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Az európai magyar katolikusok lapja

PásztorM a külföldi magyar hívekhez.
Kedves magyar testvéreim !
Mint a külföldi magyarok újonnan fel
szentelt püspöke, ezúton elsöízben kö
szöntelek titeket. Először is szeretném
megköszönni sokfelöl érkező jókívánsá
gaitokat és 'óképpen imáitokat. Mind
megannyi jele annak az egységnek, amelyet a püspök képvisel.
A püspökszentelés szertartásában van
egy mondat, mely arra hívja fel a szentelendct, hogy szeresse népét, amelyet
az Úr Jézus, a Szentatya kijelölése által,
reá bízott. Ennek a feladatnak szívesen
teszek eleget és ezúton szeretném ezt
most tudomástokra hozni. Hiszen a püs
pöki gyűrű is ezt akarja jelképezni: el
jegyzést Krisztus népével, az Ö jegyesé
vel.
Szentalyánk. II. János Pál pápa hoz
zám intézett levelében először is áldá
sát küldi rajtam keresztül a külföldi ma
gyaroknak, továbbá arra szólít fel, hogy
elsődleges feladatom az evangélium jó
hírének hirdetése legyen, majd hozzáte
szi, hogy különös gondom legyen a sze
gényekre és rászorulókra. Mindkettőre
készségesen vállalkozom és a magyar
papsággal együtt arra szeretnék töreked
ni, hogy a magyar igehirdetés, a magyar
istentisztelet, szentségek magyar nyel
ven való ünneplése elérhető legyen mind
azok számára, akik azt igénylik, továbbá,
hogy fokozottabb munkával segítsük a
rászorulókat, elsősorban az újonnan ér
kező magyar kivándorlókat.
Amint tudjátok, a külföldi magyar püs
pökség nem politikai vagy társadalmi
méltóság, hanem szolgálat, mégpedig,
hogy lelkipásztori ügyekben segítse a
magyar papokat és az illetékes helyi püs
pököket. A külföldi magyar püspöknek
nincsen hatalma, sem jövedelme, hogy
másirányú segítséget tudjon nyújtani,
mint közvetíteni, irányt mutatni, bátorí
tani és az egységet ápolni.
Egyik nagy gondja lesz a püspöknek
az egyre növekvő paphiány. Az utánpót
lás kérdése legyen minden magyar szív-

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Új esztendő, vlgságszerző
most kezd újulni,
újulása víg örömet
most kezd hirdetni.
Hirdeti már a Messiást
eljöttnek lenni,
legyetek a nagy Istennek
buzgó hívei.

Alsó szépek, felső kékek
dicsérd Uradat,
Urad áldja menny, föld, tenger,
te megtartódat.
Megtartódat, táplálódat,
te hozsannádat,
hozsánna néked Úristen,
adj új napokat !

Új napokkal, bor-, búzával
látogass minket,
mi is neked úgy szentelünk
víg esztendőket !

Kodály gyűjtése, 1916.

ügye. Arra kérlek tehát titeket, hogy
imádkozzatok papi és szerzetesi hiva
tásokért, bátorítsátok a fiatalokat erre a
magasztos, de nem könnyű feladatra, és
becsüljétek meg a köztetek dolgozó,
életüket tiértetek áldozó papokat, akik
sokszor emberfölötti munkával gondos
kodnak a magyarok lelkipásztori ellátá
sáról.

Az új magyar püspök, Miklósházy Attila
szentbeszédet mond a torontói püspök
szentelésen.

Ugyanakkor azonban vegyük komolyan
fontolóra, amit a II. Vatikáni Zsinat, a kö
zelmúlt püspöki szinódusa és a Szent
atya nemrég írt körlevele (Christifideles
laici) is annyira hangsúlyoz: az Egyház
ügye mindnyájunk ügye, s ezért keresztségünkböl folyó kötelességünk, hogy
mindnyájan résztvegyünk annak munká
jában. A külföldi magyar lelkipásztorko
dás szétszórt helyzete még inkább meg
kívánja, hogy a hívek erejük és tehetsé
gük szerint bekapcsolódjanak a helyi
egyházközségek munkájába.
Napjainkban történelmi időket élünk.
Magyarországon úgy látszik pirkad az ég
alja és új korszak kezdődik a hosszú éj
szaka után. A Zsoltáros szavai jutnak
eszembe: „Akik könnyek között vetettek,
most örömmel aratnak" (126. zs). Sok
időbe telik, míg a mag kikéi. Mi innen
kintről nem nézhetjük közömbösen, hogy
mi történik szülőföldünkön mind politi
kai, mind gazdasági, de főképp egyházi
vonalon. Ismét a Zsoltáros szavaival tud
juk kifejezni érzéseinket: „Ha elfelejte
lek, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb
kezem; ínyemhez tapadjon a nyelvem,
terád ha nem emlékezem I" (136. zs.)
A magyar népnek újból fel kell ismer
nie ezekben az időkben Istentől kapott
hivatását és ebben a külföldi magyarok
nak is ki kell venni részüket. Nem vélet
len az, hogy magyarnak születtünk; ez
zel a jó Istennek valami terve volt. Az
sem csupán véletlen vagy a sötétség ha
talmának mesterkedése, hogy külföldre
kerültünk. Ebben is meg kell látnunk a
jó Isten gondviselő kezét, aki gyakran
görbe és keserves utakon vezet el min
ket tervének megvalósításához. A világ

történelmi eseményekben is érvényes a
Kereszt húsvéti titka I Ezért a külföldi
magyarságnak is meg kell találnia sajá
tos hivatását, hogy hathatósan hozzá
tudjon járulni az összmagyarság történel
mi szerepéhez. Az elmúlt 40—45 év alat
ti kritikus magatartásunkat most át kell
értékelni keresztény és magyar távlatok
ban. Pozitív segítségre vár Magyarország
népe, a sokat szenvedett ország, és az
elnyomásból feléledő magyar egyház.
Ezért szükséges, hogy a külföldi ma
gyarság hivatástudata még fokozottab
ban foglalkoztasson minket, mint eddig.
Igaz, nem várhatjuk el, hogy minden kül
földi magyar egyformán viszonyuljon ma
gyarságához. A személyi szabadság vá
lasztását tiszteletben kell tartanunk. Lesz
nek olyanok, akik beolvadva a külföldi
társadalomba becsületesen megállják
helyüket és így szereznek megbecsülést
a magyar névnek. Sokan talán képesek
lesznek segíteni az otthon ébredező ma
gyar lelkiséget írásaikkal, anyagi támo
gatással, személyes bekapcsolódással, a
külföldön szerzett professzionális vagy
éppen egyházi tapasztalatok átadásával.
Bizonyára lesznek olyanok is, akik meg
tudják őrizni az ezeréves magyar hagyo
mány értékeit, történelmünk, irodalmunk,
művészetünk, nyelvünk kincseit és tovább
is tudják adni ogy következő generáció
nak. Mindannyiunknak azonban köteles
sége megőrizni és átadni a szentistváni
magyar lelkiséget, melynek nemcsak a
Duna-Tisza táján van jelentősége, hanem
mindenütt, ahol magyarok vannak.

Amikor a Szentatya püspököt adott a
külföldi magyarság számára, úgy látszik
nemcsak a magyar lelkipásztori munka
koordinálására gondolt, hanem fel akar
ta hívni figyelmünket történelmi hivatá
sunk fontosságára. Mert hiszen vallásos
ságunk nagy részben össze van fonódva
magyarságunk tudatával. Üdvösségünk
útján magyarságunk nem elhanyagolható
tényező. Ez nem jelent „magyarkodást",
sem fennhéjázást más nemzetekkel
szemben, sem gettóba zárkózást a be
fogadó országokban, de jelenti olyan ér
tékek megőrzését, amely nemcsak a mi
számunkra, hanem a befogadó ország,
sőt az egész emberiség számára gyü
mölcsöző lehet.
Az újonnan felszentelt püspök feladata
elsősorban apostoli : hirdetni az evan
gélium jóhírét, segíteni, 'miegirőrizni a hitet
és közösségbe fonni a krisztushívőket.
Ezt szeretné tenni püspöki látogatásai
során szerte a nagyvilágban, ahol ma
gyarok vannak és amikor erre alkalom
nyílik. De mivel magyar püspökről van
szó, a külföldi magyarok püspökéről, fi
gyelembe kell vennie apostoli munkája
során a magyarság külön, Istentől ka
pott hivatását is. Feladata természetesen
óriási. Egy magyar püspök egyedül szin
te semmit sem tehet. De része akar len
ni a történelmi hivatásnak, együttműköd
ve mindazokkal, akiket ez a lelkiség tü
zel. Jelmondatának ezért választotta:

(Folytatás a 3. oldalon)
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Vasárnapi
gondolatok
AZ ÉVKÖZI 3. VASÁRNAPRA
(január 21)

„Amikor Jézus meghallotta, hogy Ke
resztelő Jánost börtönbe vetették, viszszavonult Galileába, Kafarnaumba. így
beteljesedett az írás”. (Mt 4,12)
Külső szemlélő azt gondolhatná, Jé
zus nem akart Keresztelő Jánossal „konkurrálni”. Valójában pedig tartotta ma
gát a megváltás „menetrendjéhez”, amelyet az Atya szabott meg számára.
Tudott várni, amíg a következő cselek
vésnek eljött az ideje. Türelmes volt. Mi
miért vagyunk gyakran oly türelmetle
nek ?
Istenért, s ügyéért börtönt, szenve
dést, sőt a halált is kell vállalniuk egye
seknek. Tudjuk-e vállalni mi is, vagy ti
tokban abban reménykedünk: ilyen
„ügyben” (remélhetőleg) nem esik ránk
Isten választása . . .

Jézus működésének egyik mozgató oka
volt: tetteiben teljesedjék be az. írás —
a próféták jövendölései. Beteljesedik-e
tetteinkben Isten akarata — vagy in
kább a miénk .. .?
KZ ÉVKÖZI 4. VASÁRNAPRA
(január 28)

„Boldogok a szelídek, mert öröksé
gük lesz a föld”. (Mt 3,4)
Vad diktátorok szokása, ha arról ál
modnak, uralmuk alá hajtják, azaz
„övék lesz” a föld. Számukra Jézus
nem ígér semmit, annál inkább a szelí
deknek. A fegyvertelenül szenvedőknek.
A kiszolgáltatottaknak. Tudunk ennyi
re szelídek lenni ?
Aki arra vágyik, övé legyen a föld,
nem teljesül álma. Aki arra vágyik, övé
legyen az Isten, teljesül az álma. Eset
leg kap még „földet” is hozzá: Isten or
szága a földön — földi életünkben —
kezdődik, itt is fejlődik halálunkig.
A szelíd nem vár örökséget, ezért
kap. Csak ne lenne néha oly rettenete
sen nehéz, szelídnek lenni.. .
Van, aki a szelídségen gyengeséget,
ügyetlenséget, vagy hasonlót ért. Köz
ben ez az élet keresztjének Istenben —
és kegyelmében — való tudatos válla
lása és hordása. Ezért tartoznak a sze
lídek a legerősebbek közé.
AZ ÉVKÖZI 5. VASÁRNAPRA
(február 4)

„Ha a só ízét veszti, ugyan mivel
adnak ízt neki?” (Mt 3,13)
Bennünket hasonlít össze Jézus a só
val: kevés só megízesíti az ételt, zlz
„étel” az „Isten előtt íztelen” embe
rek tömege. Mit kezdünk velük ? Vagy
semmi közünk hozzájuk ?
A tönkrement, „ízét vesztett” sóval
senki sem tud mit kezdeni. Még Isten
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az olvasó kérdez —
Endre atya válaszol
KÉRDÉS: Az Életünk rendszeres ol
vasója vagyok. Minden hónapban öröm
mel veszem kézbe lapjukat, hisz nem
csak tájékoztat, hanem sok kérdésben
találtam már benne eligazítást es prob
lémáimra választ. Ezért bátorkodom
most egy számomra fontos dologban
felvilágosítást kérni.
Unokabátyám öt évig élt hazassagkötés nélkül egy lánnyal ún. „próba
házasságban”. Ez év májusában végre
polgárilag és egyházilag is összeházasod
tak. Alig másfél hónap után azonban
különváltak és jelenleg folyik a váló
perük. Unokabátyám megismerkedett
időközben egy katolikus lánnyal, akit
később feleségül szeretne venni, és aki
nagy súlyt fektet arra, hogy egyházi
házasságot is kössön. — Van valamilyen
lehetőség arra, hogy unokabátyám még
egyszer templomban esküdhessen ? O,
első sikertelen házasságán okulva, fel
tette a kérdést, hogy a házasságkötés
nem sokkal inkább árt-e, mint használ a
partner-kapcsolatnak ?

házasságkötésben látni a társas kapcso
lat zátonyra futásának okát. A valódi
ok ugyanis a felekben, ill. beállítottsá
gukban van. Gyakran az történik, hogy
az egyik- vagy mindkétfél a házasságot
is „próbaházasság beállítottsággal” köti;
más szóval eleve nincs meg benne a há
zasságkötéshez elengedhetetlenül szüksé
ges elkötelezettségi szándék: vagyis,
hogy összekötik életüket, amíg csak a
halál el nem választja őket egymástól,
mert szeretik és egész életre szólóan bol
doggá akarják tenni egymást. Ez az oka
annak — mint unokabátyja esete is mu
tatja — hogy a házasságot nem lehet
„kipróbálni”, ahogy ezt ma sok fiatal
teszi. Más tehát a „próbaházassághoz”
való hozzáállás és más az egész életre
szóló házasságkötési szándék. Az Egy
ház az előbbit elítéli és nem ismeri el
házasságnak, mert két ember közti in
tim kapcsolatot csak akkor tart erköl
csileg megengedettnek, ha őket Isten is
egybekötötte, amely köteléket csak a
halál bont fel.

FELELET. A két feltett kérdés szo
rosan összefügg egymással. Először az
utóbbit szeretném megválaszolni.
Kétségtelenül előfordul, hogy a part
ner-kapcsolatban a felek addig, amíg
ún. próbaházasságban élnek, több tekin
tettel vannak egymásra, mint a meg
kötött házasságban, amelyben már „biz
tosnak” érezvén magukat — „a házas
társam most már törvényesen az enyém”
jelszóval — önzésüknek nagyobb teret
engednek, és így házasságuk csődbe jut.
Nagy tévedés lenne mégis magában a

Ebből következik az első kérdésre is
a válasz. Aki próbaházassági szándék
kal köt házasságot, — vagyis azzal a ki
fejezett gondolattal: „megpróbáljuk, ha
nem sikerül, legfeljebb elválunk”, — an
nak nincs meg a valódi házasságkötési
szándéka, ezért házassága érvénytelen
még abban az esetben is, ha azt temp
lomban kötötték. (Nem jött létre ér
vényes házassági kötelék.) Egyházjogi
kifejezéssel élve „színlelte” a valódi há
zassági beleegyezést. Ilyen esetben
fennáll a lehetőség, hogy a házasságot
az egyházmegyei bíróság semmisnek
nyilvánítsa, és így megnyíljon az út a
második templomi házasságkötéshez. —
Természetesen a színlelést bizonyítani
kell. Ehhez tanúkra is szükség van, akik
eskü alatt vallják, hogy a házasfél olyan
kijelentéseket tett, amelyekből egyértelműlcg arra kell következtetni: kizárta az
őszinte, magát egész életre elkötelezni
akaró házasságkötési szándékot.

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról)
sem. Ő ugyan minden szeretctével pró
bál meghódítani minket, de előfordul,
hogy „találékonyságunk” miatt: nehogy
övéi legyünk; nem sikerül a terve. Bár
ellenkező előjellel lennénk ilyen találé
konyak ...
Isten szere te te azt is végbe tudja vin
ni, hogy „elvesztett ízünket” visszanyer
hessük — ha hozzá fordulunk, megté
rünk és kérjük.
AZ ÉVKÖZI 6. VASÁRNAPRA
(február 11)

„Ne gondoljátok, hogy eltörölni jöt
tem a törvényt, vagy a prófétákat.. .
azért jöttem, hogy beteljesítsem”. (Mt
5.17)
A törvény és a próféták szava Isten
től jön — jött — akkor is, ha mint em
beri alkotás nem tökéletes. Isten figye
lembe veszi — és komolyan — tökélet
len alkotásainkat, törvényeinket, sőt
egész emberi voltunkat. Korunkban is.

A jövendölések ígéret-karakteréhez
hozzátartozik a beteljesítés — így vál
nak teljesértékűvé az emberek előtt is.
Nincs helye kételkedésnek, tétovázás
nak, kifogásoknak. Jézusban beteljesí
tette Isten a jövendöléseket. Nekünk
csupán hinnünk kell a tényekben.

Elhatározásunk,
közreműködésünk
nélkül nem fog Jézus üdvözíteni ben
nünket. A mi életünkben is be kell tel
jesednie az üdvösségnek. Persze a vilá
gi dolgok fényesebben csillognak. Csil
logásból azonban nem teremthetünk üd
vösséget és mennyországot magunknak.
Bár ott is lesz csillogás, de másmilyen.
Fejős

Ottó

Unokabátyja forduljon ezért az Egy
házmegyei Bírósághoz (Bischöfliches Offizialamt), ahol meg fogják hallgatni, s
ha van valamilyen kilátás arra, hogy
a házassága semmissé nyilvánítható, ott
megkapja a szükséges felvilágosítást és
útbaigazítást.
E

Boldog házasok
Ilyen vallomásokat lehetett hallani:
„Azt hittem, klinikai eset vagyok, mert
27 éve szerelmes vagyok a feleségembe.
Most látom, hogy nem vagyok egyedül.”
— „Köszönöm Istenem, hogy elvízkövesedett házasságunkra itt vízkőoldót
találtunk.” „ Még ma sem bánom, hogy
a házasságban 1 Schilling csak 50 garast
ér.” — „Legnagyobb lányunk azóta
már pedagógus kollégánk és ez a tudat
csak növelte egymásra utaltságunk ér
zését.” — „Most tudtam meg, hogy fe
leségem mennyire félt a gyerekszüléstől.
Pedig hat gyerekünk van.” — „Nem tu
dom elképzelni az életemet, ha arra gon
dolok, hogy túlélhetlek.”
/íz elmúlt év őszén alkalmam nyílt
résztvenni egy „házaspárok hétvégéje”
(marriage encounter) találkozón. Meg
vallom, nekem már az is élmény volt,
hogy együtt láthattam ötven egynéhány

Anglikán-katolikus tárgyalások
a Vatikánban
Közös közleménnyel végződött Róbert
Rímeié, Canterbury anglikán érsek 4
napos látogatása a Vatikánban. Egy a
pápa és az anglikán prímás által közö
sen aláírt közleményben a két egyház
fő felhív a „két egyház közti látható
egység és a teljes egyházi közösség hely
helyreállítására (...) Mint írják: a ke
resztények közti egységet határozottság
gal és erőteljesen kell előrevinni, bár
milyenek legyenek is az útközben tor
nyosuló akadályok.” A továbbiakban
II. János Pál pápa és Runcie érsek hang
súlyozzák, hogy a közeledő harmadik
évezred megköveteli, különös tekintettel
a szekularizáció térhódítására, a keresz
tények egységét. — A közös nyilatko
zat beszél a nehézségekről, amelyek a
nőknek egyes anglikán közösségekben
bevezetett pappá szentelése miatt tá
madtak; más pontokban viszont, pl. az
cucharisztia és a papság kérdésében, hit
beli egyetértés állapítható meg. A még
meglévő különbségeket, főként az egy
házfogalom értelmezése terén nem sza
bad eltitkolni, hanem, közös erőfeszí
téssel kell őket kiküszöbölni. A közös
iratban nem esik szó a katolikus és az
anglikán egyház közti legfontosabb el
lentétről, a pápa primátusáról.
KNA

Diakonátus kör Magyarországon
Magyarország legkisebb egyházme
gyéjében, a Kalocsai Főegyházmegyé
ben megalakult az első diakonátus kör.
A Szent István Diakonátus Kör meg
alakulását és szabályzatát dr. Dankó
László kalocsai érsek jóváhagyta. A töb
bi magyar egyházmegyéhez hasonlóan az
alig több mint hetven plébániát számlá
ló egyházmegye is súlyos paphiánnyal
küzd. Dr. Paskai László koadjutor ér
sek, jelenlegi esztergomi érsek, bíboros,
prímás, már a nyolcvanas évek közepén
az országban elsőként több férfit és nőt
állított lelkipásztori kisegítői szolgálat
ba. A férfi lelkipásztori kisegítők csak
nem mindannyian főállású egyházi al
kalmazottak. Kivétel nélkül mindanynyian teológiai képzésben részesültek.
Elsődleges feladatuk a tani tás, a
hitoktatás, de (többek között) a pap
hiány miatt liturgikus feladato
kat is ellátnak: vezetik a papnélküli
közösségek vasárnapi igeistentiszteletét,
egyéb liturgikus cselekményeket végez
nek, temetnek, szükség esetén keresztel
nek, látogatják és áldoztatják a betege-

két és rászorulókat, tehát az egyház
diakóniáját is megjelenítik. A lelkipász
tori kisegítők figyelme gyorsan fordult
az állandó diakonátus felé, hiszen a ta
nításban és a liturgiában a diakóduséhoz hasonló feladatokat látnak el püs
pöki megbízás alapjánA Szent István Diakonátus Kör arra
alakult, hogy három év alatt informá
ciót nyújtson a jelölteknek az egyházi
rend diakónusi fokozatának a teológiá
járól, gyakorlatáról, elmélyítse a diakonusi lelkiséget, s közös eszmélődéssel
keresse a helyi körülmények között a sa
játosan diakónusi feladatokat, hogy mél
tán lehessenek reprezentánsai annak a
Krisztusnak, aki „nem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol
gáljon másoknak” (Mt 20,29).
A diakonátus kör októberben kezdte
meg működését. E félévi témája: „Diakonia es diakonátus”. A diakonátus kör
kapcsolatban all a freiburgi székhelyű
Nemzetközi Diakonátus Központtal, s
tagjai rendszeresen olvassák a Diaconia
Christi c. folyóiratot. A magyar diakó-

olyan házaspárt, akik szépen élnek együtt. Talán nem véletlen, hogy egykés
szülők nem akadtak köztük, annál több
4—5 gyermekes apa és anya. Kétéves
házasok is kevesen voltak, legtöbbjük
15—20 éve viseli a „legszigorúbb szer
zet” (Pázmány) rózsaláncait. A fent idé
zett megnyilatkozások inkább a vélet
len müvei, mint a nyilvánosságnak szánt
vallomások. Hiszen az egész találkozó
a házasfelek párbeszédére épül. Azzal
a tudattal érkeznek a résztvevők, hogy
most 36—40 órát kizárólag kettőjük
nek szentelnek.
A program nem hagy felesleges időt. A
párbeszéd-indító vallomásokat — ame
lyeket néhány házaspár végez és ame
lyeket egy lelkipásztor egészít ki né
hány gondolattal — a házasfelek párbe
széde követi. írásban és élőszóban el
mondják egymásnak, amire a hétközna
pok forgatagában alig marad idejük,
pedig személyiségfejlődésük szempont
jából igen jelentős mozzanatok.
Ezek után valaki azt gondolhatná:
a Házaspárok hétvégéje találkozó amo
lyan párbeszéd-tréning. Ennél sokkal
több. A házasság szentségi kegyelmei
nek közvetlen felhasználása. Annak bol
dog megélése, hogy Isten újra meg újra
résztvesz kettejük életében és ettől még
szebb lesz a házasságuk.
Meglehetősen sokat lehet olvasni, hal
lani házassági problémákról. Viccek sem
a boldog házasokról születnek. Egyszó
val: a partneri problémáknak sokkal
nagyobb a publicitásuk, mint a zökke
nőmentesen működő családi életnek.
Ugyanígy van a hétköznapi életben is.
Az nem „újsághír”, hogy naponta több
ezer repülőgép símán felszáll és min
den baj nélkül célba ér. De ha lezuhan
egy is, az már „érdekes”. El lehetne tű
nődni ennek nyomán, hogy a tömeghír
közlési eszközök tényleg a valósággal is
mertetnek-e meg minket ? De kanyarod
junk vissza a boldog házasság kérdésé
hez. Pontosabban ahhoz a merész vál
lalkozáshoz, amely szépen, szentségi há
zasságban együttélő házastársaknak hir
det hétvégi programot. Nem azért, hogy
beléjük beszéljen néhány mondvacsinált
problémát, hanem azért, hogy megerő
södjenek amúgy is szép családi életük
ben. Szakemberek százai fogalmaztak
már így: a családi élet mai válságának
oka a házasság intézményének válsága.
Fia ezt elfogadjuk, akkor hozzá kell
tennünk azt is: a Házaspárok hétvégéje
mozgalom találkozói azok a „boszor
kánykonyhák”, ahol a házasság új in
tézménye megszülethet. És mivel az Is
ten kegyelme velük működik, alig ta
gadhatjuk üdvtörténeti jelentőségüket.
Egy lelkes résztvevő

nusjelöltek sokat remélnek a diakonátusmozgalom németországi fejlődése tanul
ságainak elemzésétől.
Molnár Ferenc (Pannonhalma)
*

(Szerkesztői megjegyzés)
A diakónus az egyházi rend szentsé
gének legalsó, első fokán álló személy.
Szolgálatát diakonátusnak is szokták ne
vezni. Jelen cikkünkben azonban ezt a
szót a levélíró arra a lelkipásztori szol
gálatra alkalmazza, amelyet a lelkipász
tori kisegítők végeznek. A két szolgálat
között a II. Vatikáni Zsinat tanítása sze
rint lényegi különbség van. A diakó
nus az egyházi rend szentsége alapján
gyakorolja feladatát, amelyet külön isteni
hivatás előz meg. A világiak a keresztségben kapott „általános papság” fel
adatát gyakorolják püspöki megbízásból,
önkéntes jelentkezés alapján.
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Történelmi találkozás
a Vatikánban
Volt, aki „a világtörténelem egyik leg
kegyetlenebb vallásháborúja befejezésé
nek", volt, aki a „20. század legfontosabb
csúcstalálkozójának" nevezte, de min
denki egyet értett abban, hogy néhány
évvel ezelőtt még teljes képtelenségnek
látszott, ami december elsején folyt le
másfél órán keresztül a Vatikánban: a
Katolikus Egyház fejének és a Szovjet
unió Legfelső Tanácsa elnökének és
kommunista pártja főtitkárának találko
zása. Maguk a főszereplők, II János Pál
és Michail Gorbacsov, óvatosabban fo
galmaztak ugyan, de ök sem kisebbítet
ték találkozásuk jelentőségét. A pápa azt
állította, „hogy különösképpen jelenté
keny, méltó a lassan érő időkhöz és
gazdag ígéretekben", amelyre „mélysé
ges érdeklődéssel tekintenek nem csak
az egész világ katolikusai, hanem min
den jóakaraté ember is". Gorbacsov pe
dig „igazán rendkívüli" eseménynek ne
vezte, amelyet „a világ sok részén és
országán végigsöprő mélyreható változá
sok tettek lehetővé".

Aki nemcsak hallgatta II. János Pál
és Michail Gorbacsov szavait, hanem
látta is első kézfogásuk felejthetetlen je
lenetét, az meghatottságot, megrendültséget fedezhetett 'el arcukon, s ez illett
a történelmi pillanathoz, a nagy kiengesztelödés jelenetéhez 72 esztendönyi
ádáz ideológiai harc, véghez vitt és el
szenvedett üldözés és az után, hogy a
Szentszék egyik hivatalos okmánya még
öt évvel ezelőtt is „az emberiség szé
gyenének" nevezte a kommunista rend
szereket.
Mintha mindez immár sok fényévnyi
távolságra volna, aminek benyomását fo
kozza Gorbacsov által beszédében s a
Szentszéknek a látogatás lezajlása után
kiadott hivatalos közleményében is sze
replő két nagyon fontos bejelentés. Az
egyik az, hogy a beszélgetésük során
elvi megállapodás született a pápa és a
Szovjet elnök között a Szentszék és a
Szovjetunió kapcsolatai hivatalos jelle
gűvé alakítására nézve. Ez nem jelenti
feltétlenül és azonnal teljes értékű dip
lomáciai kapcsolatok felvételét, de min
denesetre a kapcsolatok intézményessé
és hivatalossá tételét. Nem kerülheti el
a figyelmet, hogy ez volt egyike azoknak
a reményeknek, amelyeket II. János Pál
pápa Gorbacsovval való találkozásához
fűzött.
A második bejelentés Gorbacsov fo
galmazásában nem volt pontosan értheLeírt beszédéhez a végén improviva hozzáfűzte, hogy beszélt a pápáv i a Szovjetunióban teendő látogatásái. A Szentszék hivatalos közleményé
ből. s főként szóvivőjének nyilatkozatá
ból kiderült, hogy többről volt szó. Ar
ról, hegy Gorbacsov beszédében a nyil
vánosság elé tárta a pápának előzőleg
négyszemközt átadott meghívást. A szó
vivő szerint II. János Pál megköszönte
Gorbacsovnak a meghívást, és azt mon
dotta, reméli, a fejlemények lehetővé te
szik majd számára, hogy elfogadja. Erre
az óvatos kitérő válaszra egyrészt az
kínál magyarázatot, hogy a pápa látoga
tására a Szovjetunióban nehezen kerül
het sor az ukrán katolikus egyház lega
lizálása nélkül. A szóvivő szerint erről a
témáról most hosszabban beszéltek
„nyílt és szívélyes légkörben" lefolyt
eszmecseréjük során. A másik magyará
zat pedig az lehet, hogy a pápai látoga
tások elsősorban az egyes országok ka
tolikus közösségeinek, helyi egyházai
nak szólnak, s rájuk e közösségeket ve
zetö püspöki karoktól érkezik meghívás.

Litvániában és Lettországban van katoIikus püspöki kar, egyebütt azonban, fő
ként Ukrajnában nincsen, illetve vannak
püspökök, de eddig nem ismerték el
egyházukat és őket hivatalosan. Ilyen
formán a pápa óvatos válaszának két
magyarázata szorosan összefonódik egy
mással.
A négyszemközt lefolyt beszélgetésről
a már említetteken kívül azt lehet még
tudni, hogy szokatlanul hosszú ideig, 75
percig tartott. Az utána elmondott be-

Amaz ó-esztendő
Amint elrepüle,
Emez új esztendő
Ismét visszajőve.
Derengjen felettünk
Ez új év csillaga,
Csillagok csillaga,
Angyalok angyala !
Régi népének

szédek a nyilvánosságnak szóltak, sőt, az
olasz Televízió a helyszínről egyenes adásban közvetítette őket. II. János Pál
az első és utolsó mondatokat oroszul, a
többit olaszul mondta. Gorbacsov oro
szul mondott beszédét mondatról mon
datra fordították, úgy, hogy mindenki azonnal megérthette. A pápa beszéde leg
alább négyszer annyi ideig tartott, mint
Gorbacsové, s abban is különböznek,
hogy míg a Szovjet elnök egyáltalán nem
beszélt a múltról, II. János Pál nem hagy
ta szó nélkül a Szovjetunióban élő ka
tolikusok és hívek által elszenvedett
megpróbáltatásokat. Ami a jövőt illeti, a
pápa, nyilvánvalóan az ukrán görögka
tolikusokra utalva, rámutatott: számos
katolikus közösség szorongva vár arra
a lehetőségre, hogy újra megalakulhas
son és hogy pásztorai vezetése alatt áll
hasson, és mintegy sürgetve a vallássza
badságot biztosító törvény elfogadását
így beszélt Gorbacsovhoz: „Az ön millió
nyi honfitársával és sokmillió más nem
zetiségű emberrel együtt én is várok ar
ra, hogy a lelkiismereti szabadságról szó
ló törvényjavaslat, amelyet rövidesen
meg fog vitatni a Legfelső Szovjet, hoz
zájáruljon annak szavatolásához, hogy
minden hívő teljes mértékben gyakorol
hassa vallásszabadságát". II. János Pál,
korábbi megnyilatkozásaiból idézve, egy
szersmind általános elveket is leszöge
zett, például azt, hogy „nem lehetséges
a béke akkor, ha nem tartják tisztelet
ben a népek, főként a könnyen sebezhető
népek jogait, végezetül pedig sikert kí
vánt Gorbacsovnak az általa megindított
megújulási folyamathoz. A szovjet elnök
válaszában kijelentette, hogy állama a
peresztrojka keretében a demokrácia és
a humanizmus szellemében kezeli az
egyes egyházakhoz való viszonya prob
lémáit, és hogy a Szovjetunióban élő
számos vallásfelekezet mindegyikének
joga van ahhoz, hogy kielégítse lelki
igényeit.
Nem sokkal e beszéd elhangzása után,
a Novosty hírügynökség azt jelentette
Ukrajnából, hogy az ottani vallásügyi ta
nács úgy döntött, elismeri az ukrán gö
rögkatolikus egyház jogát a létezéshez,
a legfőbb helyi görögkatolikus egyházi
vezető pedig erről értesülve azt állította,
hogy az öröm napja ez a világ minden
görögkatolikusa számára.
Ha az ukrán katolikus egyház valóban
feltámadhat, akkor jelentősen megnő
annak valószínűsége, hogy II. János Pál
és Michail Gorbacsov a nem nagyon tá
voli időben újra találkozzék majd, talán
Kievben, talán magában Moszkvában.
W. F. (Róma)

A pócspetri per revíziója
A hírhedt pócspetri ún. „rendőrgyilkossági” per újrafelgöngyölítése nem ma
radhatott el. Beletartozik azoknak a
koncepciós pereknek sorozatába, ame
lyekkel a Rákosi rendszer ki akart kap
csolni mindent és mindenkit, ami, Hl.
aki akadályozni vagy hátráltatni tudta
volna céljai elérésében. A Pócspetriben
lezajlott események kapóra jöttek a re
zsimnek. Több legyet ütött egy csapás
ra: mindenekelőtt sikerült megfélemlíte
nie a lakosságot, aztán az iskolák álla
mosításának ügyében jelentős lépéssel
haladnia előre és előkészíteni a talajt a
további egyházellenes koncepciós perek,
nevezetesen a Mindszenty per számára.
Azóta 41 év múlt el. Ma fogyóban
van azoknak a száma, akik még emlé
keznek a per lefolyására és azokra az
eseményekre, amelyek a perhez vezet
tek. Röviden az történt, hogy 1948. jú
nius 3-án a falu plébánosa, Asztalos Já
nos, felszólította híveit, ne engedjék,
hogy elvegyék a falu katolikus iskoláját.
A litánia után a hívek a községháza
elé vonultak, ahol a községi tanács ép
pen az államosítás kérdését tárgyalta,
hogy tüntessenek az iskola megmentése
érdekében. Rendőrök is megjelentek,
csőre töltött fegyverrel. A tülekedés kö
zepette, az egyik rendőrnek eldördült a
puskája: az áldozat ő maga lett,
Az ezt követő perben rendőrgyilkos
ság címén halálraítélték Királyfalvi
Miklós községi írnokot, jóllehet ő maga
az államosítás mellett foglalt állást, zlz
ítéletet végre is hajtották a teljesen ár
tatlan fiatal családapán. Ugyancsak ha
lálra ítélték Asztalos János plébánost,
de az ítéletet — vele kegyelmet gyako
rolva — életfogytiglani börtönre változ
tatták. Rákosiék ezzel még azt is iga
zolták, hogy egyházi személyekkel szem
ben „humánusan” járnak el és szó sincs
egyházüldözésről.
Asztalos János 1936-ig ült börtönben,
mikor is a többi politikai fogollyal együtt kiszabadult és Nyugatra mene
kült. Néhány hónapja tért vissza az or
szágba, miután évtizedeken keresztül a
menekült magyarok lelkipásztori szolgá
latát látta el Ausztriában és Olaszor
szágban. Aki ismeri ezt a kedves, jókedélyű papot, tudja azt is, hogy a légy
nek se tudna ártani. Tanúvallomása fon
tos lesz a per revíziója alkalmából. Az
Ember Judit által néhány éve készített
dokumentum film mutatott rá első íz
ben arra a hazugság- és csalás-láncolat-

EGY MONDATBAN
• Dr. Katona István szegedrókusi plébánost II. János Pál pápa Bresciello-i címzetes püspökké s ebben a mi
nőségben váci segédpüspökké nevezte ki.
• A szerzetesrendek rendőrhatósági
feloszlatása után 40 évvel, a magyaror
szági kármelitarend utánpótlására, 15
magyar kármelita, köztük 11 novicius,
kezdte meg közösségi életét a rend gráci
kolostorában.
9 A „ Silbermöwe ” — Ezüstsirály
ökumenikus akció keretében, a jövő év
Pünkösd hetében, a bajor egyházközsé
gek visszaadják a 3 ezer magyar ke
resztény ezév júliusában Bajorországban
tett látogatását.

• A Fővárosi Tanács úgy döntött,
hogy 10 millió forinttal hozzájárul a
Szent István Bazilika rekonstrukciós
munkálatainak költségeihez.

• Lehmann mainzi püspök, a német
püspökkari konferencia elnöke lehetsé
gesnek tartja, hogy II. János Pál pápa
1991-ben Berlinbe látogat.
9

ra, amellyel a rendszer egy balesetet
mert arról volt szó — politikai céljai
elérésére használta fel, attól se riadva
vissza, hogy ártatlanokat kivégeztessen
illetve halálra ítéltessen.
„A hazug embert hamarabb utolérik,
mint a sánta kutyát”, tartja a közmon
dás. Lehet, hogy ez esetben a sánta ku
tya volt a lassúbb. A fontos, hogy a kö
vetkező generáció élete, világnézete ne
hazugságra épüljön. És ezt a per újrafelvétele talán meg tudja akadályozni.
F. M.

Miklósházy Attila püspöki címere.

Pásztorlevél a külföldi
magyar hívekhez
(Folytatás az első oldalról)
COR UNUM ET ANIMA UNA - Egy szív,
egy lélek. Bízik abban, hogy akinek erei
ben magyar vér csordogál, akinek keb
lében magyar szív dobog, hajlandó lesz
összefogni és dolgozni az egységért.
Egy szívvel, egy lélekkel: a külföldi ma
gyarok között, a keresztény egyházak kö
zött, az otthoni és külföldi magyarság kö
zött. Az öskeresztény egyháznak ez volt
a jellegzetessége: egy szív — egy lélek
(ApCsel 4, 32). Legyen ez a mi ideálunk
és célunk is I Természetesen végsősor
ban az egy szív Jézus mindent átölelő
Szíve, és az egy lélek Krisztusnak min
deneket éltető Szent Lelke.
A költő szerint a feladatunk: „Küzdeni
erőnk szerint a legnemesebbekért . .
Egy másik költő pedig így bíztat: „Ren
dezni végre közös dolgainkat, ez a mi
munkánk; és nem is kevés". Bizony nem
kevés I De vannak nagyszerű példáink a
régmúlt és a közelmúlt magyar történel
mében, nagynevű hősök és szentek, akik
lelkesíteni tudnak minket a szentistváni
örökség megőrzésében és továbbadásá
ban. Bízunk abban, hogy az ö segítsé
gükkel mi is meg tudunk felelni a ránk
bízott feladatnak. Befejezésül álljon itt
az ősi, talán szentistváni időkre vissza
menő magyar imádság: „Úgy segítsen
minket a Nagyasszony és Szent Fia, Jé
zus Úr 1“
Utóiratként hadd fűzzem még hozzá,
hogy a külföldi magyarok püspöke min
den vasárnap megemlékezik magyar hí
veiről a szentmisében, amit öérettük ajánl
fel. Ugyanakkor ő is kéri híveinek és pap
jainak imádságos támogatását. - A kö
zelgő karácsonyi ünnepek alkalmából,
amikor azt ünnepeljük, hogy „megjelent
a mi Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete", minden külföldi magyar test
vérem számára a béke és a szeretet ajándékát kérem és testvéri szeretettel
küldöm áldásomat a mi Urunkban:

Toronto, 1989. november 3, Szent
Imre ünnepén.
Miklósházy Attila SJ

episcopus Hungarorum in exteris
a külföldi magyarok püspöke
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GYERMEKEKNEK
Szervusztok, Gyerekek I
Nálatok is úgy van a templomban,
mint nálunk ? Amikor bemegyünk ka
rácsony estéjén az éjféli misére, ott van
a betlehem, benne az üres jászol mellett
ott állnak József és Mária, meg az ökör
és a csacsi. Az éjféli mise előtt az atya
ünnepélyes körmenetben viszi a kicsi Jé
zust és helyezi be a jászolba. A hajnali
mise, a pásztorok miséje előtt pedig a
sekrestyés testvér odaállítja az istálló
köré a pásztorokat a bárányaikkal.
Emlékeztek, mit írtam a decemberi
Életünkbe ? Hogy a Három Királyok
ról januárban beszélgetünk majd. Azért
januárban, mert január 6-án emléke-

rályok a kicsi Jézusnak. Azt mondta:
az arany a királyt illeti meg és a mi
Urunk Jézus a világ királya. Tömjénnel
füstöltek ősidők óta az istenek előtt tisz
teletből: Jézus Isten, az Atya földreszállott Fia. És a mirha, ez a keserű fűszer
a kereszten meghaló Jézusé, akinek, mi
kor ott függött, mirhával kevert bort
adtak inni...
Na, most már megbeszéltük a bölcs
királyokat, meg hogy hárman voltak,
meg az ajándékaikat. Miről kell még
beszélnünk ? Ó tudom már ! Királyok
voltak, vagy bölcsek, hárman voltak —
de kik voltak valójában és honnan jöt
tek ?

ziink rájuk és január 6-án állítja őket
a sekrestyés testvér tevéikkel együtt a
jászol mellé. (Édesanyáéktól talán, de
nagymamáéktól biztosan hallottátok
már január 6-át Vízkeresztnek is hívni.
Azért, mert a görögkeletiek ezen a na
pon ünnepük Jézus megkeresztelését,
keresztelni pedig vízzel szokás.)
A mai nap történetét Máté evangélis
ta mondja el nekünk. Én nem mondom
el, figyeljetek nagyon arra, amit az
atya mond. Én inkább olyanokat mon
dok nektek, ami valószínűleg nem fér
bele az atya szentbeszédébe.
Hogy is volt hát ez a három kirá
lyokkal ? Nem biztos ám, hogy kirá
lyok voltak, — sőt, majdnem egészen
biztos, hogy nem királyok, hanem böl
csek voltak, tudós férfiak (mágusokis mondjuk őket), akik ismerték a csil
lagok járását. Hogy hogyan lettek belő
lük királyok, nem nagyon lehet tudni.
Valószínűleg az ajándékaik miatt hitték
őket királyoknak. Mert ki tud aranyat,
meg tömjént és mirhát ajándékozni, amik nagyon értékes fűszerek voltak és
sok pénzt kellett értük fizetni ? Kirá
lyi ajándék volt ez és csak királyok le
hettek ilyen gazdagok ! így lettek hát
a bölcsekből királyok . ..
Az sem biztos ám, hogy hárman vol
tak ! Máté evangélista csak úgy mond
ja: ... „Bölcsek jöttek napkeletről.. .”
és felsorolja az ajándékaikat. És mivel
három ajándékot vittek, az emberek ki
találták, hogy biztosan hárman voltak.
Tudjátok, én azt hiszem, az emberek
képzeletét nagyon megragadta ez a tör
ténet. Csupa csoda van benne: csillag
által vezetett gazdag emberek, akik ki
rályt keresnek palotában és kicsi, sze
gény gyereket találnak az istállóban,
vagy egy szegényes házban; arany, gaz
dag fűszerek; Heródes, aki a királyokon
keresztül akarja megtudni, hol is hát az
ő vetélytársa ... Ismétlik az emberek
Máté evangélista történetét és a törté
net egyre színesebb, gazdagabb lesz . ..
A lényeg megmarad, de a körítés egyre
cifrább, terjengősebb . . .
Volt régen egyszer egy szent püspök,
Ireneus, aki kitalálta, miért éppen ara
nyat, tömjént és mirhát vittek ezek a
bölcsek, vagy királyok vagy bölcs ki

Nézzétek meg csak őket a betlehem
mellett ! Az egyik bölcs fehérhajú öreg,
a másik középkorú barna, a harmadik
meg fiatal és — fekete ! És ha szüléi
teket megkérdezitek, a nevüket is meg
fogják mondani: Gáspár, Menyhért és
Boldizsár ! Pedig Máté nem mond ezek
ről sem semmit. Ez is mind a mesék vi
lágába tartozik. Máté csak azt mondja,
hogy napkeletről jöttek. Ha megnézitek
Izrael térképét, láthatjátok, hogy Jeru
zsálemtől meg Betlehemtől keletre a Jor
dán folyó van, azon túl meg arabok lak
tak akkor is, meg laknak most is. Tehát a
bölcsek valószínűleg arabok voltak, szép
barna bőrűek, se nem fehérek, se nem
feketék. A mirha meg a tömjén is azon
a vidéken terem, napkeletén, a Jordá
non túl.
És hogy öregek, vagy fiatalok voltak
— kit érdekel az ? De -igen, igenis ér
dekel bennünket ! Mert evvel is akar va
lamit mondani, üzenni nekünk a mi
Atyánk ! Azt, hogy Jézus mindenkihez
eljött, öreghez, fiatalhoz, fehérhez, fe
ketéhez, barnához — mindenkinek van
köze Hozzá és mindenkitől elvárja, hogy
eljöjjön Hozzá !
Azt mondtuk, a három arab csillagász
volt. Ezt ezért fontos tudni, mert meg
magyarázza, miért figyeltek fel a csil
lagra. „Láttuk csillagát napkeleten . .
Figyelték az eget és megláttak egy fel
tűnő jelet — ami talán le volt írva va
lami réges-régi keleti könyvben. Ezen a
csillagon sokan törték már a fejüket, de
nem tudtak dűlőre jutni. Kepler, a kö
zépkor nagy csillagásza úgy számította
ki, hogy Krisztus után 7-ben három csil
lag: a Saturnus, a Jupiter meg a Halak
együtt álltak és egymás fényét nagyon
felerősítették. Mások úgy gondolják,
hogy talán a Halley üstökös volt, mely
időnként visszatér és akkor Kr. után 11ben látszott az égen. Senki sem tudja.
De ez nem is fontos. Itt is az a fontos,
hogy a három bölcs felfogott egy jelet,
megértette az Isten hívását és ment a jel
után, hogy megtalálja Istent. És ez is
üzenet nekünk, a mi Urunktól.
Gyertek Testvérkéim, menjünk a ki
csi Jézushoz, aki mindnyájunkhoz el
jött — menjünk és imádjuk Öt !
Julika néni (Bécsböl)
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Medjugorjért voltam...
Élmény beszámoló.
Talán még nincs három éve, hogy
Medjugorjéról először hallottam. Eléggé
kétkedve, inkább félve s szótlanul hall
gattam a róla szóló híreket. Sok a szek
ta manapság s még több a megmozdu
lás a világban, s a jólétben vagy célta
lanságban fuldokló emberek valamiféle
csodában szeretnének mentőövet talál
ni. Ilyen s hasonló gondolatok búgták
körül fejemben Medjugorje nevét.
Aztán teltek a hónapok, évek s ma
gam is kerestem az egyre hatalmasodó
Medjugorje-irodalomban az értesülése
ket, objektív beszámolókat, meditációkat.
Lassan-lassan kételyeim apadtak, kíván
csiságom, érdeklődésem nőtt. Végül is
egy nem várt busz-utazási lehetőséggel
s egy zarándok csoporttal útra keltem.
17 órás busz-út állt előttünk. A DináriAlpok merész meredekjein, szűk völ
gyekben hol lent, hol fent kanyargó szer
pentineken, veszedelmes, de szépségtől
ittas utakon, szűk szorosokon vitt a busz,
míg végre Mostar közelében hatalmas,
kerek alakú völgykatlan tárult elénk. A
katlan közepén húzódik meg Medjugorje. A hozzá vezető út keskeny, köves,
minden jelzés nélküli. Egyetlen, kézzel
mázolt, göcsörtös táblácska jelzi egy
útelágazásnál Medjugorje irányát. Meszsziről feltűnik a kéttornyú templom, tá
volabb a magasba szökő meredek Kál
vária hegy és balra tőle a Jelenések
hegye.

Egyfajta különös izgalommal közeled
tem a falucska felé. Girbe-görbe köve
zetlen utcácskák, ősrégi kőházak. Kö
zöttük és fölöttük gombamódra nőnek ki
az új házak, vendégfogadók, hotelek. Lá
zas tempóban épül Medjugorje, hogy be
fogadhassa az odaözönlő tömeget. Ed
dig tízmillió zarándok jutott el ide a világ
minden tájáról. A faluban még nincs ut
cai világítás, a késő esti órákban a hold
fénynél botorkálunk a hegy alatti gidresgödrös úton szállásunk felé. Szegény fa
lusi család volt a szállásadónk. Rozoga
kőviskójuk mellé takaros vendégházat
építettek, ami még annyira új és friss,
hogy csontot húzó hideg uralkodik a szo
bában. Ablakunk zegzugos ósdi paraszt
udvarra nyílt s kora hajnaltól szüntelenül
kukorékoltak a kakasok. A háziak ked
vessége, szívélyes, őszinte vendéglátása
megható. Semmi nyoma a pénzéhes „tu
rista-ellátásnak". Itt a vendégszeretetet
mélyebb lelki okok inspirálják.
Voltaképp azt szeretném leírni, ami
engem az itt töltött két és fél napban a
lelkem mélyéig megrázott, fogva tartott.
Nagyon nehéz ezt szavakba foglalni, mert
nem eseményekről van szó, hanem az

érzéseknek, megérzéseknek, gondolatok
nak, hitnek és valami kimondhatatlan bé
kességnek, áhítatnak, imaszomjnak az
áradata önti el ott az embert. Mintha
két és fél napig nem is ezen a civódásokkal, gyűlölettel teli földön éltem vol
na. Egyszerűen ott eltűnik, megszűnik
minden, ami lényegtelen (— és teli van
életünk lényegtelen dolgokkal!) s magá
ra marad az ember Istennel. Szinte kény
telen csak Rá figyelni, Öt hallgatni, Öt
érezni.
Indulásom előtt, mint igazi vándor, szé
pen sorba raktam kis emberi mondókáimat, „kérni valóimat" az általam elgon
dolt fontossági sorrendben. Nagy bátyú
lett belőle. Medjugorjébe érve hirtelen
kicsi lett a batyu s benne minden „nagy"
gond. Letepert az Isten közelségének ér
zése s valami megmagyarázhatatlan
megérzése az itt sugárzó anyai szeretet
nek. Akármerre mégy ebben a csodála
tos völgykatlanban, mindenütt érzed Má
ria jelenlétét. Az a benyomásod, hogy
egyféle „lelki műhelybe" (= seelische
Werkstatt) kerültél, ahol lényegtelenné
vált a te kis kérés-batyud. Tedd le hát
egyszerűen Isten elé, Ö jobban ismeri
gondjaidat, s hagyd hogy Ö dolgozzon
rajtad. Mindennap délután 3 óra körül
betértem a templomba egy kis imára
avval a szándékkal, hogy majd utána te
szek egy nagy sétát. Az eredmény: este
negyed tíz, fél tíz lett a templomból való
kijövetelből. S még szívesen maradtam
volna. Ma sem értem, hogyan lehet 6—7
órát egyhuzamban könnyű szerrel és
nagy-nagy örömben templomban eltöl
teni.
Egész ottani tartózkodásom alatt talán
két tolószéket láttam csak. Medjugorjéba nem testi gyógyulásért jönnek az
emberek. Akármerre mégy, mindenütt
imádkozó, meditáló emberek, egyenként
vagy csoportokban. A lelki gyógyulás,
a megértés, az Istenre-találás itt a cél.
Mint írtam, lelki-műhelyben érzed magad.
A templom körül 8—10 méteres távolság
ban egymástól a gyóntató páterek (a vi
lág legkülönbözőbb nyelvein), s előttük
hosszú sorokban a gyónásra várók. Isten
ezt az eldugott kis helyet választotta ki,
hogy a világ minden részéről ide vonzza
az embereket, hogy elindítsa bennük és
általuk az emberiség megtérését. S esz
közül, „mesterül" kiválasztotta Jézus
anyját. Nincs, talán nem is volt még hely,
ahol Isten ilymódon s ily hosszú időn
át (immáron nyolcadik éve I) napról-napra szól az emberek szívéhez. Nem Ö
maga szól. Ahogy a gyermek anyjában
bízik a legjobban, Isten is egy anyán
keresztül beszél Medjugorjéban. Az Égi
Anya szól hozzánk, kinek türelme van
hozzánk, mert szeret minket. És benne
bízhatunk.
A hivatalos egyház még nem nyilat
kozott, míg a jelenések tartanak, nem is
nyilatkozhat. S utána valószínű hosszú
évek telnek el az egyházi elismerésig.
Ha jól tudom, Lourdes 30 évbe került.
Ma mindenkinek egyéni, privát ügye
a Medjugorje-i jelenésekben való hit. De
amit az ember ott a két szemével lát:
az a hitből fakadó imának, a leírhatat
lan áhítatnak a képe az ember-ezrek
magatartásán, a gyónók végeláthatatlan
sora, emberek, akik térdepelve teljes lel
ki összeszedettséggel imádkozzák végig
a hármas rózsafűzért, a szentmisét s
utána még az egyórás szentségimádást.
vagy a szent kereszt előtti hódolatot
(összesen kb. 3 teljes óra I), - ez csak
Isten műve lehet.

Fehérmárvány Máriaszobor Medjugorjén

(Folytatás az 5. oldalon)
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Szentté avatják-e
Mindszenty bíborost?
Mielőtt a ma sokak által feltett kérdés
re válaszolnánk, a magam részéről inkább
azt vázolom fel: hogyan történik a szentté
avatás folyamata ?
Elsősorban azt idézzük emlékezetünkbe,
amit Kari Rahner professzor nem egy írá
sában kifejtett: a keresztény ember hiva
tása, hogy időben és társadalmilag érzé
kelhetővé tegye, mit ér az Isten kegyel
me. Aki betölti ezt a hivatást, szent em
ber, üdvözül, a mennyországba jut. De
még nem avatják szentté. A szenttéavatás
amolyan kirakatba-tétel: példaképül állít
ja a legfőbb egyházi hatóság a világ ke
resztényei elé azt az embert, aki nemcsak
megoldotta keresztény hivatásának fel
adatait, hanem úgy oldotta meg, hogy az
mások számára is példaként szolgálhat.
Rendszerint azok kerülnek a szenttéavatottak listájára, akik egy-egy történelmi kor
vagy az adott kultúrkör adott emberi ne
hézségeire jó, mások számára is járható,
keresztény megoldást találtak. Mint pl. a
szerzetesrend-alapítók, a szociális, kultu
rális életben kimagasló, ugyanakkor ke
resztény megoldást mutatnak életük pél
dájával, esetleg írásaikkal is.
A legfőbb egyházi tanítóhivatal külön
böző kritériumok alapján dönti el, hogy a
szentté avatandó példaképül állítható-e
mások elé.
Az egyik ilyen jelentős ismérv a nép
tartós tiszelete. Ha valakit halála után is
évtizedeken (gyakorlatilag legalább 50 évet
jelent ez) át nem csökkenő tisztelettel
öveznek, feltételezhető, hogy az emberek
olyan megoldást látnak a tisztelt személy
életében, amely az ő problémáikra is vá
laszt ad.
Egy másik ilyen ismérv: valamelyik ke
resztény erény hősies fokban történő gya
korlása. Vagyis nem átlagos jóemberről
van szó szenttéavatások alkalmával, akit
méltán tisztelünk jó tulajdonságaiért. A
rendkivüliséget nem a külső körülmények-

Medjugorjén voltam ...
(Folytatás a 4. oldalról)
Sokakat talán zavar az Istenanya jele
néseinek „hétköznapisága", egyszerű,
közvetlen szavai (mintha egy egyszerű
édesanya vagy tanítónéni beszélne), gya
korlati, nevelő intelmei. Úgy gondolom,
talán azokat zavarja a végtelen egysze
rűség és közvetlenség, akik Istent elér
hetetlen messzeségbe helyezik, akik csak
nagy szükségben szeretnék közel tudni
Istent s teszik fel méltatlankodva a kér
dést: „Hol van ilyenkor az Isten ?" Érzé
seim és hitem szerint Isten végtelenül
közel van. Egyszerűen: itt van. Egyetlen
igénye velünk szemben a viszontszere
tet. Mert Ö végtelenül szeret minket.
Csak a vak nem látja ezt. S mindenben
szeret. Az ember ostobán ítéli meg és
rangsorolja a dolgokat jónak és rossz
nak. Pedig a szemmel látható jólét sok
szor büntetés, mert Istentől szakít el.
És a nélkülözés, a megpróbáltatás nagy
ajándék lehet, mert Hozzá vezethet.
A hit bátorságot is igényel. Kényel
mes dolog csak azt hinni, ahol az Egy
ház pecsétje kaput nyit. Ha erre várok,
akkor csak elkésve, a jelenések elmúl
tával mehetek Medjugorjéba, ahol majd
mutogatják a látogatóknak, hogy itt és
itt jelent meg az Istenanya. Most még
alkalmam van az esti rózsafüzér közben,
az elnémult imát követő csendben, rö
vid percekre személyesen megélni és ott
lenni, mikor néhány boldog szem láthat
ja Öt.

Medjugorje programja a megtérés s ez
mindenkinek egyaránt szól. Mert ezen
fordul ma a világ sorsa, nem a parlamen
tekben, az embermilliók egyéni megvál
tozásán múlik. Nincs az az ember, akár
a legjobb közöttünk, aki ne lehetne még
egy fokkal jobb. Ez az értelme, tanítása
Medjugorjénak. Ezért merem hinni én,
hogy Isten műve.

1989. április 23-án.
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ben keressük, hanem az emberben, akit a
szentek sorában szeretnénk látni. A kül
ső események szerepe inkább csak annyi,
hogy alkalmat szolgáltatnak az erények
átlagon felüli gyakorlására. — Keresztény
erényekről kell megbizonyosodnia az egy
házi tanítóhivatalnak, mint pl. a hősies
szeretet, türelem, megbocsátás istb. Vagyis
az átlagos emberi értékeken messze túl
menő tulajdonságokat kell felmutatni an
nál, akit a szentek sorában szeretnénk
látni.
Hogyan történik a szenttéavatás ügyme
nete ? Elsősorban egy egyházmegyés püs
pöknek kell jóváhagynia, hogy a vizsgá
latot megindítsák. Ezzel az engedéllyel
egyidejűleg közzétesznek egy vagy több
imát is, amelyben a hívek Isten segítsé
gét kérik a nevezett személy szenttéava
tásához, ezenkívül a szentéletü ember párt
fogását kérik, egyúttal arra is ígéretet
tesznek az imádkozok, hogy példáját kö
vetni fogják. A szenttéavatásnak ebben a
szakaszában a kiszemelt személyt az „Is
ten szolgája" címmel illetik.
Az anyaggyűjtés részben arra vonatko
zik, hogy a lehető legrészletesebben meg
ismerjék, bizonyított adatokkal alátámaszszák a szentté avatandó életét erényeit, jó
tulajdonságait. A vizsgálatnál annak is
utána néznek, történt-e valamilyen rend
kívüli imameghallgatás a nevezett ,,Isten
szolgája" közbenjárására. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha Isten mintegy csodát tesz
a kedvéért, ez világos jele annak, hogy ő
is akarja az illető tiszteletét.
Ha kellő anyag gyűlt össze, a vizsgálatot
engedélyező püspök a római illetékes
kongregáció elé terjeszti az aktákat. En
nél a hivatalnál szabályos bírói tárgyalást
folytatnak le az illető életszentségéről.
Nemcsak a szenttéavatandónak van ügy
védje ebben a perben, hanem az ördögnek
is, akinek feladata bebizonyítani, hogy
nem lehet szenttéavatni az illetőt. Ha a
per jó irányban dől el, a római kongregá
ció engedélyt ad a boldoggá avatási vizs
gálat megindítására. Ez ismét egy vagy
több helyi püspök feladata. Az 1983-ban
életbelépett pápai rendelkezések a boldoggáavatás ügymenetét leegyszerűsítették és
megnövelték ebben a kérdésben a helyi
püspökök hatáskörét. A boldoggáavatást is
per előzi meg a római hatóságoknál, és a
pápa joga, hogy ünnepélyesen boldoggá
nyilvánítsa Isten szolgáját. Egyúttal meg
határozza ünnepének napját és liturgikus
tiszteletének módját.
Üjabb évtizedek elteltével, ha az illető
szentéletű ember tisztelete nem csökken,
és újabb imameghallgatásokról vesznek
fel jegyzőkönyveket, megindítható a szenttéavatási eljárás, amely szigorúbb ugyan,
de ügymenetében hasonlít a boldoggáavatási perhez.
Vázlatosan ez a menete a szenttéavatási eljárásnak. Mint az elmondottakból ki
derül, hosszú időre, állhatatos tiszteletre,
az illető életének igen-igen alapos ismere
tére, a kifogásolási lehetőségek kizárására
van szükség ahhoz, hogy valakit a szentek
sorában láthassunk. Ez konkrét feladatokat
jelent a mai keresztények számára.
Egy személyes kihallgatás során alkal
mam volt egyszer II. János Pál pápával
arról beszélnem, kiket lehet a szentek so
rába iktatni a szentéletű magyarok közül.
A beszélgetést a Szentatya ezekkel a sza
vakkal zárta le: „Szeretnék minél több
magyart szentté avatni!" Az ügy folyta
tása tehát nem rajta múlik.
Mint az elmondottakból is kitűnik, a
szenttéavatás bonyolult és hosszadalmas
folyamat. Miértünk van ez így, hogy ami
kor valakit szenttéavatnak, teljes bizton
sággal tudjuk: az illető elnyerte az örök
üdvösséget és példaképül állítható minden
keresztény elé az az evangélium szellemé
ben született életforma, amelyet az új
szent megvalósított. Végül is ez dönti el a
szenttéavatási per kimenetelét, nem anynyira az, hányán szeretnék oltárra emelve
látni egy-egy kor jelentős keresztény egyé
niségét. II. János Pál pápa többször is ki
fejezte, hogy szeretne magyarokat szentté
avatni. Hogy a közeljövőben várható ma
gyarországi pápa - látogatás alkalmával
Mindszenty bíboros még nem kerülhet
sorra, az az elmondottakból világos. Hi
szen az ügy az első anyaggyűjtés szaka
szában van. Az ezzel megbízottak gyűjtik

Skóciai Szent Margit
A régi naptárak szerint június 10-én ün
nepeltük Margit napját. Az egyház azon
ban 1972-ben, a liturgia-reform kapcsán új
naptári rendet léptetett érvénybe, amely
szerint Margit névünnepe átkerült novem
ber 16-ára.
Ki volt ez a Szent Margit, akit az angol
szász világban Magyarországi
Szent Margitnak, Skócia királynéjának ne
veznek ?
Jómagam először 1987 nyarán, Skócia
fővárosában, az edinburghi várban hallot
tam az idegenvezetőtől, aki a vár központi
fekvésű kápolnáját, mint annak legrégibb
épületét mutatta, mondván, hogy az „the
chapel of S t. Margaret o f Hun
gary, Queen of Scotland" — azaz Ma
gyarországi Szent Margit, Skócia király
néjának kápolnája.
A kápolnában kapható kis történelmi át
tekintés szerint, Margit édesapja, Edward
Atheling angol herceg, az angol udvar trón
utódlási viszályai miatt testvérével együtt
menekülésre kényszerült és Magyarorszá
gon Szent István király udvarában talált
menedéket. Itt vette feleségül később Ágo
tát, Gizella királyné rokonát. (Egyes kuta
tók és források szerint István király és Gi

zella házasságából született, tehát Margit
az ő unokájuk volt ! Szerk.)
Margit 1045 körül született feltehetően
Mecseknádasdon, esetleg a közeli Rékaváron. Tíz éves lehetett, amikor családja ha
zatért Angliába, majd újabb tíz év után,
megint csak menekülve, került Skóciába
és lett III. Malcolm skót király felesége.
Margit korát meghaladó szociális és er
kölcsi érzékkel befolyásolta a skót királyi
udvar életét és a katolikus egyház kifej
lődését. Edinburghban halt meg 1093. no
vember 16-án és 1251-ben avatták szentté.
Milyen pozitív hatást gyakorolt Margit
a skót állam fejlődésére, ha a protes
táns országban 900 év elmúltával is sze
retettel emlegetik népszerű királynéjukat,
Magyarországi Szent Margitot és a kato
likus egyház sem a helyi-, hanem az
egyetemes jelentőségű szentek
sorában tartja nyilván. És milyen jól esett
egy magyar vándornak Skóciában, 1987ben meglepetten hallani a régi hazánkból
származó, de a messzefö/dön szeretett és
becsült „St. Margaret of Hungary", a skó
tok királynéjának történetét.
özvegyi Ferenc (Luzern)

Hírek - események
Budapesti látogatásakor, november
24én,
Hans Dicter Genscher, nyugat
német külügyminiszter, Kozma Imre
zugligeti plébánosnak átadta a „Bundesverdienstkreuz”: a Német Szövetségi
Köztársaság érdemrendjét a keletnémet
menekültek megsegítése terén kifejtett
munkásságának elismeréséül. Néhány
nappal előbb, hasonló indokkal, kapta
meg a Szövetségi Érdemkeresztet Csilla
von Boesclager, a Magyar Máltai Karitász-Szolgálat elnöke, valamint Dieter
Mierse, az első segítőakció vezetője.
Kozma Imre a máltaiakkal karöltve
gondoskodott a menekültekről, neve
egyik napról a másikra az egész ország,
sőt a határokon túl is ismertté-, Zug
ligeté meg fogalommá vált. Most legfon
tosabb feladatának ismét az erdélyi me
nekültek megsegítését tekinti.
*

Harmati Béla budapesti evangélikus
püspök a Genfben megjelenő Evangéli
kus Sajtószolgálatnak adott interjúban
szemére vetette az Egyházak Világtaná
csának, hogy a romániai emberjogi hely
zetről való hallgatásával saját hitelét
játssza el. A keresztény egyházaknak
folytatniok kellene a bevált hagyo
mányt, hogy beavatkoznak ahol az alap
vető keresztény érdekek veszélyben
vannak. A Luteránus Világszövetség, amely — Harmati püspök szavaival —
„kiállt Dél-Afrika és Namíbia ügyében”,
a magyarok szemében kudarcot vallott,
amikor Romániáról volt szó.
*

A közép-amerikai polgárháborúban
szenvedő El Salvadorban, november 16án 6 jezsuita atyát, továbbá a rendház
szakácsnőjét és annak 15 éves lányát
meggyilkolták. Mint ismeretes, a jelzett
napon mintegy 30 egyenruhás katona
berontott a San Salvador-i Katolikus
Egyetemre, golyózáport zúdított az ottlévő jezsuita atyákra, köztük az egye
tem rektorára és helyettesére. A két
szembenálló fél: egyfelől a kormány
másfelől a gerilla-szervezet, egyaránt el
ítélte a „szörnyű mészárlást”, egymást
vádolva a történtekért.
*

Az NSZK 15 egyháza, illetve egyházi
közössége közös nyilatkozatot tett köz
zé az élet védelmében „Isten az élet
életének minden apró mozzanatáról a hi
telesíthető adatokat, a csodás imameghallgatálsokat. Ezek gyűjtése, hitelesítése, do
kumentálása a feladata most mindazok
nak, akik tevékenyen részt akarnak venni
Mindszenty bíboros szenttéavatásában.
Kozma György SJ

barátja" címmel. Ebben állást foglalnak
a technikai fejlődés adta lehetőségek
következtében kialakulóban lévő gén
technika és magzat-kutatás kérdésében,
megvonják annak erkölcsi határait, kiáll
nak a születendő élet védelmében, fog
lalkoznak a beteg és idős emberek hely
zetével és az emberhez méltó halál prob
lémájával. Azonkívül javaslatokat tesznek
a sokgyermekes családok, leendő anyák
és egyedül-nevelö szülők megsegítésére.
*

Máriacellbe, a híres ausztriai búcsú
járóhelyre szervezett zarándoklatot
1989. október 21—22-én a budapesti
Népművészeti Baráti Kör, amely elsőd
leges feladatának tekinti a magyar ha
tárokon kívüli népi együttesek támoga
tását a népi kultúra értékeinek megőr
zésében. A kegytemplom Szent László
kápolnájában megkoszorúzták Mind
szenty József hercegprímás sírját, ahol
a kör titkára, Halász Péter emlékezett
a mártírsorsú főpapra, majd Budai Ilo
na népdalénekes ajkán csendültek fel
régi magyar egyházi énekek. A zarán
dokok megtekintették a Mindszenty
Emlékmúzeumot is.
*
Rómában 91 éves korában meghalt a
„Jézus kis nővérei" nevű női szerzet alapí
tója, Madelaine (Magdolna) nővér. Rend
je 51 évvel ezelőtt létesült a szegények és
a társadalom kivetettjei felkarolására. A
közösséghez ma 64 országban 1400 tag tar
tozik.
*

Az Erdély Művészetéért Alapítvány
1989. évi „Kájoni János-díját” a Désen
élő Ince János nyerte el. Ebből az
alkalomból az alapítvány a művész ké
peiből kiállítást rendezett a Budavári
Palotában. A tárlatot László Gyula tör
ténész nyitotta meg a művész 80. szüle
tésnapján, 1989. október 19-én.
*

A kelet-európai országok közül Len
gyelország az első, amely teljes mér
tékben helyreállította diplomáciai kap
csolatát a Vatikánnal. A Szentszék nunciusa, Jozef Koválcsik lengyel érsek, no
vember 23-án Varsóban elfoglalta hiva
talát.
*

Ausztriában első ízben választottak nőt
az Actio Catholica elnökének. Erre a tiszt
re a Salzburg-i egyházmegyei szervezet
Luitgart Derschmidt-et a 48 éves törté
nészt jelölte.
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Hittan és cserkészet
Egyszer még iskolás koromban, elvit
tek minket a Pilisbe bogárgyűjtő kirán
dulásra. Mindenki igyekezett valamilyen
ritka tücsköt-bogarat összeszedni, ami
vel a többiek előtt dicsekedhetett. Épp
ezért nagyra nyílt a szemem, amikor az
egyik patakban, a híd alatt felfedez
tem egy kisebb rákot. Ivópoharammal
igyekeztem kimerni a vízből, de a rak
tüneményes gyorsasággal vonult vissza.
Persze hátrafelé. Két-harom próbálko
zás után gondoltam egyet. A rak hatamögött óvatosan a vízbe tettem a poha
rat, aztán élőiről megpaskoltam a vi
zet. Mire a rák szépen belemenekült a
poharamba. Eltűnődtem és akkor még
csak erre a következtetésre jutottam:
aki csak egyféleképpen tud reagálni, an
nak hamar oda a szabadsága vagy az
élete.
Később persze felmerült bennem az
a kérdés is, honnan tudjam meg, hogyan
lehet ugyanarra a dologra többfélekép
pen reagálni ? Nekem is nagy felfede
zés volt Jézus embersége. Én is, mint
már sok millióan megkaptam azt a ke
gyelmet, hogy rájöjjek: az a „nem egy
féle” viselkedés, amit Isten megkíván
tőlünk, arra nekünk van a legnagyobb
szükségünk. És persze azt is, megtanul
tam, hogy „élni” nem a templomban
vagy a hittanórán kell, ahol mindezt a
szépet megismerjük. Hanem otthon, is
kolában, utcán, sportpályán, később a
munkahelyen stb. És amikor megfeled
keztem magamról itt-ott, utólag mindig
sajnáltam, hogy nincs velem hitoktatóm,
lelkiatyám, hogy figyelmeztessen. A kö
vetkező felfedezés pedig az volt, hogy

Levél az USA-ból
Most a nyáron részt vettem az európai
magyar ifjúsági körúton. És hát hogy ez
milyen jó volt ! Olyan sok szépet láttam,
hogy az nem is igaz. Mintha egy óriási
nagy álom lett volna. Elindultunk Német
országból, utána következett Franciaor
szág, Svájc és Ausztria. Majdnem egy he
tet töltöttünk mindegyik országban. El se
tudom mondani azt a sok szépet, azt a
rengeteg történelmi helyet, templomokat,
régi városokat, falvakat, tavakat, hegye
ket, amiket láttunk. És a magyar csalá
dok mindenhol szeretettel fogadtak, min
denhol teljes szívvel megvendégeltek min
ket és úgy vártak, mint igazi családtagot.
Mondták is, hogy akármikor jöjjünk viszsza.

Akiket én zártam a szivembe, azok vol
tak, akikkel utaztam. Körülbelül harminc
ötén voltunk. Jöttek Dél-Amerikából, Ka
nadából, az USA-ból, Svájcból, Németor
szágból és Ausztriából. Annyira összenőt
tünk, hogy mikor el kellett köszönni egy
mástól, majdnem megszakadt a szívem.
Olyan ürességet éreztem, mintha valamit
veszítettem volna a szívemből. Képzeljé
tek el: 23 napon át együtt voltunk, együtt
töltöttünk hosszú órákat a buszokban,
együtt énekeltünk, együtt írtunk haza,
együtt voltak az élményeink és azt csak
egymással lehetett újra átélni. Együtt tá
boroztunk, együtt nevettünk, egymásra
mosolyogtunk, egymás kezét fogtuk, és
összenőttünk, mint egy család. Ez a csa
lád sose fog szétszakadni, még akkor sem,
ha tengerek vannak közöttünk. írunk egy
másnak és tartjuk ezt a kapcsolatot.
Nekem ez volt életem legszebb élménye.
Azért volt a legszebb, mert egy ideális
álom valósult meg. Ezen a körúton tanul
tam meg értékelni a barátaimat és az ilyen
lehetőség talán csak egyszer adódik. Lát
tam Európát és egy életre szóló baráti
kört szereztem magamnak. Nagyon köszö
nöm Gyurkabá !
Sok szeretettel
Lengyel Emi (Philadelphia)
Ui. A szívemben így él a körút. Csak
akartam tudatni másokkal, hogy nekem
milyen jó volt a nyaram az ifjúsági kör
úton.

nem vagyok már gyerek, nem kell felet
tem gyámkodni.
Ki így, ki másképpen, de minden gon
dolkodó ember felfedezi azokat az ele
meket, amelyek segítségével a hittan és
cserkészet egymást kiegészítő feladatát
össze tudja hangolni.
Magyarországon a megalakult cser
készcsapatok döntő többsége egyházköz
ségi csapat. Vezetőik között számos lel
kes fiatal papot láthatunk. Akik szívvellélekkel vetik bele magukat az ifjúsági
munkába, ami évtizedeken keresztül
„veszélyes”, ha nem éppen tiltott terü
let volt. Ez az örvendetes tény persze
gyakorlati kérdéseket is felvet. Miért
olyan lényeges eleme a cserkészmunká
nak a valláserkölcsi alap ? Mi történjék
a vallásilag teljesen tájékozatlanokkal,
akik cserkésznek jelentkeznek ? Hogyan
lehet elfogadtatni felelős lelkipásztorok
kal, hogy a cserkészet nem hittanóra,
de igen jelentős kiegészítése mindannak,
amit a hittanórán tanultak a gyerekek ?
Röviden a fent vázolt elemek segítsé
gével meg lehet válaszolni ezeket a kér
déseket. Persze nem minden részletre ki
terjedően.
Miért olyan lényeges eleme a vallás
erkölcsi alap a cserkészéletnek ? (A
nemzetközi cserkészszövetség öt feltételt
szab ahhoz, hogy egy ifjúsági mozgal
mat elismerjen cserkészetnek. Ezek kö
zött első helyen az egy Istenbe vetett hit
szerepel ! Ez a tény tehát igazában nem
vita tárgya.) Mert ha eszményeket akar
adni a cserkészet, akkor tudnia kell,
milyen az igazán eszményi ember. Er
ről csak halvány fogalmaink lehetnének
Jézus Krisztus nélkül, hiszen ő volt az
egyetlen olyan ember, akinek életében
semmi Istenhez nem méltó nem volt.
Minden eszmény csak annyiban szava
tolt, amennyiben tudatosan vagy aka
ratlanul, de őhozzá igazodik.
Mi történjék a vallástalanul nevelt
cserkészjelöltekkel f A cserkészet neve
lő intézet, kész emberekkel nem is fog
lalkozik (ha vannak egyáltalán ilyenek').
Tehát ne lepődjön meg egy cserkészve
zető sem, ha ezen a téren nullpontról
kell indulnia. Csak az a fontos, hogy
a jelentkező is el akarjon indulni ezen
az úton. Persze ne úgy találkozzék a
kérdéssel, hogy a jó társaság, remek ki
rándulások (kényszerű) feltétele a val
lásosság. Inkább azt vegye észre, hogy
nem is lenne jó a társaság meg a prog
ram, ha Isten kimaradna belőle. Hiszen
aki istentelen, az hamarosan embertelen
né is válik.
Ez a kérdés átvezet ahhoz a problé
mához is, hogy mi a viszonya a hittan
órának a cserkészethez ? A már elmon
dottak alapján nem nehéz választ ta
lálni: amit a hittanórán eszményként
megismer a gyerek, arra gyakorlóteret
kínál a cserkészet. A cserkészvezetőnek
emellett azt is tudnia kell, hogy nem
lesz rá vég nélkül szükség. De mire a
rábízottak rájönnek, hogy már nem gye
rekek, nem kell felettük gyámkodni,
addigra annyi gyakorlat álljon mögöt
tük, hogy nyugodt lélekkel útjukra le
hessen bocsátani a felnövekvő cserké
szeket. Ha valaki csak gyakorlatozik és
nem mondja meg a lényeget, az mester
ségszerű viselkedést plántál a gyerekek
be, amelyben nincs helye ennek a kér
désnek: miért. És akkor 16 éves kora
után, amikor minden egészséges serdülő
felteszi ezeket a kérdéseket, szinte nyom
talanul le fog peregni mindaz a jó, amit
cserkészetben adtunk neki. Ezért hit
tanóra is kell. De aki csak elméletet
akarna adni, az kicsit mindig érthetet
len maradna. Kell a gyakorlótér, amire

Az orvos aki Mindszenty bíborost
„kezelte"
Mindszenty bíborosról az utóbbi hónapokban több könyv jelent meg Magyar
országon, a Szent István Társulat az emlékdiratokat is kiadta. Nyomdakészen áll
Havasy Gyula „Állok Istenért, Egyházért, Hazáért" című Mindszenty életével
és működésével foglalkozó hatalmas dokumentum-gyűjteménye is. Szerepel eb
ben többek között egy orvosnő szerzőhöz írt levele, amely szavahihetően mondja
el: ki volt az az orvos, aki a perre való előkészítés idején Mindszentynqk beadta az
injekciókat, A .kiadásra váró könyvből a szerző hozzájárulásával közöljük ezt a
levelet:

„Dr. Kelemen Endre szerepéről aka
rok írni a Mindszenty-perben.
Mint orvost, személyesen is ismertük
1940 körül, amikor pl. laboratóriumá
ban csináltattunk vérvizgálatot. Jóhírű,
nagy pacientúrájú orvos volt.
Közeli ismeretségben állt vele 1945
után keresztfiam apja, Gyűrű Béla, a
Pannónia Vcndéglátóipari Vállalat fő
könyvelője . . . Gyűrű Béla kitűnő cél
lövő volt, belépett egy vadásztársaság
ba, itt barátkozott össze Kelemen End
rével, aki akkor már törvényszéki or
vosszakértő volt.
Kelemen doktor Gyűrűt tisztességes
magyar embernek ismerte és bizalommal
fordult hozzá akkor, amikor úgy érezte,
hogy már nem bírja tovább a lelkére
nehezedő súlyt. Teljesen összetörve pa
naszolta el vadászcimborájának, milyen
nagy bűn terheli lelkét. Ö volt az, aki
Mindszenty prímásnak a per előtt be
adta azokat az injekciókat, amelyek
megsemmisítették a kínzásoktól meg
nem tört bíboros ellenállóképességét,
úgyhogy azt vallotta, amit belesúlykoltak.
Kelemen doktor már régebben szere
tett volna lemondani állásáról, de nyo
mást gyakoroltak rá. Az injekciók be
adására azonban egyenesen rászögezett

pisztollyal kényszerítették, mégpedig két
GPU-s (vagy KGB-és) orvos. Hogy a
drog összetétele pontosan mi volt, azt
nem tudta, azt is a szovjet orvosok hoz
ták magukkal.
Kelemen doktor azt is elmondta Gyű
rű Bélának, hogy ő második feleségéhez
szokott járni „gyónni”. Bár elvált tőle
egy másik nő kedvéért, mélységesen tisz
telte ezt a jellemes, jólelkű asszonyt és
teljesen bizalmas volt hozzá. Az asszony
nagyon elítélte (volt férje) bűnét s azt
mondta neki, hogy ezt csak úgy lehetne
megpróbálni valamennyire is jóvátenni,
ha másokon segít, ahol csak lehetősége
van erre.
Gyűrű Béla felesége később is össze
jött dr. Kelemennével, akit régebbről is
mert. Kelemenné egyszer neki is elmond
ta, hogy igaz, hogy férje adta be Mind
szenty prímásnak az injekciókat, de
kényszer hatása alatt és lelkiismeretfurdalásaitól azóta sem tud megszabadul
ni. Gyűrű Béla azóta meghalt, de fele
sége ma is él.
Dr. Kelemen a jóvátétellel komolyan
megpróbálkozott, sok politikai foglyon
segített.. . Azonban nem tudott oly
könnyedén leszámolni lelkiismeretével.
Rákapott a morfiumra s végül öngyil
kos lett”.

Hírek - események
Minden hétfő este a kelet-berlini Szent
Hedvig katedrálisban rendszeresen ima
órát tartanak, amelynek célja a béke és
az igazságosság szellemének elmélyítése
a keletnémet társadalomban. Az első
ilyen imaórát október 23-án tartották, amelyen mintegy 800 katolikus gyűlt öszsze, imádkozott az egyház és állam fe
lelős vezetőiért, emlékeztettek az igaz
ságtalanul bebörtönzöttekért és a hazá
jukat elhagyó családokért.
*

Jugoszláviában az ortodox és a római
katolikus egyház, valamint a mohame
dán és zsidó vallási közösség több tár
sadalmi és politikai jogot követel hívei
számára. Erről tárgyaltak a négy vallá
si felekezet képviselői Belgrádban. Kö
vetelték a vallásos sajtó kibővítését, a
hivő emberek politikai tevékenységének
engedélyezését és a kötelező katonai
szolgálat eltörlését — jelentette a ju
goszláv Tanjug hírügynökség.
*

Dél-olaszországi lelkipásztori látoga
tása alkalmával II. János Pál pápa fel
ajánlotta Albániának a párbeszéd felvé
telét a Szentszékkel. Azt kívánta ennek
az — úgymond — „nemes népnek, hogy
békében és egyetértésben élhessen min
den embertestvérével”. A Vatikán a
múltban már többször javasolt Albániá
nak megbeszéléseket, de ajánlatára ed
dig sose kapott választ a világ első ate
ista államától.

a cserkeszét a legideálisabb lehetősége
ket adja.
Igen sokat idézzük Teleki Pál mon
dását: „A vezetés elsősorban példa”.
Ezeket a kérdésekét minden vezetőnek
tisztaznia kell magában, mielőtt a gyer
mekek ele lep, különben bizonytalansá
gával többet árt, mint használ.
P. Kozma György SJ

Bécsben befejeződtek (novemberben)
a König bíboros alapította „Pro oriente"
alapítvány 25 éves fennállásának ünnep
ségei. A szervezet célja elősegíteni a
keleti ortodox egyházak és a katolikus
egyház közti közeledést és kölcsönös
megértést. Az alapítvány új elnökévé
Ausztria volt elnökét, Rudolf Kirchschlágert választották.

Litvániában a kormány tervbevette a
szovjet hatalom által elkobzott egyházi
javak visszaadását. Az egyházi épülete
ket azonban a tavaszig nem lehet átadni,
mert előbb az azokban működő intéz
ményeket kell másutt elhelyezni.

Lapszélre
ígéretes jövő előtt áll az ország. Most
próbálja levetni magáról a 40 év alatt rá
rakott sok gyalázatot, kivívni a vallásos
élet s a megbéklyózott szellem szabadságát.
Épp ezért kell résen lenni, nehogy a szen
vedélyek elszabaduljanak s a gyűlölet ke
rekedjék felül. Mert azért ilyen jelek is
mutatkoznak. Okulásul egyet.
Amikor a hazai lapokban is közölték az
56 után kivégzettek listáját, a „Reform"
c. lap ezzel kapcsolatos cikkére válaszolva,
egy dr. Cs. J. (nem írom ide a teljes ne
vét I) azt írja, hogy a 234 kivégzett sze
mélyről a „legfontosabb azt tudni", hogy
„azok jogerős bírói ítélet alapján kivégzett
hazaárulók és gyilkosok. Itt szerepelnek a
Köztársaság-téri fenevadak, akik (.. ■) ki
vágták Pap József tüzérezredes szívét,
majd halomra lőtték a tényleges katonai
szolgálatukat töltő munkás- és parasztfia
talokat. A névsorban szerepelnek a Corvin-közi haramiák (. ..) és a többi alvilági
alak, akik gyilkoltak, fosztogattak, vagy a
Széna-téri banditák" és így tovább.
Hát ilyen féktelen indulatok feszülnek,
forronganak ott, ahol a gyűlölet vörös köde
elhomályosította vagy egészen eltakarta
azt a csillagot, amely ama nevezetes istálló fölött ragyogott.
— sijó —
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Hírek - események
Csak most került nyilvánosságra a
hír, hogy október elején Kárpátaljáról
Szemerédi János munkácsi görögkatoli
kus püspök, segédpüspökével és 16 pap
jával elzarándokolt a pócsi Mária kegy
helyre. Ez az első eset a háború óta,
hogy sor kerülhetett ilyen zarándoklat
ra. A kárpátaljai vendégek Keresztes
Szilárd hajdúdorogi görögkatolikus püs
pökkel koncelebrált szentmisét tartottak
a Könnyező Szűzanya kegyképénél.
*
Több mint 50 ezer könyvet adott vissza
a moszkvai állami Lenin Könyvtár az
orosz-ortodox Teológiai Akadémiának.
Az Akadémia az 1917-es forradalom előtt
600 ezer kötettel rendelkezett. Ezek nagy
részét a sztálini terror idején elkobozták
és elpusztították.

A „Christ in dér Gegenwart11 című, Freiburgban megjelenő lap ismerteti azt a le
velet, amelyet a romániai egyházak kép
viselői Ceausescu elnökhöz intéztek au
gusztus 23-án, a román nemzeti ünnepen.
A levél aláírói országunk szeretett fiának
és a román történelem legnagyobb hősének
nevezik az elnököt, aki egyike a világ legjlentősebb személyiségeinek. Az aláírók
hálájukat és tiszteletüket nyilvánítják ki

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
Budapesten nemrégiben megalakult a
.Rákóczi Szövetség1', a Csehszlovákiai Ma
gyar Kultúra Barátainak Köre. Az egye
sület célja — amint az alapszabály is rög
zíti — hogy „folyamatosan tájékoztassa a
közvéleményt a csehszlovákiai magyarság
életének eseményeiről s ébren tartsa a köz
érdeklődést az cdaáti magyarság sorsa
iránt11. A felvidéki magyar kultúra ápolása
és védelme természetszerűen tartozik a Szö
vetség működési köréhez. A Rákóczi Szö
vetség elnökévé dr. Dobossy László iroda
lomtörténészt választották. — Közelebbi
tájékoztatás és jelentkezési cím: Göndöcs
László, Guyon iköz 8. 1/3. H-1026 Budapest.

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL
NÉMETORSZÁG
Frankfurt: Keresztelő: 1989. nov. 12-én
keresztelték Kiss Rolandot, K. György és
Éva kisfiát. Növekedjék bölcsességben és
szeretetben mindenkinek örömére.
Házasság: 1989. október 17-én, Tatabá
nyán házasságot kötöttek Gombás Gyöngyi
és Ihász Tibor. Isten éltesse őket sokáig.
Halálozás; 1989. november 10-én. 83 éves
korában elhunyt Koppány Aladár. Adj ir
galmat, adj nyugalmat, ó Atyánk a lel
kének. R. I. P.
Köln: Keresztelés: A kölni egyházköz
ség ismét új kis taggal gyarapodott! Pusz
tafalvi Attila, 1989. december 2-án, ben
sőséges keretek között elnyerte a szentkeresztséget. Kívánjuk, hogy növekedjen
Isten és az emberek előtt kegyelemben és
bölcsességben.

„Mi lesz azután ?” címmel d r. K o za György jezsuita atya, szociolóa Frankfurti Teológiai Főiskolán
ember 22-én egésznapos lelkigyakorf tartott. A három részre tagolt élő
ét a szép számú, jó részben fiatalokálló közönség élénk figyelemmel, ér
és kérdésekkel és hozzászólásokkal
rte. A lelki értékekben bővelkedő
’yüttlétet szentmise zárta le. — Na
gyim köszönjük P. Kozmának ezt a fe
lejthetetlen lelkigyakorlatot.
B. A. (Frankfurt)

SVÁJC
Keresztelő: Bielben, 1989. november 18an megkeresztelték Szabó Noémit, Sz.
László és Sóti Katalin gyermekét. Gratulálunk a kedves szülőknek.

Felhívás!
A múltévi októberben Münchenben
megalakult németországi „Hungárián Hu
mán Rights Foundation” kezdeményezé
sére 1990. január 28-án, vasárnap, 12
órai kezdettel, „Gyertyagyújtás a romá
niai magyarokért” mottóval tüntetés lesz
a müncheni Karlsplatz/Stachus-on. A
'észtvevők egy hatalmas keresztet fognas kirakni égő gyertyákból, ezért a
rendezőség kéri, hogy aki eljön, hozzon
magával gyertyát.
|

Ceausecu elnöknek kiemelkedő történelmi
munkásságáért és azért, hogy a nemzetet
a civilizáció legmagasabb csúcsára emelte.
Az ismertetésből nem derül ki, melyek
azok a romániai egyházak és személy sze
rint kik azok a képviselők, akik aláírták
a levelet. (M. K.)

*

Kétszáz esztendeje, hogy II. József, a
„kalapos király" rendeletére az újhelyi
pálos kolostorban megkezdődött a taní
tás a „kegyes oskolabeli szerzet11 (pia
risták) öt osztályos gimnáziumában. A
tokaji piaristák hat tanára az első tan
évben, 1789—90-ben, már 89 diákkal fog
lalkozott. A kétszázéves jubileumi ünnep
ségen, az emléktábla-avatáson megem
lékeztek az iskola leghíresebb diákjai
ról. A piaristáknál tanult többek közt Nikolaus Lenau költő, Andrássy Gyula mi
niszterelnök, Trefort Ágoston miniszter,
és az iskola büszkesége, névadója, Kos
suth Lajos.
*

Az egyetlen magyar alapítású férfi
rendnek, a pálosoknak pillanatnyilag 14
rend tagja él Magyarországon és öt kü
lönböző helyen teljesítik hivatásukat. A
két világháború között az ő tulajdonuk
volt a Gellérthegyi sziklakápolna és ko
lostor is. A kápolnát a nyáron már
visszakapták. Augusztus 26-án tartot
ták itt az első szabadtéri szentmisét.
*

Strasbourg mellett október végén tu
dományos jellegű keresztény-marxista
dialógus zajlott le, amelynek megszerve
zésében a Vatikán mellett először vett
részt a Szovjetunió. Ilyen párbeszédre
legutóbb 1986-ban Budapesten került
sor. Megnyitó beszédében Paul Poupard
bíboros, a Nemhívők Pápai Tanácsának
elnöke hangsúlyozta, hogy a jövő Euró
pának eszmei alapja csak „Isten és a
szabadság” lehet. Kitért a bíboros arra
is, hogy a budapesti keresztény-marxista
párbeszéden egymástól még nagyon
messze cső álláspontok némileg közeled
tek egymáshoz, erősödtek a kölcsönös
megbecsülés és barátság jelei, ami nyil
ván a Szovjetunióban és több kommu
nista rendszerű országban tapasztalható
belső megújulási folyamattal függ össze.
*

A katolikus újságírók világszervezete
kongresszusának résztvevői ismét a pá
rizsi Bayard-Press katolikus kiadóválla
lat igazgatóját, az 55 éves Jean-Marie
Brunot-t választották meg elnökké. Az
újonnan alakult Európa-részleg ideigle
nes elnöke pedig Lukács László piarista
tanár, a Vigilia főszerkesztője és az Új
Ember nemrégiben kinevezett felelős
szerkesztője lett.
*

A menekültek, emigránsok és útonlévő
emberek lelkipásztorkodásával foglalko
zó Pápai Tanács nemrégiben teljes ülést
tartott a Vatikánban. Elnöke, Giovanni
Cheli érsek, aggodalmát fejezte ki ami
att, hogy világszerte növekszik a val
lásos szekták és szektás mozgalmak be
folyása. Egyedül Dél-Afrikában a ha
gyományos katolikus lakosság közel 20
°/o-a tartozik ilyen csoportokhoz. Afri
kában mintegy 10 ezer különböző szek
tát tartanak nyilván. Ezek elsősorban a
menekülteket, a vendégmunkásokat és
általában a vándorló elemeket vonzzák,
akik a szektákon belül szíves fogadta
tást, biztonságot, részvétet és csoport
azonosságot élnek meg. (KNA)
A Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa,
az ökuménikus és vallások közti együtt
működésnek, a kommunikációs eszkö
zök terén történő szabályozására doku
mentumot adott ki, amelyben a keresz
tény egyházakat és világvallásokat hat

hatós együttműködésre kérte fel. Ezáltal
a vallások számára nagyobb lehetősége
adódnék a vallásos szempontok tömeg
tájékoztatásban való érvényre jutásának.
Az irat hangsúlyozza, hogy a keresztény
hit és erkölcs katolikus hívő számára
nem képezheti kompromisszum tárgyát.
A Vatikán, a Pápai Tanácson keresztül,
támogat minden kezdeményezést ezen a
téren és részt vesz az együttműködés
új formáinak kidolgozásában. (KNA)
A Kelet-Berlinben megjelenő „St. Hedwigsblatt", a berlini katolikus egyházme
gye hetilapja szerint az NDK-ban bekö
vetkezett fordulatot keresztény értelem
ben vett ,,megértés"-ként kell felfogni.
„Nem arról van szó — írja a lap — hogy
az ember a mindenkori politikai irány felé
forgassa a fejét, vagy a vitorlát a forduló
szél irányába igazítsa és meggyőződését
úgy váltogassa, mint az ingét. A bibliai
értelemben vett megtérést a keresztény
ember nemcsak megvalósíthatja, ha
nem meg is kell valósítania".
*

A Katolikus Újságírók Nemzetközi
Uniójának, a felső-bajorországi Ruhpoldingban október 16-án megnyílt XV.
Világkongresszusa résztvevőihez II. Já
nos Pál pápa üzenetet intézett. Bizal
mát fejezte ki az újságírók iránt, hogy
a felelősségük tudatában a keresztény
kultúra és erkölcs értékeit közvetítik az
olvasóknak. A kongresszus kereken 600
résztvevője közt, egy népes magyar kül
döttség mellett, jelen voltak újságírók
Lengyelországból és Litvániából is.
*
Lengyelország új vatikáni nagykövete,
Jerzy Kuberszki, egy nemrég adott in
terjúban annak a véleményének adott ki
fejezést, miszerint a Szentatya előrelát
hatólag 1991-ben ismét meglátogatja ha
záját. Ezzel mintegy betartja lengyel za
rándokútjainak négyéves periódusát.

Milyen címekre írjunk?
Felsoroljuk azokat az európai városo
kat, ahol rendszeres cserkészmunka fo
lyik. Érdeklődők forduljanak az itt közölt
cserkészvezetőkhöz, akik szívesen szol
gálnak további felvilágosítással.
Ausztria: Becs: Ft. Hegyi György, Döblerg. 2/30B, A-1070 Wien. ® (00 43) 222/
96 49 72. Linz: Lukács Károly, Zollergasse
18-20/37, A-1070 Wien. ® 0043 222 96 14 163.
Graz: Ugri Mihály, Ziegelstr. 11/C, A-8045
(00 43) 316 65 73 72. Innsbruck: Elek
László, Klappholzstr. 24, A-6020 Innsbruck.
Benelux: Belgium: Lödör Klára, Av. du.
Globe 72/14, B-1190 Bruxelles,
(00 32)
2 377 75 77. Hollandia: Nickl Károly, Eksterlaan 8, NL-5731 XV Mierlo. ® (00 31)
4927 617 36.
Franciaország: Párizs: Havas Cecilé, 14
Impassc Grimaud, F-75019 Paris.
(0033)
1 424 521 12.
Németország: Bochum: Rottár Viktor,
Heintzmannsheide 7, D-4630 Bochum 1, ®
(02 34) 46 14 74. Frankfurt: Ft. Matyasovicli
Henrik, Oppenheimerstr. 49, D-6000 Frankfurt/M. 70, ® (069) 61 21 66. Heidelbcrg:
dr. Irmey György, Kussmaulstr. 2, D-6900
Hcidelberg. ® (0622) 48 07 52. Kastl, gim
názium, Prczcnszky Edit, Hochholzstr. 1,
D-8455 Kastl / Amberg. ® (09 625) 17 40.
Köln: Fodor Éva: Niehler Kirchweg 71, D5000 Köln 60. ® (02 21) 740 09 02. Mainz:
Barcsay Ákos, Asternweg 3, D-6500 Mainz
21, ® (061 31) 47 39 27. München: Kozma
György SJ., Obcrföhringer Str. 40, D-8000
München 81, ® (0 89) 98 26 38. Stuttgart:
Gémes Pál, Sodener Str. 43, D-7000 Stutt
gart 50. ® (0711) 56 71 89.
Svájc: Bern: Ft. Cserháti Ferenc, Ungarn
Mission, Postfach 2110, CH-3001 Bern. ®
(0041) 31 25 61 42. Genf: Teleki Gáborné,
151 Rte de Collex, CH-1239 Collex (GE).
® (0041) 22 74 21 14. Zürich: Pilinszky Ka
talin, Nanscnstr. 2, CH-8050 Zürich. ®
(0041) 1 311 68 12. Zürich: Arató László,
Fischmattstr. 6, CH-6374 Buochs. ® (0041)
41 64 20 14.
Svédország: Stockholm: Nt. Kellner Ilo
na, Mariagatan 9/2, S-172 30 Sundbyberg.
® (0046) 8 28 08 13.

A mannheimi Misszió jubileuma
P. MÓROCZ ISTVÁN KÖSZÖNTÉSE
Mannheiim és környéke .magyar közössé
ge október elején hálaadó istentisztelettel
ünnepelte a magyar katolikus misszió fenn
állásának jubileumát. Az ünnepségen résztvett Fejős Oltó németországi főlelkész, P.
Szőke János Königsteinből és P. Matyasovich Herik Frankfurtból. A koncelebráló
atyák piros-fehér-zöld miseruhában mu
tatták be a szentmisét. Prédikációjában a
főlelkész a mannheimi lelkész, P. Mórocz
István odaadó munkásságát méltatta, aki
nemcsak, hogy 30 év előtt felépítette a ma
gyar missziót, de azóta is minden időben,
bármilyen útviszonyok mellett is úton van
híveihez Freiburg—Pforzheim—Mannheim
és Saarbrücken között. Hangsúlyozta a fő
lelkész, hogy a magyar lelkipásztorkodás
célja az anyanyelv és a tradíció fenntar
tása.
A Theresien-Krankenhaus kápolnájában
bemutatott szentmise után a kórház nagy
termében kávé és sütemény mellett eleve
nedtek fel régi barátságok. Az ünnepi mű
sor keretében Sennyey Tamás a dekanátus
referensét, B. Rambach urat és Maria Rochus nővért, a mindig segítőkész sekres
tyést németül üdvözölte, a közel s távol
ból jött honfitársakat pedig anyanyelvü
kön. Mannheimi és karlsruhei gyerekek
verseket szavaltak. Mede Tibor Mécs Lász
ló két költeményét adta elő. Ünnepi be
szédét P. Szőke idézettel kezdte: amely egy
rómaikori határköven olvasható: „Emész
tem magam a hazáért11. Ez a mondat vo-

Éjfél után egyet ütött,
adjunk hálát az Istennek,
Hogy megértük újesztendőt,
újesztendő első órát.

Jézus anyja, szűz Mária,
légy hazánknak pártfogója !
— Éjfél után egy az óra,
eljött újesztendő napja.
Régi népének

natkozik a magyar lelkészekre is — mon
dotta. A műsor zenei aláfestését Németh
Júlia furulya- és Metzker András hegedüjátéka adta. Csaszkóczy Emil októberi
megemlékezésében az 1956-os események
nek mai eredményeit ecsetelte. Befejezé
sül P. Mórocz megköszönte híveinek se
gítségüket és támogatásukat, amivel a 30
év alatt a misszió működését fenntartot
ták. Kérte ezt a továbbiakra is imával
összekötve, mert ö sem érzi( magát a legfiatalabbnak és nőm tudni, meddig tudja
ezt a szolgálatot teljesíteni. A magyar Hi
szekegy eléneklésével fejeződött be az ün
nepség. — Az ünnepségről fényképes ri
portban tudósított a helyi egyházi sajtó.
Syy
A magyarok legkedveltebb találkozóhelye
a hagyományos müncheni
MAGYAR BÁL
Az eddigi nagysikerű keretek között
1990. február 3-án, szombaton
20.00 órai kezdettel
a HOTEL BAYERISCHER HOF (Promenadeplatz 2 - 6. München 2) dísztermeiben
tartjuk. Felvilágosítás 1990. január 8-tól,
18.30—21.00 óráig a ff (0 89) 53 17 85 tele
fonszámon. Kérjük kedves honfitársainkat
és barátainkat, hogy rendezvényünk dátu
mát már most jegyezzék elő a naptárba 1
A Diákszövetség Müncheni Csoportja
— Bálrcndezöség —
APRÓHIRDETÉSEK
26 éves, 165 cm, 50 kg, Nyugat-Németországban élő magyar, diplomás, csinos,
vékony, fiatalos, kedves nő, 3 éves kis
fiával, intelligens, érzelmekben gazdag tár
sat keres. Angolul is beszél, tengerentú
liak levelét várja a kiadóba. Jelige: „Ma
mi, gyere focizni !“
11 éves ikrek vagyunk, hálás szívvel el
fogadnánk folyamatosan nagyobb ikerfiúk
tól kinőtt ruhaneműt. Címünk: Kalamár
Attila és Zoltán, H-1119 Budapest, Szádelő
utca 19, fsz. 1.
Régi magyar festmények, bútorok: „Haus
dér Kunst" G + K Joo, Kanalstr. 10. D-7064
Grunbach (Stuttgarttól 17 km), szerda és
szombat du. Tel.: (071 51) 7 49 56. Privát:
(07 11) 8 40 16 34.
Keresem azon személyeket, akik ismer
ték nagyapámat Michler (Szentannay) Sán
dort Csávolyon, ill. Üjverbászon 1936—45
között. Köszönettel Bóna Zsuzsa, Venloerstr. 449, D-5000 Köln 30.
Svájcban élő, 59 éves, 162 cm magas, ál
lampolgársággal rendelkező komoly, sze
rény, értelmes ember házasság céljából
megismerkedne őszinte, rendes magyar
hölggyel. Jelige: „Piros rózsa11.
Sportos hölgyeket és férfiakat keresünk
kuglizáshoz. ® (0 89) 76 36 10 (München).

ÉLETÜNK
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Mielőtt valahol pénzt befektetne,
invesztáljon először egy objektív, ,
szakszerű és diszkrét tanácsadásba!!!
* Hogyan tudnám céltudatosan a
vagyonomat felépíteni?
* Nehezen megdolgozott pénzéért
15 %-os évi kamat.
* Szeretne aranyat legálisan 30 %-kal
olcsóbban vásárolni?
* Házépítés? De hogyan?
Irodánk segít problémáinak megoldá
sában! Hívjon fel bennünket !
KONRAD, 'S' (052 11) 5 90 31
10.00—12.00 és 14.00—16.00 óra között.
„TÉTÉ N Y “ Ungarischc Spezialitáten
— Inh.: O. Bayer —
Kreitmayrstr. 23 - 8000 München 2
Telefon: (0 89) 1 29 63 93 és 4 30 44 98
NYITVATARTÁSI IDŐ :
-q®
csütörtökön és pénteken 8.30 —18.00 óráig,
szombaton 9.00—13.00 óráig.
8.90
Somlói juhfark
1 liter 5.70
Balatoni olaszrizling
1 liter 5.70
Balatoni kékfrankos
6.80
Debrői hárslevelű
7.20
Badacsonyi kéknyelű
7.30
Badacsonyi szürkebarát
6.80
Soproni kékfrankos
7.30
Villányi burgundi
6.80
Csopaki rizling
7.30
Zöldszilváni
14.50
Tokaji aszú 4 puttonos
12.50
Tokaji aszú 3 puttonos
10.50
Tokaji szamorodni
24.50
Vilmos körtepálinka
27.—
Kecskeméti barackpálinka
24.50
Cseresz.nyepálinka
32.
—
Kosher szilvapálinka
Beverage Bitters (Unicum) 0.5 liter 16.—
Pick szalámi
1 kg 27.—
Csabai
1 kg 25.—
Gyulai
1 kg 23.
1 kg 19.—
Házi kolbász
Disznósajt
l kg 12.50
Véres- májas hurka
1 kg 12.50
1
Tarhonya, kockatészta
1 kg 3.80
Paprika káposztával
0 7 liter 4.90
2
liter 10.50
Paprika káposztával

MAGYAR BOROK. PÁLINKÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat.
JOSEF UDVARHELYI -g' (0 911) 35 79 21
Virchowstr. 45. D-8500 Nürnberg 10

„ 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 díj
talan tájékoztatónkat! Grtinwalder Str. 22,
D-8000 München 90. ® (0 89) 69 58 88.

RUI’P LASZI.Ö hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre és
németről magyarra. Goethestr. 32, 8000
München 2.
A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL.

Fényképes magyar levelezési társaság
keres korhatár nélküli tagokat házasság,
társasutazás céljából. Kérem írjon az aláb
bi címre és kérjen részletes felvilágosí
tást. Dobor Etelka, Frejs vág 10, S-145 71
Norsborg.

HARGITA PANZIÓ
BECSBEN a Mariahilferstr.-Andreasgasse
sarkán. Székely faragott bútor berende
zéssel várja önt egy családias hangulat.
Szobafoglalás telefonon: 0043/222/96 19 28
cs 932 85 64. A-1070 Wien Andreasgasse 1/8.
ÉRTÉKES AJÁNDÉK !
Padányi Viktor:
Történelmi tanulmányok
12.— $
Májusi fagy
10.— $
A nagy tragédia I-II.
szintézis
22.— $
dr. Szilvay Gyula: A magyar és
le.stvérnépek őstörténete
12.50 $
Ferdinandy Mihály: Ellenszegülök
(Apám és 3 nemzedéke)
14.— $
Fábián József: Budapest a Duna
gyöngye
9.— $
Baráthosy—Balogh Benedek:
Sumérok-Szittyák-Östuránok 8.— $
Füry Lajos: A bécsi színjáték
történelmi regény trilógia
22.— $
Szitnyai Zoltán: Még ég a láng
— korrajz
12.— $
Nyirö József: Néma küzdelem 16.— $
Megrendelhetők: DIi. FABÓ LÁSZLÓ
22 Hancock Str., San Francisco.
CA 94114, USA.

Fejős Ottó: MEGKÖVESEDTEK (1984)
és ÁTTETSZŐ FÉNY (198 8) című verses
kötetei kaphatók az Életünk kiadóhiva
talában, kötetenként 21.— DM árban.
S

“

• B É L Y E G G Y Ü J T Ö K ! ?
!
Minden mag y a r b c I yeget
u
■
hiányjegyzék alapján szállítunk!
j
I
— Kérje ajánlatunkat I —_
• Specialitások: Levelek. - Ritkaságok. »
" - Zeppelinrepülések. - Tévnyomatok. »
• - Különlegességek állandó vétele és ■»
5
eladása.
“
• Kérje díjtalan készletjegyzékünket, g
;
TALAS & PARTNER AG
g
■ Rosenbergstr. 70, CII-9001 St. Gallon £
■
»
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FIGYELEM I
FIGYELEM !
TELEFONSZAM VÁLTOZÁS I
A müncheni magyar főlelkészség és
az Életünk új hívószáma:
(0 89) 9 82 80 52.
A Cserkészbarátok Egyesülete
(FőtiSztelendő Kölley György) csak a
(0 89) 9 82 80 53 hívószámon érhető el.
A Müncheni Magyar Katolikus Misszió
hívószámai maradnak:
(0 89) 98 26 37 - 38.

Kiadóhivatalunknál kapható könyvek
Mindszenty József: Hirdettem az Igét
(1944—1975).
300 oldal, vászon
kötésben
8 10.— DM 20.—
Mindszenty Okmánytár: Mindszenty
harca. 320 old. S 8.— DM 15.—
Mindszenty József: Esztergom a
Prímások városa. 135 oldal.
8 8.— DM 15.—
Vecsey József: Emlékezés Mindszenty
bíboros édesanyjára. 255 oldal.
S 8.
DM 15.—
Mindszenty Dokumentation: Ungarns
Kirche im Kampf (II). 335 oldal.
S 8. - DM 15.—
Közi Horváth József: Mindszenty bí
boros, zsebkiadás. $ 4.— DM 6.—
Az irodalom világa. Irodalomelméleti
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 oldal, vászon kö
tésben
s 10.— DM 20.—
Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető:
az ÉLETÜNK kiadóhivatalánál
Obcrföhringcr Str. 40
D-8000 München 81
W. Germany

RATII MARTA, hites fordító,
magyar-német és német-magyar for
dításokat vállal. St.-Veit-Str. 6
8000 München 80, ® (0 89)436 23 50.

DIÓSZEGIÉT TIBOR, hites tolmács és
ferdítő, magyar-német és német-magyar,
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimler'str. 219.
D-4919 Neuss. Telefon: (021 01) 54 13 17.
DICSŐSÉG 1956 HŐSEINEK !
„ Magyarország lángokban “ Video
film, 69.— DM + portó. ADAMFI Videó. Postfach 29, D-5100 Aachen.
Több mint 100 magyar íilmvideo.
Telefon: (02 41) 17 33 55.

LAKAS MAGYARORSZÁGON !
Ilazatclepülőknck, nyugdíjasoknak,
üzletembereknek.
Vezérképviselő Európára és Afrikára
(kivéve NSZK):
INTERCOMP, Postfach 430,
CH-1211 Génévé 1, ® (22) 32 39 37

1990 január

M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ
Sfr.
M. Mitchel: Elfújta a szél, I-II. köt. 80.—
Harsányi: Magyar rapszódia
69.—
P. Howard (Rejtő): Vesztegzár a Grand
hotelben, + A szőke ciklon
30.—
Ady Endre összes versei I-II. köt.
56.—
Anatole Francé: Thaisz, + Az istenek
szomjaznak
30.—
Gulácsi Irén: Fekete vőlegények
37.—
Galgóczi Erzsébet: Kettősünnep
34.—
Cronin: Réztábla a kapu alatt
39.—
Hamman B.: Erzsébet királyné
44.—•
Csurka István: Hamis tanú
15.—
László Gyula: A honfoglaló magyar
nép élete
62.—
és még sok ezer könyv és hanglemez
kapható ! 8= Kérje katalógusunkat I
(Antikvár könyvek is kaphatók !)
M. SZERDAY - Metropolitan Buchhandlung
Teichweg 16, CH-4142 Münchenstein-Schw.
® 061/46 59 02. Külföldről: 0041/61 46 59 02
AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK
FIGYELMÉBE !
Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél:
Joseph DANI, Hunterview Dr„ NW.,
Calgary, Alta. T2K 5 E 4. Canada.
A címére küldött csekken feltüntetendő:
„Életünk". Kérjük szíveskedjenek a
fenti címre, ne Münchenbe, küldeni a csek
ket. Itt egyenkénti beváltásnál a 30 DMból 8.— DM-ct levonnak a bankban. Elő
fizetési díj egy évre 13.— US S + 10.—
US ? portó. A lapot továbbra is München
ből küldjük-

IKKA AJÁNDÉKSZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGRA!
Az 1990-es évre

A VÁMMENTES AJÁNDÉKAUTÓK
isméi megrendelhetők ugyanolyan feltételekkel

mint eddig. — Kérje árajánlatunkat!
Befizetések: M A G N U S GmbH „ IRKA - Sonderkonto “
Bad Vilbeler Volksbank, Konto - Nr. 10 4419 324, BLZ 518 613 25

INTERNAllONALF AfPpaSENT

MAGNUS GmbH
6000 FRANKFURT / M. 56
lm Feldchen 35
Telefon (061 01) 4 77 12
TELEFAX (06101) 44680

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal:
Obcrföhringer Str. 40
D-8000 München 81
Telefon: (0 89) 9 82 80 52
Felelős Kiadó:
a Magyar Katolikus Főlelkészség
Főszerkesztő: P. Szőke János.
Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.
Rcdaktion und Ilerausgcber:
die Ungarischc Oberscclsorge.
Obcrföhringer Str. 40
8000 München 81
Telefon: (0 89) 9 82 80 52
Chefredakteur: P. János Szőke.
Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.
Abonnement: DM 20— pro Jahr und
nach übersee mit Luftpost DM 30_
ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelhészek 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.
Postgiroamt München:
Kontc-Nr. 606 50-803 - BIZ 700 100 80
Katii. Ungarn-Seelsorgc. Sonderkonto
Bankkonto: Bayer. Vereinsbank,
Konto-Nr. 145 857 - ELZ 700 202 70
Katii. Ung. Seelsorge „Életünk".
Erscheint Urna! im Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmbH
Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

'
1

Beilagenhinweis: zu dioser Auflage liegt
zcitweise cin RUNDSCHREIBEN bei. —
A kiadványhoz, körlevelet mellékeltünk
ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK
FIGYELMÉBE !
Befizetéseket, átutalásokat nem bankkon
tónkra, hanem postacSekkontónl.ra kérünk:
Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Son
derkonto, PoStgiroamt München, KontoNr- 606 50 - 803.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN I
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 5 cm-enként
DM 10.—
Kcthasábos hirdetés az összeg kétszerese.
Egymásután háromszori hirdetés esetén
10 •/, kedvezmény.
Egymásután hatszori hirdetés esetén
20 °/o kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 ’/» kedvezmény.
A névvel megjelölt cikkek nem minden
esetben felelnek meg a szerkesztőség vé
leményének. — Kéziratokat nem érzünk
meg cls nem küldünk vissza.
Hivatalos órák a hirdetésekkel kapcsolat
ban: hétfőtől — péntekig, 10 00 — 15.00 óra
között. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy
csak czidőben érdeklődjenek telefonon

® NEMZETŐR KÖNYVEK •
Glória victis 1956—86,
DM
3. kiadás, 156 oldal
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
Megrendelhető a könyv árának egyidejű be
küldésével: Nemzetőr. Ferchenbachstr. 88.
D-8000 München 50, BRD címen.
Frankfurt - Budapest - Frankfurt ! Hét
végeken kiscsoportok szállítását vállalom.
4-től 7 személyig. Bausch,
(0 69) 34 38 27
— 18.00 órától.
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ÚJÉVI KÖNYVAJÁNLATUNK!
„
,
DM
BIBLIA, Ö- és Újszövetség
48.—
BLASKÖ: Történetek egy legendás kisfiúról
15.50
CRONIN: A mennyország kulcsa
15.60
™™ULAS MAGYARORSZÁGON ? A 31. Pax Romana Kongresszus _13.20
HAAG: Bibliai lexikon
62.40
KÉSZÉI: Angyali merénylet. Versek
18.50
KÉPES BIBLIA, 2 kötetben
82.80
KÖLLEY: Értetek és miattatok
11-90
MÉCS: Arany gyapjú. Válogatott versek
21.60
MINDSZENTY: Emlékirataim
24.—
PATAKI: MAGYAR történelem
10 —
SÍK SÁNDOR: Válogatott költemények
15.60
P. SZŐKE JÁNOS: Márton Áron
24.—
ÚJ ARANYHÁRFA. Versek családi alkalmakra
36.—
UJ KATEKIZMUS. (A híres „holland katekizmus" magyarul)
24.— g
AJ?a(Za,1..cs
katolikus kiadványokat a leggyorsabban szállítja számlával J
a Katolikus Magyar Sajtó Munkaközösség, német rövidítéssel KUPA, Distelfink- ■
weg 21, D-8000 München 60, ® (0 89) 8 11 14 24. Tisztelettel várjuk megrendelését. J
A könyvbarátoknak áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk !
■

