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Az európai magyar katolikusok lapja

SCHERMANN RUDOLF:

A bűnbánat ideje
HOGYAN KELETKEZIK A BŰN? - A BŰN TERMÉSZETRAJZA

Buddha szerint nem érdemes kutatni
a halál okát. Példásan szólva: nem se
gít a nyíllal eltalált emberen, ha azt ke
ressük ki lőtte a nyilat. Míg megtalál
juk a tettest, elvérzik a sebesült. A Meg
világosodott volt annyira bölcs, hogy
nem beszélt olyasmiről, amiről nem tu
dott közelebbit.
A veszély csupán az, hogy míg nem
ismerjük valamely betegség kórokozó
ját, a kezelés csupán tüneti lehet.
A halál vírusának terminus techniku
sát már Krisztus előtt is ismerték, s bűn
nek nevezték. Csupán abban voltak nézeteltérsések, mi e fogalom tartalma. A
görögök úgy vélték, hogy az ember csu
pán tudatlanságból vétkezik, s megfe
lelő neveléssel csökkenteni lehet a bűn
lehetőségeit. De már Demokritos-ndk
feltűnt, hogy úgymond: „Sokan, akik
semmi okosat nem találtak, ennek elle
nére okosan élnek, sokan pedig, akik a
leggyalázatosabb tetteket művelik, na
gyon is okos beszédeket tartanak.” S
Kierkegaard Szókratész bűnfogalmát
kritizálva joggal utal arra, hogy mind
azok, akik valamilyen oknál fogva nem
ismerik Krisztust, — pogányok, újpogányok, agnosztikusok, — nem ismerhetik
a halál okát sem. Mert ahhoz, hogy ezt
megismerjem, ismernem kell az Élet
okozóját. Krisztus azért tudta legyőzni
a halált, mert ismerte a halál vírusát, s
hatalma volt ahhoz, hogy halálos csa
pást mérjen rá. Elvégre Ö az Élet.
Persze legtöbb keresztény számára is
nagyon szellős fogalom a bűn. Érthető,
hiszen mint minden baktérium esetében,
szabad szemmel nem látható, kézzel
nem fogható s mélyenfekvő valóságról
van szó.
Minden észlelhető, nyilvánvalóvá vált
betegséget, már jóideje tartó kialakulási
folyamat előz meg, mely titokban megy
végbe. Sokáig homályban tapogatott or
vostudományunk a rák keletkezését ille
tően, végső kiváltóját ma sem ismeri,
pedig hatalmas apparátus nyomoz utá
na. Annyit azonban tudunk, hogy lé
nyegét a sejtek kóros elváltozása, s be
teges burjánzása jelenti. Fontos volt
megtudni, milyen folyamatok mennek
végbe egy-egy sejten belül. Az utóbbi
években egyik fiatal tudományágunk, a
biokémia segítségével megbízható s izgatóan érdekes adatokkal rendelkezünk
erre vonatkozólag.
Újfajta kísérleti módszerekkel, mint
például molekula csoportok rádióaktív
megjelölésével, módosított röntgenátvi
lágítással tudósaink megállapíthatták,
hogy a sejtek magvában komplikált jel
legű molekulák találhatók, amelyek egy
mással spirálszcrű láncokká kapcsolód
nak össze. A kémikusok ezt a képletet
nyelvgyötrő szóösszetétellel Desoxyribonuklein-sav-nak, röviden DNS-nck
nevezik. E spirálalakú molekulaláncola
tok — ennyit már tudunk — képezik az

élet felépítésének sifrírozott tervrajzát.
Mint titkos írás, rejtik az élő sejt vala
mennyi jellegzetességét magukban. Va
lahányszor új sejt születik, először e
mintasejt a DNS molekula tervrajzát
tapogatja ki, s róla válik le, mint hű kó
pia valamely sokszorosítógép matricá
járól. S ha egyszer elvéti az alapvető
tervrajzot, ha hiba történik, az új sejt
eltér az előírt formától, e tévedés vé
tekké válik, a rák alakjában kezdheti el
pusztító munkáját az ember szervezeté
ben. Nos, — így keletkezik a bűn is.
Mielőtt arra válaszolnánk, hogyan,
kérdezzük meg, hol keletkezik? Világ
egyetemünk mely pontján lokalizálhat
juk a bűnt? Mivel tudjuk, hogy az Is
ten azonos az Élettel, nyilvánvalóan
nem kereshetjük benne a halál baktériu
mát. Ez ellentmondás lenne.
Bármennyire is gyötrődik az emberi
elme, hogyan engedheti meg Isten a
bűnt, — annyi bizonyos: abszurdum azt
képzelni, hogy az Isten olyan, mint va
lamely sizofrén autótervező, aki elő
ször nagyszerű gépkocsit alkot, hogy
utána durva kalapáccsal tönkreverje. A
világ alkotója nem lehet azonos a világ
elrontójával. Az Élet a Halállal.
Tehát Istenen kívül kell tovább ku
tatnunk. Az sem állítható, hogy a te
remtett világ automatizált részében len
ne a bűn fészke. Értelmetlen mondat
lenne azt állítani, hogy valamely fa
perverz, vagy valamely kő vétkezik.
Még csimpánzok sem tudnak vétkezni.
Az automatizáltság okozza ennek kép
telenségét, és annyit jelent, hogy e terem
tett létezők működési sémáját Isten be
léjük építette, s mintegy óraműszerűen,
önmaguktól helyesen működnek.
Csak abba az irányba tarthatnak, amelybe beépített motorjuk hajtja őket.
A bűn melegágya csupán az a klíma
lehet, amelyben lehetségessé válik, a te
remtő tervétől való eltérés. E klímát a
szabadság fogalma jelöli. A szabadság
persze önmagában nem rossz. Sőt, a te
remtett szellemi lénynek azon tulajdon
sága, amelynek révén kiemelkedik s fe
lette áll az automatizált teremtményi vi
lágnak.
Az automatizáció fogalma tökéletlen
séget fejez ki, azt hogy a létező nem
tudja önmagát kormányozni. Isten,
aki a legtökéletesebb, s legteljesebb élet,
nem mástól kapja, hanem önmagában
hordja dinamikáját, s önmaga kormá
nyozza önmagát. Más szóval szabadon
cselekszik.
A teremtett világ csúcsán álló szel
lemi lényeket nem annyira a teremt
mény, hanem — saját bevallása szerint
is — saját képére s hasonlatosságára te
remtette. Azaz: nem az automatizációs
képletet használta, hanem az önkormányozhatóságét. Az ember s az állat kö
zött például az az egyik lényegi kü
lönbség, hogy míg az előbbi beépített

lét-tervrajzzal és beépített ösztönreak
ciókkal rendelkezik, amelyek e tervet
hivatottak megvalósítani, esetünkben
Isten csupán a tervrajzot adta kezünk
be, de ránk bízza, hogyan valósítjuk
meg lépésről-lépésre e tervet. Pontosan
ez a tevékenység az, amelynek során az
ember mintegy megistenül s e funkció
jában Istenhez, az alkotóhoz válik ha
sonlóvá.
A szabadság egyedüli célja voltakép
pen a megistenülésnek, az istenszerű sza
bad létfelépítésnek lehetővé tétételében
keresendő. Hogyan keletkezik a bűn a
szabadság klímájában? Ügy, mint a rák
első, nem érzékelhető góca.
Amely pillanatban az ember milliónyi
reakciója során egyszer rosszul reagál,
eltér az Isten által előírt tervrajztól,
nem kópiázza azt, „jobban akarja tud
ni”, s maga barkácsol magának terv
rajzokat, elveszett ember, menthetetle
nül a halál irányába menetel. Minden
hamis reakció, Isten törvényétől való
elhajlás, tőle való elhajlást jelent, s mi
vel ő az Élet pólusa, világos, hogy aki
hamisan lép, az Életet hagyja el, s a
halál felé tart.
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a
bűn a szabadság lehetőségéből, az ember
akarati döntése révén születik. Albert
Camus-ve\ szólva: Az ember szívében
keletkezik a rothadás.
Tovább menve egy másik figyelemre
méltó jelenséggel kell foglalkoznunk.
Azt hiszem kivétel nélkül úgy vagyunk
mindannyian, hogy tulajdonképpen nem
akarunk vétkezni. A valóság az, hogy
sajnos nagyon hajlamosak vagyunk rá.
E tény bizonyos fertőzöttségre született
hajlamra utal, mint valamely tbc-s szü
lőktől származó gyermek esetében.
A bűnre való hajlamosság öröklött
nyavalyánk, s pontosan fejezi ki a bűn
kvalifikációját, hogy Erbsünde, mely
először fertőzte meg az emberiséget. így
bizonyos mértékig ártatlanok vagyunk,
s bosszantó, hogy valamiért bűnhődnünk
kell, amihez annyi közünk van, mint
apánk s anyánk azon aktusához, amely
nek létünket köszönhetjük. No, de hi
ába lázadozik a tbc-s gyermek szülei
ellen. A tényeken ez nem változtat. Csu
pán a felelősség mértékén.
Krisztus tudta ezt, ezért nem a vi
lág dezinfektoraként jött, hogy harag
jának DDT-jévcl kiirtson bennünket,
hanem mivel tudta, hogy a baktériumot
rajtunk kívül álló lénynek, a Sátánnak
köszönhetjük. Ellene hirdetett harcot, s
élére állt az Élet seregének. Szent Lu
kács többször is Orvosnak nevezi őt,
s joggal.
A bűn önmagában mindig csábos, s
ahhoz az illúzióhoz vezet, hogy nem is
ártalmas. Senki nem tagadja például,
hogy egy összkomfortos lakást eredmé
nyező csalás, amely elkerülte a rendőr(Folytatás a 2. oldalon)
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Vasárnapi
gondolatok
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
(március 13)

„Isten nem azért küldte Fiát a világ
ba, hogy elítélje, hanem hogy üdvözöl
jön általa a világ” (]n 3,17)
A „felvilágosultak” úgy gondolják:
„Nincs szükségem Istenre, sem Jézusra,
de az üdvösségre sem”. Mintha egy han
gya azt mondaná látva cipőtalpamat:
„Ember? Olyan nem létezik, nincs szük
ségem segítségére”. Nevetséges. Szegény
ember és szegény hangya . ..!

Az Isten fia küldetését hinnünk kell.
Isten egyáltalán nem szorul ránk. Mi
esetenként igencsak rászorulunk földi
életünkben is, de különösen üdvössé
günk elnyerése idején.
Sokan azt várják Istentől: csapjon
vasököllel a bűnösök közé, ítélje el
őket és teremtsen igazságot! Isten nem
csapkodó természetű. Azonkívül elfelej
tik, hogy Isten csapása őket is érhetné...
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
(március 20)

„Jézus így szólt: Eljött az óra. Az
Emberfiának meg kell dicsőülnie” (Jn
12,24)

Az „órát” a mennyei Atya határozta
meg. Jézus bár felnőtt ember volt, alá
vetette magát Atyja akaratának. Nem
hivatkozott önállóságára, döntési vagy
más jogaira. Hogyan válaszolunk mi, ha
az Atya számunkra is elérkezettnek
tartja az időt. . .?
Jézus elkerülte az Istenfia kifejezést,
Emberfiának nevezte magát. Kihangsú
lyozta ezzel, teljesen vállalja az emberi
sorsot. A mienket is, testvérünkként.
Jézus megdicsőülése szenvedések soro
zatának, becsülete elvesztése-, (úgy
kezelték, mint valódi gonosztevőt) és
életének feláldozása által ment végbe.
Mi kitől, honnan és mi által várjuk meg
dicsőülésünket?
VIRÁGVASÁRNAP
(március 27)

„Két nappal húsvét.. . előtt a főpa
pok és írástudók keresték a módját, ho
gyan foghatnák el Jézust csellel, hogy
aztán megöljék” (Mk 14,1)
A főemberek Jézus ellenségei közül
ma is keresik, milyen csellel „foghatnák
el” Jézust, hogy az emberek szívében
megöljék. Azt hiszik — ők — meg tud
ják ölni Jézust. ..
Szomorúbb eredménye működésük
nek, hogy sokan bedőlnek nekik. Ezért
oly sok ma a félrevezetettek, az „Isten
ben megtévedtek” vagy „Benne megbotránkozottak” száma. E kísértés minket
is próbára tehet. . .
Megtéveszteni, megingatni csak azt
lehet, akinek gyönge, nem álló- és vihar
képes a hite. Vagy Isten iránti szeretete.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A búnbánat ideje
(Folytatás az első oldalról)
ség figyelmét, önmagában nagyon kelle
mes lehet. Házasságtörésekről sem lehet
elmondani, hogy önmagukban rosszul
esnének. Ellenkezőleg. A tilalom csak
növeli az élmény jóleső izgalmát. Csak
hogy a romlott, de jóízű szalámitnyelők feszültsége jellemzi az ilyen embert.
Hisz minden tettével saját életét ássa
alá. Halvány fogalma sincs arról —
ebben rejlik tragédiája —, hogy miköz
ben kéjencnck képzeli magát, valójában
szenvedélyes öngyilkos.
Nem minden jó, ami kellemes, s nem
minden kellemes, ami használ. így a
törvények, amelyek pontosan kijelölik
a bűn útját, néha kellemetlenek. De be
tegségtől óvnak meg bennünket.
Az Ószövetség inkább tilalomfákkal
állítja körül az életet, s negatív hang
súllyal fogalmaz: ne ölj, ne paráznál
kodj, ne lopj, addig Krisztus törvény
hozásában a pozitív vonás szembeötlő.
Nem arról beszél a Hegyi beszédben,
törvényeinek deklarálása közben, hogy
mit ne tegyünk, hanem, hogy kik lehet
nek boldogok. S ahogy Szent Pál mond
ja: „Ezeket a parancsolatokat: »Ne pa
ráználkodj, ne ölj, ne lopj, másét ne kí
vánd", s a többit mind ez az egy pozi
tívum foglalja össze: "Szeresd felebará
todat, mint önmagadat".” (Róm 13,9)
E pontos útjelzők segítségével világo
san tájékozódhatunk. S ha mégis eltér
nénk az Élet képletétől, s funkciózavar

Jubileumi ünnepségek
Bajorországban
Szent István égi születésének 950. év
fordulóján első királyunk keresztény
szellemi hagyatékára irányítja München
és környéke magyarságának figyelmét
a Müncheni Magyar Katolikus Misszió
Értesítője. „Szent István királyunk a
harmadik évezred küszöbén is biztos
eligazítást nyújthat — hívőnek és nem
hívőnek — korunk szellemi zűrzavará
ban és az egységes, keresztény Európa
megteremtésében” — olvassuk a tájé
koztatóban, amely közli az egész évet
átfogó ünnepi programot.
A sorozatot négynapos lelki előkészü
let vezeti be. Március 10—13-ig dr. Te
leki Béla SJ, főiskolai tanár (Bécs) tart
missziós napokat az egyházközség kü
lönböző csoportjainak közreműködésé
vel felnőttek és fiatalok számára. A cser
készek külön lelkigyakorlaton is résztvesznek április 22—24-ig Beierbachban.
E lelki mélyszántás után, április 30-án
az egyházközség Bambergbe viszi az ér
deklődőket a székesegyház híres lovas
szobrához, a „Bambergi lovas”-hoz, amelyben a hagyomány Szent István alakjat tiszteli. A müncheni Szeniorok
Klubja külön félnapos kirándulás kere
teben egyik közeli magyar vonatkozású
helyre látogat a Szent István jubileum
ra és a Mária évre emlékezve. Az Egy
háztanács külön határozata alapján a
Misszió zarándoklatot vezet Boldog Gi
zella passaui sírjához május 29-én.
A fo ünnepséget a müncheni magyar
hívok július 10-én rendezik közösen a
Kapisztrán Szent János német plébániá
val, ahol már tavalyelőtt is együtt em
lékeztek a törökverő szent születésének
600. évfordulójára. A szentmisét egész
napos közös műsor követi. A tervek
szerint Münchenből zarándokcsoport is
indul Rómába október 3-a és 9-e között
csatlakozik a nyugat-európai nagy ma
gyar zarándoklathoz és részt vesz a Szt.
István évet záró római ünnepségeken és
a pápai kihallgatáson.
|

állna be, egyetlen mentségünk van: a
halál irányából vissza kell fordulnunk
az Élet felé. Pontosan e fordulatra szó
lít Szent Pál „Térjetek vissza!” felszó
lítása.
A bánat nem más, mint e fordulat
véghezvitele. A gyónás majdnem azt
mondanám, csupán technikai megvalósí
tása ennek a fordulatnak. Hajlamunk
révén gyakran használandó lehetőség.
Ha e szentséget ebben az összefüggés
ben látjuk, azt hiszem azonnal bántóan
szembeötlővé s kicsinyessé válik mindaz
a nyavalygás, amellyel úgynevezett jo
keresztények is örökké vesződnek, hogy
pl. miért gyónjanak a papnak, az is
csak ember, stb . . . Mintha bizony bár
mely papnak legnagyobb élvezetei kö
zé tartozna a gyóntatás. És mintha
olyan nagyon nagy újdonságokat halla
na! Istenem, milyen unalmas mindig
ugyanazt hallani. De tragédiánk, hogy
mindig ilyen külsőségekkel vesződünk,
amivel arról árulkodunk, hogy hitünk
izgalmas és mély titkairól halvány sej
telmünk sincs.
Miután ismerjük a halál baktériumát,
most már beszűkíthetjük a kört, s meg
tudjuk határozni, hogy milyen körülmé
nyek között lehet csupán meghalni.

Annyi bizonyos lelkünk tovább élé
sének tudatából, hogy a klinikai halai
nem jelenti az élet végét. Érthető te
hát, hogy Krisztus e halálról mindig
úgy beszél csupán, mint alvásról. Fon
tos volna, hogy tudatunkban átértékel
jük mi is a halált s az alvássá minősül
jön. Ez olyan mértékben válik persze
lehetővé, amennyiben hitünk erős.
Gyenge hitű keresztények általában
semmiben sem különböznek a hitetle
nektől, amikor a halál miatt rimánkodnak.
Az igazi halál csupán a tovább élő,
de Istennek hátat fordított lélek önma
gára kirótt büntetése. Senki sem ítélhet
minket halálra. Csupán sajátmagunk. Az
ember csupán öngyilkosság révén hal
hat meg, amennyiben hátat fordít Is
tennek s megmarad ezen állapotában.
Míg az embernek azt kell hinnie,
hogy ki van szolgáltatva rajta kívül és
felülálló rosszindulatú hatalmaknak;
míg az a tudat gyötri, hogy hiába küzd,
soha nem nyerheti el a teljes életet, amely után szomjazik, — állandó úti
társa a szorongás, a félelem. A keresz
tény tan, a krisztusi recept megszabadít
a félelemtől: a bölcső és a sír szűk, és
neurotikus reflexekre hajlamosító falai
leomlanak, tudatunk kitágul, kinyúj
tózhat a végtelen felé, amelynek beléje
oltott szomjával született a világra.

1988: jubileumi esztendő
SZENT ISTVÁN ELSŐ MAGYAR KIRÁLY 1038 - 1988
NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS, BUDAPEST 1938 - 1988
A jubileumi esztendő alatt mélyreszántó lelkinapok lesznek országonként, a
plébániákon és a lelkészségeken a le
hetőségeknek megfelelően. A helyi prog-,
ramot a plébánosok és a lelkészek idő
ben ismertetik. Használjuk ki ezt a lehe
tőséget, hogy hitünkben és magyarsá.
gunkban megerősödjünk. A lelkinapok
jelszava legyen tehát: ERŐSÖDJÜNK
MEG KERESZTÉNY HITÜNKBEN ÉS MA
GYARSÁGUNKBAN. Támogassuk lelké
szeinket a különböző rendezvények szer
vezésében és lebonyolításában.
A Nyugat-Európában élő magyar lel
készek az 1987 őszén tartott konferen
ciájukon javasolták, hogy legyen egy
központi ünnepség a világon élő magyar
katolikusok számára is, ahová mindenki
— politikai érdekek kizárásával — nyu
godtan elmehet. Ezt az ünnepséget Ró
mában tartjuk október 1-e és 8-a között.
Ide várjuk a világon szétszóródott ma
gyarságot: az anyaországból, a szomszé
dos államokból és az emigrációból.

Ennek a nagy magyar római zarándok
latnak kiemelkedő eseményei lesznek:

1988. okt. 5-én, de. 11 órakor, általános
pápai kihallgatás. (Kü
lön magyar kihallgatás
ról tárgyalunk.)
du. 5 órakor főpapi szent
mise a Szt. Péter bazili
kában.

1988. okt. 6-án, de. 11 órakor főpapi
szentmise a Szt. Pál ba
zilikában.
du. 5 órakor magyar pa
pok és szerzetesek ta
lálkozója.
1988. okt. 7-én, de. 11 órakor főpapi
szentmise a S. Maria
Maggiore bazilikában,
du. 4 órakor igeliturgia
a S. Domitilla katakom
bában.
1988. okt. 8-án, de. 11 órakor főpapi

szentmise a S. Giovannl
in Laterano bazilikában.

A római utazás különböző lehetőségei
ről az egyes országok lelkészei gondos
kodnak. Rómát október hónapban sok
zarándok keresi fel. Ezért tanácsos egy
utazási irodával tárgyalni a lehetőségek
ről. Egyéni zarándokok igénybe vehetik
a Szt. István Házat (Casa Santo Stefano),
Via dél Casaletto 481, 1-00151 Roma, tel.:
(06) 537 3319 vagy az „Isteni Megváltó
Leányai" házát (Villa Mater Redemptoris)
Via Francesco Tamagno 38, 1-00134 Ro
ma. Tel.: (06) 627 7953. Személye
sen kell jelenkezni.
Tapasztalatokkal és helyi ismeretek
kel rendelkező kollégáink szívesen segí
tenek kapcsolatot találni megbízható uta
zási irodák felé. A közvetítés nem egyé
ni, hanem csoportos utazásra vonatko
zik. Ha valaki ezt a lehetőséget igénybe
akarja venni, vegye fel a kapcsolatot,
Ausztriában: Ft. Hegyi Györgygyel, Pressgasse 8-10, 1040 Wien.
NSZK-bán: Ft. Fejős Ottó főlelkész,
Oberföhringer Str. 40, 8000 München 81.
Svájcban: P. Cserháti Ferenc,
Raimattstr. 18, 3011 Bern.
Franciaországban: Molnár Ot
tó, 42 Rue Albert Thomas, Paris.
Skandináviában: Rasztovácz
Pál, Trollbergsvaegen 10, 42155 Vaestra
Frölunda.
Lelkiekben gazdag, türelmes előkészü
letet és eredményes zarándoklatot kíván
mindenkinek, az európai lelkészek ne
vében:

P. Szőke János SDB.

A szeretet gyémánttá teszi az ember szi
vét, hogy semmi keserves ütésektől meg
ne romoljon.
Ha nem hlvságos a szeretet, nem elég
szik meg azzal, hogy jót kíván, hanem
jót cselekszik azzal, akit szeret.

Részegesek kétszer fizetik a bor árát:
pénzükkel a korcsmárosnak, lelkűkkel
az ördögnek.

Pázmány Péter

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)
NAGYHÉT: NAGYCSÜTÖRTÖK
(március 31)

„Péter vonakodott: Uram, Te aka
rod megmosni a lábamat? Jézus így fe
lelt: Most még nem tudod, mit teszek,
később megérted” (Jn 13,7)
A „Péterek” ma is vonakodnak el
fogadni Jézus iránymutatását, szándé
kát. Ők sokkal jobban tudják, mit, ho
gyan kell tenni. . .

Egyesek elmennek odáig, hogy meg
róják Jézust: „Uram Te ezt akarod?”
„Hogy képzeled ezt. . .”

Jézus végtelen türelemmel válaszol rakoncátlankodó tanítványainak: „Most
még nem érted, majd később megérted”.
Milyen erős a mi türelmünk?
NAGYHÉT: NAGYPÉNTEK
(április 1)

„Jézus tudta, ami rá vár, eléjük
ment és így szólt: Kit Kerestek?” (Jn
18,4)
Jézus tudta, hogy minden idők öszszes bűne megváltásra — azaz Rá vár.
Ez az emberileg elképzelhetetlen, összeszámolhatatlan „súly” bújik meg a ki
csi „ami” szó mögött. Köztük vannak
az én bűneim is . . .
Jézus a gyilkosok, kárörvendők, bű
nösök elé és felé megy, hogy gonoszsá
guk fonalaiból a megváltás égbe veze
tő kötelét fonja kínjai közepeit. Talán
valaki — mint a jobb lator — bele fog
kapaszkodni. . .

Szólt hozzájuk: „Kit kerestek?” Nem
a Megváltót keresték, hanem akit meg
kínozhatnak. Nem az üdvösség-hozót
keresték .. . Hozzánk is szól, kit kere
sünk mi?
NAGYHÉT: NAGYSZOMBAT
(április 2)

„Ki hengeríti el a követ a sír bejá
ratától?” (Mk 16,4b)
A jámbor asszonyok Jézus keresztha
lálának szemtanúi voltak. E. rettenetes
élménnyel birkózva képtelenek Jézus
feltámadását elképzelni. Indulnak az
utolsó emberi szolgálat megtételére —
emberi gondok között.
A kő léte áthatolhatatlan falként hú
zódik köztük és Jézus között. Nem lát
nak kiutat — emberi sors.

A föltámadás — isteni — hajnala
még éjszakába burkolózott előttük, ahol
nincs sír, nincs kő, nincs halál.
HÚSVÉTVASÁRNAP
(április 3)

„Elvitték az Urat a sírból, és nem
tudjuk, hová tették” (Jn 20,2b)

Mária Magdolna hajnalban indul Jé
zus sírjához. Legkorábban, amikor em
ber „elindulhat". Később rájött: az em
ber nem tud olyan „korán” felkelni,
hogy „elérje” még Istent . . .
„Áthelyezésre” vagy lopásra gondol
— feltámadásra, isteni életre és a törté
nés folytatására nem. Istennek megváltó
terve nem érkezett el sem az értelméig,
sem érző leikéig.
Főleg az bántja Magdolnát: „.. . nem
tudjuk, hova tették”. Sok mindent nem
tudunk Istenről, terveiről, akaratáról,
lényégéről. Egyes titkait soha sem fog
juk megfejteni. De ez nem is fontos. Sze
retni kell Őt, akkor megtaláljuk, s ez
elég.
Fejős Ottó
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Március ünnepei

gyermekeknek
Kedves Gyerekek!
Emlékeztek még az adventre? Emlé
keztek arra, hogy akkor az Ür Jézus
születésére készültünk, amit karácsony
kor ünnepiünk?
Ebben a hónapban az Ür Jézus életé
nek másik nagy eseményére, feltámadá
sára készülünk.

Tudjátok, a mi hitünk középpontja
az Ür Jézus, az Atyaisten Fia, aki meg
akarta nekünk mutatni, mennyire szere
ti a Jóisten az embereket. Ezért ember
ré lett, közénk jött, megszületett. Ezt
ünnepeljük karácsonykor. Jézus itt élt
közöttünk 33 évig és beszélt nekünk az
Atyáról, arról, hogy mennyire szeret
az Atya bennünket. Azt akarja, hogy
valamennyien Vele legyünk a mennyor
szágban. És ezért Fiát, az Ür Jézust tet
te a mennyország kulcsává. Irántunk
való szeretetből megengedte, hogy Jé
zust megkínozzák, hogy ő szenvedjen,
sőt értünk a halált is magára vegye.
De hogy az emberek megértsék az
Atya irántuk való szcretetét és hogy
megtudják, Jézus az Ö Fia és Isten, akit
a szeretet hozott a földre, ezért halála
után az Atya harmadnapra feltámasz
totta Jézust a halálból. Ez a húsvét.
Ez a mi hitünk két nagy eseménye,
amiről évente megemlékezünk, amit
évente újra élünk.
Advent karácsony előtt — a nagyböjt
húsvét előtt — két előkészületi idő.
Ha 13-án nagyon figyeltetek az evan
géliumra, amikor az atya felolvassa,
akkor azt, amit most elmondtam, ma
gának az Ür Jézusnak a szájából hall
hatjátok. (Mert nem a magam fejéből
veszem ám, amikor itt veletek hónapról

nép vallási és világi dolgai egy
aránt a zsidóság vezetőire tartoztak,
mert mindent Jahve-ra, az Istenre vo
natkoztattak. A főpap volt a fej, akit
munkájában a főtanács és annak tagjai,
a tanácsosok támogattak. Tudjuk a
Szentírásból, hogy ezek a tanácsosok Jé
zus idejében ide-oda ingadoztak. Nem
tudták, hogyan ítéljék meg Jézust: va
lóban az Isten Fia? A zsidó nép felsza
badítója? Lázadó? Ellenség? A tanácso
sok között volt egy: Nikodémus, aki
szeretett volna világosan látni. A szíve
húzta Jézushoz, de félt tanácsostársai
tól. Ezért éjszaka kereste fel Jézust,
hogy tőle magátol tudja meg, ki Ö és
miért jött és akkor mondta neki Jézus
ezt a csodálatos mondatot: „Ügy sze
rette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Ez a mondat úgy beleégett Nikodémus
leikébe, hogy ha előbb nem is, de Jézus
halálakor elismerte Öt az Atya Fiának
és Megváltónak. — /Íz alsó képen lá
tod Jézust, aki Nikodémusnak elmond
ja, hogyan tartozhat ő is Isten népéhez,
miben kell hinnie.
Április elején fogjuk ünnepelni Jé
zus feltámadását: húsvétot. Még előt
tünk van csaknem egy hónap. Igyekez
zünk nagyon jók lenni, Ti is meg én
is, hogy az életünkkel valljuk meg: Jé
zus valóban az Isten Fia, aki halálával
megnyitotta számunkra a mennyorszá
got, hogy mi is halálunk után együtt
legyünk majd az Atyával, a feltáma
dott Fiúval —- és minden igazán jó em
berrel.
Szép nagyböjtöt Nektek!
Julika néni (Bécsböl)

Március elején kevés olyan szentet
találunk a naptárban, aki hazánkban is
népszerű vagy különösebben ismert len
ne. Talán csak Szent Kunigunda
császárnö napját, március 3-át említhet
jük magyar vonatkozásáért; ö II. Hen
rik császár felesége, így Szent István ki
rályunk sógornője volt, és jelentős sze
repet játszott a bambergi püspökség és
dóm alapítása körül.
Március 12-én van Gergely napj a, teljes nevén Nagy Szent Gergely
pápa és egyházatya, bencés szerzetes
(560-604). Hazánkban tisztelete a kö
zépkor óta igen elterjedt volt, legendája
az Erdy-kódex nyomán a hazai hagyo
mányokban is számtalan formában sze
repel. Római szülőháza helyén, a Monté
Celio-n ma templom áll San Gregorio
Magnó néven, ez volt valamikor Serédi
Jusztinján bíboros, esztergomi érsek ró
mai tituláris temploma.
A történelem talán az első keresztény
évezred legjelentősebb pápájának tekinti
Nagy Szent Gergelyt. Az ö tevékenysége
indította el a kereszténység elterjedését
a longobárdok, frankok, nyugati gótok kö
zött, de különösen az angliai keresztény
ség megalapítása fűződik az ö nevéhez.
Jellemző Nagy Szent Gergely bölcsessé
gére, hogy az egyes megkeresztelt nép
csoportok sajátos kultúráját mindig tisz
teletben tartotta. Liturgikus reformjával
az egyházi zene történetében is meg
örökítette a nevét: „gregorián" névvel
illetjük ma is az egyházi énekek egy
jellegzetes csoportját. Rendszerint bal-

Hírek - események
Az ifjúságnevelés modern szentje, Don
Bosco halálának január 31-én ünnepelt
100. évfordulója alkalmából a pápa a
szaléziánus rend főnökéhez küldött le
vélben méltatta a rendalapító érdemeit.
Életműve — így a levél — ma is irány
mutató, mert új utakat talált a hagyo
mányos értékek megvalósításához az if
júság körében. Ezzel vált a modern ne
veléstudomány úttörőjévé. A Szentatya
véleménye szerint sok fiatal kész ma is
a szellemi értékek elfogadására, de ugyanakkor különböző ideológiák káros
hatása alatt áll. Elengedhetetlen teendő:
áthidalni a mély szakadékot az evangé
lium és a kultúra között, amely leér
tékeli és a szellemi élet peremére szo
rítja a keresztény üzenetet.
K.ATHPRESS

*

hónapra elbeszélgetek!) A felső képén
láthatjátok a rabszolgákat, akiket Nebukadnezár elhurcolt az ígeret földjéről,
Izraelből. Isten megszabadította az öve
it Mózes próféta által a testi rabságból.
Ez a tett előképe lett a később bekövet
kezett szabadításnak: Jézus megszabadí
totta övéit a bűn rabságából. A középső
kép bal felén látjátok az embereket a
bűn és a lélek sötétségeben. A jobb fe
lén, nézzétek csak: „Isten nepere ra
gyog a mennyei kegyelem.

A régiek „böjtmás hava" néven is em
legették márciust, hiszen ebben a hó
napban a húsvéti előkészületben már a
második hónapjába lép a böjt.

A „Justitia et Pax" (= Igazságosság
és béke) elnevezésű pápai bizottság egy
dokumentumot tett közzé, amelyben a
hajléktalanok gondjainak megoldása ér
dekében igazságos és humánusabb la
káspolitikát sürget. Mindenkinek joga van
emberhez méltó és igényeinek megfele
lő lakáshoz. Az Egyház súlyosan elítéli
a lakbér-uzsorát és építkezési vissza
éléseket, a lakáskérdés nemcsak anyagi,
hanem egyúttal erkölcsi probléma is hangoztatja a vatikáni állásfoglalás.

*

A skót katolikus egyház szokatlan
eszközökhöz folyamodott a papi után
pótlás serkentésére. Egy 20 perces video
filmét készített, amelynek célja a papi
hivatás választására bátorítani a kato
likus fiatalságot. A videofilmét egye
temeken, iskolákban és az egyházköz
ségekben mutatják be.

Több mint 170 ezren írták alá azt a
nyílt levelet, amelyben a csehszlovák hí
vők követelik az állam és az egyház szét
választását. Az egyház elnyomása ellen
tiltakozó és a vallásszabadságot követe
lő nyílt levelet átadták Tomasek prágai
érseknek és a kormány tagjainak.

Az egyházjogi pápai bizottság elnöke,
Jósé Castillo - Lara kúriai bíboros nem
rég Bécsben kemény szavakkal bírálta
a csehszlovák hatóságokat, mivel — úgy
mond — az egyházpolitika terén is dik
tatórikus módszereket alkalmaznak, ön
kényesen elnyomják az egyházat és a
hatóságok nem veszik figyelembe az
egyházjogi előírásokat. A „Pacem in terris" elnevezésű, állami támogatást, él
vező békepapi mozgalomról a bíboros
megállapította, hogy a Vatikán eddigi
utasításai szerint e csoportosuláshoz
való tartozás nem egyeztethető össze
az egyházjog előírásaival. Ezért számol
ni kell azzal, hogy a „Pacem in terris"
papi tagjait a Vatikán egyházjogi fenyí
téssel fogja sújtani — mondotta a kú
riai bíboros.
KNA
*

Lesz-e pápai látogatás Magyarország
ra? — A Nyugatnémet Katolikus Hír
ügynökség értesülése szerint a magyar
kormány nem zárja ki annak lehetősé
gét, hogy II. János Pál pápa Magyar
országra látogasson. Ezt a már több al
kalommal fölmerült híresztelést, feb
ruári bécsi tartózkodásakor, Miklós Im
re államtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke is megerősítette. Minden
esetre — mondotta — a pápa eddig
még nem fordult ilyenirányú kéréssel a
budapesti kormányhoz. A maga részé
ről azonban elképzelhetőnek tartja,
hogy a látogatás megvalósuljon.
#

vállán a Szentlelket jelképező galamb
bal ábrázolják — így a pannonhalmi ba
rokk Boldogasszony-kápolna mellékol
tárán — ezzel is arra utalva, hogy a róla
elnevezett gregorián énekstílust maga a
Szentlélek sugallta neki. — Utódjának,
IV. Gergely pápának intézkedésére ter
jedt el, a valamikor hazánkban is igen
népszerű „gergelyezés" szokása, a pápa
ezzel Nagy Szent Gergelyt, mint az is
kolák és diákok védöszentjét akarta
megtisztelni. A gergelyjárás, gergelye
zés hagyománya már a barokk kor szer
zetesi iskoláiban is virágzott hazánkban,
de nemcsak ott, hanem még a múltszá
zadbeli református iskolákban is élt. Ger
gely napján a nagyobb diákok ünneplő
be öltözve végigjárták azokat a házakat,
ahol az új, fiatalabb utánpótlás várt rá
juk. Ősi Szent Gergely énekkel, latin
magyar rigmusokkal biztatták az újakat
a diákéletre.
Szent Patrik, az írek térítője és
nemzeti szentje, ünnepét március 17-én
üli az egyház. Az egész középkori ke
resztény Európában elterjedt tisztelete
hazánkban sohasem vert igazán gyöke
ret. Szent Patrik napját egyedül a győri
székesegyház ünnepli meg, ekkor van a
„Vérző Szüzanya" néven ismert kegy
képnek búcsúnapja. Ezt a képet ugyan
is egy Írországból menekült püspök hoz
ta magával Győrbe a 17. században.

Március 19 Szent József nap
ja, a názáreti ács, Mária jegyese, Jé
zus nevelöatyjának ünnepe. A középkor
ban József alakja még nem részesült
abban a nagy tiszteletben, ami később
övezi. A gótikus szárnyasoltárokon min
dig csak a háttérben, a betlehemi istálló
homályában húzódik meg. A franciskánusok és különösen a spanyol karmeli
ták terjesztették el tiszteletét. Hazánk
ban a bécsi udvar közvetítésével lett a
József név népszerű. XII. Piusz pápa új
ünnepet is rendelt a munkás József
tiszteletére, május 1-et. Szent József a
jó halál, a család, az árvák, az asztalo
sok, ácsok és általában a munkásság
patrónusa. Ez magyarázza, hogy templo
mainkban a barokk Szent József oltárain
kat részben a famüves céhek, részben a
jó halál kegyelméért könyörgő társulatok
állították.

A márciusi sorban is kiemelkedik
Szent Benedek ünnepe 21-én.
Bár a zsinati reform az ő ünnepét is át
helyezte júniusra, a bencés rend, és a
többi Bence, vagyis nevét viselő véden
cei ragaszkodnak a régi naptári rend
hez. A bencések nagy érdemeket sze
reztek nemcsak a magyarság megtéríté
sével, de a nyugati műveltség meghono
sításával is hazánkban. A rend apátsá
gainak legnagyobb részét, élén a pan
nonhalmi monostorral, még az Árpádok
korában alapították. Érdekes megjegyez
ni, hogy csak egyetlen apátság, az 1075ben alapított Garamszentbenedek temp
loma tiszteli a rendalapítót védöszentül.
Szent Benedeket 1963-ban VI. Pál pápa
Európa patronusává nyilvánította.
Március 25 Gyümölcsoltó Bol
dogasszony napja, vagyis az
angyali üdvözlet, Jézus Szentlélektöl va
ló fogantatásának az ünnepe. Ez a nap
ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala
imádságokat. A magyar néphagyomány
ban Gyümölcsoltó Boldogasszony a ta
vasz indulásának, a szemzésnek, oltás

nak a napja. Az ünnep megjelenítése a
századok folyamán a leggazdagabb vál
tozatokat mutatja az egyházművészet
ben.
András Mária
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Eltörölte?

A gyermeki lelkiismeret nevelése
A lelkiismereten azt a képességet ért
jük, mellyel választani, dönteni tudunk
jó és rossz között. Ezen kívül a lelkiis
meretes cselekvéshez hozzá tartozik,
hogy kötelezve érezzük magunkat a jó
ra és ennek megfelelően döntsünk. Az
már a dolog természetéből következik,
hogy az ilyen döntések konfliktusokkal
járnak, az emberi és emberhez méltó
együttélés azonban nem lehet meg fele
lősségtudat nélkül.
Már a kisgyermeknek is lehetősége
van sokszor a választásra. Nehézsége
akkor támad, ha szülei valamit megen
gednek, mást viszont megtiltanak neki.
Közismert a tiltott hatalmas vonzó ere
je. Ez érvényes már ebben az életkorban
is, főképp, mert a kíváncsiság áll a hát
térben. Nem túl nagy megterhelés-e az
ilyen feszültség egy kisgyermek számá
ra? Lehet-e ebben a korban már lelki
ismeretről beszélni? Valójában nem ar
ról van-e szó, hogy a szülők megvédeni
akarják gyermeküket minden bajtól?
Tény, hogy egyszerű tilalmak befo
lyásolhatják a még nem értelmes gyer
meket is abban, hogy mit szabad és mit
nem szabad tennie. E határokon belül
megszerezheti az első tapasztalatait: a
jóért jutalmat, a rosszért feddést kap. A
jó tehát az, amivel a szülőknek örömet
szerez, a rossz pedig, ami miatt bán
kódnak, vagy nincsenek megelégedve
vele. Ezek az első lépések egy bizonyos
rend elsajátítása felé magukon hordoz
zák minden kétség nélkül az idomítás
(dresszúra) jeleit. Mert hiszen erkölcsös,
illetve lelkiismeretes cselekvésről itt még
nem lehet szó.
De már ennek is nagy jelentősége van
a későbbi nevelésében a gyermeki lelki
ismeretnek. A kisgyermeknek is van lel
kiismerete — képesség formájában, csak
ki kell fejleszteni. Maga a szó „lelki
ismeret” is mutatja, hogy bizonyos is
mereteket, tudást tételez fel s éppen
ezeket az alapismereteket kell a kisgyer
meknek már az „erkölcs” előtti korban
megszereznie. Megtanulja a különbséget
a helyes és helytelen viselkedés, igaz
mondás és hazugság, jog és jogtalanság
között. Azon van, hogy elnyerje szülei
tetszését és dícséretét, ezért igyekszik jól
viselkedni. Másrészt arra is rájön, hogy
lelkiismeret-furdalása lesz, ha rossz fát
tesz a tűzre, még akkor is, ha szülei nem
tudnak róla. E különbségek megismeré
se előfeltétele a későbbi egyéni dönté
seknek.
A makacskodás korát elérve megkez
dődik számára az ún. „naív erkölcsi
időszak”. Az egyéni akarat kifejlődésé
vel a kisgyermek mind inkább maga
akarja átvenni a kezdeményezést és dön
tést. A gyermeki lélek és öntudat fejlő
désének e fokán ez összhangot, vagy
összeütközést jelent a szülők akaratával.
A háttérben tehát ott áll a szülők te
kintélye. De most már elérkezett az idő,
hogy megmagyarázzák kicsinyeiknek,
hogy miért jó, vagy rossz valami. így
sok minden öntudatossá válik bennük
és az egyéni akarat és döntés játéktere
is kibővül.
De az összeütközéseké is. A gyermek
megtanulja, hogy nemcsak az ő kíván
ságai mérvadók, hanem másoké is. Fon
tos és lényeges feltétele ez a későbbi
lelkiismeretes cselekvésnek. Nem min
dig könnyű az ilyen összeütközésekben
következetesnek maradni. Egyik fél szá
mara sem. A gyermek makacskodása
azonban itt nem beteges jelenség,
hanem fejlődésének életfontosságú foka.
Ha hiányzik ez életében, nagyon nehe
zen tud majd megválni a szülői háztól
s élete végéig önállótlan marad.

De fontos a felnőttek ellenállása is,
mert így tanulja meg, hogy vannak ér
vényes normák és határok, melyeket
tiszteletben kell tartania. Az engedet
lenséget nem szabad szó nélkül tudomá
sul venni. Szükséges, hogy az ilyesmi
ért feddést, illetve megfelelő büntetést
kapjon. Az ilyen háborús állapotot min
denesetre kövesse mindig kiengesztclődés és megbékélés. Kerülni kell a meg
semmisítő győzelmet és a porba sújtó
vereséget. A gyermeknek éreznie kell,
hogy ha szülei nemet mondanak, vagy
akár büntetik, ez szeretetből jön és a
szeretet melege kárpótolja majd, ha va
lamit megtagadtak tőle. Lényeges az is,
hogy a gyermekben öntudatossá váljék
a tény, ha valamit rosszul tett és alkal
mat kell adni, hogy hibáját valamilyen
módon jóvá tegye. Minél korábban és
minél gyakrabban próbálja meg, hogy
a jó és helyes mellett döntsön, annál
könnyebbé lesz ez számára a továbbiak
ban. S minél jobban segítségére vannak
a szülei, hogy összehasonlításokat vé
gezzen és átvegye tőlük az értékítéletei
ket, annál biztosabbak lesznek az ő nor
mái és mértékei. Tulajdonképpeni ítélő
képességét a gyermek kb. a 10. életévé
ben nyeri el. De felelőtlenség lenne e
pontig várni a gyermeki lelkiismeret
csiszolásával. E koron túl ui. a serdülő
korba kerülők már a családon kívül
szerzik meg ismereteiket és benyomásai
kat. S ha e korig nem sikerült a szülői

háznak emberhez méltó erkölcsi normá
kat továbbadni és rögzíteni bennük, na
gyon szomorú sors vár rájuk: az un.
„nyilvános erkölcsű” rossz alap egy élet
felépítésére.
De ha helyes erkölcsi normák és ez
zel szilárd alap van birtokában, akkor
a serdülő fiatal könnyen feldolgozza az
új benyomásokat, úgy hogy összehason
lítja a családi házból magával hozot
takkal. A serdülő kor egy más jelensége
a bensőségessé válás, egész tudása öszszesűrűsödik lelkiismeretté. Kialakul
benne a törekvés az egyéni mérlegelés
re és értékelésre, s ez példaképekhez iga
zodik. Csak itt és most először alakul
ki az önálló lelkiismeret, amelyet már
nem kell külső előírásokkal irányítani.
S most először lesz az ifjú ember képes,
hogy a jót és helyest válassza és tegye,
csak azért, mert az jó és helyes. Bizony
hosszú és nehéz út vezet odáig!
Felelősségtudat Istennel szemben csak
a családon belül keletkezhetik és fejlőd
het ki. A gyermekeknek látniok kell
és átélniük, hogy a szülőknek milyen a
viszonya Istenhez. Ez által megismer
hetik a mindent hordozó alapot és a
végső célt, amely felé életüket irányít
hatják és mindig újra bemérhetik. S még
ha le is térnek átmenetileg a helyes út
ról, a benső hang bennük, a lelkiismcret,
segítségükre lesz, hogy célhoz érkezhes
senek.
Megyesi András

Az egyház és ifjúság Magyarországon
Szomorú képet mutat a katolikus egy
ház lelkipásztori tevékenysége a hazai
ifjúság soraiban. Egyre inkább mutatko
zik annak tragikus következménye, hogy
a rendszer tervszerűen visszaszorította
a papság ifjúságnevelö munkáját. Ha az
utóbbi években némileg változott is a
hivatalos szervek magatartása, talán ma
már szívesen vennék, ha az egyházak
segítenének helyrehozni a több évtizedes,
sok kárt okozó ifjúságpolitika súlyos kö
vetkezményeit, a helyzet változatlanul ag
gasztó.
Nyilván ezért is tűzte téli időszakának
napirendjére a Magyar Katolikus Püspö
ki Kar az ifjúsági lelkipásztorkodás hely
zetének felmérését. Paskai László prí
más egy hosszútávú ifjúsági munkaterv
elkészítését Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspökre bízta. A konferen
cia után a püspök az Új Ember munka
társának kérdéseire válaszolva a követ
kező képet festette az ifjúsági lelkipász
torkodás jelenlegi állapotáról:

Egy 1983-as felmérés alapján a lel
készeknek rendszeres a kapcsolatuk
Budapesten a 15-24 éves fiatalok 1.6 %ával. Vidéken ennél is rosszabb a hely
zet. A közben eltelt éveket is figyelembe
véve 0.98—1.00 %-ra tehető azok száma,
akikkel a papság foglalkozni tud. A je
lenség okait kutatva a püspök két do
logra mutatott rá:
„Az első ok: jó 30—35 év óta kriminá
lis volt a hitoktatás helyzete, s a most
felnövekvő ifjak szülei már alig ismerik
hitüket, s a család légköre, és nevelése
sem irányítja errefelé őket. így elsősor
ban önmaguktól érdeklődők keresnek és
találnak kapcsolatot. De ezek száma
megfelelő pasztorációs eszkközök, vala
mint tömegkommunikációs eszközök hí
ján, amivel érdeklődésüket fel lehetne
kelteni, kevés.
A másik ok: Amíg az állam vezetői
nem voltak biztosak, hogy a hitvalló ke
resztény nem az ország ellensége, ad
dig féltek minden ifjúsági megmozdu

lástól. Ebben az időben a fiatalokkal való
foglalkozás áthidalhatatlan akadályokkal,
nem egyszer bebörtönzéssel járt együtt.
Most már más idők járnak.
S végül nem kell tagadnunk azt sem,
hogy a püspöki kar sem érezte át elég
gé az ifjúsági pasztoráció olyan fontos
ságát és olyan lehetőségét, mint ami
lyennek ma látjuk."

A már meglévő ifjúsági munka nehéz
ségeiről szólva Gyulay Endre püspök
ugyancsak kettőre mutatott rá:
Az egyik: „Majdnem mindenki kísérle
tezik. A fiatal káplán buzgón nekilát a
munkának, de nincs tapasztalata, nincs
megfelelő szakkönyve, folyóirata, nincs
országos irányító központ, ahol segít
séget kaphatna...
A másik, hogy ahol tapasztaltabb lel
ki irány dolgozik, talán az anyag és meg
beszélés-forma biztosabb bázisra épül,
de minden irányzat bezárkózott, itt-ott
becsontosodott... Ez pedig legalább
olyan rossz, mint az ifjúsági munka hiá
nya."

Ezekután a püspök az ifjúsági pasz
toráció egységesítését sürgeti a Magyar
Püspöki Kar felelős vezetése alatt. Ar
ra kéri az egyházmegyéket, küldjenek
ifjúsági felelősöket az általa vezetett or
szágos bizottságba, amelynek feladata
lenne munkatársak segítségével kézbe
venni és irányítani a magyar katolikus
ifjúsági munkát. Javaslatainak részlete
zése után annak a kívánságának adott
kifejezést, „hogy az ország minden kato
likus keresztény híve imájával, tanúság
tevő életével és buzdító szavával segítse
a fiatalokat Jézus Krisztus titokzatos tes
tére, az egyházra rátalálni".
A hazai ifjúság aggasztó helyzete ben
nünket, külföldön élő híveket is arra kö
telez, hogy bekapcsolódjunk honfitársa
ink imáinak áramkörébe a hazai ifjúság
körében végzendő lelkipásztori munka
fellendülése és sikere érdekében.

K. Z.

TÉVEDÉS ÉS VALÓSÁG
Hányszor hallottuk mi is beszélgetés
közepeit e „szállóigét": „Az egyház már
eltörölte a böjtöt" ...?
Az ilyen mondás mögött csendes, vagy
hangos öröm húzódik meg: végre nem
kell törődni ezzel az elavult, kellemet
len dologgal. A nagyböjti időszakot is
csupán idejétmúlt elnevezésnek tartják,
múlt századok kései maradványaként.
Akik így szólnak, nagyböjt idején sem
mennek, véletlenül sem tévednek egy
böjti szentmisére, nehogy megrontsa
„böjttelen" illúzióikat az egyház esetleg
mégis böjtöt hirdető felkent papja.
Ezzel szemben igaz, hogy az egyház
nem törölte el a böjtöt. Való,
hogy az egyház egyes formákat — nem a
lényeget — a böjtölők szabad választá
sára bízott. Bízva abban, hogy ha — a
többség úton-útfélen hirdeti — önálló,
döntöképes valaki, tud, képes és akar
az egyház által felkínált szabadsággal
élni és a böjt formáját a maga számára
kiválasztani.

Tudunk-e a szabadsággal élni?

Mert erről van szó! Meg szabad, kell(ene) a böjt formáját választani — ezt
engedte meg az egyház. Nem csupán
hústól való megtartóztatás lehet a böjt
formája, televízió-szenvedélyes családok
vállalhatnak heti két „tv-szüneti" napot
is, amikor közös családi imádság mé
lyítheti el sekélyesség veszélyeztette val
lási életüket, istenbarátságukat. Lehet le
mondani dohányzásról, élvezeti cikkek
ről, táncmulatságról, szórakozásról és
számos egyébről...
A megtartóztatás olyan legyen, ami je
lent számunkra valamit, amiről „nehe
zen" mondunk le különben.
S az öröm hol marad?

A mai kemény, esetenként kegyetlen,
rideg világban az ember fokozottabban
éhes az örömre, amely valamely meleg
séget, fényt visz a mindennapos kiet
lenségbe. Sajnos elszoktunk a lelki örömtöl — a vágyakozás is távolivá vált
utána.
Mi lenne, ha így kezdenénk — vagy
folytatnánk — böjtünket: „Milyen öröm,
hogy ismét közelebb kerülhetek Isten
hez, hosszú száraz időszak után végre
ismét ápolhatom bensőséges barátsá
gunkat. Várom kegyelmét, kíváncsi va
gyok, és mint a szomjas föld iszom be
hozzám intézett igéjét, számomra tarto
gatott áldásának örömét. Mindezt egy
kevés megtartóztatás - böjt - által!
Milyen jó érzés többet imádkozni és
segíteni a rászorulókon, mert e három
dolog — imádság, böjt, segítségnyújtás
— együttesen hoz lelki örömöt nekem.
Az öröm mellett eltörpül az „áldozat"
nehézsége. Egyben tudunk élni az egy
ház nyújtotta szabadsággal is.
Ilyen lelki beállítottsággal könnyű meg
tartani a hamvazószerdái és nagypénte
ki szigorú böjtöt: napi háromszori étke
zés, egyszeri jóllakással; a pénteki böj
töt szabadon választott megtartóztatás
sal különösen nagyböjt és advent ide
jén. Évközben sincs megtiltva a pénteki
megtartóztatás - Krisztus Urunk halálanapjának emlékére. Aki nem hiszi, jár
jon utána!
F. O.

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.
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FRANK MIKLÓS:

„A világ legkisebb állama”
A jómultkorában valaki — tudván,
hogy hosszabb időt töltöttem Rómában
— egy közös ismerős után érdeklődött,
aki — mint mondotta — „a Vatikán
ban dolgozott”. Nos, az illetőről tud
tam, hogy egy kolostorban volt segéd
portás, a Vatikánról szó sem volt. —
Amikor igyekeztem ezt a tényállást
megmagyarázni, az érdeklődő nagyra
kerekítette a szemét: „Hát az nem ugyanaz?” Erre kénytelen voltam kifej
teni, hogy egy római kolostor még nem
a Vatikán és, hogy Rómában ezerszám
ra van egyházi jellegű intézmény, mely
nek a Pápai Államhoz, a Cittá dél Vaticano-hoz semmi köze: az Egyház és
a Vatikán bármennyire is összetartoz
nak, nem azonosak.
Ez a fogalomzavar persze nem ka
tasztrófa és még bennszülött rómaiaknál
is előfordul. Mert hát valóban nem olyan kézenfekvő, hogy bár a pápa egy
házfő és államfő, a kettő mégsem cse
rélhető fel egymással; vagy az, hogy a
katolikus egyház központja ugyan a
Vatikán, melynek intézkedéseihez a he
lyi egyházaknak igazodniuk kell, az
mégis csak a legritkább esetekben fog
beleavatkozni a helyi egyházak ügyeibe;
amennyiben erre mégis sor kerülne, ezt
a Vatikán nem mint állam, hanem mint
illetékes egyházi irányító szerv tenné.
Alig kell hozzáfűzni, hogy a Vatikán
állam vezetésébe a helyi egyházaknak
nincs belelszólásuk: azt a pápa, mint
államfő irányítja egy bíborosokból álló
tanáccsal és az állam legfőbb tisztvi
selőivel, pl. a kormányzóval együtt.
Minden lexikonban benne van, hogy a
Vatikán a világ legkisebb állama, terü
lete mindössze 44 hektár, azaz keve
sebb, mint egy fél km2, lakóinak száma
kb. ezer, akik közül mintegy 600 a va
tikáni állampolgár. A jelenlegi Vatikánállam csak a Vatikáni dombot foglalja
magában, s ebben a formájában a régi
pápai állam csökevényes maradványa,
mely évszázadokon keresztül a mai
Olaszország tetemes részére kiterjedt,
északon Bolognáig, délen majdnem Nápolyig. A pápákkal szemben gyakran
hangoztatott vád, hogy ők maguk töre
kedtek volna a lelki hatalom mellett a
világi hatalom megszerzésére, ennek el
lenére így nem állja meg a helyét. Amíg
Rómában császár volt, addig a pápa
világi hatalmának kérdése fel sem me
rült. De a nyugatrómai birodalom bu
kásától, 476-tól fogva a városnak nem
volt gazdája, legfeljebb papíron. A Bi
záncban székelő keletrómai császárok
is, akik jogot formáltak a Város birto
kára, hamarosan belátták, hogy nem
sokra mennek az általuk kinevezett
helytartókkal. Még az Itáliát abban az
KISLEXIKON

Közösség a liturgiában
Alapvetően fontos alkotóeleme a
liturgiának a közösség, tehát a
liturgia nem magánájtatosság, hanem
a Krisztus-hívők közösségében együtt
végzett Istentisztelet. A liturgia leg
főbb szabályozója az isteni igazság:
a hit. Valójában a közös imádságban
az üdvösségtörténet újraélését, meg
jelenítését is jelenti. A liturgia ki
alakult formáinak megtartása is ezt
segíti és így is gazdagítja az ember
élményvilágát. A szertartásokban
nemcsak a jelenlevő közösség fejezi
ki önmagát, de Isten egész népe., az
Egyház; így minden liturgikus cse
lekményben
az
egyetemes
Egyház tevékenykedik.

időben hullámokban elárasztó barbár
népek, köztük az V. században a hu
nok Attila vezérletével, szívesebben tár
gyaltak a pápával, mint a császár te
hetetlen kormányzójával. így aztán olyan nagy egyéniségekre, mint Nagy
Szent Leó-ra. és a VI. század végén
Nagy Szent Gergely pápára hárult a
feladat, hogy Itáliát megvédjék a ga
rázda hordáktól. Persze ezzel a pápa
jogi helyzete még nem volt tisztázva.
Kénytelen volt mindig valamilyen ural
kodó gyámsága és támogatása alá he
lyezni a rábízott területeket, aki ennek
fejében a saját befolyását nem egyszer
egyházi, lelki kérdésekben is érvényesí
teni akarta. A pápai állam kérdésében
újabb fordulatát jelentett Nagy Károly
Rómában történt megkoronázása 800
karácsonyán. Ettől fogva frank biroda
lom vette védelme alá a pápaságot, de
egyben önálló állami létet is biztosított
neki, legalábbis elvben. Az elgondolás
az volt, hogy a pápának anyagi és po
litikai függetlenségre van szüksége ah
hoz, hogy az egyház ne kerüljön függő
ségbe a lelki hatalom gyakorlásában kül
ső, világi hatalomtól. Igen ám, de a vi
lági hatalom gyakorlása a pápát nem
egyszer olyan problémák elé állította,
melyek a lelki hatalom rovására men
tek. A pápa, mint Róma uralkodója, az
akkori idők szokásainak megfelelően
fényes udvart tartott, ami nem volt
összeegyeztethető a krisztusi szegény
séggel és mellesleg melegágya volt a kor
rupciónak és dekadenciának. Maguk a
pápák sem álltak mindig hivatásuk ma
gaslatán: az egyháztörténelem legszo
morúbb fejezeteinek hátterében a világi
és egyházi hatalom egymásba fonódása
állott. A XVI. század végétől fogva ugyan sokat javult a helyzet s amikor
az egyesült Itália hadai 1870. szeptem
ber 20-án elfoglalták Rómát, a pápa vi
lági hatalmának gyakorlása már nem
igen vetett árnyékot a lelkire. A pápai
államnak ez az erőszakos felszámolása
hosszú távon mégis áldásosnak bizo
nyult. Alig 60 évvel később, hála a
nemzetközi jog fejlődésének — 1929.
február 11-én — sikerült a modern
Olaszország és a Szentszék között ál
lamközti megegyezésre jutni, mely szen
tesítette a Vatikánváros állami létét, és
leszögezte az elveket, melyeknek az
olasz állam és a Vatikán közti kapcso
latokat a jövőben irányítaniok kellett.
Jogilag ma a Vatikán független állam,
belső ügyeibe sem Olaszországnak, sem
semmilyen más hatalomnak nincs bele
szólása, de a világi hatalom már csak
jelképes, a lelki hatalom függetlenségé
nek biztosítására. Az azóta eltelt 56 esz
tendő igazolta a formula helyességét s
csak ez évben kellett, az olasz állam ké
résére, a megegyezést, az ún. konkor
dátumot az időközben lefolyt politikai
és társadalmi fejlődésnek megfelelően
módosítani.

senyek és a meztelen fürdőzés rendsze
resítése: hisz csak természetes, hogy a
kultúra ilyen fontos vívmányainak be
vezetését a magyar kormány nem ha
logathatta tovább . . .
Mindenesetre figyelemre méltó, hogy
a világ államai, függetlenül világnézeti
és vallási hovatartozásuktól, ilyen súlyt
helyeznek arra, hogy a civilizált orszá
gok közt szokásos módon lépjenek érint
kezésbe a Vatikánnal, jóllehet az nem
szokott közvetlenül beleavatkozni az ak
tuális világpolitika folyásába. Ezzel
szemben mindig hallatja hangját, ha az
emberiség békés együttélése, a kis né
pek, a kisebbségek jogai, a fejlődésben
visszamaradt nemzetek érdekei vagy az
emberi jogok kérdése forog kockán.
Ezért vesz részt a Vatikánállam vagy
ahogy szintén nevezik, a „Szentszék”,
az ENSZ minden fontosabb szervezeté
nek munkájában, kezdve a FAO-tól, az
élelmezési és mezőgazdasági szervtől, az
egészségügyi, fejlődési, atomellenőrzési
és kulturális szervezeteken keresztül a
gyermekjóléti és a nemzetközi munka
ügyi szervig. De a Szentszék ugyanúgy
jelen van az Európa-tanácsban és meg
figyelőjével az Európai Parlamentben
és az Európai Közösség többi szervében.
Köztudomású, hogy a Vatikán képvi
selőjének aláírásával fogadták el a Hel
sinki zárónyilatkozatot 10 évvel ezelőtt
s a vallásszabadságra vonatkozó bekez
dés elfogadtatása Casaroli, mostani bí
boros államtitkár érdeme. Hasonlókép
pen a Vatikán intervenciójának ered
ménye, hogy a tavaly lefolyt ENSZ né
pességi konferencia záróirata tartalmaz
za a kijelentést, miszerint a magzatel
hajtás nem lehet a születésszabályozás
eszköze. Hogy a Szentszék közvetíté
sére sikerült hosszú és türelmes tárgya
lások révén megoldást találni a Chile és
Argentína közti területi problémákra,

A Vatikán ma olyan fontos tényező
a világ politikai porondján, hogy alig
van állam, mely nem tartana fenn vele
diplomáciai kapcsolatokat. Kivétel a
kommunista tábor legtöbb országa, bár
a magatartás itt sem egységes: marxista
rendszerű államok, mint Jugoszlávia,
Kuba, Angola, Mozambik, Sao TcméPrincipe, Etiópia és Nicaragua sem tart
ják méltóságukon alulinak, hogy a Va
tikánnal diplomáciai kapcsolatokat tart
sanak fenn. Magyarország úgy látszik
még nem jutott el a fejlődés e fokára.
Egyelőre fontosabb volt a szépségver

♦

azt csak mellékesen említem, mert ta
núbizonysága annak az osztatlan tiszte
letnek és elismerésnek, amely a Vati
kánt, nemzetközi síkon körülveszi. Te
rülete és erkölcsi tekintélye fordított
arányban állnak egymással: a világ leg
kisebb államának van a legnagyobb hi
tele és erkölcsi súlya.
Hogy ez az állam minden kicsinysé
ge ellenére úgy működik, mint egy nagy:
van telefonja, rádiója, napilapja, pos
tája és bankja, hadserege és rendőrsége,
vasútja és tűzoltósága, arról legközelebb
beszélgethetünk. De már előre elárulom,
hogy mi nincs a Vatikánban: ott senki
sem fizet adót. Ami csöppet sem meg
vetendő körülmény.

Dr. Harangozó Ferenc
pápai prelátns
A magyar menekültek körében jól
ismert paptestvérünk január 24-én ün
nepelte 80. születésnapját. Az Életünk
múlt számában megemlékezett róla.
Amit azonban január 24-ig maga a
jubiláns sem tudott: II. János Pál pápa
prelátussá nevezte ki. A kinevezés al
kalmából a kelenpataki (Klingenbach)
plébános, „Feri bácsi” volt tanítványa,
meghívta őt Kelenpatakra a pápai ok
mány átadására. Az ünnepélyen megje
lent László István kismartom (Eisenstadt) megyéspüspök, számos paptestvére, tisztelője és volt tanítványa.
Hasonlóan bensőséges ünnepség szín
helye volt Cin falva (Sigendorf) is. A
zsúfolásig megtelt plébániatemplomban,
rövid ájtatosság keretében a helyi plé
bános köszöntése után, László püspök
méltatta az új prelátus működését, ér
demeit és átnyújtotta a pápai kitünte
tést. Az ünnepelt megköszönte a ma
gas kitüntetést, melyet a vele együtt
szenvedett bajtársai emlékezetében és
képviseletében vett át. Az ünnepély
után a meghívott vendégek agapén vet
tek részt a plébánián. Ad multos annos,
prelátus úr!
dr. Geosits István

Hírek - események
A Nemzetközi Helsinki Szervezet 21
tagú delegációja január végén hivatalos
személyekkel és más csoportokkal is
folytatott beszélgetést Moszkvában az
emberi jogok és a vallásgyakorlás hely
zetéről. A Szervezet elnöke, Kari ]ohannes Schwarzenberg, visszaérkezve
Bécsbe azt mondotta, hogy bár a szov
jet hatóságok több nyíltságot mutatnak
az egyházak és a hívők közösségei felé,
a vallásszabadság kérdésében nem sza
bad túlságosan derűlátó reményeket táp
lálni. Schwarzenberg szóbahozta a szov
jet kormány egyházügyi bizottságának
vezetője, Konstantyin Harcsev előtt a
nyugat-ukrajnai görögkatolikus egyház
újraengedélyezésének ügyét is. Harcsev
azonban kijelentette, hogy a szovjet
kormány a görögkatolikus egyház viszszaállításáról senkivel sem hajlandó
tárgyalást folytatni.
KATHPRESS
Egy nemrégiben közreadott nyilatko
zatában a Német Katolikusok Központi
Bizottsága úgy látja, hogy válságba ju
tott a vasárnap keresztény értelmezése
a modern társadalomban. Ez a válság
azonban egyben az életforma válsága is.
A keresztények és nem keresztények
egyaránt elvesztették érzéküket a va
sárnap helyes értelemben vett megtar
tása iránt és ennek a kultusznak az el
vesztése lelki veszélyt jelent. A nyilatko
zat hangsúlyozza, hogy a vasárnapot
nem a templombajáró kisebbség érde-

kében védi. A pihenés e bibliai eredetű
napjának új élettel való megtöltése egy
formán érdeke minden polgárnak, a tár
sadalomnak, az államnak is.
kna
*

A római katolikus Püspökkari Kon
ferencia Egyháztörténeti Bizottsága, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem kö
zépkori és koraújkori Magyar Történeti
Tanszéke, továbbá a Történelem Segéd
tudományi Tanszéke, valamint a Ma
gyar Tudományos Akadémia Egyház
történeti Bizottsága február 29-i kezdet
tel háromnapos egyháztörténeti konfe
renciát rendezett Pázmány Péter emlé
kezetére. A szimpóziumon mintegy 40
magyar tudós, a legkiválóbb egyháztör
ténészek, teológusok, világi történészek,
irodalom- és művészettörténészek és
Pázmány-szakértők (köztük Szabó Fe
renc SJ, a Vatikáni Rádió magyar szer
kesztője) tartottak előadást.
*

Ignatius Kung, az egykori sanghaji
püspök, visszakapta politikai jogait —
jelentette az „Új Kína” nevű hivatalos
kínai hírügynökség. Kungot 1950-ben
nevezte ki a pápa püspökké, öt évvel
később hazaárulás vádjával életfogytig
tartó börtönre ítélték. 1985-ben feltéte
lesen szabadlábra helyezték. Kung püs
pök — a kínai hírügynökség szerint —
ígéretet tett arra, hogy életének hátra
lévő részében az ország modernizálását
fogja elősegíteni. A püspök 87 éves.
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ÉLETÜNK

Szavakon túl tetteket!
Ünnepek múltával előkerülnek ismét
a hétköznapok a maguk megszokott
gondjaival, problémáival. Kicsit jó is
talán viszontlátni őket, mert valahogy
szervesebb tartozékai életünknek, mint
az ünnepire terített asztal, a rokonlatogatások, vagy a már szemet káprázta
tó televíziózás, ami nemcsak a gyere
kekre ártalmas.
Az ünnep így, az ünneplés is termé
szetesen nem csupán a test' örömeit je
lentik, — legalább annyira, ha nem még
inkább a lélekét, noha ezt sokan elfelej
teni látszanak.
A hamis ideáktól mesterségesen meg
terhelt hazai társadalmunkban, ahol a
családi, erkölcsi, történelmi, nemzeti és
nemzedéki hagyományokat nevetség tár
gyává igyekeztek tenni s teszik még
számosán ma is, a hazugság lassan el
veszti valóságos ábrázatát. A hazugság
beépülve a mindennapi magatartásba,
annak szerves alkatrészévé válik és las
san több, mint illetlenség leleplezni.
Ilyen közegben legtöbbet a családi
élet bensőségessége károsul. Gondol
junk azokra a bizonyos ötvenes évek
re, amikor az iskolában mindannak az
ellenkezőjét tanították a gyerekeknek,
mint amit a szüleiktől hallottak. Pedig
a gyerek hitre hangolt lelke, természe
tes jóság iránti igénye torzul el leggyor
sabban, mert az általa elsősorban érzel
mileg megélt és befogadni kívánt való
ság bántóan többértelmű, visszataszító
an áttekinthetetlen. Értékválság van a
szocializmusban, de másutt is, mondják,
írják, siratják.
Eluralkodott a formalizmus a szoká
sok terén, közöttük a keresztény szoká
sok is, tehát az úgynevezett ceremónia.
Az esküvő, a keresztelő külsőségei miatt
őrzi népszerűségét, illetve jött ismét di
vatba a keleti tömb liberálisabb orszá
gaiban, a karácsony, a húsvét pedig el
sősorban a reklámszakemberek, mint a
hívők ügye lett.

KÖNYVESPOLC
Klemm Nándor: Csak eszköz vagyok...

Védelmet keres a lélek s talal-c ott
Dr. Batthyány - Strattmann László élete.
ahol keresi. Jól kercsi-e és jó helyen?
Ecclesia kiadás, Szombathely 1987.
Krisztus kiterjesztette karjait és magá
hoz ölelte a hozzá sietőket, tanítványai
Múlt év nyarán híre kelt annak, hogy
szétszóródtak Jeruzsálemtől Rómáig és a Szentatya legközelebbi, 1988 őszere
még azon is túl s átörökítették a várás tervezett burgenlandi látogatása során
és a hozzáérkezés megtisztító élményét, boldoggá avatja Batthyány-Strattmann
örömét, s a társadalomalkotást is ma László herceget, a szentéletű magyar or
gára vállaló keresztény egyház intéz vost. A számunkra örvendetes hír azon
ményesíti a lelki kapcsolatteremtés és ban korainak bizonyult, a „Szegények
tartás színtereit, felelőseit. Ám a mű orvosának” oltárra emelése egyelőre még
ködésben visszaszorított, képviselőinek várat magára. Mint tudjuk, a boldoggaszemélyében gyakran megalázott egy avatási eljárást a szombathelyi püspök
ház számos vonatkozásban elgyengült. ség indította el még a negyvenes évek
Ha csak a magyarországi állapotokra ben, újólag pedig a bécsi érsekség a kis
gondolunk, s mi másra is gondolnánk martoni- s természetesen a szombathe
mi magyarok ilyenkor először, látható, lyi püspökséggel közösen szorgalmazza.
miként ernyedtek el azok a biztonsagot
A Szombathelyi Egyházmegye tavaly
nyújtó erős karok. Az egyház, mint körlevelet bocsátott ki „Dr. Batthyanyegész működik és teljesíti feladatait, de Strattmann László boldoggaavatasa ütestületiségét az egyén csak tudja, de gyében” s felhívta a híveket a gyakor
nem érzi. Az egyén az egyházat lelki lati tennivalókra: visszaemlékezések, ta
erőforrásként a lelkészekkel való köz núvallomások, dokumentációk, imameg
vetlen kapcsolatban éli át. A hívő tehát hallgatások stb. összegyűjtésére, hogy a
azt véli az egyházról, amit tapasztal hí hivatalos kanonizáció minél hamarabb
vőtársairól s főként az egyház erre föl megtörténjék. Ennek köszönhető
az
szentelt szolgálattevőiről, a papokról.
Előszó nem hagy kétséget efelól — a
Batthyány-Strattmann László életét, lel
A túlságosan is igazodni akaró tes
ki arcképét rekonstruáló könyv megje
tület, — tegye ezt akár létének meg
óvása érdekében is, — lanyhaságot mu lenése Klemm Nándor tollából. A szer
ző minden eddiginél részletesebb és ala
tat, pedig az emberek erőt és határozott
ságot óhajtanak a szeretet hirdetésében, posabb képet rajzolt a szentéletű ma
és a példamutatásban. Az egyház ak gyar szemorvosról, aki előbb Köpcsenykor sem köthet kompromisszumot a ha ben (ma: Kittsce), Trianon után pedig
zugsággal, ha ezzel növelhetné táborát Körmenden létesített magán-kórházat,
és akkor sem hallgathat, ha az igazság ahol a szegényeket ingyen gyógyította,
kimondásával magára vonja a minden sőt ezen túlmenően legtöbbször tovább
kori hatalom rosszalását. A családban is gondoskodott róluk.
Klemm Nándor könyvében megta
megteremtendő lelki egység, szemben
akár a környező világ ellentmondásával láljuk a herceg-orvos Arpádok-koráig
is, csak az egyház erkölcsi megítélésének visszavezethető családfáját, a felhasz
tükrében ismer igazán önmagára. Ez a nált kimerítő irodalmat, a Függelékben
hétköznapok breviáriuma, amit nem a Szombathelyi Egyházmegye említett
szabad figyelmetlenül lapozni, sokak körlevelét és 27 oldalnyi, kitűnő válogatású képmellékletet.
várják szavain túl a tetteket is.
(A legfontosabb munkák az újabb
Szép Zoltán Batthyány-Strattmann Lászlóval foglal
kozók közül: Kardos Klára: A szegé
nyek orvosa (közli a herceg naplóját isi),
Eisenstadt 1982. — Puskely Mária öszhozzá jelentős összeggel. Nemzeti za szeállítása: „Isten szolgája életéről”,
Szent István Társulat kiadása, Buda
rándoklatok is szerepelnek a tervezett
jubileumi ünnepségek között. Május 29- pest 1987 — Németül: Victor von
én szentmise és ünnepélyes megemléke Stankovich: Ein Hohenlied dér Gottesliebe, München 1983.)
zés lesz Passauban, Boldog Gizella, Szt.

Szent István év Magyarországon
A hazai magyarság a Magyar Katolikus
Püspöki Kar vezetésével készül megem
lékezni első szent királyunk halálának
950. évfordulójáról. A jubileumi ünnep
ségek programját Paskai László prímás
hirdette meg január 17-én a Szent Mar
git tiszteletére bemutatott mise kereté
ben. Az országos ünnepségeknek két
kiemelkedő eseménye lesz. Az egyik:
István király Szent Jobbjának ereklyéjét
az év folyamán elviszik minden egyes
püspöki székesegyházba és a pannon
halmi apátság bazilikájába, ahol a hí
vőknek alkalmuk lesz megtekinteni és
előtte imádkozni. A másik: augusztus 20án délután 5 órakor Budapesten a Szent
István bazilika előtti téren a prímás mise
keretében az egész országból várt hí
vőkkel és a Püspöki Karral együtt meg
újítja Szent István felajánlását, amellyel
nemzetünket halála előtt a Boldogságos
Szűznek, Magyarország Nagyasszonyá
nak oltalmába helyezte.

Az ünnepségek keretében ezenkívül a
Püspöki Kar gyűjtést hirdetett a Szent
Jobbot őrző szentély, a megrongálódott
Szent István bazilika renoválási költsé
geinek fedezésére, amelyhez eddig a
Nyugatnémet Püspöki Konferencia járult

SZERKESZTŐI ÜZENET
Egy kedves hölgy számára Párizsból.
A kért egy oldalas hirdetést lapunkban
nem tudjuk hozni, mert így is kevés a
hely. Félreértés folytán címét nem ta
láljuk. Kérjük jelentkezzen szerkesztő
ségünkben!

István felesége sírjánál. A zarándokok
másnap Altöttingbe mennek, hogy a Má
ria év alkalmából imádkozzanak a híres
bajor kegyhelyen az ország sorsának
jobbrafordulásáért.

Szamosi József

Bujdosó Bálint: Rovás a romokon.
Versek, Boardman, Ohio 1987.

Az érái álnév mögött egy izzó ma-

Októberben, a Magyarok Nagyasszo gyydságú papköltő rejtőzik. Igazi „köl
nya ünnepe alkalmából a Magyar Püspö tői lélek”, a szó régi értelmében, aki
ki Kar Paskai László prímással az élén
minden benyomásra azonnal és érzéke
Rómába zarándokol, hogy kifejezze ra nyen reagál. A kötetben közzétett mint
gaszkodását a Szentszékhez. Ennek so egy másfélszáz verse végig pásztázza a
rán arra is emlékezik, hogy első kirá menekült éveket, a háború utolsó fázi
lyunk zarándokházat építtetett Szent Pé sától kezdve a lágerek, a hontalanság,
ter sírja közelében. Részben ennek em kivándorlás, az „új hazába” való kény
lékére készült a Szent Péter bazilika al szerű beintegrálódás egész élmény- és
templomában a Magyarok Nagyasszonya
kápolna, amelyet II. János Pál pápa 1980.
október 8-án szentelt fel. A római zarán
EGY MONDATBAN
doklat időpontja október 5—8 között lesz.

Jelentős eseménye lesz még az év
nek a Szentatya ausztriai látogatása.
Ennek során június 24-én, pénteken 10
órakor szentmisét mutat be az Eisenstadt (Kismarton) melletti Trausdorfban
(Darázsfalva) és szólni fog a magyar és
horvát hívekhez. László István burgen
landi megyéspüspök a közelmúltban sze
mélyesen számolt be a pápának az elő
készületekről. A Szentatya külön örö
mét fejezte ki, hogy közvetlenül szólhat
a szomszédos országokból és máshon
nan is érkező hívekhez.
, a.
,

• A jugoszláviai Zrenjanin (Nagybecskerek) püspökévé II. János Pál Pá
pa Huzsvér László újvidéki esperes plé
bánost nevezte ki. (Zrenjanin eddigi
apostoli kormányzója Jung Tamás püs
pök volt.)

® Lukács István 20 éves fiatalembert
február 5-én a budapesti legfelsőbb ka
tonai bíróság két és fél évi börtönbün
tetésre ítélte a katonai szolgálat lelkiis
mereti okokból való megtagadása miatt.
• Egy párizsi múzeumszakértő, Pierre Nasturcl szerint az utóbbi években
Bukarestben legalább 24 egyházi épüle

érzésvilágát. Mindenen túl a költemé
nyek elsőbben is a magyarság, a szülő
föld iránti örök hűségről vallanak. Er
ről szól a kötet bizonyára legszebb ver
se, a „Furcsa esti vallomás”, kifejezőbb
alcíme szerint: „Óda a magyar nyelv
hez”.

- Ij -

A verseskönyv megrendelhető 12 US
dollár csekken történő beküldésével
(„Bujdosó B. Fund” megjelöléssel) az
alábbi címen: Homeland Publishing Co.
7461 Salinas Trail, Boardman, Ohio
44512, USA.

A KATOLIKUS SZEMLE ÚJ SZÁMA

A negyedévenként Rómában megje
lenő Szemle új számában vezető helyen
a szerkesztő, Békés Gellért „Világi hí
vek a mai Egyházban” címmel az őszi
püspöki szinódus üzenetét elemzi. —
Rezsőházy Rudolf szociológus, a löveni
katolikus egyetem tanára, „Európa sors
problémái” című esszéjében az Európá
ra nehezedő válságproblémákat veszi
sorra (a társadalmi és gazdasági struk
túrák bomlása, az értékítéletek válto
zása, Nyugat biztonsága, a demográfiai
hanyatlás, stb.) s a kibontakozás lehe
tőségeit vizsgálva rámutat a keresztény
ségre váró nehéz feladatokra. — Érdek
lődésre tarthat számot Szamosi József
„Magyar zarándoklatok Máriacellbe” c.
nagyobb tanulmánya, minthogy a téma
első tudományos igényű feldolgozását
találja az olvasó. — Prokop Péter, a
jeles római festőművész (cikkeit az Éle
tünk olvasói jól ismerik) ezúttal arról
elmélkedik: szüksége van-e a művészet
nek esztétákra?
A „Félbemaradt reformkor” sorozat
ban Vida István a Magyar Szociális
Népmozgalommal foglalkozik, Kovács
K. Zoltán pedig a Demokrata Néppárt
alapításának körülményeit adja elő. A
Párt — egyetértve a katolikus reform
mozgalmakkal — a kereszténydemok
rácia korszerű, a magyar élet minden
rétegét érintő, nagyszabású programmal
lépett a politikai színtérre. — Farkasfalvy Dénes a szűzi fogantatás teoló
giai értelmezését világítja meg. — A
Budapesten tartott keresztény-marxista
szimpóziumról András Imre tájékoztat,
a „Kisebbségi sors” rovatban Juhász
László „Nemzetiségi politikánk a Ki
egyezés korában és a 2. bécsi döntés
után” című írása kelt figyelmet. —
Az „Eszmék és művek”-ben a 60 éves
Sütő Andrást Magyar Imre köszönti;
„Fehér foltok 1956 történetében” cím
mel Gosztonyi Péter fűz megjegyzéseket
Borbándi Gyula tanulmányához; végül
két könyv (Ispánki Béla: „Az évszázad
pere” és Morei Gyula: „Ordnung und
Freiheit”) kritikáját olvashatjuk Mihályi
Géza, illetve Bállá Bálint tollából.
(-)

tet romboltak le, ezeken kívül még szá
mos műemlék esett áldozatul a nagy
zási mániába esett Ceausescu építkezési
terveinek.
♦ A magyar utazási irodáknál már
50 ezren jelentkeztek olyanok, akik részt
akarnak venni II. János Pál pápa júni
usra tervezett burgenlandi látogatásának
ünnepségein.
• A Kínai Népköztársaság — az
olasz „Trenta Giorni” folyóirat értesü
lése szerint — a Vatikánnal való pár
beszéd felvétele tekintetében nem ra
gaszkodik állítólag ahhoz az eddigi elő
feltételhez, hogy a Vatikán szakítsa meg
a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal.
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Segítsetek rajtunk!
Erdélyből jött levélből.

AUSZTRIA
Linz: Halottaink; Január 14-én elhunyt
Waldherr Christiana nővér 89 éves korá
ban. Hatvanhét évig élte a szerzetesnővé
rek munkás, imádságos és áldozatos éle
tét. Földi életfeladata főként a betegápo
lás volt. Jóllehet nem Linzben tevékeny
kedett, hamvai itt pihennek a St. Marlin-i
temetőben. Temetését Msgr. dr. Balogh
Vince plébános végezte január 19-én.
Elhunyt Cserhalmy Lajos honfitársunk
(4061 Pasching-Langholzfcld, Stifterstr. 52).
Klagenfurt: Halottaink: 1987. szeptem
ber 24-én meghalt Fesztory Béla. Isten akaratában megnyugodva a betegek szent
ségével ellátva. Maria Saal-ban temet
ték. Magyar részről Ft. Hegyi György bú
csúztatta. Kívánjuk szívből, hogy a Jó
Isten irgalmas szeretetével fogadja be a
mennyek országába.

P. Patonyi Rudolf kapucinus szerzetes,
a jó Isten különleges kegyelméből hirte
len a betegek szentségével megrősítve, 83
éves korában elhunyt. Életének legfőbb
jellemzője az Ür hűséges szolgálata. Ennek
eredményeképpen több mint 25 papi hiva
tás elindítása és gondozása volt papi életé
nek legkedvesebb gondja és feladata. Pél
dája sokakat ragadott magával, a lelkek
gondozásában pedig mint gyóntató és lel
kivezető keresett személy volt. A Minden
ható adja meg neki a hűségesek jutalmát
és azt a boldogságot, amit egész lényével
keresve a mi Urunkban megtalált.
Bakcs Béla, a bécsi magyarok „Béla bá
csija" február 8-án este adta vissza ne
mes lelkét Teremtőjének. Élete, munkája
az Istenszeretet és emberbaráti szeretetet
ötvözete volt. Akin tudott segített, részt
vevő, együttérző ember volt. A bécsi Ma
gyar- Egyházközség Képviselőtestületi tag
ja. A betegek szentségével megerősítve né
zett szembe korai halálával. A jó Isten
irgalmas szeretetet kérve, sok szeretettel
búcsúzunk tőle. 1987. junius 21-én, az
ezüstmisén még közöttünk volt Klagen
furtban.

Spittal / Drau: Születésnap: Az elmúlt
év decemberében ünnepelte születésnap
ját Takácsy Dezsőné. A kerek évforduló
nagyon szép időt jelez és a jó Isten sok
kegyelmét, áldását kérjük, hogy még so
káig közöttünk látogathassa a szentmisé
ket és családja körében jó egészségben és
örömben tölthesse életének napjait. Sze
mélyében a spittali hölgyek korelnöknőj ét
is tiszteljük.
Klagenfurtban Schw. Adél, a magyarok
jóságos szivü pótmamája ért szép évfor
dulóhoz. Imádkozunk érte, hogy a Minden
ható sok áldása legyen életén és munká
ján. Továbbra is jószolgálata segítse a mi
magyar közösségünket.

„PAPA SEGÍTS,

KÜLÖNBEN MEG KELL HALNOM."
Kedvei magyar testvérek!
Hazánkban a tragikus helyzetbe került
7 éves kisfiú, Fejes Ferike, betegségtől
halkuló gyenge hangon így szól: „Papa,
segíts, különben meg kell halnom." A pa
pa szegény, nem tud fizetni. Segítséget
kért az egyháztól. S mi segíteni szeret
nénk. Azért kérnénk minden jószándékú
embert, segítsenek egy magyar életet meg
menteni.
A történet: Fejes Ferike, 7 éves, egy ve
sével született és most már az is megbe
tegedett. Hetenként háromszor kell a vé
rét átmosni, dyalisálni. A fiúcska vese
transzplantációra vár. A klinika készen
áll a műtétre, de a költségek nagyok. A
szülök szerény anyagi körülmények kö
zött élnek.
A münsteri egyházmegyei újság, a Kirche und Leben, magáévá tette a segítés
ügyét. A münsteri magyar egyházközség
gel karöltve gyűjtési akciót indított. Az
akciót támogatja dr. Dankó László kalo
csai érsek, Dr. Amann Raimund Nationaldirektor für die Auslanderseelsorge, Bonn
ban, aki engem — mint münsteri idős ma
gyar lelkipásztort — bízott meg a segély
koordinálásával.
A bankkontó, amelyre adományainkat
befizethetjük: Dariehenskasse in Bistum
Münster, Ilarsteberg 1. Kto.-Nr.: 13 124 600
BLZ 400 602 65, „FRANZ" megjelöléssel.
Az Önök jóságos szívére apellálok. Ada
kozó kezükbe helyezem ezt a kis magyar
életet. Felvilágosítást ad a münsteri egy
házközség titkárnője:
Frau Elisabeth
Schwarzkopf. Tel.: (02 51) 78 75 55.
Az aggódó szülők és a kis Ferike nevében
Münster, 1988. február 18.
dr. Drozdik Ágoston
magyar lelkész és koordinátor

BELGIUM
Brüsszel: Keresztelés: Pietro Maggiolini
és Szűcs Lilián kislányát, Davina névre
kereszteltük december 27-én, olasz és ma
gyar nyelven, mert a nagyszülők is jelen
voltak messziről.
Halálozás: Mauricc Foucart (72), a ma
gyarok nagy barátja december 31-én meg
halt; temetése január 6-án volt. Kedves
jó feleségének a szép előadásokért is kö
szönet és hála. — Mme. Zálcányi Ida (71),
mindenkitől elhagyatottan élt és január 4-i
temetésén 3 személy volt jelen. RIP.

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Halálozások; Csanády István, 69
éves korában Párizsban elhunyt. Született
Szegeden. •— Ipoii János, 81 éves korában
Limetz-Villezben meghalt. Született Buda
pesten. —■ Teleki István 36 éves korában
Párizsban elhunyt. Született Adán (Jug.)
Nyugodjanak békében!

NÉMETORSZÁG
Ilonka Tibor, 1987. december 24-én, Freiburgban, életének 64. évében elhunyt. Ja
nuár 8-án abban a reményben helyeztük
el hamvait a denzlingeni temetőben, hogy
le.lke már a mennyországban ünnepelte
meg a karácsonyt.
vitéz Bajnok Sándor — Bundcsbahnangestellte — szül. 1944. dec. 3-án Budapes
ten, 1988. január 4-én elhunyt, Törzsök
Eugen plébános 1988. január 12-én temet
te a münchen Nordfriedhofban.
dr. Ncmethy Béláné szül. Diescher Róza,
aki élete számos megpróbáltatását mind
végig a jó Istenbe vetett hittel, zokszó
nélkül, nagy türelemmel viselte, 97 éves
korában, a szentségekkel megerősítve,
1987. december 2-án Heidenhe.imben el
hunyt. A Farkasréti temetőben helyezték
örök nyugalomra 1987. december 18-án.
Greizer Adalbertné szül. Tolvaj Borbála,
1987. december 20-án tragikus szerencsét
lenség következtében váratlanul elhunyt.
1987. december 24-én temettük el Augsburgban. Nyugodjanak békében!
A keresztséé szentségében részesültek:
Baranyai Ferenc és Nagy Katalin fiai
Kuiid Antal és Botond Ferenc, 1987. június
28-án. ■— Busch Róbert és Harczel Mária
fia: Victor Marc, 1987. szeptember 19-én. —
dr. med. váradi Szappanos György és fe
lesége, szül. Munsch Dorothee 3. gyermeke
Alexis Maximilian Mihály 1988. február 6án Malschenbergben. Isten áldása legyen a
gyermekeken és szüleinek szerető fárado
zásán, hogy a leikébe plántált istenország
a gyermekkel együtt növekedjék és egész
ben birtokba vegye.
Essen: Keresztelés: 1988 január 26-án,
Bochumban a Szent Meinolphus-Mauritius templomban, a szent keresztségben ré
szesültek: Krisztián, Szalma László és Mijics Gyöngyi fia. — Lydia és Brigitta, Paláncsai Mihály és Pintér Katalin leányai.
Mind a két család Bácska Topolyáról szár
mazik. Isten áldása kísérje a megkeresz
telteket és adjon sok örömet gyermekeik
ben a boldog szülőknek.
OLASZORSZÁG
Keresztelések: Udine: 1987. április 18-án
keresztelték Enricót, Lábán Paolo és So
mogyi Zsuzsanna gyermekét. — Róma: má
jus 24-én keresztelték Emmanuclét, Bruni
Maurizio és Tóth Ildikó gyermekét. — Ve
lence: december 6-án keresztelték Crevato-Selvaggi Gracco és Szabó Katalin má
sodik gyermekét. Isten áldása kísérje őket!

SVÁJC
Lausanne: Keresztelés: A keresztség
szentségében Isten kegyelmi gyermeke és
az egyház tagja lett 1988. január 31-én
Árvái Renata Zsuzsanna, A. Béla és Mária
(szül. Vukovits) első gyermeke. Szívből
gratulálunk!

HÍREK

-

ESEMÉNYEK

Liguri Szent Alfonz püspök, egyházta
nító halálának 200. évfordulóján a redemptoristák a nápolyi Szent Alfonz kollégi
umban emlékeznek rendalapítójukról. A
redemptorista rendnek jelenleg 39 provin
ciája, 31 viceprovinyiája és 11 ún. vidéke
van a világ 64 országában.
*

„Legendát suttognak egymásnak a
bástyák” címmel a szombathelyi Egy
házmegyéi Hatóság kiadásában, miszté
riumjáték jelent meg Batthyány-Strattmann László életéről. A szentéletű ma
gyar szemorvos életét párbeszédes for
mában Tibola Imre és Unger Ilona írta
meg az ifjúság számára.
*
1987. december 10—11-én ünnepelték
Szent-Györgyi Albert professzor Nobeldíj átvételének 50. évfordulóját Szegeden,
a C-vitamin feltalálásáért. Ebből az al
kalomból az Orvostudományi Egyetemet,
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi

Mi romániai magyarok nyomorgunk
es éhezünk. Többet vagyunk áram nél
kül, sötétségben, mint fordítva. A jegy
re kapott élelem kevés és ehetetlen rossz.
Mindenki, aki falun lakik, ha tanár
vagy orvos, disznót (húst), tojást kell
leszerződjön, leadjon az államnak, de ál
latnak való élelmet nem lehet kapni.
Kénytelenek vagyunk feketén, méreg
drágán megvásárolni és leadni, mert ha
nem, nem kapjuk ki a jegyet, amire jár
havonta: Vz kg cukor, % kg rizs,
V2 liter olaj (az is büdös) és 54 kg laska
féleség. A falusi embernek nem jár sem
vaj, sem hús, sem tojás — még tejhez
sem jut. A kenyeret is jegyre kapjuk és
ehetetlen.
Nekünk erdélyieknek (Kovászna és
Hargita megye a magyarság zöme) még
a krumplit — itt a hazája — sincs jo
gunk eladni, értékesíteni. De a regáti
románok az árújukat (dinnye- paprika,
szőlő), ami nálunk nem igen terem meg,
behozzák és drágán eladják, ezt a tör
vény megengedi!
2—3 millió magyarnak sem történel
me, sem kultúrája, mintha nem is létez
nék. Hogy is lehetnének nemzetiségi jo
gaink, mikor el sem vagyunk ismerve.
Magyar tankönyvek nem léteznek. A
magyar tanárokat, orvosokat nem ne
vezik ki magyar-lakta vidékre, csak el
dugott román falukba.
A sepsiszentgyörgyi gyárakból a ma
gyar munkásokat egymás után küldik el,
de toborozzák és felveszik a szakképesí
tetlen románokat, akiknek ,^öltözkö
dési díj” jogcímen 7 ezer lejt adnak és
lakást. Letelepednek és soha el nem
mennek.
Egy anya öt gyereket kell szüljön!
Magyar nyelvű folyóiratot, újságot
Magyarországról nem rendelhetünk, a
határon nem lehet áthozni.
S. O. S. próbáljatok meg segíteni raj
tunk! Mi annyira félünk, hogy még itt
sem merném a nevem aláírni, a megtor
lás egész családomra kihatna.
Egyetemnek nevezték el. Ugyanakkor
egykori diákja és haláláig jó barátja
Szirmai Endre prof, első doktori diplo
mája átvételének 40. évfordulóján az Or
vosegyetem alapítványát „Szirmai Endre
Alapítványinak
nevezték el. Szirmai
Endre még egyetemista korában szer
kesztette az első izommérő készüléket
nála, a Myotonometert, amelyet még ma
is használnak és gyártanak. Közben el
készült Szirmai Endre Szent-Györgyi em
lékére írt könyvének angol kézirata is.
Címe: Energy of living systems and cancer. Az Orvosegyetem ugyanakkor meg
kezdte az angolnyelvü oktatást is kül
földiek részére.
*

A Magyar Cserkészszövetség Európai
Kerülete idei
HÚSVÉTI REGÖS TÁBORÁT
március 26-tól április 4-ig
tartja a festői szépségű Rajna kanyar
ban, — St. Goarban, a híres Loreley
sziklával szemben lévő ifjúsági házban.
A táborra, mely a Palócföld tájegységét
dolgozza fel népitáncban, zenében,
énekekben és népszokásokban. Je
lentkezni lehet a cserkészcsapatok pa
rancsnokainál, vagy a kerület központ
jában (Oberföhringer Str. 40, 8000 Mün
chen 81, Ung. Pfadfinderbund. ®“ (0 89)
98 26 37 — 38. Kívánatra részletes ismer
tetőt szívesen küldünk.
Táborparancsnokság
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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.

Altaláno's 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 köve,tő 20 perc folya
mán. A híradás időtartama 6 perc.
KERESNI ÉS TALÁLNI — Világnézeti
beszélgetés: csütörtök este 20 óra 50perckorIsmétlések: csütörtökön 22 óra 50 perckor,
pénteken 13 óra 50 perckor és 18 óra 50
perckor. Az adás időtartama: 10 perc.

Kedvezményes áron kapható !

AZ IRODALOM VILÁGA
A könyv az irodalomelmélet alap
kérdéseit tárgyalja, bő szemelvénye
ket nyújtva a világirodalom remek
íróinak műveiből. Pl. csak a költői
műfajokat ismertető fejezeteket száz
nál jóval több gyönyörű vers illuszt
rálja.
Tanároknak, felsős diákoknak és az
irodalom iránt érdeklődőknek mele
gen ajánljuk.
A több mint 300 oldalas szép kiál
lítású, egészvászonkötésű könyv ára
csak DM 20,—-, tengerentúlra $ 10,—
+ postaköltség.
Rendelje meg az „Életünk" címén !

A budapesti rádió havonta félórás
adást (este 23.30 órakor) rendszeresített
„Hírek a vallás világából” címmel, amelybcn a történelmi egyházak problé
máival és a különböző vallási áramla
tokkal foglalkoznak.

Aki másnak, ártatlan örömein, sze
rencséjén örülni nem tud: az nem
érdemel, nem nyer szeretetet má
soktól, mert a szeretet csak szeretésnek lehet a jutalma.
Deák Ferenc

Apróhirdetések
26 éves lány keres Tübingen környékén,
vagy Ulmban asszisztensnőnek gyógyszer
tárban, vagy technikus asszisztensnőnek
(mikroszkópos vizsgálatok, stb.) tanulói ál
lást. Németül jól beszélek. „Remény" jel
igére. a kiadóba.
Eladó jutányosán Ausztriában, Burgenlandban új kertes ház. 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, veranda, elektr. központi fű
tés, 3 pincehelyiség. Lakásnak átalakít
ható. Telek: kb: 380 m2. Beépíthető kb.
102 m2, Kőszeg ausztriai része, erdős, lankás. A határátjáró 10 km. Bük, Sárvár
gyógyfürdő közel. Schmidt, ® (089) 36 83 83.
Augusztus, illetve szeptember hónapban
2—3 hétre tengerparton, vagy híres helyen
kis appartementet resp. félpenziót kere
sek 2 személyre. Lehetőleg földieknél, csak
Nyugaton. Ajánlatokat „Vakáció" jeligére
a kiadóba kérek.
Olajkép restaurálás. Tel.: (089) 6 91 17 16.

111=111=111=111=111=1113:111
BÉLYEGGYŰJTŐK!
Minden magyar bélyeget
3 hiányjegyzék alapján szállítunk!
— Kérje ajánlatunkat! —
_ Specialitások: Levelek - Ritkaságok
5 - Zeppelinrepülések - Tévnyomatok
U- Különlegességek állandó vétele és
_
eladása.
3 Kérje díjtalan készletjegyzékünket.
II Postacím: TÁL AG Abt. Philatelie
U Postfach 631, CH-9001 St. Gálién
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FIGYELEM!
®
Románia nem engedi be a Quelle és a Pa
latínus cég csomagjait. A cégek szerződés
szegés miatt óvást emeltek, a tárgyalások
folynak. Egyházi személyeknek Magyaror
szágon keresztül tudunk csomagot juttatni
Romániába, amelyről cl tudunk számolni.
Magányosok csomagjainak megérkezése •—
hírek szerint — kétséges.
Mihelyt ismét lehet csomagot küldeni,
értesítjük olvasóinkat!
Az adminisztrációs hivatal

MAGYAR HENTESÁRÚ !
Jóminőségű árúinkat mindenhol ismerik!

RENDELJEN ÖN IS ! HAZAI ÍZEK !
1 kg 16 —
Friss töpörtyű
1 kg 15.—
Friss kolbász
1 kg 18.—
Füstölt kolbász
1 kg 20.—
Száraz kolbász
Ha elégedett, mondj a el barát aina k !
1 kg 32.—
Őrig. Pick-szaláimi
32.—
Őrig. "Szegedi" paprikás szalámi
Finom “Debreceni"
1 kg 18.—
Paprikás “Puszta" szalámi
1 kg 18.—
Krakaui paprikával v. nélküle 1 kg 12.—
Fokhagymás sonkaszalámi
1 kg 18.—
Sonkaszalámi Pol. Art. 90 °/o 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
jpmuiuiiiuiiB
B 0 HIRDETŐINK FIGYELMÉBE © |
■g Hirdetéseket csak a hirdetési díj S
H befizetése után tudunk közölni ! g
sKiíiBMSsiJisawíiAUfiiitftuiiitiiimiiiuiöiuiiiiiiiiflwuiiHfliWiaifBiiiJiiiiiiHin
M. SZERDAY — Metropolitan Vcriag
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ
Sir
Nyulásziné Straub Éva: öt évszázad
címerei (sok színes képpel)
170.—
Haász: Magyarország ( nagy, színes
képes album)
110.—
Az Operaház, (színes nagy album)
85.—
Malonyai: A magyar nép művészete
1—5 kötetig
1.290.—
Bodó Pál: Svájci villa, regény
20.—
Berkesi: Szélcsend
29.—
Benedek István: Csínévá, történelmi
regény, I., II., III., két kötetben
44.—
Aldrich: És lámpást adott az Úr;
Száll a fehér madár
50.—
Gulácsy: Nagy Lajos király
57.—
Gulácsy: Fekete vőlegények
40.—
és még sok ezer könyv és hanglemez
kapható. * Kérje katalógusunkat •—•
postai válaszkupon ellenében megküldjük.
M. SZERDAY — Metropolitan Verlag
Teichweg 10, CII-4142 Miinchenstein-Schw.
® 0661/46 59 02, külföldről: 0041/61 46 59 02

„TÉTÉN Y“ Ungarische Spezialitaten
— Inh.: O. Bayer —
Kreitmayrstr. 26 - 8000 München 2
Telefon: (0 89) 1 29 6393 és 4 30 44 98
•

1988 március
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NYITVATARTÁSI IDŐ:

®

csütörtökön, pénteken 8.30—18.00 óráig
szombaton 9.00—13.00 óráig.
Somlói juhfark
Balatoni olaszrizling
Balatoni kékfrankos
Debrö hárslevelű
Badacsonyi kéknyelű
Badacsonyi szürkebarát
Soproni kékfrankos
Villányi burgundi
Csopaki rizling
Zöldszilváni
Tokaji aszú 4 puttonyos
Tokaji aszú 3 puttonyos
Tokaji szamorodni
Vilmos körtepálinka
Kecskeméti barackpálinka
Cseresznyepálinka
Kosher szilvapálinka
Beverage Bitters (Unicum)
Pick szalámi
Csabai
Gyulai
Házi kolbász
Disznósajt
Véres- májas hurka
Tarhonya, kockatészta
Paprika káposztával
Paprika káposztával

8.90
5.70
5.70
6.80
7.20
7.30
6.80
7.30
6.80
7.30
14.50
12.50
10.50
24.50
27.—
24.50
32.—
0.5 liter 16.—
1 kg 27.—
1 kg 25.—
1 kg 23.—
1 kg 19.—
1 kg 12.50
1 kg 12.50
Vz kg 3.80
0.7 liter 4.90
2 liter 10.50

1 liter
1 liter

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

Apróhirdetések
Megifmerkcdnc 40 éves, német szárma
zású, sokoldalú férfi, házasság céljából,
minimum középiskolai végzettséggel ren
delkező, karcsú hölggyel, aki német állam
polgársággal rendelkezik; Bajorországból.
1—2 gyermek nem akadály. Leveleket
„Nyár" jeligére kérném.
Svédországban, Stockholmban élő ked
ves erdélyi magyar nö, 49 éves, 162 cm
magas, szeretne megismerkedni meleg szí
vű, komoly szándékú férfival, aki nem do
hányzik és nem iszik: házasság céljából.
„Szeretne szeretni" jeligére a kiadóba.
Ausztriában élő magyar nö, 52 éves, 156
cm magas, komoly, egyedülálló, osztrák
állampolgár, rendezett anyagiakkal szeret
ne megismerkedni korban hozzáillő, ha
sonló tulajdonsággal rendelkező férfival,
aki nem iszik, házasság céljából. „Nyugodt
élet" jeligére a kiadóba.
Intelligens, jómegjelenésű, rendezett kö
rülmények között élő 46 éves férfi, meg
ismerkedne csinos, korrekt, vígkedélyű
hölggyel. „Stuttgart" jeligére.
Budapesti, 27 éves, csinos, magas, kar
csú, barna, rk. németül is beszélő, komoly
gondolkodású tanítónő húgomnak, svájci
állampolgárságú, magyar értelmiségi há
zastársat keresek. „Jelige: „Zürich".
35—40 év körüli, max. 170 cm magas,
csinos, intelligens hölgyet keres az NSZKban vagy Ausztriában élő (Steinbock) üz
letember. Barátság céljából, vagy több is
lehet belőle. Német nyelvtudás fontos. Igé
nyeim a következők: Szerető és szerethe
tő legyen, karcsú, csinos, házias, barna
vagy fekete, de a szőke is megfelel, ha
minden más egyezik. A farmer nadrágban
épp úgy érezze magát, mint a nagyesté
lyiben. Sport: sí, tenisz, vitorlázás, úszás.
Ha ezenfelül utazgatni is szeret, akkor tel
jes az öröm. „NSZK-Ausztria" jeligére a
kiadóba fényképes válaszát várom.
Nyugat-Németországban élő, 66 éves,
(166 cm, 74 kg) minden káros szenvedély
től mentes férfi, élettársat keres vígke
délyű, házias, karcsú nő személyében. „Ci
gányzene" jeligére a kiadóba.
170 / 52, vallásos, diplomás hölgy hasonló
társat keres. „Gyakorló vallásosság" T:
Paris, 4828 4943 jeligére.
Szolid, barna, NSZK-ban (Pforzheim)
élő nő, 36 / 160 megismerkedne hozzáillő
független férfival 36—42 éves korig. Vá
laszt „Szeretet" jeligére a kiadóba.
NSZK-ba kivándorolni akaró, 24 éves
fiatalember megismeredne kint élő, val
lásos lánnyal, családdal. „Teológiát végzett
egyházzenész" jeligére.
Németországban élő, 42 éves, (164 / 60),
kedves, házias, csinosnak mondott magyar
hölgy megismerkedne, jólszituált, komoly
gondolkodású férfival, 55 éves korig há
zasság céljából. „Remény" jeligére,.
Bemutatkozó levelét várom olyan tartal
mas életre vágyó, káros szenvedélyektől
mentes, rendezett anyagiakkal bíró férfi
nak, aki házastársa lenne egy 54 éves, 166
cm magas, életvidám, temperamentumos,
házias, utazást kedvelő, rendezett körül
mények között élő asszonynak Svájcban.
„Rádbízom az életem" jeligére a kiadóba.
* Ú J !
♦
ÚJ!
♦
*
ÚJ!
FRANKFURT — BPEST — FRANKFURT
Hétvégeken kis csoportok szállítását vál
lalom. Bausch, ® (069) 34 38 27 18 órától.
Mély érzésű, csinos, Budapesten élő or
vosnő keres egy (nyugati országban élő)
intelligens, szeretni tudó, lelkiekben gaz
dag diplomás férfit (40—48 éves kor kö
zött), akivel életre szóló, meleg kapcsolat
kialakítására lenne remény. „Szerelmi há
zasság" jeligére a kiadóba.
Óbuda legszebb részén penzióval ház
építéshez társat keresek.
00361 / 670 758,
19 óra után.
KERESEM: dr. Szekeres Varga Máriát,
aki 1984 / 85-ben —■ telefonkönyv szerint
•— München 40, Zicblandstr. 7 sz. alatt la
kott. Értesítéseket az Életünk szerkesztő
ségébe kérünk.
Ki ismerte Woldricli Józsefet? Született
1900-ban, r. kát., 1946-ig Budafokon, illetve
Nagytétényben élt. Szíves választ „Szár
mazás" jeligére a kiadóba kérek.
„ INSTITUT MADELEINE “
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! Wegenerstr. 6,
D-8000 München 45. Telefon (0 89) 3 11 66 22

IKKA AJÁNDÉKSZOLGALAT MAGYARORSZÁGRA

IlAZI DISZNÓTOROS,

IGAZI MAGYAROS ÍZEK !

1
1
1
1
1
1
1

DM
16.—
sütnivaló kolbász
12.—
májas-rizses hurka
12.—
véres-rizses hurka
17.—
füstölt kolbász
14.—
disznósajt
12.—
húsos abált szalonna
9.—
füstölt csülök
Szállítás postán, utánvéttel.
5 kg feletti csomagok portómentesek!
Csomagküldés csak a téli időszakban!
B. SCHMALL Import-Export,
Lübecker Str. 17, 5000 Köln 40,
Telefon: (022 34) 7 46 08
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

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
8 10.— DM 20.—
Mindszenty Okmánytár: Mindszenty
tanítása. 313 old. 8 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.—
Vecsey József: Emlékezés Mindszenty
bíboros édesanyjára. 255 oldal.
8 8.— DM 15.—
Mindszenty Dokumentation: Ungarns
Kirche im Kampf (II) 335 oldal.
8 8.— DM 15.—
Dér Prozefi. 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 Straíle 40
D-8000 München 81
W. Germany

HAZAI HENTESÁRU

DM
Kolbász, füstölt, száraz
18.—
Kolbász, frissen füstölt
16.—
Véreshurka rizsával
12 —
Májashurka rizsával
12.—
Disznósajt
14.80
Tokaszalonna
10.80
Húsos vastagszalonna
14.—
Tepertő
16.—
Füstölt borda
12.—
Füstölt sonka
24 —
A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes.
Külföldre nem szállítunk !
MICIIAEL TAUBEL, Metzgermeister
Peter Rosegger Str. 3, 6710 Frankenthal/Pf.
Telefon: (062 33) 6 26 93
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Rupp László hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre és
németről magyarra. 8000 München 1, Postfach 162. Telefon: (0 89) 53 02 35.
• 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 f OSB
f ordításában.)
Megrendelhető a könyv árának egyidejű be
küldésével: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88,
D-8000 München 50, BRD címen.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal
Oberföhringer Str. 40.
D-8000 München 81
Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38
Felelős Kiadó:
a Magyar Kát. Főlelkészség.
Főszerkesztő: I’. Szőke János.
Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.
*
Redaktion und Ilerausgeber:
die Ungarische Obcrseelsorge,
Oberföhringer Str. 40,
8000 München 81,
Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38.
Chefredakteur: P. János Szőke.
Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.
Abonnement: DM 20.— pro Jahr und
nach Übersce mit Luftpost DM 30—
ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkéIszek terjesztik, ők küldik szét és ná
luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész, oda a kiadóhivatal küldi
az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 20.—
vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 30.—
Lapzárta: minden hónap 15-én.
Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el.
Postscheckkonto München:
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sondcrkonto
Bankkonto: Bayer. Vereinisbank,
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70
Kath. Ung. Seelsorge „Életünk".
Erscheint limai im Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmbH,
Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

Beiligenhinweis: zu dicsér Auflage liegt
zeitweise ein RUNDSCI-ireiben bei. —
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK
FIGYELMÉBE!
Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacsekkoníónkra kérünk.
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Sonderkonto, Postschcckamt München, KontoNr. 606 50-803.
SZERKESZTŐI ÜZENET:

Amerikai és kanadai előfizetőink figyel
mébe: Az ÉLETÜNK előfizethető terjesz
tőnknél: Joseph DANI, Bank of Montreal
(Calgary, Huntington Hills 7022 4 Str. NW)
5262-5S0 „Életünk" kontóra.
Kérjük, szíveskedjenek a fenti címre kül
deni a csekket. — Itt a tízdolláros csekk
beváltásánál levonnak 4 dollárt! Előfizeté
si díj egy évre 13.— US 8 + 10.— 8 légi
postaköltség A lapot továbbra is München
ből küldjük.
HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !
Hirdetési díjak 1986. november 1-től:
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 5cm-enként
DM 10.—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Egymásután háromszoros hirdetés esetén
10 <7« kedvezmény.
Egymásután hatszoros hirdetés esetén
20 "h> kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 ”/u kedvezmény.
Egész Nyugat-Európában
olvassák lapunkat honfitársaink !
A névvel megjelölt cikkek nem minden
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza.
Hivatalos órák a hirdetésekkel és az
erdélyi segélycsomagokkal kapcsolatban:
liétfőtől-péntckig, 10.00—15.00 óra között.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy csak ezidőben érdeklődjenek telefonon.
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Csortos, Gőzön, Tolnay .. .
MAGYAR FILMEK VIDEÓN !
Kérésre információt küldünk !
ADAMFI VIDEÓ,
(02 41) 17 33 55
Postfach 29, 5100 Aachen

■
■
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Vámmentes ajándékautók: Gyors és megbízható elintézés!
Színes tévék, mosógépek, hűtőszekrények és ajándékcsomagok!

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

Ti

MINDEN MAGYAR KATOLIKUS KIADVÁNYT SZÁLLÍTUNK '
Munkaközösségünk hivatásának tekinti a magyar k ' ■

II

Vegye igénybe ajándékozó szolgáltatásainkat !
köny-

■

PÉNZÁTUTALÁSOK
Befizetések: MAGNUS GmbH „ IKKA - Sondcrkonto “
Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25

GENERÁL
AGENTUR
INTERNAIinNALEREPRASÉNTANZ

MAGNUS GmbH
6000 FRANKFURT / M. 56
lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 7712
Telex: 4 1802Ö reise-d

■
■
■
■
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BELON f : Bibliai elmélödések
BOLBERTT7Szentírás> 1987-os kiadás
rttt
aT?~9AL: Aquinoi Szent Tamás
77 v ,S3' •muOr?nj*
1 lepeI es a mai tudomány
GYÜRKT SzenVfnnd11*3-^’- Ka^i?mus keresö felnőtteknek
u^^ars (Kitűnő útikönyv)
KEMPTSSk ?ÍROR°S: A vándor útja. Lelki jegyzetfüzet

18.—
48.—
21.60
6.50
5.—
8.60
13.—
12.—
21.60
55.—
15.—
éö.-
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Distelfinkweg 21,-^“d-8000 München8®8’ (llémet rövidítéssel) KUPA
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