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P. SZŐKE JÁNOS SDB.: VASÁRNAPI GONDOLATOK

A II. világháború alatt két testvérbá
tyám teljesített katonai szolgálatot. Féltő 
szeretettel imádkoztam értük, naponta 
többször, hogy jó egészségben térhes
senek haza a családi kör melegébe. A 
testvéri szeretet ilyen formája nem is 
volt megeről'ető. Abban az időben, mint 
szerzetesjelöitot, az ima szépségére, sze- 
retetére és erejére tanítottak. Amikor 
aggasztó hírek jöttek a harctérről, az 
imádság annál buzgóbb lett. A Szent
este minden esztendőben rövid megnyug
vást hozott: általános volt akkor a szo
kás, hogy Jézus születésnapján a fegy
verek hallgattak. A jászolban fekvő Gyer
mek volt a béke első erőszaknélküii k:- 
rálya: ..Békesség a földön a jóakaraté 
embereknek".

Isten tervében a mosolygó gyermek
nek és a gyenge fegyverzetű hősnek min
dég rendkívüli feladata volt. így Dávid
nak. a pásztorfiúnak is. Gúny és nevetség 
tárgya lett amikor parittyával és bottal 
ment az állig felfegyverzett Góliát ellen. 
..Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz 
rám?" (1 Sám 17,43) Mi okoskodó és 
számító emberek megszoktuk, hogy Is
ten cselekvésmódját komoly és fenséges

BOLDOG 
KARÁCSONYT 

ÉS BÉKÉS 
ÚJ ESZTENDŐT 

kíván olvasóinak 
AZ ÉLETÜNK !

légkörben szemléljük. Mégis. Isten a bűn
be süllyedt világ megmentésére nem fel
fegyverzett hadsereggel, hanem jászol
ban fekvő gyermekként indult el.

Erről ír a nemzetek apostola is: „Mi
vel a világ a maga bölcsességében nem 
ismerte fel Istent isteni bölcsességében, 
úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak 
látszó igehirdetéssel (síró gyermek, já
szol és kereszt) üdvözítse a hívőket." 
(1 Kor 1,21) Isten tervében ez a cselek
vési mód nem egy rögtönzött fordulat, 
hanem komoly megfontolás. Az Üdvözítő 
várását hirdető zsoltárban így olvasunk 
erről:
„Micrt háborognak a nemzetek? 
A népek miért kovácsolnak hiú terveket? 
A föld királyai fölkelnek, nagyjai 

összeesküsznek 
az Úr ellen és Fölkentje ellen.
Aki az égben lakik az mosolyog rajtuk, 
kineveti őket az Úr.” (Zsolt 2,1 4)

A válasz, amelyet a Gyermek ad meg, 
egészen világos:

„Az Úr végzését hirdetem; ö így szólt 
hozzám: A Fiam vagy, ma adtam neked 
életet.” (Zsolt 2,7)

Magyar történelmünkben is találunk 
ilyen erőszaknélküli eseményeket. Első 
királyunk - halálának 950. évfordulóját 
jövőre ünnepeljük — Szent István király 
orgyilkosát nem fegyveres katonák tették 
ártalmatlanná, hanem az álmában mon
dott fohász: „Ha Isten velem, ki elle-

Béke és szeretet
nem?" Imre királyunk életét (1196-1204) 
testvéröccsével, Andrással, folytatott tor
zsalkodás keserítette meg. Amikor a hűt
len testvér a békülési szándékot elutasí
totta, döntő ütközetre készültek. A csa
tára felállt seregek szemeláttára Imre 
nem fegyverrel, hanem a királyi jelvé
nyekkel kezében átmegy András tábo
rába és letartóztatja a lázadót.

Egyházunkért, lelkűnkért és nemze
tünkért való aggódásunkban: Az otthon 
és a határon kívül élőkért, álljunk be a 
szent magyarok sorába és szemléljük

JÉZUS SZÜLETÉSE
Federico Barocci (1526 k. — 1612) festménye 

a milánói Palazzo deli’ Ambrosiana-ban

Szép violácska*
Szép violácska, kedves rózsáé ska, 
Szerelmes kisded, szép Jézuska, 
Ki most születtél, emberré lettél, 
Minékünk örömet szerzettéi.

Kérünk, vigasztald népünket, 
Térítsd magadhoz lelkünket, 
Igazítsd szívedhez szívünket. 

Áldott teremtőm, szent Üdvözítőm, 
Ó drága kisded, szép Jézusom, 
Nincs e világon, ki befogadjon, 
Szűz ágon virágzott Krisztusom.

Jöjj el lelkemnek ölébe, 
Zárkózz el szívem mélyébe, 
Szép kisded, szerelmes Jézusom.

* Kájoni János: „Cantionale Catholicum - Régi és új, deák és magyar ájtatos egy
házi énekek" című énekgyüjteményéböl. Az énekeskönyv a csáksomlyói ferences 
nyomdában készült 1676-ban.

a mosolygó és síró gyermeket. Tekin
tetünkben legyen ott a kérdés: Világo
sodjon ki a mi életünk is, mint a kará
csonyfáké. Amíg a Kárpátok tetején, a 
Bakony és a Hargita oldalán állnak, sö
tét, titokzatos homály ül alattuk. Télen, 
amikor havazik, akkor világos lesz a fe
nyőerdő és égi fények járnak a lehajló 
ágak zuzmarás zöldje között. Szűnjön 
meg a mi lelkűnkben is az önzés, a gyű
lölet, a fájdalom, a bizonytalanság és a 
gond. Költözzön be helyébe a béke és a 
szeretet: erőszak nélkül.

Jászolban látlak, szívemben várlak 
Ó drága kisded, szép Jézusom. 
Fogadd el szívem, szeretlek híven, 
Szűz ágon virágzott Krisztusom!

Jászlad szénája, szalmája 
Szívem jó meleg tanyája, 

V Szép kisded, szerelmes Jézusom.

ADVENT 3. VASÁRNAPJÁRA
(december 13)

„ . . . föllépett egy ember: Isten küld
te, János volt a neve”. (Jn 1,6)

Az ember általában saját érdekében 
lép fel. Munkakeresés, kereskedés, mű
vészi, vagy közéleti „fellépések” helye
sek és legálisak. Ha rizikóval jár is, ez 
kalkulálható. Nem kalkulálható az Is
ten küldetésében való fellépés. Ezenfelül 
misztikum veszi körül, mint magát az 
Istent.

Isten küldetését elfogadni sem a leg
egyszerűbb dolog. Ha a megbízott ember 
Istenben nem is kételkedik, magában — 
manapság különösen — inkább.

János — a későbbi keresztelő szent 
— nem kételkedett, hanem ment és fel
lépett. S mi a magunk területén?

ADVENT 4. VASÁRNAPJÁRA
(december 20)

„Isten elküldte Gábor (fő)angyalt Ga- 
lilea Názáret nevű városába egy szűz- 
höz — Máriához, aki jegyese volt Jó
zsefnek (Dávid családjából)”. (Lk 1,26)

Isten, vagy küldötte, a főangyal, fon
tos dolgoknál megjelenik. Nem 
hagy kétséget afelől, hogy Főle szárma
zik a küldetés. Azt is világosan, félre 
nem érthetően megmondja, mit akar.

A főrangú küldött tudatja Máriával 
kiválasztottságát. Mária, e percben alig 
sejti, hogy Isten új fejezetet nyit az em
beriség életében. Ha Isten lapoz — ne
künk olvasnunk kell.. .

Mária a fennálló — legszigorúbb — 
emberi kötöttség, a jegyesség érvényes
sége ellenére vállalja az Istennel való 
együttműködést. Mi — általában — vál
laljuk, ami számunkra kellemes és szé
pet, vagy pénzt ígér.

KARÁCSONY - ÉJFÉLI MISE 
(december 24)

„... Mária világra hozta gyerme
két . . . pólyába takarta és jászolba fek
tette, mivel nem kaptak helyet a szál
láson”. (Lk 2,7)

Az Isten megérkezett a világba. Szá
munkra óriási jelentőségű esemény: Is
ten valóságban eljött hozzánk. 
Nem vagyunk egyedül, csak akkor, ha 
visszautasítjuk, eltaszítjuk Öt.

Mária gondoskodik a gyermekről: 
pólyába takarja és jászolba fekteti — 
eteti és megtesz mindent, ami szükséges.

Pontosan ugyanúgy, ahogy rólunk 
gondoskodik az Isten. — Ha észrevesz- 
szük.

Nem kaptak helyet a szálláson — em
beri szálláson nincs helye Istennek. Ez 
máig is alig változott.

Mindennek ellenére isteni melegével 
eljött a Gyermek. Hozzánk! A mienk!

(Folytatás a 2. oldalon)
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Egyház
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK 

A SZOVJETUNIÓBAN
Az osztrák katolikus hírügynökség, a 

„Kathpress", arról ad hírt, hogy az utób
bi időben a szovjet tömegtájékoztatási 
eszközök egyre gyakrabban közölnek az 
egyházakkal, illetve vallási közösségek
kel kapcsolatos adatokat. A moszkvai 
rádió egy 1981-es adásában még 1.035 
katolikus egyházközség létezéséről tu
dott. Tavaly májusban a központi szovjet 
televízióban egy szociológus arról szá
molt be, hogy egy év leforgása alatt 40 
új katolikus egyházközség kezdte meg 
működését. Az „Ukrajina" című társada
lompolitikai folyóirat nemrég azt közöl
te, hogy a bejegyzett római katolikus 
egyházközségek száma 1.120. Ez azt je
lenti, hogy a legutóbbi időben 45 új ka
tolikus közösség alakult a Szovjetunió 
területén, a balti köztársaságokon kívül. 
A Baltikum egyházszervezete a hivatalos 
egyházi sematizmus szerint többé kevés
bé állandó: Litvániában 630 római kato
likus plébániát tartanak nyílván, Lettor
szágban 135-öt és Észtországban egyet. 
Megjegyzendő: a Szovjetunióban csupán 
a balti államokban működik katolikus 
hierarchia.

SZEKTÁK BURJÁNZÁSA
Bécsben az „új vallásossággal" foglal

kozó, még a nyár elején tartott ökume
nikus konferencián a nyugat-német evan
gélikus egyház szekta-szakértője, Fried- 
rich Wilhelm Haack, figyelemre méltó elő
adást tartott a szekták és fedőszerveze
teik elburjánzásáról. Riasztó képet fes
tett arról a jelenségről, hogy a német 
nyelvterületen igen nagy méretű a szek
ták növekedése, egyre áttekinthetetle
nebb a szekták és fedöszervezeteik szá
ma. Szerinte Európa „új vallási korszak 
felé halad", amelyet az okkultizmus, a 
spiritizmus, sőt a satanizmus jellemez s 
amelynek a keresztény világképhez már 
semmi köze. Valójában olyan vallási prak-

Gyökér adja fáját, 
fája adja ágát, 
ága adja bimbaját, 
bimbó adja virágát, 
virág adja almáját, 
köszöntsük a Boldogságos

Szűz Máriát
Dunántúli pásztorköszöntő

Segítsetek!
Kedves Magyar Testvérek !
Mint minden évben (1973 óta), az idén 

is megkérem honfitársaimat, segítsenek 
karácsonyra az Olaszországban mene
külttáborokban élő testvéreinken. Hely
zetük mindig súlyosabbá válik: a kiván
dorlás egyre nehezebb, hisz a munka
nélküliség világméretű növekedése mi
att a legtöbb ország védekezik az új 
munkakeresők beáramlásától, [gy a tá
borokban is hosszabb lett az átfutási idő.

Bízom abban, hogy jótevőink a jövő
ben sem hagynak cserben minket. Jelek 
szerint a magyarországi helyzet romlása 
miatt a menekültek száma emelkedni 
fog, így több segítségre lesz szükség. A 
Betlehemi Kisded hálálja meg nagylel
kűségüket!

Tavasszal az újságokban közzétesszük 
az adakozók nevét a küldött összeggel 
együtt. Az adományokat továbbra is küld
jük az alábbi címre: COMITATO CATO- 
LICO UNGHERESE, Via della Conzilia- 
zione 44, 1-00193 Roma.

Minden kedves jótevőnknek máris szív
ből kívánok nagyon boldog karácsonyt 
és békés újévet.

P. Salamon Z. László OFMCap. 
magyar lelkipásztor

és világ
tikák különböző formáiról van szó, ame
lyek csak a felületen vallási jellegűek, 
de nincs közük a „vallás" közkeletű és 
pozitív fogalmához. A vallás ebben az új 
hullámban „nem kenyérszelésre való kés 
többé, hanem gyilkos szerszám". —

Néhány évvel ezelőtt még rangsorolni 
lehetett a szektákat, csoportosítani ő- 
ket és listát készíteni róluk. Ma azonban 
különféle fedőszervezetek kerültek elő
térbe s ezek nem árulják el mivoltukat, 
igazi céljukat. Ártatlannak látszó hirde
tések jelennek meg „kreatív hétvégekre", 
menedzser-tanfolyamokra vagy politikai 
diszkussziókra híva az érdeklődőket. A 
hiszékenyek nem is sejtik, hogy ezek mö
gött szekták bújnak meg. Gyakran már 
visszaút sincs a kelepcéből.

A szekták „apostolai" leginkább tuda
tos félretájékoztatással és céljukat ken
dőző taktikával dolgoznak. Újabban vi
szont már nem is annyira a fiatalok kö
réből csatlakoznak a szektákhoz, mint 
még tíz évvel ezelőtt, hanem egyre több 
30—50 éves követőjük akad, a tehetősebb 
rétegekből is

A lélektani okok egyike sokaknál a 
létbizonytalanság, amelyben a szekták 
vonzóereje hatékonyabbá válik, továbbá 
az, hogy az emberek jelentős része egy
re kevésbé képes életcélt állítani maga 
elé, az élet értelmét megfogalmazni. Fon
tos tehát, hogy a keresztény egyházak fo
kozott éberséggel, tájékoztatással küzd
jenek ez aggasztó jelenségek ellen, mert 
sokan éppen tájékozatlanságuk áldozata
ként kerülnek a szekták szövevényes há
lójába. (M. K.)

VALLÁSI MEGÚJHODÁS 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN (?) 

— Egy marxista elemzés —
Figyelemreméltóan megnőtt Csehszlo

vákiában a vallás iránti érdeklődés, álla
pítja meg Erika Kadlecova marxista szo
ciológus, a cseh Állami Egyházügyi Hi
vatal egykori vezetője. A közelmúltban 
ismertté vált tanulmánya, mely „Megélén
kült érdeklődés a vallás iránt Csehszlo
vákiában" cimet viseli; hivatalosan nem 
engedélyezték, így szamizdatként látott 
napvilágot, több ezer példányban adják 
kézröl-kézre. A professzornö, aki a hat
vanas években a Cseh Tudományos Aka
démia „Tudományos Ateizmus" osztályá
nak volt vezetője, a prágai tavasz letö
rése során elveszítette állását.

Tanulmányából vesszük az alábbiakat:
A keresztény egyházak a szerző sze

rint már nem azonosíthatók azzal a kép
pel, amelyet a marxista valláskritika fest 
róluk: az egyház mint feudális elem, pa
rancsokkal és szankciókkal irányító szer
vezet, dogmák képviselője, amely a tu
domány haladását fékezi. Ez a kép nem 
felel meg a mai valóságnak. A keresz
tény tanból származó erkölcsiség a tár
sadalomban mind elméletileg, mind gya
korlatilag jelen van, s az Egyház maga a 
„türelem helye" lett, ahol az emberek 
„a hívők közösségében segítségre és 
barátokra" lelnek.

A változás a szerző szerint XXIII. Já
nos pápa fellépésével kezdődött meg: 
az ö pápasága alatt újult meg az egy
ház társadalmi szerepvállalása. Az egy
ház szót emel az elnyomottak védelmé
ben, az igazságtalan társadalmi viszo
nyokat kritizálja és a megbékélés sió
szólójává vált. „Az egyháznak nincs sa
ját politikai programja és semmilyen po
litikai szervezethez sem kötődik. Fenn
tartja magának azt a jogot, hogy a poli
tikát érintő erkölcsi kérdésekben véle
ményét nyilvánítsa. Az egyház jelenleg 
ideális szerepet tölt be" - állapítja meg 
a tanulmány. MET

Vasárnapi
(Folytatás az. első oldalról)

KARÁCSONY NAPJÁNAK ÜNNEPE
„Miután látták a pásztorok (a gyer

meket és anyját), elmondták, amit mar 
előbb megtudtak a Gyermekről”. (Lk 
2,17)

Nem csupán megtalálták, látták 
is a pásztorok a Megváltót. Saját sze
mükkel győződtek meg eljöveteléről. 
Boldogok, akik látnak. Meg inkább, a- 
kik hisznek.

Elmondták, amit hallottak az angyalok
tól. A látás, szemlélés, kegyelmi meg
győződés és lelki felmelegedés után meg
nyíltak a pásztorok ajkai. Istennek tit
kai csordultak ki rajtuk. Mária és Jó
zsef álmélkodva fogadták.

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
(december 27)

„. . . szülei fölvitték Jézust Jeruzsá
lembe, hogy bemutassák az Úrnak. Így 
írta elő az Úr törvénye: »Minden első
szülött fiút az Úrnak kell szentelni!«” 
(Lk 2,22)

Jézus szüleinek legfontosabb teendője: 
megtartani az Úr törvényeit. Milyen 
mélységes Isten-tisztelet és Isten-szeretet! 
És ma!

Együtt van a Szent Család. Nem az 
„önmegvalósításon”, meg „partnerségen” 
vagy válásán törik fejüket, hanem fej
törés nélkül valósítják meg Isten akara
tát. Súlyos fáradság és áldozatok árán. 
Egyszerűen megvalósítják.

ts PAX ROMANA ŐSZI TALÁLKOZÓJA 
INNSBRUCKBAN

Mint minden évben, úgy idén ősszel 
is Innsbruckban találkoztak a katolikus 
magyar értelmiségiek. Mintegy 36-an 
jöttek idegenből, és kb. ugyanennyien 
voltak helybeliek. A megbeszéléseken a 
központi téma a „felelősség” volt. Ok
tóber 30-án Prof. dr. Horváth Árpád 
(Luzern) a „Személyi, a kollektív és az 
univerzális felelősség” kérdéseit elemez
te. Másnap dr. Kunszt György, a Ma
gyar Tudományos Akadémia tagja be
szélt „A lakás és városépítkezéssel kap
csolatos felelősség” problémáiról. Mind
két előadást több hozzászólás és élénk 
eszmecsere követte. Bacsó Péter „A ta
nú” c. filmjének levetítése a hazai álla
potokat jellemző nagyfokú felelőtlensé
get mutatta be, időnként általános de
rültséget keltve.

„A gyermeknevelés, a haza, a kör
nyezetvédelem és az Egyház iránti fele
lősségről” a Burg Kastli gimnázium ta
nulói, hat diákfiú és diáklány tartott 
„kerekasztal-beszélgetést”.

Szombaton este az Innsbrucki Magyar 
Intézet, a Mindszenty Kollégiumban 
rendezett fogadásán a meleg baráti han
gulatban késő estig együtt maradt ven
dégsereg Elek László szakácsművésze
tének remekeit is élvezhette.

November 1-én DDr. Bánffy Eszter 
pszichológus a „felelősségre-nevelés” bo
nyolult kérdéseit világította meg igen 
szemléletesen. A befejező szentmisét dr. 
Ritter Márton gimnáziumi igazgató ce
lebrálta. „Istennek felelősséggel tarto
zunk és ezt nem lehet senkire átháríta
ni” — mondotta szentbeszédében.

A búcsúebéd keretében dr. Skultéty 
Csaba, a „Pax Romana” magyar elnöke 
ismertette a mozgalom terveit és beje
lentette, hogy a 30. Magyar Pax Roma
na kongresszust 1988 húsvétján tartják 
az ausztriai Wels-ben. A kongresszus té
mája: „Elvilágiasodás — elidegenedés”.

Msgr. dr. Gróh Béla

gondolatok
Abban az időben jelentett még vala

mit, a család elsőszülött fiát Istennek 
szentelni ■ ■ .

SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK 
ÜNNEPE 

(január 1)
„A Jézus nevet adták neki. így ne

vezte őt az angyal...” (Lk 2,21)

A Jézus név jelentése: „Isten a meg
mentő”, „Üdvözítő”, „Megváltó”. A 
névvel igyekeztek valakinek (vagy va
laminek) a lényegét kifejezni — vagy 
legalább egy lényeges tulajdonságát (l. 
az indiánoknál). Jézus lényege a meg
váltás.

Gábor főangyal nevezte őt így. Min
dene, tehát a neve is Istentől szárma
zik, Ö a meghatározó — nem az ember.

Ebben az evangéliumi részben Szűz 
Mária állandó kísérőként szerepel. Részt- 
vesz Jézus életében. Ez elég — elég nagy 
dolog számára, hogy rátegye életét, min
denét . . .

KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP 
(január 3)

„ .. . láttuk, hogy ő az Atya dicsősé
ges egyszülöttje, akit kegyelem és igaz
ság tölt el” (]n 1,14)

Az apostolok is látták (mint fen
tebb a pásztorok), hogy Jézus az Atya 
egyszülötte. Csodálatos dolog lehetett 
Őt látni, nap mint nap. Életében, halá
lában és feltámadásában — kirajzolód
tak rajta az Atya félreismerhetetlen vo
násai.

Kegyelem töltötte el Jézust. Mi is a 
kegyelem számunkra!

Jézust eltöltötte az igazság, az Atya 
igazsága. Bennünket milyen igazság tölt 
cl!

VÍZKERESZT
(január 6)

„ .. . Heródes uralkodása idején böl
csek jöttek napkeletről. Hol van az új
szülött Messiás-király! — kérdezték” 
(Mt 2,1)

Istent nem zavarja a földi uralkodók, 
kormányok, pártok, vallási szervezetek 
ténykedése. Annál inkább fordítva! Meg 
is tesznek mindent, hogy a „zavaró” is
teni működést kiiktassák . . .

Aki Jézust keresi — csillaggal vagy 
anélkül — az bölcs.

Időnként kérdezősködni kell, időn
ként fáradozni kell. Az emberi bölcses
ség kezdete, ha „megtaláltuk” Jézust.

ÉVKÖZI ELSŐ VASÁRNAP 
URUNK MEGKERESZTELÉSE 

(január 10)

„ . . . Keresztelő János azt hirdette. . . 
Én vízzel keresztelek, Ö majd Szentlé
lekkel keresztel titeket.” (Mk 1,8)

A vízben való alámerülés az akkori 
idők bűnbánati keresztsége volt. A „bű
nös ember” merült alá, a „megtisztult” 
emelkedett fel a tisztító vízből. Ma gyó
nás, azaz bűnbánat nélkül is bűntelen- 
nek érezzük magunkat. Jó nekünk . ..!

Keresztelő János hirdette Jézust, 
nem csupán beszélt, vagy mesélt róla. 
Mi pedig kit (vagy mit) hirdetünk!

A „Szentlélek keresztsége” tüzes ke- 
resztség. Sokan azonban félnek a tűztől 
és távoltartják magukat a Szentlélektől. 
Később csodálkoznak, hogy kihűlt a 
szívük-életük. Fejős Ottó
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GYERMEKEKNEK December ünnepei
Kedves Szülők!
Szívből gratulálok nektek, hogy a 

gyermekrovatot minden hónapban ked
vesen felolvassátok gyermekeiteknek.

Az ő örömük a ti örömötök is, hát 
még, ha megszeretik lassan a magyar 
nyelvet és jól érzik a magyar misén ma
gukat, mert megtanítottátok őket imád
kozni . .. Ne feledkezzetek meg az ád
venti koszorúról sem, kicsi énekléssel,

gyertyafénnyel és imádsággal előkészí
teni a gyermekeket karácsony szent ün
nepére. Ha a gyerekek ki is festik a ké
peket, még jobban örülnek — szívesen 
elmesélik nektek a történteket. A képek 
füzetbe való beragasztása évek múltán 
is kedves emlék marad!

Kedves Gyerekek!
Ti is szerettek várni? Mert én nagyon! 

Olyan remek az, mikor az ember tudja, 
hogy valami jó be fog következni és ar
ra készülni lehet, azt lehet várni!

Es decemberben különösen jó várni, 
hiszen a karácsonyt várjuk! Mert persze, 
Ti is várjátok! Es ez a várakozás nem 
közönséges várakozás, hanem készülni 
lehet — sőt kell is rá készülni!

Azt tudjátok, hogy mikor nagyon-na- 
gyon régen Ádámot és Évát, a mi ős- 
szüleinket az Úristen, — mert nem en
gedelmeskedtek Neki — kitiltotta az 
Édenből, ebből a csodálatosan szép kert
ből, ahol mindenük megvolt és ahol bé
kében és boldogságban élhettek volna, 
avval büntette őket, hogy nem éltek 
örökké sem ők, sem utódaik (ezért kell 
nekünk is és minden embernek egyszer 
meghalnia), azután meg keményen meg 
kell dolgoznia mindenkinek a minden
napiért. A legnagyobb büntetés pedig az 
volt, hogy halála után senki sem juthat 
el a Jóisten közelébe, hanem ott kell vá
rakoznia a „pokol tornácán”. (Hogy ez 
mi, ne kérdezzétek tőlem. Én sem tu
dom, más sem tudja. Azt jelenti, hogy 
nem a Jóisten mellett vagyunk.) De a 
Jóisten jó, nem zárja el végleg az em
berek elől a mennyországot, hanem meg
ígérte, hogy cl fogja küldeni a földre 
szent Fiát, aki sokat fog szenvedni, meg 
is fog halni az emberekért — és szenve
désével, halálával megnyitja előttünk a 
mennyországot.

És az emberek várakoztak, várakoz
tak, imádkoztak és kérték az Atyát, 
küldje el nekik Fiát, hogy végre vala- 

hára mindenki, aki meghalt és megér
demli, láthassa az Istent.

Főleg két ember volt, akik azt a fel
adatot kapták, hogy készítsék elő az 
Isten Fiának, Jézusnak útját itt a föl
dön. Az egyik sok századdal Jézus előtt 
élt, ő volt Izaiás próféta. Ha nagyon 
figyeltek a vasárnapi szentmiséken, a 
szentleckékben meghallhatjátok, hogyan 
intette az. embereket arra, hogy imád
kozzanak az Úr Jézus eljöveteléért, bán
ják a bűneiket és cselekedjenek jót, így 
várját őt.

A másik, akinek feladata volt Jézus 
eljövetelét előkészíteni, Keresztelő Szt. 
János volt, aki közvetlenül Jézus előtt 
született. Ö is bűnbánatot hirdetett, meg 
azt, hogy jót cselekedjünk, úgy várjuk 
Jézust. Az ő szavait a vasárnapi evan
géliumokban hallhatjátok, figyeljetek 
csak oda. A második kép keresztelő 
Szent Jánost ábrázolja.

És hosszú-hosszú évszázadok múlva 
meg is történt a nagy esemény: megszü
letett nekünk itt a földön a kis Jézus, 
hogy majd felnőve szenvedése és halála 
érdemeiért minden embert magához ölel
hessen a szerető Atya, a Jóisten.

Hát látjátok, ennek a hosszú várako
zásnak az emlékére üljük meg mi is az 
adventot és várjuk négy héten keresztül 
a kis Jézust — aki megnyitotta előt
tünk a mennyországot. Mert hogy Ö le
jött a földre, Isten létére olyan ember 
lett, mint mi — az nagyon nagy dolog. 
De hogy Ö szenvedett és meghalt azért, 
hogy nekünk nagyon jó dolgunk legyen 
a halálunk után, hogy mindig, örökké 
Istennel lehessünk —- ezért kell Öt még 
jobban szeretnünk!

Azt kérdezitek, hogyan készüljetek a 
kis Jézus születésére? Nos, Adám és Éva 
és velük mi is azért vesztették el a 
mennyországot, mert rosszak voltak. 
Ugye természetes, hogy mi meg avval 
várjuk a kis Jézust, hogy nagyon-nagyon 
jók leszünk?

Manapság talán már akad, aki megle
pődve olvassa, hogy az egyházi év nem 
januárral kezdődik, hanem december el
seje körül, pár nap ingadozással, az első 
ádventi vasárnappal. Az egyházi év litur
giájában szimbólikusan az emberiség 
bibliai üdvösségtörténetét éljük át újra. 
Így a karácsony előtti négy hét, az ád- 
vent, az emberiség Megváltóra várakozó, 
áhítozó idejét jelenti, amelyet régebben 
böjttel is megszenteltek a hívők. Az ád
venti várakozás igazi megszentelt jelle
gét a mindennapi hajnali mise, a „rora- 
te" adta meg. A hajnali misék hangulata 
a Messiás utáni sóvárgást fejezi ki, de 
bizakodást is áraszt: a természet der- 
medten alszik, de még karácsony előtt 
eléri a sötétség a legmélyebb pontot, 
hogy a legrövidebb nap után újra deren
geni kezdjen a természetben is az újjá
születés reménye.

Az egyházi év nagy mérföldkövei, a 
nagy ünnepek között sem feledkezünk 
meg égi pártfogóink a szentek, megün
nepléséről.

December elseje E I i g i u s ünnepe, 
aki a francia Noyon püspöke volt a 7. 
században. Patkolókovácsként kezdte, 
majd ötvös és ékszerész lett és a király 
tanácsadója. Ura halála után lett csak 
pap, majd püspök. Középkori tisztelete 
szerint beteg lovak orvosa, de pátrónusa 
lett az aranyműves céheknek is, a hazai 
misekönyvekben már a 15. században 
így szerepel. Buda, Besztercebánya, Kas
sa, Eperjes és még sok más város céh-

Amikor én akkora voltam, mint most 
ti vagytok, mindig szalmaszálat vagy vá
rosban hosszú keskeny papírcsíkokat 
gyűjtöttünk, hogy avval kibéleljük a kis 
Jézus kemény fajászolát és puha helyet 
készítsünk neki. De nem ám csak úgy 
gyűjtöttük a lehullott szalmát, vagy ne
kiálltunk felvagdalni egy ív papirost! 
Illetve persze, hogy nekiálltunk felvag- 
dalni — de a Jézuskára váró üres já
szolba csak akkor tehettünk bele egy 
papírcsíkot, ha valami jót tettünk. Ami
kor nagyon engedelmeskedtünk, vagy 
morgás nélkül megettük a jaj-de-nagyon- 
nem-szcrctem sárgarépafőzeléket, vagy 
visszahúztuk a kezünket, amikor meg 
akartuk húzni a testvérünk haját vagy 
oldalbaboxolni az iskolában vagy az 
óvodában pajtásunkat, vagy . . . vagy .. . 
De hát nem kell ezt nektek magyaráz
nom, tudjátok ti nagyon jól, mit nem 
szabad csinálni, vagy mikor vagytok 
jók! Azt is megtehetitek, hogy minden 
jótettre egy mezőt kiszíneztek a harma
dik képen s a képet szentestén a jászol 
mellé teltetitek.

És tudjátok, milyen nagyon nagy 
öröm az, amikor édesanya odateszi a ka
rácsonyfa alá a papírszalmával puhára 
bélelt jászolt és édesapa beleteszi a kis 
Jézus szobrát?

Persze, hogy ez csak egy szobor — de 
a kicsi Jézus Isten, aki mindent tud, 
mindent lát — és amikor vagy 2000 év
vel megszületett és a Szűzanya beletette 
a jászolba, a Kisjézus puhának érezte 
azt, mert tudta, hogy 2000 éven át sok
sok gyerek jócselekedeteivcl fogja azt 
puhára kibélelni. ..

Tudom, hogy mire ezt olvassátok, 
vagy elolvassa nestek édesapa vagy édes
anya, már megkezdődött az advent. Mi
vel késtünk a szalmagyűjtés elkezdésé
vel, annál szorgalmasabban kell ám 
gyűjtenetek a jócselekedet-szalmákat, 
bélelni puhára a jászolt!

Nagyon szép adventot és nagyon bol
dog, áldott karácsonyt kívánok Nektek 
és szüléiteknek!

Julika néni (Bécsből) 

pecsétjét az ö alakja díszíti. Nevének 
magyarított formája llige az írásos 
tanúságok szerint egy időben népszerű 
keresztnév volt.

Xavéri Ferenc ünnepe decem
ber 3. Loyolay Szent Ignác első követői 
közé tartozott és a nyugati keresztény
ség egyik legnagyobb misszionáriusát 
tiszteli benne. India és Japán apostolá
nak is szokták nevezni, életének nagyobb 
részét Ázsiában töltötte, Goa városában 
halt meg. Hazánkban Xavér tisztelete a 
barokk korban, a jezsuita renddel terjedt 
el; segítségét tengeri utazás, vagy pestis
járvány idején kérték különösen, de a jó 
halál védöszentjének is tekintik. A 18. 
századi jezsuita építkezések közül Xavér 
lett a pátrónusa Trencsén, Besztercebá
nya, Rozsnyó templomának és egész sor 
kápolnát is szenteltek a tiszteletére. Tisz
teletét a jezsuita iskoladrámák is ter
jesztették, ahogy diákkoráról Esterházy 
Pál nádor írja: ......  annak utána pedig
Szombatba (Nagyszombat) mentem. Ot
tan megint igen szép comoedia tartatott 
Szent Xavérius Ferencről, kinek képit én 
viseltem ..."

Ókeresztény vártanút ünnepelünk de
cember 4-én, Szent Borbálát. A 
középkortól kezdve a művészet is tanús
kodik nagy népszerűségéről, nyelvünk
ben is sok kedves változata él nevének. 
Alakja könyvvel, pálmaággal, toronnyal 
jelenik meg a gótikus szárnyasoltárokon. 
Iparoscéhek sokszor választották védő
szentjüknek, még a barokk korban is. A 
hit a hirtelen halál ellen is Borbálánál 
keres védelmet, Így lett belőle a tüzérek 
védöszentje. Magyarország több vidékén 
Szent Borbála napján cseresznyefaágat 
nyesnek és vízbe téve várják, hogy ka
rácsonyra kivirágozzék.

Sok kisgyermek által még ma is izga
lommal várt nap december 6-a, Szent 
Miklós, vagy népszerűbben Mikulás 
napja. A történelmi Szent Miklós Kis- 
Ázsiában élt a 4. században és Myra 
püspöke volt. Tisztelete eleinte csak a 
bizánci Egyházban terjedt el, de ereklyéi 
a 11. század végén Bariba kerültek, — 
az egyik legszebb románkori bazilikában 
őrzik azóta is — és innen terjedt el kul
tusza a nyugati keresztény világban. Ma
gyarországi népszerűsítésében úgy a bi
zánci, mint a római Egyháznak is szere
pe volt. Hazánkban már az Árpádok ko
ra óta számos monostor és templom vé
döszentje lett és legendája kódexirodal
munkban is fennmaradt. Népszerű alak
ját püspöki ornátusban, pásztorbottal, 
könyvvel ábrázolják; a könyvön három 
kenyér, vagy három arany golyó adakozó 
jótékonyságára utal. Sok helységnév is 
őrzi nálunk tiszteletének emlékét.

December 8-án egyik legnagyobb Má
ria ünnepünket tartjuk, latinul Immacula- 
ta Conceptio, magyarul Szeplőtelen 
fogantatás. A Tihanyi kódexben 
még így nevezik ezt az ünnepet: 
„Asszonyunk Máriának Foganata". A nap 
jelentése emlékezetünkbe akarja idézni, 
hogy Máriát nem terhelte az eredeti bűn, 
kiválasztottságánál fogva létének első 
pillanatától kezdve „szeplőtelen" volt. A 
magyar egyházban a középkor óta nagy 
tisztelettel ülték meg ezt a napot. A fe
rencesek szigorúbb (obszerváns) ága lett 
az ünnep terjesztője és a 16. századi 
hitújítókkal szemben védője Mária ki
váltságának. A Szeplőtelen alakjának áb
rázolásához a Jelenések Könyvében Já
nos evangélista látomása (12,1) szolgált 
alapul: a napba öltözött asszony, lábai 
alatt a hold és fején tizenkét csillagból 
korona. Hihetetlen gyorsasággal terjedt 
el hazánkban is ez az ábrázolás, a ba- 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Isten élet mosoly December ünnepei
„Hol van az Isten?” — kérdezték 

tőlem többen is. Tényleg, hol létezhet? 
Fölöttünk, mellettünk, bennünk? Mi
előtt tovább halmoznánk kérdéseinket, 
nézzük meg, mi jellemző rá legjobban, 
hol tudjuk „nyomait” leginkább felfe
dezni?

Isten alkotta — ha úgy tetszik, sza
vával, ha úgy tetszik, akaratával — a 
világmindenséget, azt a viszonylag ki
csi bolygót is, amelyet Földnek nevezünk 
és amelyre reászülettünk. Ha földünkön 
körülnézünk, legfeltűnőbb, hogy rögtön 
életet, az élet ezer formáját és megnyil
vánulását látjuk magunk körül. Ki ad
ta, ki helyezte beléjük az életet? Csak
is az Élet maga. Kiderül, hogy Isten lé
nyege egyrészt az élet. A dinamikus, a 
mozgó, a fejlődő, a változó élet Tőle 
jött. Ő tehát a mozgó, fejlődő élet ma
ga? Nem! Számtalanszor megfigyelhet
jük életünk folyamán, hogy bizonyos 
fejlődés után a dolgok elérik telítettsé
güket, fejlődésük végét és utána meg
nyugszanak, legalábbis egy időre. Isten
nél az élet olyan formája mutatkozik, 
hogy tökéletes telítettségében nincs szük
sége mozgásra — és mégis él. Legfelsőbb 
fokon, szellemi síkon is.

Hol az Isten? Ahol élet, ahol szeretet 
van. Főleg bennünk, de található körü
löttünk is, fellelhető mellettünk is.

Amíg azonban a földi élet évezrede
ken — vagy még hosszabb távon — be
lénk rögződött tapasztalatait géneink- 
ben magunkkal hozzuk, ezek főleg em
beri megmaradásunkat (egoizmus, hír
vágy, hatalomvágy és így tovább) cé
lozzák, — van másfajta élet is. E kettő 
látszólag ellentmondásban, örök harcban 
áll egymással. E második a szellemi élet 
— amely nem egyenlő az emberi lét kü
lönböző formáiról, pl. tudományok út
ján az értelem által felépített elmélet
halmazokkal. Bár ezek is idetartoznak, 
de csak másodsorban, — a szellemi élet 
nagyobb részt egyenlő a „lelki” élettel. 
Ennek tartalma a szeretet, igazság, jó
ság, hit, remény és még sok minden.

A VATIKÁNI RÁDIÓ

MAGYARNYELVŰ EGYHÁZI ADÁSAI:

naponta: 19.15—19.30 óráig a 196 m-es 
középhullámon és a 31, 41, és 49 méteres 

rövidhullámon;
ismétlése: másnap reggel 5.45—6.00 óráig 

a 196 méteres középhullámon és a 
31 és 41 méteres rövidhullámon.

A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ
VALLÁSOS JELLEGŰ ADÁSAI:

Katolikus egyházi adás: ÉLŐ EGYHÁZ, 
vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor; 

ismétlései: vasárnap este 21 óra 10 perckor 
és hétfő reggel 8 óra 10 perckor. Az adás 

időtartama: 50 perc.

Protestáns egyházi adás: PROTESTÁNS 
VILÁG, vasárnap reggel 9 óra 10 perckor, 
ismétlései: vasárnap este 19 óra 10 perckor 
és hétfő délelőtt 11 óra 10 perckor. Az adás 

időtartama: 35 perc.

Általános vallásos jellegű adások:
ÚTRAVALÓ — Reggeli gondolatok: hétfő
től péntekig, a reggeli „Kezdődik a nap" 
műsorban az 5.30, a 6.30 és a 7.30 órás hírek 

után. Az adás időtartama: napi 2 perc.
GONDOLATOK VASÁRNAPRA: vasárnap 
reggel 8 óra 5 perckor és 14 óra 5 perckor. 

Az adás időtartama: 5 perc.

EGYHÁZI HÍRADÁS: szerdán a reggeli 
„Kezdődik a nap" műsor keretében, az 5, 
6 és 7 órás híreket követő 20 perc folya

mán. A híradás időtartama 6 perc.

KERESNI ÉS TALÁLNI — Világnézeti 
beszélgetés: csütörtök este 20 óra 50perckor- 
Ismétlések: csütörtökön 22 óra 50 perckor, 
pénteken 13 óra 50 perckor és 18 óra 50 

perckor. Az adás időtartama: 10 perc. 

Amíg tehát a földi élet önszeretetet kö
vetel, a lelki élet osztogató, önfeláldozó 
szeretet viszonzás nélkül. Itt torkollik a 
lelki élet az „örök” életbe, amíg a földi 
élet, amely, csak a maga javára ügykö
dik, az enyészet martalékává válik egy
szer. Világos, hogy a szellemi-lelki élet 
örök forma, örökös lét felé halad. Az 
öröklét Istennél tökéletes módon talál
ható, ez az ő lényege harmadszor.

Miért csüngünk annyira létünkön? 
Már a földi életben is érezzük, ez nagy 
érték, ha sokszor fájdalmas, tragédiák
tól átszőtt, szenvedéssel telt is. Érezzük: 
ajándékba kaptuk és ajándékot — még 
ha értéktelen apróság is lenne — nem 
szokás eldobni. Hát még, ha élet, ha 
kincs, ha Istentől jön! Szellemünkben- 
lelkünkben fokozottabban érezzük az Is
tenhez kötöttséget.

Bár nincs olyan ember, aki nem gon
dolt volna még arra, hogy véget vet 
életének, mégis ragaszkodunk életünk
höz, mert érezzük, Isten felé vezet. Is
ten felé, aki egyenként szólít bennünket, 
aki lelkiségéből csurrantott lelkűnkbe 
egy cseppet. Ez az a„mennyek országa”, 
amelyről jézus azt mondta, közel van, 
elközelgett hozzátok. Minden kis öröm, 
csipetnyi jóság, szívmelegítő mosoly 
jelzőkő Isten öröme és jósága felé. Re
méljük, lesz Istennek egy kis mosolyra 
kedve, ha egyszer előtte állunk — hát
borzongató ügyetlenkedéseink láttán, a- 
miket mi itt bűnökként tartunk számon 
— mit is tehetne mást.

Persze lesz olyan, akire nem futja Is
ten mosolya. Aki világmindenséget, éle
tet, szeretetet, jóságot, lelket, szellemet 
a véletlen művének tart csupán. Vagy 
azért, mert olyan ostoba, vagy azért, 
mert makacs istentagadó. Természetesen 
a felvilágosultság magas lován ülve és 
valamilyen „ .. . izmus” álarca mögött a 
nagy Ellentmondó kiváló lovagjaként. 
Ezen nem lehet mosolyogni.

Viszont: Isten az élet mosolya.
Az élet az Isten mosolya.
A mosoly Isten életének sejtése.

Fejős Ottó

MUTATÓSZAMOK
A nyugat-német püspökkari konferencia 

titkársága által közölt jelenté's szerint „Az 
elmúlt öt évben felerősödött az a tenden
cia, hogy egyre kevesebben látogatják az 
istentiszteleteket". 1971-ben az NSZK-ban 
átlagosan 10,2 millió katolikus járt mi
sére vasárnaponként, 1985-ben csak 6,8 
millió. Az említett időszak alatt tehát 3,4 
millióval csökkent ez a szám, miközben a 
lélckszám lényegében változatlan maradt. 
Természetesen továbbra is megkeresztel
nek majdnem minden gyermeket és a ka
tolikusok egyházi temetésben részesülnek. 
Az egyházi esküvő esetében nem így áll 
a dolog. 1970 óta 30,9 ’/o-kal csökkent az 
esküvők száma. A katolikus egyházból ki
lépettek száma az NSZK-ban jelenleg 
mintegy 1 millió. Világviszonylatban is az 
NSZK-ban a legerősebb a vallási hagyo
mányokkal való szakítás folyamata.

Olasz, ún. polgári statisztikák szerint Ró
mában 1986-ban 23 ezer születés volt és 16 
ezer művi vetélés; 13 ezren kötöttek há
zasságot és 8 ezren kértek válást. Jelen
leg tehát 5 megkötött házasságból 3 fel
bomlik! A Római Városi Anyakönyvi Hi
vatal legújabb statisztikája szerint a gyer
mekek 20 °/o-át nem keresztelik meg és az 
új házasságok 30 %-áf csak állami funk
cionáriusok előtt kötik.

Izraelben mintegy 3 millió zsidó és nagy
jából 1 millió mohamedán mellett csupán 
125 ezer keresztény él — írja a Genfben 
megjelenő ortodox tájékoztató, az „Epis- 
kepis". Legnagyobb számú keresztény 
közösség a Rómával egyesült melkitáké 
40 ezer hívővel, őket követik az ortodoxok 
és a római katolikusok, egyenként 30 ezer 
hívővel.

(Folytatás a 3. oldalról) 
rokk korban a városkép egyik jellemzője 
a főtéren felállított oszlopon. De számos 
monumentális barokk freskó is tanúsko
dik nálunk a Szeplőtelen tiszteletéről.

Luca napja december 13-ára esik, 
a középkorban a szemfájósok védőszent
je volt. A Julián naptár szerint ez az ün
nep egyben az év legrövidebb napja is 
volt. Erre utal egy régi kalendáriumi ver
sike: „Szent Lucának híres napja, a na
pot rövidre szabja". Hazánkban ugyan 
ritka a Luca keresztnév, vagy a tisztele
tére emelt templom, kápolna — népsze
rűségét mégis sok, színes népszokás ta
núsítja.

Az egyházi évnek Jézus evangéliumi 
életéhez igazodó rendjében központi he
lyet foglal el Jézus születésének meg
ünneplése, a karácsony. Az ádventi 
sötétségben való várakozás egyszerre 
feloldódik a nagy ünnepben. A niceai 
zsinat határozatának értelmében kará
csony Jézus földi születésének emlék
napja: az öröm és békesség, a család 
és gyermekség és az otthon melegségé
nek ünnepe. A karácsony megkeresztel
te a téli napfordulat pogány hagyomá
nyait is. A ferencesek közvetítésével ter
jedt el a betlehemi születés megjeleníté
se, a karácsony devocionális-érzelmi 
megünneplése. A magyar népi hagyo
mányvilág szinte számbavehetetlen gaz
dagságban őrzi karácsony megünneplé
sének magyar földön született formáit. 
Ezekben sokszor művészien egybefonó
dik Jézus születésének bibliai története 
a téli napfordulathoz kapcsolódó szoká
sokkal, az emberi egészség, boldogulás 
és újesztendö jókívánságaival. A kará
csonyi „életfa", termőág, az évről-évre

Egy kedvesnővér portréja
Egyik legutóbbi számunkban Angyal 

kedvcsnővér életútját ismertük meg, ez
úttal ugyancsak a párizsi Magyar Misz- 
sziónál tevékenykedő Bernadetté nővér 
mondja el — harmadik személyben — 
saját élettörténetét.

Diósgyőrött született 1914-ben. Édes
apja Nagy Béla, édesanyja született Kiss 
Julianna, mindketten reformátusok vol
tak. Imádkozni, Szűz Mária segítségét 
kérni édesanyja tanította meg. Mikor 
8 éves volt, édesanyja meghalt, édesapja 
betegen feküdt a kórházban. Egyedül 
maradt 7 éves Béla testvérével. Öt egy 
úri család fogadta be. Hosszú tövises 
úton ment keresztül. 15 éves korában 
be akarta fejezni életét, mert nem bírta 
a sok szenvedést. Utolsó könyörgésre 
bement a miskolci Szent Anna templom
ba, abban reménykedve, hogy talál ott 
egy papot, akinek elmondhatja bánatát. 
Már este volt, nem talált senkit. A Szűz 
Anya oltára előtt keresett menedéket. 
Mindenkitől elhagyatva úgy érezte, hogy 
belehal fájdalmába. A földre borulva 
önkívületi állapotban könyörgött égi 
Anyjához, hogy ott azonnal vegye őt 
magához. Háromszor borult arcra és 
harmadszor hirtelen útmutatást kapott. 
Mint ahogy a függöny legördül, úgy 
minden félelem és fájdalom egyszerre 
leesett róla. Egyszerre tele lett örömmel 
és reménnyel, mert tudta, hogy nem ár
va. Van egy égi Édesanyja: Szűz Má
ria, aki vezeti és gondot visel rá. Az 
élete is megváltozott. Álmodozva kérte 
az égi Anya segítségét. Itt elhatározta, 
hogy az életét a Jóistennek szenteli az 
emberiség szolgálatára. A leprásokhoz 
szeretett volna menni gyógyító ápolónő
vérnek, de nem engedték; de már akkor 
tudta, hogy szerzetesnő lesz a jó Isten 
és az égi Anya segítségével. 1932-ben 

megújuló természet mágikus képe az 
európai keresztény hagyományban bib
liai elemekkel gazdagodott,

Bálint Sándor a karácsonyfa állításnak 
egy régi magyar változatát találta meg 
egy 1886-ból való leírásban, Móra István 
tollából: „Horgoson láttam olyan kará
csonyfát, piacon is árulták, amelyiknek 
szimbolikus jelentősége tisztább, köny- 
nyebb, mint a fenyőágé. Ott a koronafa, 
glédics (Gleditsia triacantos) ágait, tövi
seit becsavargatják cifrapapírossal, ösz- 
szekötnek kettöt-hármat, vagy átfonnak 
egy negyedikkel. Az egészet virágcse
répbe ültetik, s a tüskökre szurkodnak 
aranyozott diót, aranyozatlan almát. Mel
lette van a sublaton kétfelöl két csészé
ben vagy két kis tányérban a Lucakor 
vetett, azóta kizöldült karácsonyi búza". 
A magyar karácsonyi népszokásoknak 
ugyan már gazdag irodalma van, de még 
mindig elö-elöbukkannak az ünnep kö
rül kialakult hagyományok új formái.

A karácsonyi ünnepkör jeletöségében, 
tartalmában felülmúlja a többi nagy ün
nepet is, az Újesztendöt is magábaol- 
vasztja, — az utóbbinak magyarul kiskará
csony a neve. Ezért nem is csoda, hogy 
karácsony fényessége elhomályosítja a 
szentek közbeeső ünnepeit, ez alól talán 
csak János apostol ünnepe kivé
tel december 27-én. Hazai népszokása
inkban nagy szerepet játszik János apos
tol, most csak egy népi áldással emlé
kezünk róla
Szent János áldása, szálljon ezen házra 
A benne lakókat, fordítsa vígságra, 
Hogy a kisded Jézus tőlünk szállást

kérjen, 
Istennek áldása mindig rajtunk légyen.

András Mária

18 éves korában egy újmisés pap primi- 
ciás miséjén az evangélium könyvre tet
te a kezét és esküt tett, hogy haláláig hű 
marad a rom. kát. valláshoz, minden
ben a Szentháromságos Istent imádva. 
Egy vágya volt: és kereste az alkalmat, 
hogy felvegyék egy rendbe, de hazájá
ban számára egy ajtó sem volt nyitva. 
Sokat böjtölt és imádkozott, hogy célját 
elérje. Rövidesen talált a Szív újságban 
egy hirdetést, melyben fiatal lányokat 
keresnek apácának Afrika számára. 
Megörült ennek a hirdetésnek és főkép 
annak, hogy a belépés nem került pénz
be, vagyis nem kellett hozomány, mint 
az szokásos volt a szerzeteknél. így a- 
zonnal jelentkezett Budapesten Kipper 
jezsuita atyánál. Fölvették, de az útle
vele három hónap alatt készült, mert 
még kiskorú volt. Ekkor Kipper atya 
francia rendbe küldte el őt, öt magyar 
társával 1933-ban. 1934-ben novicius 
lett, 35-ben tette le az első hármas fo
gadalmat. 36-ban a főnöknője Belgium
ba, Brüsszelbe küldte, ahol betegeket 
ápolt, 1948-ban visszakerült Francia
országba, ahol a legtöbb időt ismét a 
betegek mellett töltötte. Saját kérésére 
1956-ban Madagaszkár szigetére küld
ték. Négy év múlva Franciaországba 
került vissza. Hieró atya rábeszélésére 
elhatározta, hogy élete utolsó erejét és 
idejét a magyar testvérei szolgálatára 
szenteli a generális anya főnöknő en
gedélyével. Azóta nagy örömmel van a 
Misszióban, még egészséges és felettesei 
engedik, hogy magyar testvéreinek szen
telje életét.

■Vem az a szegény, akinek kevés 
van, hanem aki többet kíván.

Pázmány
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PROKOP PÉTER:

Az ember és gépe
Teli kirakatok, tele számoló- és gon

dolkodó gépekkel. Három évtized óta 
minőségben is óriási az ugrás. Mellőz
hetetlen segédeszközzé váltak, melyek 
megszabadítanak a fejből való összea
dás, kivonás, szorzás, osztás fáradalmai
tól. Komplikált műveletek kínjait pil
lanatokra rövidítik. A gép csak segít, 
hencegünk, nélkülünk semmire sem ké
pes, csak egy nagy vashalmaz. De fönn
maradásunk érdekében odajutottunk, 
hogy egymásnak is nélkülözhetetlenek 
vagy u nk.

Igaz, én adom az elektromos töltést, 
az elromlott alkatrészek pótlását, egyál
talán a gyári előállítást és sietős tökéle
tesítését. Es az köpködi adatait, gondol
kodik, könnyít, évekig tartó fejtörések
től menekít meg, gyorsítja munkám. A 
„világ-óra” nem tévedő szabályai szerint 
rendezi napjaimat.

Ez az egyesúly azonban nem tarthat 
sokáig. Az emberi értelem állandó, lo
gikája nem változik, míg a kattogó bil-

Paradicsom közepében
Arany szőnyeg leteritve 
Azon vagyon rengő bölcső 
Abba fekszik az Ür Jézus.

Az Úr Jézus Isten fia
Jobb kezibe aranyalma 
Bal kezibe aranyvessző 
Fel-f elhajt ja, megzúdítja.

Zúg az erdő, cseng a mező 
A madarak fiityörögnek 
Az angyalok énekelnek 
A magyarok innepelnek.

Nem láttam én szebb gyümölcsfát 
Mint a Jézus keresztfáját 
Piros vérrel virágozik 
Szentlélekkel gyümölcsözik.

Erdélyi népének

lentyűk jövője fantasztikus iramban nö
vekszik. A méhmagzat fejlődése a szo
kásos, s születése után a rázúduló hajrát 
hogy állja ki?

A gépagy nem a biológia szabályai 
szerint fejlődik. Képzeljük el: egy nagy
tudású zseni a fejéből beadagol gépse
gédjének mindent, ami megtanítható. Ez 
a gépgigász fölnyalából lexikonokat, fi
lozófiákat, amit csak az ember-fajtól 
tanulhat — és elindul magától. Maga 
magának képes kijelölni, mi hiányzik 
még, merre kell indulnia, hogy tovább 
töltekezzék. Annyira, hogy az ember, 
aki tanító is volt, alárendeltjévé kicsi- 
nyedik. A nagyobb agyvelejű állatok 
élték túl az évmilliókat, a dinoszauru
szok eltűntek.

Kiszámítják a többtermelés módsze
reit, a gazdagodás útját. A közlekedés 
biztonsága, orvosságok, űrutazás, hír
közlés e drótkolosszusok kezébe, vagyis 
millió felé elágazó és kapcsolt sejtjeinek 
világvárosába kerül. E szellemi agy
tröszt, összehalmozott gondolat-magtár 
magától kezdi önmagát tanítani, ember
gazdája fölé kerül, kiszámíthatatlanok
ká válnak képességei, zsarnokká vadul
nak oldalhajtásai.

Kedvező esetekben magunk mellett is- 
tállózhatjuk, mint hasznos háziállatokat. 
Igaz, függenek tőlem, az elektromos du
gót akkor húzom ki, amikor akarom. De 
hogy ki a rabszolga: szinte eldönthetet
len. Beadagoltam neki agyam készleteit, 
rendelkezik velük, kombinál elraktáro
zott szellemi képességeim fölött, emléke
zete jobb mint az enyém, urammá lett.

S mi lesz, ha bűnözőnek neveltük ki 
lakájunkat, benépesül a Föld Machiavel- 
li-követőkkel?

Igaz, nemes fölfogású okost is vasa-

Hírek - események
Az október 16-án elhunyt Josef Höff- 

ner kölni bíboros halálát nemcsak a né
met katolikusok, hanem az egész világ
egyház mélyen fájlalja, nem utolsósor
ban mi magyarok. Sok magyar barátja 
volt római kollégiumi éveiből és neki 
köszönhetjük a Leányfalun épült lelki- 
gyakorlatos házat, amely az ő hathatós 
anyagi támogatásával jött létre. Megnyi
tásán személyesen is részt vett.

A pápa szentté avatta az 1927-ben 
elhunyt olasz Giuseppe M o s c a ■■ 
t i - t. Moscati professzor, a fiziológia és 
fiziológiai kémai tanára, nemcsak kiváló 
tudós, hanem mélyen hívő ember is volt, 
aki elsősorban a gyógyíthatatlan bete
geknek és a szegények ingyenes gyógyí
tásának szentelte életét. Legismertebb be
tegei közt volt a világhírű tenorista, En- 
rico Caruso. Kedvenc mondását a pápa 
idézte a szenttéavatási szertartás alkal
mával: „Nem a tudomány, hanem a sze
retet változtatta meg a világot”.

A római Santa Maria in Trastevere 
bazilikában a római fiatalok Szt. Egyed 
közössége rendezésében, egy vallások 
közti imaájtatosságot tartottak a béké
ért. Ezen protestáns, ortodox, zsidó, hin
di! és buddhista képviselők vettek részt. 
Jelen volt a találkozón Glemp varsói 
bíboros-érsek és Sergej Fomin orosz or
todox püspök mellett a Szovjetunió ró
mai nagykövete és az Egyesült Államok 
vatikáni nagykövete. Perez de Cucllar, 
ENSZ főtitkár üzenetben köszöntötte az 
összejövetel résztvevőit.

Nemrég jelent meg az egyház Statiszti
kai Évkönyve, amely az 1985. december 
31-i helyzetet tükrözi. Azóta az emberiség 
lét',zárna elérte az 5 milliárdot! A katoli
kusok száma 1985 végén 852 millió volt, a 
világ lakosságának a 18 "/»-a. Legmagasabb 
a két Amerikában. 63,4 "/«. ezután követ
kezik Európa 39,9 °/o-kaI, Óceánia 26,4 "/»- 
kai, Afrika 13 °/o-kal, végül Ázsia 2,5 °/o- 
kai. A püspökök száma szerte a világon 
3.978, a papoké 403.480, a szerzetes nőké 
917.432 volt.

A világegyház október 18-án ünne
pelte a missziók és az evangelizáció va
sárnapját. Ebből az alkalomból II. Já
nos Pál pápa minden katolikus hívőt 
felszólított, hogy élő felelősségtudattal 
munkálkodjon az evangélium terjedésé
ért. „Az egyház minden tagja — ki-ki 
a maga hivatala és pozíciója szerint — 
felelős a missziókért — mondotta a pá
pa, majd hozzátette: A laikusoknak kü
lönleges hivatásuk van Krisztus evan
géliumának terjesztésében. Oda kell 
hatni, hogy a laikusok sokféle módon és 
formában résztvállaljanak a keresztény 
életközösségek, a liturgia és az egyház 
pasztorális programjainak életéből, hogy 
keresztény módon legyenek jelen a tár
sadalmi, kulturális és gazdasági szekto- 

rolhatunk a computer-gyárban, de saj
nos, a következetes, fanatikus gép-pró
fétától gyilkolni is tanulhatunk az „er
kölcs” nevében.

Tetszik, vagy nem tetszik, ha fölszáll
tunk választott vonatunkra, az visz meg
állíthatatlanul, s a tájnak csak jobb vagy 
baloldalát mutogatja.

És zsarol és zsarol, lebeszéli: ki ne olts, 
el ne hallgattass, jobban tudom nálad, 
javadat akarom, nélkülem már nem lé
tezhetek Gyermekeinkre is áthagyomá
nyozzuk, esetleg mérhetetlen kárukra.

S a művészetek sorsa hova alakul a 
vezetékszálak hálózatában? Idegrend
szer és szív nélkül képes lehet teljességre?

Jóakaratú masinának kíváncsiságból 
is betáplálnám az evangéliumot és iz
galommal várnám válaszait. Egyesek 
felsőbbségcsen, mások ijedten, az inkvi- 
zitorok fenyegetve légy intenének: erre 
igazán nincs szükség! ■ 

rokban.” A Szentatya külön bátorítot
ta a nőket, hogy mivoltuknak megfe
lelően alakítsák ki a női laikátus formá
it, például a család evangelizálásában, a 
nem keresztényekkel folytatott párbe
szédben és a katolikus kultúra kialakí
tásában.

A Német Karitász novemberben ün
nepelte fennállásának 90. évfordulóját. 
A szervezethez jelenleg mintegy 20 ezer 
katolikus szociális intézmény tartozik. 
A fizetett munkatársak száma 320 ezer.

A Katolikus értelmiségiek Világszö
vetsége, a Pax Romana, szeptember 20- 
tól 27-ig tartotta Rómában 25. világ
kongresszusát. A kongresszuson 63 or
szágból mintegy 250 küldött vett részt. 
Magyarországot Lukács László piarista, 
a Vigilia főszerkesztője, a külföldi Pax 
Romanát Skultéty Csaba elnök másod
magával kévisclte. A konferencia — a- 
melynek témája „A ma válasza a holnap 
kihívásaira” volt — alkalmat adott ar
ra is, hogy megünnepeljék a Pax Roma
na fennállásának 40. évfordulóját is.

Az NSZK-ban kereken 22 ezer katoli
kus pap van, közülük 6 ezer szerzetes
pap. Legtöbbjük plébániai lelkipásztori 
szolgálatban áll. Nem a papok jelenlegi 
létszáma okozza a gondot, hanem a ma
gas átlagéletkor és az újmisések számá
nak csökkenése. Mindez a következő 
öt-tíz évben érezteti majd hatását.

/. Dimitriosz konstantinápolyi pátri
árka az orosz ortodox és a grúz ortodox 
egyház meghívására a Szovjetunióban 
tett látogatást augusztus közepén. A két
hetes útra elkísérte öt metropolita, több 
püspök, néhány teológiai professzor és 
laikus hívő. Az ünnepélyes fogadtatá
son, amely a híres Zagorszki kolostor
ban zajlott le, Pimen moszkvai pátri
árka és a szent szinódus tagjai köszön
tötték a vendégeket. Négyszáz év óta 
első ízben látogatott konstantinápolyi 
pátriárka Moszkvába. Itt megtekintették 
a Danilov kolostor helyreállítási mun
kálatait is.

A pápa kihallgatáson fogadta (nov. 
9-én) azt a 15 Nobel-díjas tudóst, akik 
a König bíboros által alapított „Nova 
Spes” szervezet meghívására Rómában 
tartották találkozójukat. A tudósokhoz 
intézett beszédében a pápa arról beszélt, 
hogy a „technológiai haladást erkölcsi 
normáknak kell meghatározniuk és a 
technológia az ember szolgálatában kell 
hogy álljon, — majd így folytatta: /Íz 
Egyház támogatja a technikai haladást. 
Ha erkölcsi meggondolásai vannak, az
zal nem a tudományos haladást akarja 
gátolni, hanem a modern kutatások e- 
redményeit az emberi méltóság és az 
élet védelmére irányítani. Ha a tudo
mányos kutatás az erkölcsi értékeket és 
az ember transzcendens elhivatottságát 
figyelmen kívül hagyja, szükségszerűen 
haladásellenessé válik” — mondotta a 
Szentatya. (KNA)

Dr. Liptay György Schleinbach-i plébánost 
Groer bécsi érsek kinevezte a bécsi Colle- 
gium Pazmanianum rektorává.

A „Kirche in Nőt" elnevezésű nemzet
közi katolikus segélyszervezet Rómában 
ünnepelte meg alapításának 40. évfordu
lóját. A segélyszervezet alapítója, a bel
ga Werenfried van Straaten atya, azt ja
vasolta a Szentatyának, hogy hirdesse 
meg az üldözött egyház imanapját a vi
lágegyház számára. Ismeretes, hogy a se
gélyszervezet egyértelműen állást foglal 
az egyházat elnyomó rezsimekkel szem
ben, ugyanakkor mindent elkövet, hogy 
tárgyalások és konkrét segélynyújtások 
révén enyhítsen a kommunista országok
ban elnyomott egyházak sorsán.

Emlékeztető 
Radványi 
Kálmánra

író, költő, tanár volt. Nevét-hírét azon
ban a mindmáig utolérhetetlen katolikus 
fijúsági lap, a Zászlónk szerkesztőjeként 
tette felejthetetlenné.

Száz évvel ezelőtt, 1887. ok
tóber 12-én született Ipolyszalkán. A bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegye
temen bölcsészdoktori és magyar-latin 
szakos tanári diplomát szerzett. A Zász
lónk szerkesztésében 1910 óta vett részt, 
egy ideig Sík Sándor mellett, majd fele
lős szerkesztőként haláláig. Túlzás nél
kül elmondhatjuk, hogy a Zászlónk ha
zafias és vallásos szellemben nemzedé
kek ízlését, életfelfogását, erkölcsi ma
gatartását formálta. E sorok íróját csak
úgy, mint számos, később országoshírű 
írót, költőt a Zászlónk „Fakadó rügyek" 
című rovata bocsátott szárnyra.

A ZÁSZLÓNK 1937 SZEPTEMBERI 
SZÁMÁNAK CÍMLAPJA

A rajz szimbolikusan a magyar ifjú
ságnak a közelgő Eucharisztikus Kong
resszuson való részvételi készségét ábrá
zolja. Ez is, mint a Zászlónk csaknem 
valamennyi címlapja, belső illusztrációja 
és karikatúrája Márton Lajos munkája. 
Képünk alján, a sötét alapon, sajnos, 
nem látszik a felirat:

„Felelős szerkesztő Radványi Kál
mán”. Azt meg csak az impresszum 
árulja el, hogy a kiadásért Krywald 
Ottó volt felelős, a laptulajdonos pedig 
a Regnum Marianum Egyesület.

Radványi Kálmán a magyar cserkész
életben is rendkívüli szerepet töltött be: 
regényeivel, elbeszéléseivel, színdarabok
kal és vidám jelenetekkel egyik megte
remtője a magyar cserkészirodalomnak. 
Legismertebb és legnépszerűbb művei: 
Mind hősök ök (színdarab), Vígan fiúk, 
cserkészfiúk! (jelenetek, versek), Nyugat 
országain keresztül és Cserkészúton spa
nyol földön (útirajzok), Drága kis ország 
(Néprajzi és földrajzi kalandozások), két 
regénye: Hazafelé és Minket nem lehet 
kiiirtani (Ez utóbbi 1944-ben! jelent meg). 
Feleségének ajánlott költeményei „Ne
ked adom a szívemet" címmel 1923-ban 
láttak napvilágot. Mint tanár, 1911-től 
élete végéig a budapesti Érseki Katoli
kus Gimnáziumban („Rákócziánum") ta
nított. 1943, március 15-én halt meg Bu
dapesten.

Emléke elevenen él a szívekben!
Szamosi József

Pálma szülte pálmáját, 
Pálmája meg az ágát, 
Aga meg a bimbóját, 
Bimbója a virágját 
Virágja meg Szent Annát, 
Szent Anna Szűz Máriát, 
Szűz Mária szent fiát, 
A világ megváltóját.

Dunántúli köszöntövers
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Cserkészélet
CSERKÉSZVEZETŐK KONFERENCIÁJA BUFFALÓBAN

Eszmélődés a kastli iskolavárban

Az egyesült Államok és Kanada kele
ti és középső részein élő magyar cser
készvezetők évi konferneiája ezidén ok
tóber második hetének végén zajlott le 
a New York állambeli Buffalóban, a 
magyar piarista atyák jóvoltából a Ca- 
lasantiiis Scbool könyvtártermében. Az 
első téma már többször szerepelt az el
múlt években, de időszerűsége miatt is
mét napirendre került: a 17—25 éves 
korú, nem vezető cserkészfiatalokkal 
való foglalkozás programjának tovább
fejlesztése és gyakorlati megvalósítása. 
A vajúdó program (és gyakorlat) fő 
szempontjai: a) az emberépítés (segítség 
a fiataloknak önmagukra találni, pályát 
és társat választani, világnézetet kiala
kítani és Istenre rátalálni), b) a ma
gyarságtudat fejlesztése (a történelem, 
valamint az általános magyar és népi 
kultúra ismeretének gyarapítása, a ma
gyar sorskérdések megismerése, a ma
gyarság és a befogadó országok értékei
nek összehasonlítása), c) a szolgálat (a 
cserkészcsapaté, a helyi magyar közössé
gé, a magyar érdekeké, a szociális prob
lémáké), d) a természet ismerete és vé
delme, e) valamint a szórakozás (kul
turált és pihentető). A közös és munka
csoportos megbeszélést az egész konfe
rencia szervezője, dr. Grynaeus Péter 
irányította.

A következő téma mindnyájunk kö
zös gondja volt: hogyan ápolhatjuk és

KÖNYVESPOLC
ERBA ODESCALCHI SÁNDOR: XI. INCE 
- EGY NAGY PÁPA REGÉNYES ÉLET
RAJZA. — A Hazánk kiadása, Board- 
man, Ohio 1986.
Közismerten XI. Ince volt az újabb- 

kori egyháztörténelem egyik legnagyobb, 
életszentségben is kiemelkedő pápája. 
Neve azonban a magyar történelemben 
is fényesen ragyog. Mint tudjuk, a tö
röknek Magyarországból való kiűzése 
—, Bécs felmentése és Buda visszafogla
lása érdekében, okos diplomáciájával és 
az anyagi erőforrások előteremtésével ő 
tette a legtöbbet. Méltán állítottak neki 
szobrot 1938-ban, Buda visszavívásának 
250. évfordulóján a budai Várban. En
nek a rendkívüli pápaegyéniségnek — 
családi nevén Odescalchi Benedek — 
életregényét nagy írói invencióval, ere
deti dokumentumok, levelek bemutatá
sával egy késői rokon, a magyar Erba 
Odescalchi Sándor írta meg. Az értékes 
és érdekes mű az átlagolvasó számára 
is lebilincselő, élvezetes olvasmány.

A szép kiállítású könyv megrendelhető a 
kiadó címén: Ákos Dunai, 7461 Salinas 
Trail, Boardman, Ohio 44512, USA. Ara:
12.— US dollár.

KISBOLDOGASSZONY CSILLAGA a 
címe Marton Marcell karmelita atya 
naplójegyzeteinek, amely Sinkó Ferenc 
válogatásában és bevezetőjével jelent 
jelent meg. A kiváló lelki író, ifjúság
nevelő és szónok 100 évvel ezelőtt szü
letett és 1966-ban hunyt el. Marcell 
atya igazi lelki élményt nyújtó önélet
írásából az Életünk 1979 szeptember, 
október és novemberi számaiban folyta
tásokban már mutattunk be bő részlete
ket. Most a Szent István Társulat gon
dozásában látott napvilágot.

ELÁRULT LÁTOMÁS címmel látott 
napvilágot Sajgó Szabolcs, „A Szív Ma
gazin” társszerkesztője verseskönyve az 
„Amerikai Magyar írók” sorozatban. 
Előszót Tűz Tamás írt hozzá, az illuszt
rációkat Nyilasi Tibor és Rohonczy Ka
talin készítette.

tarthatjuk meg a magyar nyelvet a csa
ládban, hogyan adhatjuk tovább a kö
vetkező generációnak. Először dr. For- 
gácb Péter számolt be arról, miként kap
ta és őrizte idegen nyelvű környezetben 
ő a magyar nyelvet, s főleg, hogyan ad
ja tovább japán származású, csak ango
lul beszélő feleségétől született gyerme
kének, aki négyéves korára már folyé
konyan beszél magyarul, angolul és — 
kissé meglepő, de így igaz — kínaiul. 
Dr. Gerencsér István piarista atya, a Ca- 
lasantius Scbool alapítója, hozzászólá
sában négy dolgot hangsúlyozott: a szép 
versek rendszeres elmondását, felolvasá
sát, a népmesék el nem únt mesélését, a 
magyar énekek, népdalok minél bősége
sebb tanítását. Némethyné Kesserű Ju
dit fűszerezte még ezt a megbeszélést, 
egy puszta érdeklődésből magyarul jól 
megtanult, „sült amerikai” diákjának 
néhány magnóra vett történetével, me
lyeket „természetesen” magyarul mon
dott el.

Este a szoba-tábortűz keretében az 
aradi vértanúk szellemi végrendeletei
nek egy-egy kiemelt mondatával emlé
keztünk a magyar szabadságharc múlt 
századi hőseire. A hagyományos irodal
mi esten Fiiry Lajos és Tollas Tibor 
szerepelt.

A vasárnapi program misével, isten
tisztelettel kezdődött. P. Adóm János 
SJ prédikációja feltette a nagy kérdést: 
Készen vannak-e a fiatalok a stafétabot 
átvételére? Az első megbeszélés témája a 
kábítószerek, az. alkohol és a dohányzás, 
valamint a használatukból eredő prob
lémák jelentkezése volt. A nagyszerű 
bevezető előadást ifj. dr. Vajtay István 
tartotta. Az utána következő élénk vitát 
is ő vezette.

Az utolsó megbeszélés témája: a ma
gyar cserkészet 2000 után — a 21. szá
zad cserkésze. Az Európából érkezett 
előadó, Krizsán Árpád gondolatokban 
gazdag, átfogó és polemizáló előadása 
— megközelítésmódjával és szempont
jaival — jól szemléltette az európai és 
az észak-amerikai fiatalok életérzésben, 
szemléletmódban mutatkozó különböző
ségét is.

Az idei konferencián egyébként húsz- 
szal többen vettek részt, mint a tavalyin, 
összesen kilencvenhcten, javarészt má
sodik generációs fiatalok. Ezek az évi 
vezetői konferenciák megerősítik a di
aszpórában élő, sok gonddal küszködő, 
de a magyar gyökerekért áldozatot ön
ként lelkesen felvállaló cserkészvezetők 
alkotókedvét és lendületét.

Sajgó Szabolcs

A Magyar Cserkészszövetség európai ke
rülete örömmel hirdeti meg karácsonyi,

TÉLI TÁBORÁT a tiroü Achenkirchbcn. 
A HARGITA TÉLI TÁBOR 

1987. december 26-tól 1988. január 5-ig tart. 
Részletes ismertetőt az európai cserkész
kerület központja kívánatra örömmel küld 
az érdeklődőknek. Ung. Pfadfindcrbund, 
Oberföhringer Str. 40, D-8000 München 81. 
Telefon: (0 89) 98 26 37 /38.

Európai Cserkészkerület

© Megjelent a Vigilia repertóriuma, 
amely a nagymultú katolikus folyóirat 
ötven évének (1935—1984) bibliográfiai 
adatait tartalmazza.
♦ Pápai kihallgatáson jelent meg Jo- 
sip Terelja, az ukrán katolikusok köz
ponti bizottságának elnöke, akit a szov
jet hatóságok többéves fogság után sza
badlábra helyeztek és aki néhány hónap
pal ezelőtt elhagyhatta a Szovjetuniót.
• A KNA nyugat-német katolikus 
hírügynökség főszerkesztője, Lllricb 
Mariin Feige, október 18-án, 49 éves 
korában váratlanul elhunyt.

Kastlban jártam a magyarságnak ezen 
— a párját aligha meglelhető — szige
tén. Szinte nyáriasan tűzött az októ
beri nap, és a gimnazisták meg-megúju- 
ló hullámokban áradtak szét a méltósá
got sugalló ősi falak között.

A rend keretezte jókedvű nyüzsgés 
ünnep hangulatát hordozta, holott ün
nep sem közel sem távol. Egyszerű is
kolai hétköznap ebédideje, koradélután
ja volt, mindössze a fény, az enyhe le
vegő és a magában is meleget árasztó 
biztonságtudat fejtette ki hatását. Jó 
volt ott járni, azt a közeget érzékelni, 
abból a nézőpontból szemlélődni, arról 
az őrhelyről elindulni ismét vissza a ke
ményebb valóságba, ahol a nagybetűs 
Élet lüktet.

A gyerekek mozognak a folyosón, 
az udvaron, a tantermekben, az interná- 
tusi szobákban. Közlekednek, évődnek, 
ugratják egymást, kifigurázzák tanárai
kat, lesik nekikeseredve a délutáni csen
des tanulás végét, zenélnek, videóznak. 
Mégis más életet élnek, más szellem, más 
magatartás jellemzi őket, mint az óhaza
bélieket, kortársaikat. A falak nincsenek 
összefirkálva, a padok, egyéb iskolabú
torok tönkrefarigcsálva, a levegőben 
nem röpködnek azok a bizonyos „kötő
szavak” és a megszólított ifjak az ér
deklődő öregdiák kérdéseire udvariasan, 
készségesen felelnek, további segítségü
ket sem tagadva meg — hanyag vállrán
dítással —, ha éppen annak látják szük
ségét, és elkísérik a jövevényt az általa 
megjelölt szobába vagy a keresett ta
nárhoz, nevelőhöz.

Az összehasonlítás önmagát adja an
nál is inkább, mert a gimnazisták kö
rében olyanok is akadnak, akik június
ban legutolsó osztálybizonyítványukat 
még magyarországi tanintézetben vették 
át. Mitől mások hát, mitől természete
sebbek ezek a felnövekvő fiatalok, mint 
kortársaik, aki ugyanabból az anyag
ból lettek gyúrva, akik ugyanúgy beszé
lik és értik a nyelvet, szavalják a talpra 
magyart, éneklik ünnepélyeinken a 
Himnuszt.

Szűkebb és szélesebben vett értelem
ben is ez a genius loci kisugárzása. Az 
emberléptékű lété, ami harmóniát is fo
gan. Együtt vannak és együtt hatnak 
az emberrénevelés, — nevelődés ténye
zői, együtt vannak a dolgok: a vallás 
és jelképrendszere, az oktatás-, nevelés 
személyi és tárgyi összetevői, a hagyo
mányok és a környezet (fizikai és lelki 
értelmében.

Mi akar lenni, milyen életmódot kí
ván magáénak tudni a mai 17—18 éves 
fiatal. A mérvadó többség, az igyekvő, 
az értelmét okos, hasznos dolgok eléré
séért munkábaállító többség tulajdon
képpen polgár szeretne lenni. A társa
dalomtudományokban képzettebbek így 
szószerint megfogalmazzák, a kevésbé 
filozoptcr bcállítodottságúak pedig így 
írják körül. Étoszuk a polgári lét, a pol
gári életvitel, szorgalom, emberszemlé
let, társadalomépítési morál. Ebben igen 
nagy, de még mindig növekvő közele
dés tapasztalható az úgynevezett nyu
gati világban lévők és az úgynevezett 
keleti tömb ifjai között.

Nem a divat lüktetése hozza ezt,, ha
nem a felhalmozódó és érzékelhető ta
pasztalatok. Annak a versenynek a 
lanyhulása, amelyet a magukat szocia
lizmust építőnek valló politikusok, tár
sadalomtudósok hirdettek meg és amely 
versenyben — láthatólag — ki is me
rültek a győzelem minden esélye nélkül. 
A nyugati ember, a polgár immár het
ven éve tud erről a kihívásról, de ezt a 
bizonyos versenyt, mint versenyző nem 

érzi, mivel az nincs. Volt egy államcso
port, amely azt hirdette: mindenben el
fogjuk őket hagyni!

Az indulati eleme ennek az ígéretnek 
a polgárellenesség volt. Kezdték először 
játékosan, harciasait, gyűlölködve, kár
örvendve, elkeseredetten, de mindenho
gyan esélytelenül kisebbségben maradva 
a „polgárpukkasztás”, az izmusok meg
teremtői, követői, a magányos forradal
márok, az anarchisták. Akcióik így-úgy, 
sajnos nemritkán az ártatlanok véráldo
zatát is követelve folytatódtak, de elszi- 
getelődöttségük eleve nyilvánvaló.

Társadalmi méretűvé kiterjesztve foly
tatták a polgárgyűlöletig a szocialista 
országok, ahol minden üldözendőnek, 
bűnösnek számított, ami polgári és üldö
zendőnek, bűnösnek, aki polgár.

Hova vezetett! Él, sőt terjeszkedik 
egy nagykorúsodott nemzedék már a 
háború után születettek közül, amelyik 
életének legaktívabb alkotó korszakát 
élve megcsömörlött a hamis ideáloktól és 
azok hirdetőitől. Nem vallja magáénak 
azt az eszmét, amely az emberek közöt
ti szenvedélyes gyűlölködésre buzdít, 
nem szolgál öncsalásra kényszerítő illú
ziókat és hatalmat, nem ítéli cl a más
ként gondolkodást és nem menetel tö
mött sorokban egyenoptimizmust öltve 
a kommunizmus diadalútján, amikor jól 
tudja, ez az út ez idő szerint — ha rá 
is rajzolható az emberi útópia-földrajz 
térképére — távolabb van az elérhető
ségtől, mint a tejút, tehát arra felé kell 
keresni a távlatokat, amerről elérhetőbb 
és olyan távlatot, amely körvonalaiban, 
gyakorlatában már ismerősebb.

„Számunkra ez a társadalmi forma 
otthonosabb” — mondja a leány, aki egy 
éve él Kanadában, de magyar gimnázi
umban szeretné az érettségit megszerez
ni. Otthonosságát bizonyítja, hogy szin
te mindenki bele tud illeszkedni idegen
kedés nélkül. A részek, az alkotóelemek 
hosszú történeti elrendeződésűek. A fej
lődés szinte töretlen és a folytatás sem 
bizonytalan. Krisztus nevére nem mo
solyognak, a harangok szavát itt kö
zelről hallják és a tető fölötti rninden- 
ség valahogy nem olyan hideg és sötét, 
mint az űr.

Ember és polgár leszek, írta a bána
tos sorsú Csokonai. Ez a program s ez 
a program aligha megfellebezhető.

Szép Zoltán

EGY MONDATBAN
® Rómában jelenleg 16 pápai egye
tem működik, melyeken mintegy ezer 
egyetemi tanár ad elő 10 ezer hallgató
nak, akiknek szánta az utóbbi években 
folytonosan növekedett.
@ Október végén találkozott a Vati
kánban a lengyel püspöki kar és a Szent
szék közös bizottsága, melynek feladata 
a Vatikán és a lengyel népköztársaság 
közti diplomáciai kapcsolatok felvételé
nek előkészítése.
® November 4-e, Borromei Szent Ká
roly ünnepe, egyúttal a pápa ncvenap- 
ja. Bár a Vatikánban nincsenek hivata
los ünnepségek ebből az alkalomból, szá
mos államfő és egyházi vezető fejezte 
ki a pápának jókívánságait.
♦ A vatikáni posta nyolc értékből ál
ló bélyegsorozatot bocsátott ki II. János 
Pál pápa 1985-ben és 86-ban lefolyt uta
zásainak emlékére.
® Kalkuttai Teréz anya nővérei, a 
„Szeretet Misszionáriusai” harmadik há
zukat nyitották meg a szlovén főváros
ban, Ljubljanában.
• A Pápai Magyar Intézet évnyitóján 
a koncelebrált szentmise főcelebránsa 
Paskai László prímás érsek volt.
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Linz: Keies-tclések: Augusztus 17-én a 
Magyar Otthon kápolnájában megkeresz
telték Kunczi Kristófot, K. József és So
mogyi Zsuzsanna fiát; szeptember 10-én 
Taunkirchenben Lakatos Tímeát. L. Ferenc 
és Rácz Julianna leányát.

Elsőáldozás: Október 2-án, a Bad Kreu- 
zc.n-i kápolnában első szentáldozáshoz ve
zették Sata-Lugosi Lászlót és húsát Noémi 
Bernadettet.

Halottunk: Szekrényesi Attila honfitár
sunk közúti szerencsétlenség áldozata lett. 
Tatabánya közelében hajtott autójával és 
szarvas rohant autójába s azt úgy össze
törte, hogy honfitársunk az autó roncsai 
alatt azonnal meghalt. Vele utazó felesége 
is megsérült. — Az örök világosság fé- 
nyeskedjék neki.

BELGIUM
Brüsszel: Keresztelő: Október 11-én az 

Egyház gyermekei lettek Brouir Chri's- 
tophe József Zoltán és Maré Lucien Clé- 
ment Iván. Az ötgyermekes édesanyának 
minden jót kívánunk!

Szerzetesi 50 éves fogadalmát ünnepelte 
Maria Kerkeben Kutasi László atya. So
kat és sok jót írtak róla a Gent-i újságok 
a legnagyobb tisztelettel és hálával.

FRANCIAORSZÁG
Ste Foy Les Lyon: Bakos Irén sioni nő

vér októberben tartotta gyémánt jubileu
mát Gemenos-ban. Gratulálunk a nővér
nek és kívánunk neki kegyelemben gaz
dag, szép öregkort.

Magyar Katolikus Misszió — Párizs és 
Észak-Franciaország: Keresztelések: Ko- 
ezon Tamás, K. Edgár és Affagard Marti
né fia, június 20-án. Horváth Michael An- 
toine Géza. Illan Antal és Horváth Cathe- 
rine fia, június 21-én. Palásti Zoltán Pé
ter, P. Zoltán és Malisévá Olga fia, június 
21-én. Salmon Pauline Rosa'ie, S. Jacques 
és Szarvas Edith leánya, Tourcoing-ban, 
július 4-én.

Házasságok: Verebélyi Koppány Gábriel 
Brúnó és Nemesok Magdolna egyházi há
zasságot kötöttek Párizsban, július 3-án.

Assayas Michel és Auvray Clara egyházi 
házasságot kötöttek 91. Boullay les Troux- 
ban, október 10-én.

Halálozások: Palásti István. Villier le 
Bel-ben, február 11-én, szül. Királyhidán,

Segítsünk Karácsonyra !
Erdélyben az élelmiszerhiány egyre nö

vekszik, szegénysorsú emberek nemcsak, 
hogy képtelenek beszerezni élelmet, de 
tartalékaikra sem tudnak visszanyúlni, 
mert nincsenek.

Segítsünk karácsonyra csomag küldéssel!
A svájci PALATINUS-cég a legújabb 

lista szerint háromfajta csomag küldését 
teszi lehetővé Romániába:

Az első csomag tartalma (Pakét Nr. 1)
Étolaj 1 litér
Margarin (dobozban) 1 kg
Tejpor 1 kg
Cukor 1 kg
„Hús reggelihez" (konzerv) 0.34 kg
Frankfurti virsli 0.5 kg
Különböző húskonzervek 0.5 kg
Kakaó 0.4 kg
Babkávé 0.5 kg
Rizs 0.5 kg
Búzadara (gríz) 0.5 kg
Sonka (konzerv) 0.45 kg
„Corned-beef" 0.4 kg
ra: 125.— DM; 52.— US 8; 106.— Sfr.

A második csomag tartalma (Paket Nr. 2)
Étolaj 0.5 liter
Margarin (dobozban) 1 kg
Tejpor 1 kg
Szárított leves, 7 darab 0.72 kg
„Hús reggelihez" (konzerv) 0.34 kg
Frankfurti virsli 0.5 kg
Különböző húskonzervek 0.5 kg
Kakaó 0.8 kg
Babkávé 0.5 kg
Rizs 1 kg
Búzadara (gríz) 0.5 kg
Sonka (konzerv) 0.45 kg
„Corned-beef" 0.4. kg

Ara: 120.— DM; 50.— US 81 102— Sfr.
A harmadik csomag 6 kg babkávét tar

talmaz, ára: 199.— DM; 81.— US S, vagy 
165.— Sfr. Megjelölése: „Paket Nr. 13"!

A Palatinus-cég közli: a küldeményeket 
az NSZK-ban állítjuk össze és ott csoma
goljuk. A kész csomagokat teherautóval 
szállítjuk Romániába, a nagyváradi szer
ződéses partnercég, a Sulina raktárába. 
Innen küldik a megrendelőktől megadott 
címekre, kb. 4—6 hét alatt érkeznek meg 
rendeltetési helyükre. Az árban minden 
mellékköltséget beszámítottunk, a címzett
nek nem kell fizetnie. A kivitelezés bizto
sított és legális.

Aki csomagot kíván küldeni, kérem:
1. írjon az ÉLETÜNK kiadóhivatalának, 
megadva a címzett pontos címét, és a 
feladót. (Kézbe'síthetetlenség esetén 25.— 
DM sztornó-díjat kell fizetnünk.)
2. Utalja át a csomag árát, Európában 
kizárólag a postacsekkkontóra. (Bankát
utalásnál a bank 14—22 DM-t von le, 
ami aztán hiányzik az összegből.) 
Adminisztrációnk — az összeg beérkezé

se után — postafordultával feladja a meg
rendelést s továbbítja az összeget.

Szerezzünk örömet karácsonyra!

1897-ben. Palákovits Mátyás, Boulogne sur 
Seine-ben, április 9-én, szül. Budapesten, 
1921-ben. Fruzsinszky Erzsébet, Párizs, áp
rilis 30-án. Bencze István, Roubaix, május 
22-én, 70 évesen. Petky Lajosnc, szül. Ri- 
chard Renée, Tourcoing. de Ajtay Miklós, 
Párizs, június 10-én, szül. Mezőhegyesen, 
1899. jan. 26-án. Sillinger Éva, Párizs, 74 
évesen, május 10-én. Ondó Imre, Párizs, 
június 21-én, szül. Ostoroson, 1932-ben. 
Horváth Sándor, Párizs, 84 évesen, június 
22-én. Peiszcr János, Párizs, július 6-án, sz. 
Budapesten, 1905. szept. 23-án. Havas Fe
renc, Párizs, 51 évesen, szept. 6-án. Tiicli- 
ler Dezső, Créteil, okt. 12-én, szül. Ung- 
várott, 1898. aug. 30-án. Ccausu I'stván, Pá
rizs, okt. 17-én, szül. Gyergyószentmikló- 
son, 1957. juil. 21-én. Sándorfi Gyula, Port- 
Marly, november 11-én. szül. 1913-ban. —

A Missziós Tanácsunk igen értékes tag
jától kellett búcsút vennünk Havas Ferenc 
korai halálakor. Fájdalmas gyászban szen
vedő özvegye kérésünkre mégis elvállalta, 
mint annyi éven át, a karácsonyi vásárunk 
megrendezését. Ebben több éves gyakor
lattal rendelkezik, nehezen lett volna he
lyettesíthető. Ezért külön köszönet Mme 
Havas Ilonának, akit most a Missziós Ta
nács tagjává választottunk.

Németország
Augsburg: Az örök hazába költöztek: 

Kirkovics József, 80 éves korában, aug. 
16-án és Skerlanitz Andor, 29 éves korá
ban, október 13-án. Nyugodjanak békében.

Essen: 1987. november 7-én örök hűsé
get esküdött egymásnak Wolfgang Schau- 
erte-Lüke és Németh Ilona Moers-ben, a 
Szent Bonifácius templomban. A jó Isten 
áldása tegye boldoggá házasságukat.

Frankfurt: Antal Szulamit-Jázmin-Ka- 
tharina, született Frankfurtban 1986 okt. 
7-én, keresztelték a frankfurti Szt. Leon- 
hard templomban, 1987. szept. 13-án. A kis 
Szulamit szüleinek Gimnich - Antal Tho- 
mas és Antal Zsuzsannának és bátyja Ben
cének kívánunk sok örömet a kislánnyal.

Köln: Bányász Károly atya évforduló
ja november 22-én Münsterben, a Feren
cesek templomában 11.30 órakor volt. Utá
na temetői látogatás és koszorúelhelyezés 
volt. 24 évig volt hűséges lelkigondozója 
a magyar híveknek. — Emlékezzünk.

Keresztelés: Tordy Kornél orvos és fele
sége Poráda Ingrid 3. gyermeke Robin 
Maximilian, 1987. ápr. 30-án született és 
augusztus 2-án keresztelték. Kisérje a kis
fiút életútján Isten áldása.

Lindau: Eörményesi Fiáth Pál, elhunyt 
77 éves korában, szeptember 26-án. Nyu
godjék békében!

Ramsau / Haag: Dr. Molnár Zoltán, nyug
díjazott plébános, életének 69. évében el
hunyt. Temették, november 5-én, Ram- 
sauban.

SVÁJC
A Lausanne-i Servan kápolnában nov. 

15-én a keresztség szentségében Isten ke
gyelmi gyermeke és az Anyaszentegyház 
tagja lett Orabi-Kis's Amira, O. A. és Kiss 
Mária gyermeke. Sok kegyelmet, örömet és 
türelmet kívánunk a gyermek keresztény 
neveléséhez.

Genf-ben, október 21-én Mme Kincses 
Irén, hosszas, türelemben elviselt szenve
dés után, az egyház imáival és szentségé
vel megerősítve, 71 éves korában vissza
adta nemes lelkét Teremtőjének. Novem
ber 11-én dr. Erdélyi Sándort rövid szen
vedés után az egyház imáival és szentségi 
feloldozásával 85 évesen, a jó Isten magá
hoz szólította.

Lausanne-ban, november 11-én, hosszas 
szenvedés után elhunyt Király André, 95 
éves korában.

A jó Isten nyugossza őket békében és az 
örök világosság fényeskedjen nekik.

AZ OKTÓBERI SZABADSAGHARC 
ÉVFORDULÓJA PÁRIZSBAN

A párizsi magyarság az októberi for
radalom és szabadságharc évfordulóját 
idén is méltóan ünnepelte meg. Október 
25-én, vasárnap, Ruzsik Vilmos dr. fran
ciaországi főlelkész és Molnár Ottó pá
rizsi magyar lelkész együtt mutatták be 
az ünnepi szentmisét. Páter Ruzsik fran
cia és magyar nyelvű szentbeszédében 
kiemelte, hogy a magyar nép leikéből 
semmilyen rendszer sem képes kioltani 
a keresztény hitet.

Október 28-án az Étoile-téren, mint
egy 200 főnyi, részben francia közön
ség és a társemigrációk képviselőinek 
jelenlétében folyt le az ünnepség és az 
Ismeretlen Katona sírjának megkoszorú
zása, miközben a rendőrség zenekara a 
Marseillaise-t játszotta.

Október 29-én a Katolikus Misszió 
zsúfolásig megtelt nagytermében zajlott 
le a Franciaországi Szabad Magyarok 

Egységszervezetének ünnepi megemléke
zése. A megjelenteket Ruzsik atya üd
vözölte. Beszédet mondott dr. Szén Jó
zsef a rendező Egyesület elnöke, Pierrc 
de Villemarest francia újságíró, továb
bá Ditrói Ákos, az Emberi Jogok Ligája 
Magyar Osztályának elnöke és v. Te- 
mesváry Márton a strassbourgi magyar
ság nevében.

Az ünnepség művészi részében közre
működött Kovácsházy Szabina énekes
nő Mahler és Liszt számokkal Toudjean 
Irma zongorakíséretével, valamint Gazin 
(született Pósa) Béatrice előadóművész
nő Petőfi: „Magyar vagyok” című ver
sével és Camus: „Le Sang Hongrois” 
című írása egy részletének előadásával.

Ünnepség után a rendezőség fogadást 
adott a megjelent francia és magyar ven
dégek tiszteletére. Figyelő

MAGYAR EMIGRÁNS IRODALOM 
AZ 1987-ES FRANKFURTI 

KÖNYV-VILÁGKIÁLLÍTÁSON
Az európai, amerikai és ausztráliai 

magyar emigráns lapszerkesztők és írók 
közreműködésével ismét részt vettünk a 
világ legnagyobb irodalmi találkozóján. 
Nem könyv-vásár a frankfurti „Buch- 
messe”, hiszen könyvet eladni nem sza
bad, inkább öt kontinens országainak 
irodalmi bemutatkozása. Mi a szépiro
dalmi csarnokban foglaltunk helyet ne
ves angol, osztrák és német könyvkiadó 
vállalatok között, míg a Magyar Nép
köztársaság a nemzetközi csarnokban ál
lította ki legújabb könyveit. Természe
tesen rólunk is tudomást szereztek és 
sokan átjöttek hozzánk. Fontos ez, hi
szen így láthatták, hogy még mindig 
nem ők képviselik egyedül nemzetünk 
kultúráját. Nem vallottunk szégyent, 
szép az idei anyagunk.

Október 10-én, szombaton délután 
magyar emigráns sajtókonferenciát tar
tottunk a kiállítás nemzetközi palotájá
nak erre a célra bérelt termében. Itt mu
tattuk be először a „Recski tábor rabjai” 
című könyv szerzőjének, Erdey Sándor
nak alig pár nappal előbb elkészült 
„Mindszenty” filmjét.

Abban a reményben fejeztük be ez- 
évi munkánkat, hogy az 1988-as évben, 
nem fogyva, inkább megnagyobbodva 
és több magyar szerző jelenlétében foly
tathatjuk eredményes munkánkat.

Filippi István

Olvasói levél
EGY MISSZIÓS NŐVÉR LEVELÉBŐL

. . . Már kislány koromban felemelő
nek találtam a missziós munkát. Felvil
lanyoztak azok a történetek, amiket a 
missziósok hősies tetteiről hallottam; 
missziósokról, akik küzködtek tudatlan
sággal, betegségekkel, az élet minden
féle kényelmetlenségével, sőt még éle
tüket is veszélyeztették . . . Emlékszem, 
nagyon „nemesnek” éreztem magam, mi
kor az iskolában elhatároztuk, hogy 
gyűjtést rendezünk a missziókért. No
ha nem volt nagyböjt, lemondtunk cu
korkákról, egyébről, hogy „személyes ál
dozatot” hozzunk a missziókért.. .

Én a második világháború után Ma
gyarországon születtem. Szüleim gya
korta példáját adták, hogyan ragaszkod
junk hitünkhöz, áldozatok árán is, a- 
mit ők és mások megtettek. Kezdtük 
megtanulni, hogy katolikus hitünket és 
hagyományainkat becsüljük és védjük. ..

1985 októberében rendünk 3 tagja 
hívást kapott megkezdeni első külföldi 
misszióját. Péterfy Ida nővér 1940-ben 
Magyarországon alapította meg a Jézus 
Szívének felajánlott rendet. Ennek a 
rendnek vagyok tagja. Közösségünk a 
náci- és kommunista uralmat „végigta

pasztalta”. Egész a jelenig nem válto
zott meg a célja: friss reménnyel, hittel, 
bizalommal tanítani katolikus hitünk 
igazságait, nem felejtve el, hogy Atyánk 
dolgozik bennünk és általunk . . . Most 
szorgalmasan tanulom a kínai nyelvet 
és ugyanakkor angolt tanítok. FIálás 
vagyok az alkalomért, hogy kifejezhe
tem mély tiszteletemet, hálámat és cso
dálatomat a missziósoknak, akikkel ta
lálkoztam, a múlt és jelen missziós mun
ka gyümölcseiért.

Fogassy Judit nővér (Tajvan sziget)

Apróhirdetések
Stuttgartban jól működő magyar ven

déglő jó fizetéssel, barátságos és megbíz
ható munkaerőt keres. Gruber család, 
Wangener Str. 74, 7000 Stuttgart 1. Tel.:
(07 11) 48 15 62.

Elcserélnem Budapesten Madách utcai 
2 szobás, nagy erkélye.? teljesen kifizetett 
öröklakást, 2J/5—3 szobás tanácsi lakásra 
Budapesten. Ráfizetés szükséges. Telefon 
^8-tól 0049/2203 / 12157, vagy 0036 / 1 / 
411 972.

Teljes ellátással, 1 szobás összkomfortos 
lakásomat, fedett autó-parkolóhellyel ki
adom, 60—70 éves úriembernek. „Megegye
zés" jeligére a kiadóba.

Keresem azt a kollégát, aki körzeti or
vosi, vagy általános orvosi praxisát az elő
írt előkészítő együttdolgozás után átadná. 
Válaszokat „Praxis" jeligére a kiadóba.

Oki. építészmérnök, 6 éves kül- és bel
földi tervezési gyakorlattal, német nyelvte
rületen munkát keres, esetleg magyaror
szági képviselőként. Jármai Péter, H-llll 
Budapest, Lágymányosi u. 28, munkahelyi 
telefon: 00361 / 869 612.

Svájcban élő magyar hölgy házasságot 
kötne megfelelő pénzjutalom ellenében nyu
gat-európai állampolgársággal rendelkező 
férfivel. Válaszokat „Sürgős" jeligére a ki
adóba kérek.

Megismerkedne 40 éves sokoldalú férfi 
házasság céljából, minimum középvégzett
ségű karcsú hölggyel. 1—2 gyermek nem 
akadály. Leveleket „Weihnachten" jeligé
re a kiadóba kérném.

Megalakul a Magányosok Klubja! Több 
honfitársam (-nőm) kérésére: mindazon e- 
gyedüláillók, akik élettársat keresnek, aján
lom: lépjenek be a klubba! Ehhez rövid 
életrajzot, személyleírást, a keresendő sze
mélyről is leírást, elképzelést kérek. Mind
ez 3 hónapig díjtalan: az Ön levelére jövő 
részletes tájékoztatóm: alapszabályok, új
ságtervezet, programok, díj, stb. írjon tel
jes bizalommal, abszolút diszkréció bizto
sítva! Jeligés levelét várom a kiadóba. Jel
ige: „Próba-szerencse!".

Magyarországon jogi egyetemen tanul
mányt folytató, komoly 20 éves lány, gyer
mekek mellett, vagy háztartásban munkát 
vállalna 1 évre. „Nyelvtanítás és nyelvta
nulás" jeligére a kiadóba.

Lisszabonban; Portugáliában élő
Budapestről származó értelmiségi 

magyarok levelezési ismeretségét ke
resem. Nyugat-német nyugdíjas va
gyok és szeretnék az ottani viszo
nyokról megbízható információt kap
ni, tervezett évi 7—8 hónapos (őszi 
és téli hónapok) ott-tartózkodás vé
gett. Levelezési költségek megtérítése 

természetes.

Ilona von Rátholdy, Kronprinzen- 
str. 10/A, 7570 Baden-Baden, NSZK.

ART 
DÉMÉNAGEMENTS S A. 

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

költözködés, bútorraktározás, 
külföldi szállítmányoknál a vám 

elintézése.
Magyarországra is szállítunk!

Az összes keleti és nyugati államokba 
oda - vissza szállítunk.

Magyarországi képviselőnk: 
Trans COOP, Honvéd utca 28 

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

2 rte du Grand Lancy 
CH - 1211 Génévé 26

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

58 rte de Vervier 
CH - 1227 Carouge, GE 

Telefon 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után

SZERKESZTŐI ÜZENET:
Amerikai és kanadai előfizetőink figyel

mébe: Az ÉLETÜNK előfizethető terjesz
tőnknél: Dani József, Bank of Montreal 
(Huntington Hills 7022 4 Str. NW) 5262-590 
„Életünk" kontóra.

Kérjük, szíveskedjenek a fenti címre kül
deni a csekket, — Itt a tízdolláros csekk be
váltásánál levonnak 4 dollárt! Előfizetési 
díj egy évre 13.— US $ + 10.— $ légi
postaköltség. A lapot továbbra is München
ből küldjük.



8 ÉLETÜNK 1987 december

SZALONCUKOR 
csokoládé fondant vagy 

csokoládé zselé töltelékkel
1 kg DM 16.20

Rendelés 5 kg-tól portómentes.
Rendeljen idejében levelezőlapon 

vagy telefonon 17.00 órától. 
Hétvégén egész nap.

R O L A N I) IV E L K E N S
Róbert Boseh Str. 12 b

8900 Augsburg '3' (08 21) 70 33 72

Fejős Ottó: MEGKÖVESEDTEK (1984) 
és ÁTTETSZŐ FÉNY (1S86) című verses 
kötetei kaphatók az Életünk kiadóhiva
talában, kötetenként 21.— DM árban.

Dr. Gosztonyi Péter: 
magyarorszAg 

A II. VILÁGHÁBORÚBAN. I , II., III.
A három kötet együtt 100.— DM. Megren
delhető: HERP DRUCK, 8000 München 40, 
Amalienstr. 67.

MAGYAR HENTESÁRU !
Jóminöségű árúinkat mindenhol ismerik!

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

Ha elégedett, mondja el barátainak !
Őrig. Pick-szalámi 1 kg 32.—
Őrig. “Szegedi" paprikás szalámi 32.— 
Finom “Debreceni" I kg 18.—
Paprikás “Puszta" szalámi 1 kg 18.— 
Krakaui paprikával v nélküle 1 kg 12.— 
Fokhagymás sonkaszalámi 1 kg 18.— 
Sonkaszalámi Pol. Art. 90 % sovány 22.— 
Füstölt disznósajt paprikával 1 kg 12.— 

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

VIKTOR PÁL hentes-mester 
7063 Welzheim, Lerchenstr. 29 

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

flIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIW^
| • HIRDETŐINK FIGYELMÉBE • E 
= Hirdetéseket csak a hirdetési díj p 
s befizetése után tudunk közölni ! §
nawiswwifiaiiirHiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir.iiiiiiuuiiiiiiiíii'RiiiiuiüiiiiJiiiiiiiiiiiii

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitaten 
— Inh.: O. Bayer — 

Kreitmayrstr. 26 - 8000 München 2 
Telefon: (0 89) 1 29 6393 és 4 30 44 98

• NYITVATARTÁSI IDŐ: •
csüiörtökön, pénteken 8.30—18.00 óráig 

szombaton 9.00—13.00 óráig.
Somlói juhfark 8.90
Balatoni olaszrizling 1 liter 5.70
Balatoni kékfrankos 1 liter 5.70
Debrő hárslevelű 6.80
Badacsonyi kéknyelű 7.20
Badacsonyi szürkebarát 7.30
Soproni kékfrankos 6.80
Villányi burgundi 7.30
Csopaki rizling 6.80
Zöldszilváni 7.30
Tokaji aszú 4 puttonyos 14.50
Tokaji aszú 3 puttonyos 12.50
Tokaji szamorodni 10.50
Vilmos körtepálinka 24.50
Kecskeméti barackpálinka 27—
Cseresznyepálinka 24.50
Kosher szilvapálinka 32—
Beverage Bitters (Unicum) 0.5 liter 16—
Pick szalámi 1 kg 27—
Csabai 1 kg 25—
Gyulai 1 kg 23—
Házi kolbász 1 kg 19—
Disznósajt 1 kg 12.50
Véres- májas hurka 1 kg 12.50
Tarhonya, kockatészta Yz kg 3.80
Paprika káposztával 0.7 liter 4.90
Paprika káposztával 2 liter 10.50
• Desszert szaloncukor 1 kg 16— •

■
S IKKA AJÁNDÉKSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGRA
‘ Vámmentes ajándékautók: Gyors és megbízható elintézés!
J Színes tévék, mosógépek, hűtőszekrények és ajándékcsomagok!■
■ PÉNZÁTUTALÁSOK: 100.— DM = 2,857.80 Forint.
; Befizetések: MAGNUS GmbH „ IKKA - Sondcrkonto “
• Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25
■
: KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EGY ÁLDÁSOS ŰJESZTENDÖT
■ ■ ' -------------------------- ----- —----------------- —-------
: kívánunk az ÉLETÜNK olvasóinak és köszönetünket fejezzük ki azért,
■ —- - ----------—---------
Ii hogy nagyszámban vették igénybe ajándékozó szolgáltatásainkat.

Apróhirdetések
Fiatal család két kicsi gyermekkel, ma

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

Eladó Ba'.atonföldváron a központban 
egy lakóépület, Petőfi Sándor utca 3 A. A 
telek 197 négyszögöl, az épület 12 x 10 m., 
két szinten, 5 szobás appartement, 1 tár
salgó, 1 garázs, 1 konyha. Kőből épült, a 
házat 4 hőtároló kályha fűti. Ara 5,5 mil
lió Forint. Érdeklődés: Gál I., Budapest 
XIII., Sallai Imre utca 28, IV. 2. ® 494-250.

Ajándékozzon Gábor Áron kötetet: Szi
bériai trilógia, kötetenként 38.— DM; Túl
élés 48.— DM és Ázsia peremén 25.— DM. 
Megrendelhető: Gáboi*  Emmy-nél: D-8000 
München 40, Akademiestr. 15.

„ INSTITUT MADELEINIÍ "
Ön talán nem magányos, de ismerősei kö
zött bizonyára akad, aki az. Kérjük, adja 
át címünket bizalommal! Társkeresés, há
zasság — teljes diszkrécióval. — Kérje 
díjtalan tájékoztatónkat! Wegencrstr. 6, 
D-8000 München 45. Telefon (0 89) 3 11 66 22

MAGYAROK FIGYELEM !
Régi magyar dalok, slágerek, magyar 
nóták műsoros kazettán. Több mint 
10 óra zene. Amíg ezt hallgatja, ga
rantáltan jól érzi magát. Hívjon fel 
és hallgassa meg bemutató műsorun
kat. Csak egy telefon! 030/4 61 32 33. 
Jürgen Seifert, 1000 Berlin, Sparstr. 8

ÚJ! ÚJ!
Ajándék Magyarországra?

Ne csináljon gondot belőle! Márkás gé
pek ajándékszolgálata: SIEMENS/SONY 
- SINGER-varrógép — LEGO-játékok — 
karácsonyra! Sok más egyéb szolgáltatás.

Kérjen ajánlatot! 
BIZTOS - GYORS 

és KÉNYELMES!
QUICK Service HUNGARY

Josef Nagy — Kochstrasse 7 
6092 Kelsterbach - ® (061 07) 88 15 

ÚJ! ÚJ!

M. SZERDAY — Metropolitan Vcrlag 
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sír

Paulei- Gy.: A magyar nemzet története 
az Arpádházi királyok alatt. I-II. köt. 80.—
Harsányi Zsolt: Mathias Rex 50.—
Gulácsy Irén: Jczabel 51.—
Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia 69.—
Györffy Gy.: István király és műve 49.— 
Köpeczy Béla: Erdély története (A 
kezdetektől 1830-ig) I—III. kötet 326— 
Ipolyi Arnold: Magyar mythológia 80.—
Paul Géraldy: Te meg én (versek, 
fordította Kosztolányi Dezső) 29.—
A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára, I-IV. kötet 330.—■
és még sok ezer könyv és hanglemez kap
ható. Kérje katalógusunkat — postai válasz
kupon ellenében megküldjük.
M. SZERDAY — Metropolitan Vcrlag
Teichweg 16, CH-4142 Münchenstein-Schw. 
® 061/46 59 02, külföldről: 0041/61 46 59 02

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 ITerrenwiese 92 
6000 Frankfurt 71 ® (0 69) 35 84 46

MAGNUS GmbH 
6000 FRANKFURT / M. 56 

lm Feldchen 35 
Telefon (061 01) 4 7712 

Telex: 4 18026 rcise-d 

A magyarok legkedveltebb találkozóhelye 
a hagyományos müncheni 

MAGYAR BÁL.
Ez alkalommal nem februárban, hanem
1988. január 22-én, pénteken

20.00 órai kezdettel
a HOTEL BAYERISCHER HOF .f(Promc- 
nadeplatz 2—6, München 2) dísztermeiben 
tartjuk. Kérjük honfi!ársainkat és bará
tainkat, hogy rendezvényünk dátumát már 

most jegyezzék elő a naptárba!
A Diákszövetség Müncheni Csoportja

— Bálrendezőség — 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllilll!ll!illl!lll!li;'IIIJIi:il!’ll!!ll',lll1llll!llllli>

A nagyvilágba szétrepiilt sasok, fecskék, 
galambok, rigók, sirályok, sólymok — és 
más jó madarak — figyelem! A régi fé
szek és új lakóinak segítségtekre lenne 
szüksége. Adományaitokat kérjük a kővet
kező bankszámlára küldeni:
Ausztria — Creditanstalt 0223 / 0 1147 / 100.

Kívánságra tájékoztatást küldünk: „Kry- 
wald“ jeligére a kiadóba.

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Napi jegyzetek,

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

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

Mindszenty Okmánytár: Mindszenty 
tanítása. 313 old. $ 8.— DM 15.— 

Mindszenty Okmánytár: Mindszenty 
áldozata. 320 old. 8 8.— DM 15— 

Mindszenty József: Esztergom a Prí
mások városa. 135 oldal.

8 8.— DM 15— 
Vecscy József: Emlékezés Mindszenty 

bíboros édesanyjára. 255 oldal.
8 8.— DM 15— 

Mindszenty Dokumentáljon: Ungarns 
Kirche im Kampf (II) 335 oldal.

8 8— DM 15— 
Dei*  ProzeB. Mindszenty Dokumente.

(Dr. Vecsey) 400 oldal.
8 8 — DM 15— 

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

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

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:

az „ÉLETÜNK" kiadóhivatalánál 
Oberföhringer StralJe 40 

D-8000 München 81 W. Germany

HAZAI HENTESÁRÚ DM
1 kg Kolbász, füstölt, száraz is
1 kg Kolbász, frissen füstölt ié—
1 kg Véreshurka rizsával 12—
1 kg Májashurka rizsával 12—
1 kg Disznósajt 14 80
1 kg Tokaszalonna 10.80
1 kg Húsos vastagszalonna íi-
1 kg Tepertő io—
1 kg Füstölt borda 12—
1 kg Füstölt sonka 24—

A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes. 

Külföldre nem szállítunk !
MICHAEL TAUBEL. Mctzgermeistcr 

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

• NEMZETŐR KÖNYVEK •
Glória victis 1956—86, DM

3. kiadás, 156 oldal 20.—
Független Fórum — Szamizdat

antológia, 336 oldal 35.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport II

580 oldal 25.—
Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek

szolgálatában 24.—
Teilhard de Chardin: Tudomány és 
Krisztus, 294 o., fele áron, portóval 12.—

— Az emberi energia, 250 oldal 
fele áron, portóval 12.—

(Mindkét könyv P. Rezek Román t OSB 
fordításában.)
Megrendelhető a könyv árának egyidejű be
küldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88, 
D-8000 München 50, BRD címen.

Csortos, Gozon, Tolnay . ..
MAGYAR FILMEK VIDEÓN !
Kérésre információt küldünk !

ÁDÁMFI VIDEÓ, (02 41) 17 33 55 
Postfach 29, 5100 Aachen

I!fii — iii = iii = iii~iíit--iii—• —in —iii~ih —ni —niTiii-,**i'i--*sti  =

— MŰVELT EMBERRE VALLÓ, ÉRTÉKES AJÁNDÉK A JÓ KÖNYV !
“ Munkaközösségünk hivatásának tekinti a magyar katolikus sajtótermékek —
I Agape, Életünk, Hitélet, Katolikus Szemle, Katolikus Szó, Mérleg, Szív, Szolgálat,
— Teológia, Üj Ember, Vigilia — és könyvek terjesztését. Kívánatra szívesen kül- 
X dünk ingyenes mutatványszámot és árjegyzéket a jelenleg kapható egyházi ki- 
|| advanyokról. A megrendelt és raktáron lévő könyveket a leggyorsabban postán
— szállítjuk, a raktárunkból kifogyott könyvek megküldésénél türelmet kérünk. 
X Nehány cím készletünkből:
II BELON f • Bibliai elmélödések
_ BIBLIA, Ó- és Újszövetségi Szentírás, 1987-es kiadás
X BULST: A torinói lepel és a mai tudomány
i GÁL: János evangéliuma
_ GYÜRKI: Szentföldi útitárs (Kitűnő útikönyv)
X HARMATI!: Mi történik Medjugorjában?
|| Jézus és az Egyház anyja (tk. a Mária-jelenésekről)
_ KIRSCHBAUM: Az apostolfejedelmek sírjai
X Nagykorúság Krisztusban (Korszerű hittankönyv serdülőknek) 
|| POUPARD bíboros: A katolikus hit (Közérthető bevezetés)
X ♦ Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván ♦ ~
— a Katolikus Magyar Sajtó Munkaközösség, (német rövidítéssel) KUPA -
II Distclfinkweg 21 - D-8000 München 60 - Telefon (0 89) 8 11 14 24
=ni —ni=iii —ni —in—in —in —ni—in—in—in—ni—

18.— DM
48— DM
6.50 DM

13.20 DM
8.60 DM
3 40 DM
8.70 DM

18— DM
8 40 DM
6.60 DM
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ÉLETÜNK
Szojkesztőség és Kiadóhivatal 

Oberföhringer Str. 40.
* D-8000 München 81

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

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

Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.

Redaktion und Herausgcber: 
die Ungarische Oberseelsorge, 

Oberföhringer Str. 40 
8000 München 81.

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

Verantw. Redakteur: 
Ottó Fejős.

Abonnement: DM 20.— pro Jahr und 
nach Übcrsee mit Luftpost DM 30— 

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

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

az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 20.— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 30.— 

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

Postscheckkonto München: 
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sondcrkonto 

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

Kath. Ung. Seelsorge „É;etünk“. 
Erseheint limai im Jahr.

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

Bciligcnhinweis: zu diesel*  Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bei. - 
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

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

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési dijak 1986. november 1-töl: 

Apró-, házassági-, általános hirdetés ára 
soronként (kb. 40 betű) 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 */«  kedvezmény.
Egymásután hatszoros hirdetés esetén 
20 ’/o kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 ’/» kedvezmény.

Egész Nyugat-F.urópában 
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: 
hétfőtől-péntekig, 10 00—15 00 óra között. 
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ez- 
időben érdeklődjenek telefonon.

D1ÓSZEGIIY TIBOR, hites tolmács cs 
fordító, magyar-német és ncmet-magyar. 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segit. Daimlerstr. 249. 
D-4040 Neuss. Telefon: (021 01) 54 13 17.
■ ■■■■■■nazBasBaHHaBBBasBaHvsiianBHaBBtiBBacK

VIDEÓ - FÉNYKÉPEZŐGÉPEK 
FOTOMUNKÁK - PASSFOTO

FOTO DOBOS
Rindermarkt 16

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

n


