resztvettek a híres bajorországi búcsú
járóhelyre, az. andechsi „Szent Hegyre” 
indított zarándoklaton. A magyar za
rándokok nemzetiszínű zászlóval vonul
tak be a kolostortemplomba.

Az ünnepélyes szentmisén egy bajor 
fúvószenekar is közreműködött, a fő- 
cclcbráns pedig Páter Siller, a kolostor 
priorja volt. Mise után a zarándokok P. 
Benedikt atya rendkívül érdekes, kime
rítő magyarázatai kíséretében megte
kinthették a gyönyörű templomot, va
lamint a kegyhely legrégibb részét, a 
ritkán látható gótikus kápolnát („Hei- 
lige Kapelle”), amelyben többek között

Hírek - események
/. János Károly spanyol király fele

ségével és kíséretével július 7-én Eszter
gomot kereste fel. Az esztergomi bazi
lika főbejáratánál Paskai László prímás, 
esztergomi érsek köszöntötte „a katoli
kus Spanyolország királyát a Magyar 
Sionban, az ország első templomába,n”. 
A látogatók megtekintették a Baziliká
ban a reneszánsz-stílusú Bakócz-kápol- 
nát. Itt az Oltáriszentség előtt letérdel
ve imádkozott az uralkodópár. Ezután 
a Főszékesegyházi kincstár kegytárgyait, 
ötvösművészeti remekeit és magyar tör
ténelmi emlékeit tekintették meg.

Ünnepélyes szabadtéri szentmisével 
ért véget Drezdában az NDK katoliku
sainak első találkozója, amelyen közel 
százezer hívő vett részt. Meisner bíbo
ros, Berlin püspöke, szentbeszédében ki
jelentette: „A keresztények országunk
ban szeretnék tehetségüket és képessé
geiket ennek a társadalomnak rendelke
zésére bocsátani, anélkül, hogy más csil
lagot kelljen követniük, mint a betlehe
mit”. Kclet-Németország 17 millió la
kosa közül nem egészen egymillió ka
tolikus.

Ebben az évben van 70 éve annak, 
hogy Portugáliában Szűz Mária megje
lent a három fatimai gyereknek. 1982- 
ben II. János Pál pápa maga is clzarán
dokolt Fatimába — mint mondotta — 
„rózsafűzérrel a kezében, Mária nevé
vel az ajkán és az irgalmasság éneké
vel szívében”. A mostani évforduló al
kalmából a Szentatya a jelenések cél
járól a többi közt azt mondotta: „Má
ria azért jött, hogy felrázza a lelkiis
mereteket, hogy megvilágítsa az élet iga,- 
zi értelmét, hogy felgyújtsa a lelkekben 
Isten és a felebarát szeretetét. Mária el
jött, hogy segítsen bennünket, mivel 
sajnos, nagyon sokan nem akarják meg
hallani Isten Fia hívását, hogy térje
nek vissza az atyai házba”.

II. János Pál pápa felkereste a Santa 
Maria Maggiore bazilikát, melynek au
gusztus 5-én van a templomszentelési 
ünnepe. A pápa rövid beszédében emlé
keztette a megjelenteket a legrégibb és 
legnagyobb római Mária-templom tör
ténetére és arra, hogy a Mária-év meg
nyitásának előestéjén itt imádkozott an
nak sikeréért. A pápai látogatás után egy 
kis ünnepség emlékeztetett a bazilika 
alapításának legendájára, amely szerint 
352-ben a Szüzanya azt kérte az akko
ri pápától, Liberius-tól, hogy ott építsen 
templomot, ahol másnap, augusztus 5-én 

a három Szentostyát rejtő, későgótikus 
szentségtartót őrzik. A hagyomány sze
rint két ostya még Nagy Szent Gergely 
pápa (Kr. u. 600 körül)-, a harmadik 
IX. Leó pápa idejéből (a X. század kö
zepe) származik. Ugyancsak itt látható 
Nagy Károly (f 814) ún. „Győzelmi 
keresztje”. Mi, magyarok, megilletődve 
szemlélhettük Árpádházi Szent Erzsébet 
menyasszonyi ruháját, valamint, azt a 
finommívű mellkeresztet, amelyet 1.227- 
ben IX. Gergely pápától kapott.

A zarándoklatot Dr. Hubert Gindert 
professzor „Európa keresztény megújí
tása” című németnyelvű előadása fejez
te be a kolostor egyik díszes rokokó ter
mében.

E lelki élmények után, a verőfényes, 
nyári napon igazán jól esett a híres 
andechsi sörrel kísért ebéd elfogyasztá
sa a kolostor sörkertjének gesztenyefái 
alatt. Sz. J.

hó esik. Innen az ünnep „Havas Boldog
asszony" elnevezése. A legendás ese
ményt most Rómában mesterséges hó
eséssel idézték vissza.

Budapesten, az új „Jurta Színház” 
képzőművészeti galériájában július má
sodik felében a Rómában élő jeles pap
festő, P r o k o p Péter (cikkeit az 
Életünk olvasói jól ismerik!) festmé
nyeiből összeállított kiállítás volt lát
ható. A tárlatot Púja Frigyes, ny. kül
ügyminiszter nyitotta meg a művész 
jelenlétében.

Csehszlovákiában enyhülni látszik a 
bánásmód a katolikus aktivistákkal 
szemben. Erre mutat, hogy a prágai Leg
felsőbb Bíróság most helyt adott Fran- 
tisek Adamik fellebbezésének. Adami- 
kot tavaly egy cseh bíróság két évre 
ítélte illegális vallásos irodalom terjesz
tése, felforgató tevékenység és lázítás 
címén. Érdekében ez év tavaszán To- 
masek prágai bíboros érsek levélben for
dult a Legfelsőbb Bírósághoz.

A MADONNA ÜZEMETHOZÓJA
- MEDJUGORJE

(Folytatás az 7. oldalról) 

re — amíg kicsit kipihente magát — a 
gyereket a földre ültette. Néhány nap
pal később a gyerek már járni tudott.

A közel 500 eddigi gyógyulás közül, 
az egyik legismertebb és legjobban do
kumentált Diane Basile esete. A milá
nói klinika adminisztrátora, Diane Ba
sile 12 évig szenvedett multiplex szkle- 
rózisban. Betegsége következtében egyik 
szemére megvakult, karjait és lábait alig 
tudta hajlítani, járni is csak segítséggel 
tudott. 1984. május 23-án, medjugorjei 
látogatása idején, engedélyt kapott, hogy 
a templom kápolnájában történő jele
nések ideje alatt ő is bent legyen a ká
polnában. Itt életének rég elfelejtett 
mozzanatait, mint egy filmet látta sze
me előtt leperegni és egyik pillanatról 
a másikra teljesen meggyógyult.

*
A Mária-jelcnések történetében Med

jugorje sokmindenben egyedülálló. Soha 
ilyen sok jelenéslátónak egyidőben nem 
volt ennyi jelenése ilyen hosszú ideig.

A medjugorjei Madonna üzenetei ar
ra a veszélyre irányítják a figyelmet, 
hogyha nem változik meg, vesztébe ro
han a világ. Ezért a nap mint nap is
métlődő üzenet Medjugorjából: „Békiil- 
jetek ki egymással!” H
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ANGLIA
London. Halottaink: Gergely Ferenc, 

1986 júniuséban Manchesterben; Rospopa 
Ágnes, élt 87 évet, elhunyt 1986. december 
16-án, Londonban; Langley Fiora, 97 éve
sen, 1987 februárban; Korányi Margit, 78. 
évében, február 14-én; Vadászi Christo- 
pher Iionrád, március 8-án. 32 éves ko
rában; Kiss Józsefnc (Jolán), 1987 május
ban, élete 75. évében; Meder Ferencné, sz. 
Haller Gizella, 78 évesen, június 15-én; 
Zseni Lajos Csaba, június 24-én, 29 éves 
korában. — Imádkozzunk kedves halotta- 
inkért, hogy elnyerjék a Jó Isten kegyel
mét és az örök életet!

AUSZTRIA
Msgr. d r . G i a n o n e Egont, a bé

csi Collegiuni Pazmanianum rektorát a 
Szentatya kinevezte prelátussá. Szívből 
gratulálunk és kívánunk neki erőt, egész
séget, valamint Isten áldását kérjük éle
tére!

Linz: Keresztelés: Május 6-án keresz
telték Jenőt, Kiss Jenő és Szilágyi Erzsé
bet fiát.

Halottaink; VVokalek Viktor, nyug, mér
legkönyvelő, április 7-én, 75 éves korában 
hunyt el. Kovács Károly honfitársunk is 
eltávozott az élők sorából.

P. Nyers János SDB gráci magyar 
lelkész, június 21-én ünnepelte Grácban 
pappászentelésének 40. évfordulóját. A ma
gyar lelkészek hagyományos lelkigyakorla
tán köszöntöttük őt hálaadó szentmiséje 
után. További életére Isten áldását kérjük 
és kívánunk erőt, egészséget!

A gráci magyar egyesületek május 
31-én közösen ünnepelték a hagyomá
nyos hősök napját. A Központi 
Temető templomában Nyers atya tar
tott szentmisét, utána koszorút helyez
tünk el az Ismeretlen Katona emlékmű
vére. Ezt követően a Christiana Hun
gária elnöke, Borda György tanár úr 
mondott ünnepi beszédet. A Himnusz 
eléneklésével ért véget a bensőséges meg
emlékezés.

M. R.

BELGIUM
Halálozás: Minya Mihály (79), rövid be

tegeskedés után elhunyt. Szerette és ápol
ta a magyar közösségeket. Minden vasár
nap jelen volt a szentmisén és minden év
ben Mindenszentekkor, minden magyar sír
jára letett egy virágot a brüsszeli temető
ben. A „Hungária" vezetősége szép ko
szorúval tisztelgett június 24-i temetésén. 
Isten nyugossza békében!

franciaorszAg
Kcresztclésck: Viardot Nadcgc. Freddy 

és Páncsics Marika leánya Pont-de-Che- 
ruy. Farkas JcSsy, Grenoble-ban. Magyar 
Michael, La Mulatiére-ben. Pornon Cloé, 
Pascalé és Bacsó Klára leánya, Lyonban. 
Kívánunk a szülőknek sok örömet gyerme
keikkel !

Esküvők: Majtényi Ágnes és Nuel Pas
cal Vaugncray; Kovács Helén és Crouzou- 
lon Pierrc-Hcnri Ste Foy-les-Lyon; Rauk 
Alicc és Harmat József Villeurbanne-Tót- 
falu. Kívánunk a fiatal pároknak sok bol
dogságot!

Az örök hazába költöztek: Bajzck Jó
zsef 42 évesen, Lyon; Szemmelweisz Lajos 
60 évesen, Villeurbanne; Juhász István 78. 
évében, Montpellierben; Kiss Ferenc 68 
évesen, Bourgoin-Jallien; Laczkó István 
86 évesen, Rioms; Schindler Károly 62. 
életévében, Digne-ben; Vermes Stefán 12 
éves korában, Lyonban; Szabó Vendel 66 
évesen, Marseille-ben; Stucker Eulalia, 
Hétfájdalmú Miasszonyunk nővér, 80 éve
sen, Tarbes-ben. — Nyugodjanak béké
ben és az örök világosság fényeskedjék 
nekik!

Németország
Augsburg: Halálozás; Kovács Kálmán, 

1987. április 27-én, életének 67. évében 
elhunyt Münchenben. Nagy részvét mellett 
Blaichachban temették el április 29-én. A 
megboldogult majdnem 40 éven át a ma
gyar szentmiséink hűséges látogatója volt. 
Közösségünk minden tagja becsülte . és 
szerette. Kárpátiné szül. Schack Ildikó,

LUGANÓI TANULMÁNYI NAPOK
A Svájci Magyar Irodalmi és Képző

művészeti Kör (SMIKK) október 15—20 
között ,,Az ezredév küszöbén" címmel 
tartja tanulmányi napjait a lugánói Flóra 
Hotelben. Előadók: P. Békés Gellért, 
Harmat Pál, Szőcs Géza, Kende Péter, 
Horváth Tamás, Török Sándor stb. Bő
vebb felvilágosítás és jelentkezés a 
SMIKK címén: Postfach 87, CH-8037 Zü
rich, Svájc.

1987. június 23-án. 58 éves korában el
hunyt Augsburgban. Temetése június 26- 
án volt a Westfriedhofban. — Nyugodja
nak békében!

Mannheim: Kcrcsztelés: Varga Ildikó 
Diana, dr. Varga András és felesége, szül. 
Miklós Ágota leánya, 1987. augusztus 2-án 
Mannheimben a keresztség szentségében 
részesült. Istenünk árassza gazdagon ke
gyelmét a kereszteltre és kedves szüleire, 
hogy az újjászületés szentségét az örök 
élet kezdetének tekintsék és az is legyen 
számukra.

München: A kcrcsztségbcn részesültek: 
Lcjko Adrienné Katalin, Lejko Sándor és 
Tolvay Adrienné Barbara kislánya, szüle
tett 1987. március 22-én, keresztelték jú
nius 17-én Münchenben. Éri Susannc, Éri 
Gábor József és Dudás Katalin kislánya, 
született 1986. szeptember 27-én, keresz
telték 1987. június 21-én, Münchenben. 
Rauch Thomas, Madarász Imre és Rauch 
Gabriella kisfia, született 1987. április 17- 
én, keresztelték június 28-án, München
ben. Csintalan Gregori, Csintalan Antal 
és Budai Erika kisfia, született 1986. de
cember 19-én, keresztelték 1987. július 18- 
án. Münchenben. Kovács Evelyn Nicole, 
Kovács Dénes és Török Beatrix 4. gyer
meke, született április 17-én, keresztelték 
július 26-án, Münchenben. Schilling Ta
más, Schilling Tamás és Ott Irén kisfiát 
április 5-én keresztelték Münchenben. Gál 
Attila Csaba, Gál Gyula és Gyöngyösi Ju
lianna fiát május 31-én keresztelték Mün
chenben. Raab Marié Christinc, Raab Gün- 
ter és Takács Krisztina kislánya, született 
június 30-án, keresztelték július 31-én 
Münchenben.

Egyházi házasságot kötöttek: Lejko Sán
dor és Tolvay Borbála egyházi esküvőt 
kötöttek június 17-én, Münchenben, a Da- 
menstift templomban. Melkó Kázmcr és 
Szamán Jolán Margit, július 18-án, Mün
chenben, a Damenstift templomban.

München: Halottaink: dr. v. Fellncr Co- 
loman, 91 éves korában, január 10-én meg
halt. Temetése január 15-én volt az Ost- 
friedhofban. Juhász István, 79 éves korá
ban, február 27-én Montpellier-ben meg
halt, gyászolja a Boór család München
ben. Viczcna János, 61 éves korában, május 
23-án hunyt el. A Waldfriedhofban temet
ték. Dr. Dormuth Johann Oberstudienrat, 
93 éves korában, június 7-én, München- 
Gautingban meghalt Temetése június 15- 
én volt a Gauting-i Waldfriedhofban. vitéz 
Darnóy Pál, június 13-án, hosszas beteg
ség után, 75 éves korában meghalt. Teme
tése június 26-án volt a Nordfriedhofban. 
Kraudy Lajosné, szül. Szabó Róza, 77 éves 
korában, Oberhachingban, augusztus 1-én 
elhunyt. Temetése augusztus 5-én, a Nord
friedhofban volt. dr. Erdélyi István film
rendező, 84 éves korában, augusztus 3-án 
hosszas betegség után meghalt. Augusztus 
7-én temették a Nordfriedhofban.

Stuttgart: A keresztség szentségében 
részesültek a szülők örömei: Sylvia Flori- 
na Rita, Dipl. Ing. Fityó László és neje, 
szül. Balogh Györgyi kisleánya, április 5- 
én és Thomas Martin, Forgosi Zoltán és 
neje, szül. Bajzik Emma kisfia, június 13- 
án, Esslingen-Zellben.

Az örök hazába költöztek: Briiutigam 
Franz, a böblingeni misék hűséges látoga
tója. Hermann Márton, 69 éves korában — 
a Schwábisch Gmünd-i misék látogatója. 
Katatics Ferenc, 59 éves korában, szintén a 
Schwábisch Gmünd-i misék hűséges láto
gatója. A gyászoló családdal együttérzünk 
és kérjük Urunkat, hogy örök nyugodal
mat adjon nekik.

Halálozás: Édesapám, Egyed Dénes, m. 
kir. re,p. százados, a recski haláltábor volt 
foglya, életének 76. évében rövid szenve
dés után, július 9-én Budapesten elhunyt. 
Tömböl Ildikó szül. Egyed.

SVÁJC
Bern: Halálozás: Augusztus 3-án temet

ték Moutier-ban Somogyi Gyulánét, szül. 
Indra Jolánt. 1902-ben született a ma 
Csehszlovákiához tartozó Herencsvölgy 
községben. Feketeerdő — ma Románia — 
községben ment térihez. 1947-ben vissza
költöztek gyermekeikkel Csehszlovákiába, 
Téplioébe. Az 1977-ben megözvegyült Jo
lán néni 1978-ban gyermekeihez költöz.ött 
Moutier-ba. A mélyen hívő, jóságos, imád- 
ságos. Mária tisztelő, mindennapi áldozó, 
vendégszerető, unokáiért élő néni, nagy 
öröm és vígasztalás volt a magyar szent
miséken és gyóntatások alkalmával. Pén
teki napokon soha semmit nem evett, de 
még egy korty vizet sem ivott az Úr Jé
zus szenvedésének tiszteletére. Isten ke
gyelme nem volt benne hiábavaló.

Basel: Halálozás: 1986. december 17-én 
elhunyt életének 81. évében, hosszú szen
vedés után özv. Sardagna Lászlónc, szül 
iglói Szontagh Auguszta. Nyugodjék a Jó 
Isten kegyelmében.

A keresztség szentségében Isten kegyel
mi gyermekei és az Anyaszentegyház tag
jai lettek: Lausanne-ban június 21-én, Za- 
ják Philippe, Z. Dezső és Anne első gyer
meke. _ vesancy-ban (FR), június 30-án, 
Grand-Dufay Mathias Marié Martin, G. D. 
Marc és Haáz Ilse 2. gyermeke. A boldog 
kedves szülőknek szívből gratulálunk és 
Isten kegyelmét kérjük számukra, hogy 
gyermekeiket az ö akarata szerint nevel

jék, és azok viszont növekedjenek korban, 
jóságban és kedvességben Isten és embe
rek előtt.

A házasság szentségét szolgáltatták ki 
egymásnak: Lausanne-ban május 16-án, 
Brandt Dominique és Kuún d'Osdola Gab
riella. Május 30-án, Arcoria Carmelo és 
Győré Brigitta. Június 20-án, Lengyel 
Gábor és Pollák Margit. — Polliez-Pitte- 
ben (VD) június 20-án. Wernuss Károly és 
Resin Nicole. — LauSanne - Puily-ben, 
augusztus 15-én, Rochat Philippe és Lend- 
vai Dominique Ilona Erzsébet. Mindany- 
nyiunk öröme és imádsága kíséri a boldog 
házaspárokat és szívből gratulálunk ne
kik. A jó Isten tartsa meg őket nagyon so
káig a kölcsönös türelemben, egyetértés

GYÉMANTMISE

Közi-Horváth József, pá
pai prelátus, július 3-én mondotta ju
bileumi miséjét pappá szentelésének 60. 
évfordulója ajkalmából, szűk baráti kör
ben. A gyémánt misén dr. Cserháti Fe
renc, a müncheni Magyar Katolikus 
Misszió plébánosa és dr. Frank Miklós, 
a Szajbad Európa Rádió szerkesztője

Olvasóink írják
/Íz „Életünk” 1987 július-augusztusi 

számában Prof. dr. Mehrle Tamás tollá
ból „Az eucharistiára vonatkozó hitbeli 
eltérések” című tanulmányához kívá
nok hozzászólni.

Kálvin János tanításában külön hang
súly van az Ige hirdetésén és annak 
gyakorlati élésén! Tehát a Szentlélek 
tüzesítő ereje hat az Úri szent-vacsorá
ban is! Fia csak „szimbólumnak” vesz- 
szük is eme szentséget, mint a „hereti- 
kus” protestánsok tanítják, és minthogy 
náluk csak „egyetemes papság” létezik, 
— Pál apostol felfogása szerint, — így 
a rk. egyházzal való kapcsolat nem le
hetséges.

A magyar protestánsok azonban más 
helyzetben vannak. Őket az uralkodó 
Habsburgok püspöki szervezetre kény
szerítették (egyetlen ilyen kálvinista 
egyház létezik), sőt Erdélyben nemes
séget kaptak lelkészeik. S mint állam
polgárai a Szent Koronának, a római, 
de független apostoli királyságot (a ko
ronát) mindig is elismerték. Korai Bib
lián látható a szentkorona! így kötelezte 
őket az államvallás, a római katolikus 
felfogás elismerésére. Pl. a „Pázmány 
Péter Tadomány egy etem” — egyetlen 
királyi-magyar címerrel és név
vel feljogosított intézményünk, ahol a 
protestánsok is tanulhattak, de avatá
suknál Máriára kellett letenniök a dok
tori esküt! Az államigazgatásban is 
résztvehettek, ítéleteiket is a Szent Ko
rona nevében hozták!

... Az „ökuménizmus” a felekezeti 
keresztyén béke korszakában ez pedig 
igen döntő tényezőnk lett: a fatimai je
lenések szerint is a „szakadásnak-schiz- 
mának” véget kellene vetni... A fele
kezeti Béke és a keresztyén egység az 
Isten kívánsága felénk: mi magya
rok is felelünk a világ és Isten előtt, 
hogy a fatimai üzenet szerint éljünk . ..

dr. Nagykállói Nagy Gyula
Solothurn, Svájc

NYELVI HAGYATÉKUNK
Megelégedéssel olvastam a „Turini 

lepel”-ről szóló állásfoglalásukat. Való 
igaz, hogy a magyar köztudatban a 
„Turini lepel” megnevezés vált foga
lommá . . . Szakszerűen és sokat foglal
kozom a helynevek keletkezésével, 
megfejtésével, illetve helyes használatá
val a magyar és nyugati nyelvek viszony
latában. Az abszolút tudományos állás
foglalással ellentétben, minden nemzet 
igyekszik a maga javára kifejleszteni 
bizonyos kötelező gyakorlatot. Miért ne 
tennénk ugyanezt mi magyarok is? . . . 
Mondjuk ki expressis verbis, hogy mind 

ben, áldozatos szeretetben, testi-lelki jó 
egészségben!

Az örök hazába költöztek: Lausanne- 
ban június 19-én, Tóth Sándor visszaadta 
lelkét Teremtöjének. Hosszú, súlyos beteg
ségét, mellyel a jó Isten megpróbálta, ne
hezen, de sok türelemmel és az isteni aka
ratban való megnyugvással viselte. A 
szentkenet szentségével megerősítve hagyta 
el e földi életet, 62 éves korában. — Július 
31-én németországi autóúton baleset kö
vetkeztében életét vesztette Soos László 
Renens-i (VD) lakos, 55 éves korában. A 
gyászoló hozzátartozóknak, főképpen az öz
vegyeknek a jó Isten lelki erejét és meg
nyugvását kívánjuk, miként azt már a te
metési imáinkban kértük.

koncelebráltak. A magyar keresztény 
szociális megújulás 84 éves nesztora 
meggyengült egészsége mellett változat
lanul folytatja értékes publicisztikai 
munkásságát. Jelenleg Magyarország 
1943-ben elhunyt bíboros-prímása, Se- 
rédi Jusztinián életrajzán dolgozik Mün
chen közelében, az egyházmegye egyik 
Karitász-otthonának lelkészeként.

a belföldi, mind a külföldi — magya
rosított vagy ha úgy tetszik átírt, 
„transliteratió”-s — földrajzi névanya
gunk nemzeti kincsünk, amit óva kell 
őriznünk és jövő nemzedékeinknek át
adni. Ilyen értelemben is köszönöm, 
hogy megvédték egyik nyelvi hagyaté
kunkat. Dr. Dabas Dezső

Deux-Montagnes, Québec, Canada

EGY MONDATBAN
• II. János Pál pápa táviratban üd
vözölte Prága érsekét, Frantisek Toma- 
sek bíborost pappászentelése 65. év
fordulója alkalmából és apostoli áldá
sát küldte a 88 éves főpásztornak.
• Nyugat-Németországban a fegyve
res katonai szolgálatot megtagadóknak 
több mint 50 %-a protestáns és csak 
41,2 %-a katolikus. Az NSZK lakossá
gának 43 %-a katolikus és 41 %-a pro
testáns.
• A Castelgandolfo-i vatikáni csillag
vizsgáló szeptember 21-e és 26-a között 
„Isten és a természet megismerése — 
fizika, filozófia, teológia” címmel nem
zetközi tanulmányi szimpóziont rendez 
annak emlékére, hogy 300 évvel ezelőtt 
jelent meg Newton alapvető munkája, 
melyben a nehézségi erőre vonatkozó té
telét kifejtette.
• A 17. Nemzetközi Mária Kong
resszust szeptember 17—20 között ren
dezik meg a nyugat-németországi Ke- 
velaer híres Máriá-kegyhelyén.
• A „Kirchen in Nőt / Ostpriester- 
hilfe” nevű segélyszervezet fennállásá
nak 40. évfordulóján, június 21-én, az 
ünnepi szentmisét és szentbeszédet az 
alapító, most 74 éves holland premont
rei szerzetes, Werenfried van Straaten 
(„Speckpater”) tartotta a nyugat-német
országi Mariastein kegyhelyen.
• Az Egyesült Államok katolikus 
püspökeinek közbenjárására, Kuba haj
landónak mutatkozik 348 politikai fog
lyot szabadlábra helyezni, és számukra 
a kivándorlást az Egyesült Államokba 
lehetővé tenni.
• Győrben, a Kun Béla lakótelep új 
templomát, illetve impozáns egyházi 
épületegyüttesét pünkösd vigíliáján, jú
nius 6-án, több mint 20 ezer hívő je
lenlétében szentelte fel Paskai László 
esztergomi érsek.
• Március 28-a óta a Magyar Rádió 
3. műsorának hivatalos neve: „Bartók 
Rádió, Budapest”.

A „Riport az örök életről" c. sorozatunk 
folytatását anyagtorlódás miatt a követ
kező számban közöljük.



1987 szeptemberÉLETÜNK8

• BIBLIA KÉPESKÖNYV. Az újvi
déki (Növi Sad) AGAPE kiadó gyerme
keknek szánt kifestőkönyv-sorozatabol 
az első három füzet megjelent: Kepek 
Jézus életéből; Jézus és a gyarmekek; 
valamint Jézus példabeszédei. Egy-egy 
füzet ára 300 dinár (kb. DM). Meg
rendelhető: AGAPE, YU-21000 Növi 
Sad, Cara Dusana 4.

ÉS LÁMPÁST ADOTT KEZEMBE 
AZ ÚR. B. S. Aldrich világhírű műve 
Ruzitska Mária fordításában. A kato
likus családi élet nagy regénye. 234 ol
dal, ára 70.— Ft. (A nagysikerű könyv 
először 1928-ban jelent meg magyar 
nyelven.)

HIRDETÉSEK
Fiatal család két kicsi gyermekkel, ma

gyarul beszélő személyt keres háztartásába, 
Frankfurtba, kb. heti 30—40 órára. „Gye
rekszerető" jeligére a kiadóba.

Fajos Ottó: MEGKÖVESEDT .V. (1984) 
és ÁTTETSZŐ FÉNY (1986) című verses 
kötetei kaphatók az Életünk kiadóhiva
talában, kötetenként 21.— DM árban.

MAGYAR HENTESÁRU !
Jóminőségű árúinkat mindenhol ismerik!

RENDELJEN ÖN IS ! HAZAI IZEK !
1
1
1
1

kg 
kg 
kg 
kg

16 —
15.—
18.—
20.— 

el barátainak !
1 kg 

szalámi
1 kg
1 kg

Friss töpörtyű
Friss kolbász
Füstölt kolbász
Száraz kolbász

Ha elégedett, mondja
Őrig. Pick-szalámi
Őrig. “Szegedi" paprikás
Finom “Debreceni"
Paprikás “Puszta" szalámi
Krakaui- paprikával v. nélküle 1 kg 
Fokhagymás sonkaszalámi 1 kg 
Sonkaszalámi Pol. Árt. 90 % sovány 
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg

32.—
32.—
18.—
18.—
12.—
18.—
22.—
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

g • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE • g 
§ Hirdetéseket csak a hirdetési díj Sf. 
ás befizetése után tudunk közölni ! S
ÍHIHMMWUlMllWUm^

„TÉTÉNY" Ungarische SpezialltSten
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
Debrői Hárslevelű 6,80
Badacsonyi Kéknyelű 7,20
Badacsonyi Szürkebarát 7,30
Soproni Késfrankos 6,80
Villányi Burgundi 7,30
Hajósi Cabernet 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
Császárkorié 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 ’/i kg 3,60
Nagykockatészta '/« kg 3,50
Paprika káposztával 0,7 lit 4,90
Hegyes eröspaprika 4,90
Hegyes csípőspaprika 4,90
Disznósajt kg 12,50
Véres-, májashurka 
Gulyáskrém tubusban

kg 13,—
1,80

— Üvegárut is szállítunk —

■ Lada
■ Lada
! Lada
■ Lada
■ el„.i

Münchenben élő, 30 éves, csinos értel- 
ségi nő házastársat keres. „Valentin" jel
igére a kiadóba.

Münchenben élő, 38 éves, magyar nő. 10 
éves kisfiával házastársat keres. „Szeretet- 
ben együtt" jeligére a kiadóba.

Fogtechnikus, 43 éves, 160 cm, 7 éves 
kislányával keres: németül beszélő, jószí
vű, gyermekszerető, házias hölgyet 41 éves 
korig, ki anya helyett, anya lenne. „Re
mélünk" jeligére a kiadóba.

31 éves, 175 cm magas, diplomás lány 
megismerkedne család- és gyermekszerető, 
intelligens, vallásos fiatalemberrel házas
ság céljából. Bálint Éva, Nyíregyháza, Le
nin tér 3, H-4400.

Magyarországon elő, 24 éves kántorfiú 
keresi vallásos, Németországban, vagy 
Ausztriában élő lány ismeretségét szent
ségi házasság céljából. „Ilit, remény, sze
retet" jeligére a kiadóba.

Kedves, csinos, 60 éves özvegy! Ha csak 
ismeretséget keres? Ügymond az élet ap
róbb örömeit!? Szívesen leveleznék Ma
gával! Válaszokat ,.Hűség" jeligére kérek.

Újonnan jött, megbízható, családias ma
gyar asszony házimunkára ajánlkozik Ta
karítás, főzés, gyermekgondozás. Grál: 
München és környéke lehetséges. „Varró
nő" jeligére a kiadóba.

39 éves, elvált, gyermektelen, Steinbock 
gépésztechnikus keres korban hozzáillő 
élettársat. „Kölcsönös szeretet" jeligére a 
kiadóba.

Idős rokonát öregekházában, vagy ott
hon, rendszeresen látogatja, dolgait elin
tézi Budapesten, vagy környékén volt an
golkisasszony növendék. ® (07 21) 3 28 33, 
Karlsruhe, Karl-Höffmann Str. 5, M. Zse- 
náty.

Törvényesen védett, afrikai rózsafából 
készült, 15 új ezüst billentyűs tárogató a 
legjobb ajánlónak eladó. Smecz Kálmán, 
Karthauserstr. 24, 5300 Bonni.
~m = m = lil = lll = lll = lll = lll

= B É I, Y E G G Y ü .1 T ö K ! =
•• Minden magyar bélyegét * 1

hiányjegyzék alapján szállítunk! ~
— Kérje ajánlatunkat! — T

Specialitások: Levelek - Ritkaságok <_•
- Zeppelinrepülések - Tévnyomatok
- Különlegességek állandó vétele és Ti

eladása. ■■
Kérje díjtalan készletjegyzékünket, X 
Postacím: TÁL AG Abt.. Philatelie SS
Postfach 631. CII-9001 St. Gálién „

II

II

II

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 dér Herrenwiese 92 
6000 Frankfurt 71 (gf (0 69) 35 84 46

VIDEÓ - FÉNYKÉPEZŐGÉPEK 
FOTOMUNKÁK - PASSFOTO

FOTO DOBOS
Rindermarkt 16

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

*** IKKA AJÁNDÉKSZOLGÁLAT ***
A

1200
1300
1300
1500

■ Skoda 105
■ Skoda 120

vámmentes
DM

5.430.—
6.000.—
6.500.—
6.880.—

GÉPKOCSIK ÚJ ARAI:

4.590.—
4.900.—
6.500.—
5.930.—

DIÓSZEGIÉT TIBOR, hites tolmács és 
fordító, magyar-német, és ncmet-magvar. 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerstr. 249, 
pj-4040 Neuss. Telefon: (021 01) 54 13 17.

Dr. Gosztonyi Péter:
MAGYARORSZÁG

A II. VILÁGHÁBORÚBAN, I., II., III.
A három kötet együtt 100.— DM. Megren
delhető: HERP 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 della Coneiliatione 44, 
I - 00193 ROMA.

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek 
Mindszenty József: Napi jegyzetek, 

480 o„ vászonk. DM 32.— 8 15.— 
Mindszenty József: Hirdettem az Igét 

(1944—4975). — 300 oldal, vászon
kötésben DM 20.— $ 10.—

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

Közi Horváth József: Mindszenty 
bíboros, zsebkiadás DM 6.— 8 4.— 

Az irodalom világa. Irodalomelméleti 
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben DM 20.— 8 10.—

Szamosi József: Máriacelli emlék
könyv, képes kalauz 48 képpel, eb
ből 32 színes DM 12.— 8 6.—- 

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az „ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál 
Obcrföhringer Str. 49

D-8000 München 81, IV. Gcrmany

HAZAI HENTESÁRU DM
1 kg Kolbász, füstölt, száraz 18.—
1 kg Kolbász, frissen füstölt 16 —
1 kg Vereshurka rizsával 12 —
1 kg Májashurka rizsával 12 —
1 kg Disznósajt 14.80
1 kg Tokaszalonna 10.89
1 kg Húsos vastagszalonna 14.—
1 kg Tepertő 16.—
1 kg Füstölt borda 12 —
1 kg Füstölt sonka 24.—

A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes. 

Külföldre nem szállítunk !
MICHAEL TAUBEL, Metzgermeister 

Pcter Rosegger Str. 3, 6710 Frankcnthal/Pf.
Telefon: (062 33) 6 26 93

A R T 
DÉMÉNAGEMENTS S. A. 

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

költözködés, bú torraktározás, 
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 Déménagements S. A.

2 rte du Grand Lancy 
CII-1211 Génévé 26

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

58 rte de Vervier 
CH - 1227 Carouge, GE 

Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után

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

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

antológia, 336 old. US SJ 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.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

Obcrföhringer Str. 49. 
D-8000 München 81 

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

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

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

Rcdaktion und Herausgeber: 
dic Ungarische Oberseelsorge, 

Oberföhringer Str. 40 
’ 8000 München 81,

Telefon: (Ü 89) 98 26 37 - 38. 
Chci’redakteur: I‘. János Szőke. 

Verantw. Redalrtcur: 
Ottó Fejős.

8 Abonncment: DM 20.— pro Jahr und
I na.eh Übereee mii Luftpost DM 30—

ELŐFIZETÉS:
j Az Életünket a helyi magyar lelké- 
j 'szék terjesztik, ők küldik szét és ná

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

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. 

Postscheckkonto Műn :hen: 
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Katii, Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto 

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

Kath. Ung. Seelsorge „Életünk". 
Erschcint limai im Jahr.

I Druck: Danubia Druckerei GmbH, 
j Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

Beilagenhinweis: zu dicsér Auflage liegt 
ein RUNDSCHREIBEN bei. - - A kiad
ványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK
FIGYELMÉBE!

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

HIRDESSEN AZ fii,ETÜNKBEN !
Hirdetési díjak 1986. november 1-től: 

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

DM 10.— 
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásután háromszoros hirdetés esetén 
10 ”/o kedvezmény.
Egymásután hatszoros hirdetés esetén 
20 »/» kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 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: 
hétfőtői-péntekig, 10.00—15.00 óra között. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ez- 
időben érdeklődjenek te1 Toiion.

SZERKESZTŐ! ÜZENETEK
Náday Kálmán — az. AIDS cikkhez írt 

hozzászólását köszönjük, továbbítottuk a
cikk fordítójához. Fontosnak tartom leve
léből a francia püspöki kar állásfoglalását 
nyilvánosságra hozni: „Az AIDS nem Is
ten csapása, hanem kihívás, amely ellen 
tenni kell valamit!"

Tárcsái Júlia, St. Gálién: Kedves sorait 
és a felajánlott verseket köszönjük. A he
tente érkező versek nagy száma miatt csu
pán elhunyt, klasszikus költőktől közlünk 
művet. Minden leközölt versre húsz sér
tődés következne, akiktől nem hoztunk 
semmit.
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A VALLÁSOS KÖNYV SEGÍT AZ ÉLET ÉRTELMÉNEK MEGTALÁLÁSÁBAN ! 2 
VEGYE IGÉNYBE A KATOLIKUS MAGYAR SAJTÓ 
— NÉMET RÖVIDÍTÉSSEL — KUPA — JÓKÖNYV

Katolikus Szemle, Mérleg. Szolgálat. Teológia, Vigilia ingyenes mutatványszámai ! ” 

könyv- és sajtókiadványt: Bibliákat, énekes- és imakönyve,két, hitiankönyveket, “ 
íi

DM
3 060.—
3.440.—
4.510.—
4.640.—
4.880.—
5.290.—
5.320.—
5.890.—
Forint

Trabant Special
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

II MUNKAKÖZÖSSÉG 
SZOLGÁLATÁT!! !

INTERNAT IONALE REPRASENTANZ

GENERÁL
AGENTUR

S
S
Combi
L
L
L

■ Zastava 1100 GTL
■ Dacia 1310 TLX

PÉNZÁTUTALÁSOK JELENLEGI
„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 7712 

Telex: 4 18026 rcisc-d

I

il

Részletes árjegyzékünk tartalmazza az összes kapható hazai és külföldi katolikus 

lelki olvasmányokat, hittudományi és filozófiai könyveket, életrajzokat, szépiro
dalmi műveket és folyóiratokat. — Néhány újdonság készletünkből:

BIBLIA, Ö- és Újszövetségi Szentírás, 1987-es kiadás 
BULST: A torinói lepel és a mai tudomány 
GAGERN: A házastársi szeretet-szövetség 
GYÜRKI: Szentföldi útitárs (Kitűnő útikönyv) 
HARMATH: Mi történik Medj ugorj óban?
KIPPLEY: A természetes családtervezés művészete
MELLO: Test és lélek imája
NÉGRE: Neked táncolok, Uram (Francia táncosnő vallomása)

.. Kérje árjegyzékünket ! Postán is szállítunk !
Címünk: KUPA, Distelfinkweg 21, D-8000 München 60 ‘5’
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