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Az európai magyar katolikusok lapja

P. SZŐKE JÁNOS SDB.:

Vár bennünket Esztergom
Amikor 1991 májusában átgördült a
magyar határon Mindszenty József bíbo
ros-hercegprímás földi maradványaival a
díszkíséret autóoszlopa, szívünk erőseb
ben dobogott. Ennek több oka volt.
Hosszú idő után örömmel hallhattuk,
hogy a magyar határőrség zenekara nem
az „Internationalé" dallamát játszotta,
hanem ősi, magyar és vallásos énekek
remekbefoglalt melódiáit. Más volt a
helyzet, amikor a nagy Bíboros vállára
vette a hazát'anság keresztiét. Távozását
senki sem láthatta, mert az országból a
szó szoros értelmében kilopták. Ezzel
ellentétben állt a magyar hívők soka
sága, amely az emlékezetes tavaszi na
pon, Hegyeshalomtól Esztergomig elkí
sérte őt. Sokan ezt a felejthetetlen utat
úgy jellemezték, hogy emberekből alko
tott szeretet-lánc kísérte őt az úton, egé
szen a Bazilika sírboltjáig, ahol utolsó
akarata szerint akar pihenni.
Az újratemetéskor elhangzott távlati
remény, legyen Mindszenty bíboros esz
tergomi sírja a magyar nemzet zarán
dokhelye, 1993-ban kibontakozott valóság
lett. A Bazilika altemplomát állandóan
sokan keresik fel. hogy leróják tisztele
tüket a Bíboros előtt és imádkoznak boldoggáavatásáért. Országos szinten akkor
vált tudatossá az esztergomi zarándok
lat, amikor a Budapestről a Városmajori
Jézus Szíve Plébánia kezdeményezésére
engesztelő imanapra hívták és várták
nemcsak az esztergomi egyházmegye hí

A MÁRIACELLI
MAGYAR ZARÁNDOKLAT
A máriacelli kegyhely a középkor óta
kedvelt zarándokhelye a magyarságnak.
Ezeket 1954 óta évenként rendszeresen
megtartjuk, és pedig szeptember 3. va
sárnapján és az azt megelőző szomba
ton. Erre az idén szeptember 18-án és
19-én kerül sor. Programja a következő:
18- án, szombaton, 16.45 órakor bevo
nulás a bazilikába; 20 órakor a gyertyás
körmenet.
19- én, vasárnap, 10 órakor ünnepé
lyes püspöki nagymise és 14 órakor a
búcsúájtatosság.
A püspöki nagymisét dr. Konkoly
István szombathelyi megyéspüspök
tartja. Lesz alkalom a szentgyónás el
végzésére is magyar nyelven.
Elődeink sok nemzedékének imádsá
ga szentelte meg Máriacellt, azóta pedig,
hogy boldog emlékű Mindszenty József
bíboros hercegprímás nyugvóhelye volt,
különös módon vonzotta a magyar hí
vek sokaságát. Hamvainak hazaszállítá
sa után is a megsérült eredeti koporsót
ereklyeként őrzik eddigi helyén. A Mind
szenty Múzeum is meghatározott időben
nyitva áll a zarándokok számára.
Mindazok, akik valóban mint zarán
dokok, vagyis a Szentlélek kegyelme
előtt megnyílt lélekkel járulnak a kegy
helyhez, az Úr kegyelmeinek bőségében
részesülnek.

veit, hanem az egész ország katolikusait.
Azokat várták, akik a nagy Bíboros szel
lemében az egyház és a nemzet sorsá
nak jobbrafordulását szívükön viselik. A
hívó szó a fogékony lelkekben jó talajra
talált és az Esztergomi Bazilika alig tud
ta befogadni az imádkozó sokaságot.
Külföldről aránylag kevesen tudtak el
jönni Esztergomba arra a felejthetetlen
napra, mert a meghívás után csak ke
vés idő maradt az út megszervezésé
re. Ma azonban már tudjuk, hogy mit fog
jelenteni 1994 májusában az engesztelő
zarándoklat. A külföldön élő magyar lel
kipásztorok elhatározták, hogy híveik
kel tudatosan készülnek Esztergomba.
Egy egész éven át látható jelét adják az
imának és az engesztelésnek.
Már majdnem közhellyé vált, hogy ha
zánkban az egyház és a társadalom a
változás ellenére óriási gondokkal küzd.
A bajok és problémák mellett az tud érzéktelenül elmenni, aki csak a mának
él. Rádöbbentünk, hogy széthúzók ma
radtunk és a nehéz időben nem tudjuk
egymás kezét megfogni. Közeli veszély
határainkon túlról még nem fenyeget
bennünket, de a belső egyenetlenségre
szító emberek mindent megtesznek, hogy
az oldott kéve sorsára jussunk. Hiány
zik vagy hiányoznak azok a karizmatikus
tekintélyt sugárzó egyéniségek, akik fel
tudnák rázni a közömbös hívő és nem
hívő tömeget. Éppen ezért a médiákban
próbálkoznak sokan hangot adni az egy
ház- és nemzetmentö gondolatnak az
imádság, az újraevangelizálás és engesztelés szorgalmazásával. Három konkrét
valóságról van szó, amelyet a nagy ügy
szolgálatába szeretnének állítani. Ez tu
lajdonképpen nem más, mint a józan
rádöbbenés Krisztus szavaira, hogy „Ná
lam nélkül semmit sem tehettek". A
hozzászólások és írások mind dicsére
tet érdemelnek.
1945 után, amikor Mindszenty bíboros
látta az ateizmus és a kommunizmus
rafinált előretörését, engesztelő Márianapokat hirdetett meg az egész ország
ban. Aki még vissza tud emlékezni a fen
séges és lélekemelő eseményre, vissza
tud gondolni arra is, hogy a Bíboros min
den
beszédében egy konkrét esetet
emelt ki a sok sebből vérző magyarság
életéből. Ismeretes marad mindenki szá
mára az óhaja, amely végleges helyet
foglalt el a katolikus hagyományok sorá
ban: egy millió imádkozó magyar. Az
imádság ajánlatát Mindszenty párosítot
ta az engesztelés gondolatával és egy
millió imádkozva engesztelő magyar volt
az ideálja.
Szép és eredményes cselekedet lenne,
ha a külföldi magyarok soraiból össze
lehetne állítani a milliós imádkozó tömeg
egy tizedét. Ez megvalósulhat abban az
esetben, ha lelkészek és a hívek öszszefognak. A sok lehetőség közül van
egy nagyon egyszerű bevált forma: az
égő gyertya fénye. Eszerint az
egyházközségekben a lélekszámnak meg

felelően hetente tovább kell adni azt a
gyertyát, amely előtt a magánosok vagy
a családok minden nap imádkoznak és
lelkiismeretvizsgálatot tartanak. A fény
nek csodálatos terjedő hatása van. A
lelkipásztorok közvetlen segítőtársai, az
egyházközségi tanácsok, a fiatalság és
az önkéntes vállalkozók támogatásával
ez a lélekemelő kezdeményezés megva
lósítható. Az egyház és a haza sorsáról
van szó, nem szabad sem időt, sem fá
radságot kímélni. Rendkívüli időben,
rendkívüli együttműködésre van szükség.

Amikor imádkozunk, akkor szívünket
Istenhez emeljük és beszélünk vele. Di
csérjük és áldjuk őt, hálát adunk neki
és adományaiért könyörgünk. Az imád
ság legszebbikére Krisztus tanított meg
bennünket, amikor a „Mi Atyánk" imád
kozása közben az egy megszólítás mel
lett hét kéréssel fordulhatunk hozzá. Ne
álljunk meg a kérések felsorolása mel
lett, mert az sokszor önző érdeket és
üres fecsegést is rejthet maga mögött,
hanem adjunk mi is valamit egy őszinte
számadás által. Ne csak egyhetes égő
gyertya mellett, hanem később is tegyük
fel magunknak a következő kérdéseket:
— Milyen a kapcsolatom Istennel az
imádságban és a kötelező misehallga
tással ?
— Van-e bátorságom másként beszél
ni, mint azoknak, akik a káromkodást és
az ocsmány beszédet kötőszóként hasz
nálják ?
— Tisztelem-e az Istentől származó
emberi életet, ellenállva a fogamzásgát
lásnak és az abortusz szörnyűségének ?
- Belegázolok-e felebarátaim becsü
letébe ?
- Kereszténységem csak arra való-e,
hogy megkülönböztessem magamat má
soktól, vagy tényleg Krisztus közössé
géhez tartozom? Osztozom-e az egyház
anyagi gondjaiban? Segítettem-e Ma
gyarországon egy templom restaurálásá
ban vagy egy újrakezdődő szerzetes rend
anyagi gondjain?
- Tisztességes munkát végzek-e vagy
mások rovására gyorsan és könnyen
akarok meggazdagodni ?
— A magyarok az alkoholfogyasztás
ban és az öngyilkosság terén olimpiai
szinten állnak. Elősegítem-e a szégyen
teljes csúcs elérését ?
Ezzel a felsorolással nem akartam a
tízparancsolatot megcsonkítani, csupán
az egyhetes égő gyertya fényének akar
tam teret biztosítani.
A bensőséges ima és az őszinte szám
adás csak akkor nem lesz üres fecsegés,
hanem Isten színe elölt kedves tett, ha
azokat követi a kiengesztelödés. Ennek
a szónak már az Ófszövetségben is igen
gazdag jelentése volt. Lényegében azt
jelentette, hogy a bűnt eltörölni, letöröl
ni, megtisztítani, a bűnt elvenni, kárpót
lást nyújtani és megszelídíteni. Legtöbb
ször azonban azt jelentette, hogy kiengesztelödést kieszközölni ember vagy ál(Befejezés a 2. oldalon.)
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Vasárnapi
gondolatok
AZ ÉVKÖZI 24. VASÁRNAPRA
(szeptember 12.)

„A király elé hozták egyik adósát, aki
tízezer talentummal tartozott. Mivel
nem tudott fizetni, az úr megparancsol
ta, adják el családjával, dolgaival
együtt, így törlesszen.. A szolga leborult
előtte és könyörgött haladékért. Az úr
szíve megesett rajta, szabadon bocsátot
ta és elengedte adósságát.” (Mt 18,24-27)

Tízezer talentum óriási összeg volt:
megtakarítására egy élet sem volt elég.
Könnyelműen kiadni nem volt nehéz rö
vid idő alatt sem. Nagyon nehéz hely
zetbe került az adós — földi urak elad
ták volna rabszolgának, családtagjaival
együtt.
A király — természetesen a mennyei
Atya — az ilyen magas adósság felett
is úr: elengedheti az emberileg lehetet
lent. Meg is teszi, ha erre kérik. Ilyen
az Atya .. .

Mondhatnánk: szívesen esett meg az
úr szíve a bajba jutott emberen. Szabad
„kihasználni” Isten jó szívét ha könyör
günk bűneink adósságának elengedésé
ért.. .
AZ ÉVKÖZI 25. VASÁRNAPRA
(szeptember 19.)

... A hatodik, a kilencedik és végül a
tizenegyedik óra körül is kiment a gaz
da, hogy munkásokat küldjön a szőlőjé
be. /Íz utóbbiakat is megkérdezte: „Mi
ért ácsorogtok itt?” — „Mert senki sem
fogadott fel bennünket.” A gazda:
„Menjetek ti is a szőlőmbe.” (Mt 20,5-7)
Feltűnő, hogy a gazda ötször ment ki
a piactérre, munkásokat keresni. Nem
elsősorban a munkaigényes kapálást és
egyebet akarta időben elvégeztetni s eh
hez számos dolgos kéz kellett, jézus azt
hangsúlyozza: a Atya különféle időben
jár a különböző életfelfogású, szokású
emberek után, összegezve: mindenki
után, aki valamikor életében Istenre vár
A napi munkalehetőség napi kenyeret
jelent — ezt biztosítja fizikai, de lelki
vonalon ugyanúgy az isteni „gazda”.

Haszon nélküli tétlenkedés az Isten
nélküli élet. Értelmetlen: legfeljebb ideig-óráig tartó, rövid időre szóló értel
me lehet, de örök életre szóló értelme
nincs. Márpedig az ember örök boldog
ságra, örök életre teremtetett, hivatott
s lelke mélyén ezután vágyódik . . .
Az ÉVKÖZI 26. VASÁRNAPRA
(szeptember 26.)

(A gazda egyik fia azt mondta: nem
megyek dolgozni a családi szőlőbe, aztán
megbánta és elment. A másik fia mond
ta: szívesen megy, de nem ment ki.) Jé
zus megkérdezte: melyikük teljesítette
apja akaratát?” /Íz felelték: „Az első”.
(Mt 21,31)
(Folytatás a 2. oldalon.)
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FRANK MIKLÓS:

Elfogadták egymást
-

JEGYZET A MÜNCHENI EVANGÉLIKUS NAPOKHOZ

-

Németországban a katolikus illetve
evangélikus egyházi tömeg-megmozdulá
soknak hosszú a hagyománya. Ezeket a
két egyház a háború vége óta felváltva
rendezi kétévenkint az ország különbö
ző városaiban. Ebben az évben az Evan
gélikus Egyházi Napok, Evangélikus
Nagygyűlésnek is nevezhetjük, volt so
ron. Színhelye a bajor főváros, Mün
chen volt, melynek alig 25 %-a evan
gélikus. De a felekezeti különbségek
megosztó jellegét nem érezni sehol. Mün
chent gyakran nevezik „Egy világváros
nak, amelynek szíve van” és a lakosság
nyíltszívűsége, vendégszeretete igazolja
ezt a díszítő jelzőt. A katolikusok, a
hivatalos egyház, a rendházak és az egy
szerű hívek önkéntesen ajánlották fel az
ország minden részéből és külföldről is
ideáramló 125 ezer résztvevő, köztük
60 %-ban 30 éven aluli fiatal, ingyenes
elszállásolását. München befogadta és el
fogadta a vendégeket s így már a nagy
gyűlés megnyitása előtt megvalósította
annak Pál apostoltól vett mottóját: „Fo
gadjátok el egymást”. Ez a felszólítás
a. rendezők elképzelésében elsősorban a
Kelet és a Nyugat közti feszültségekre
és nehézségekre vonatkozott és azokra,
akiket a társadalom kirekesztett magá
ból, a fogyatékosokra, az öregekre, a
nagycsaládosokra, a börtönből szaba
dultakra. Az elmúlt hetek tragikus ese
ményei, az. idegenek, főleg törökök el
len elkövetett merényletek, fájdalmas
aktualitással egészítették ki ezt a témát,
sőt kifejezett hangsúlyeltolódáshoz ve
zettek. Már a megnyitón szólásra emel

kedő politikusok, mint az új bajor mi
niszterelnök, Edmund Stoibcr és Mün
chen főpolgármestere, Georg Kronawitter az elharapózó idegengyűlölet ellen,
egymás elfogadására hívtak fel a krisz
tusi szeretet jegyében. De ezt hangsú
lyozta a német parlament elnöke, Rita
Siissmuth és a fajgyűlölet áldozatának,
Martin Luther Ringnék legidősebb le
ánya, Yolanda Ring is. A nagygyűlés
többezer rendezvénye egyébként a vá
ros számos pontján folyt le: az utcákon,
tereken, a templomokban, a müncheni
vásár épületeiben és leginkább a fiata
lok kitörű vidámsága jellemezte. Jelen
tős esemény volt a Dalai Láma és az
atomfizikus Carl-Friedrich von Weizsacker, a német államelnök testvérének
találkozása, akik a hit szerepéről foly
tattak eszmecserét az emberiség problé
máinak megoldásában. A müncheni
Evangélikus Napok eddigi tetőpontját
azonban legjobban az Úrnapján lefolyt
ökumenikus istentisztelet képezte a vá
ros központjában, a Marienplatzon. A
katolikusokhoz, a müncheni érsek, Wetter bíboros vezette Úrnapi körmenethez
csatlakoztak evangélikus testvéreink
Hanselmann evangélikus püspökkel élü
kön és együtt vonultak a Városház előt
ti térre, ahol szinte sátorrá csomózták
össze a katolikus színeket jelző lila-fehér
szalagokat, annak jeléül, hogy a két
egyház immár egybefonódva halad az
egység útján. Evangélikusok és katoli
kusok ezen a közös úton végre elfogad
ják egymást.

VASÁRNAPI GONDOLATOK

Nagy kérdés, kit, kiket becsülünk
meg szavainkkal, tetteinkkel, személyi
ségünkkel, tartásunkkal? . . .

(Folytatás az első oldalról.)

Ez a gazda az emberek — földi —
életéről (is) gondoskodó Atya, aki vilá
gosan kinyilvánítja akaratát. Bármeny
nyire azt gondolhatja az ember: teljesen
független vagyok (Istentől), e tévedés
nem változtat a tényen: örök és időbeli
földi életünk Istentől függ.

Mindenki kezében tartja viszont a
döntés lehetőségét, Isten akaratának tel
jesítésére. Ez az alsó határ. Továbbmenően lehet Isten akaratát jól, vagy ke
vésbé jól teljesíteni. Micsoda különbsé
gek lehetnek a két megvalósítás között.
Nem tudunk biztos választ adni a
kérdésre, mivel vagy hogyan jutalmaz
za Isten az ő akaratának minőségileg
magasfokú teljesítését az alacsonyabb
teljesítési fokkal szemben? Ez nem is a
mi dolgunk. Isten tudja, mit akar és
hogyan, örüljünk, hogy teljesíthettük
akaratát . . .
AZ ÉVKÖZI 27. VASÁRNAPRA
(október 3.)

gazdaember számos szolgáját el
küldte, hogy átvegyék a szőlőjéből szár
mazó termést. A szőlőmunkások össze
verték, megölték szolgáit.) Végül a fiát
küldte hozzájuk, mondván, „őt csak
megbecsülik.” Azok . . . megölték a fiát.
(Mt 21,37—39)
Isten, a „gazdaember”, rábízza a mun
kásokra a szőlőjét, mert megbízik ben
nük. Anélkül, hogy becsületességüket
bizonyítani kellett volna. Mi mindnyá
jan „munkások” vagyunk. Isten bizal
mára való érdemességünket vagy érdem
telenségünket magunknak kell bizonyí
tanunk ..

Megölésen a dolgok visszavonhatatlan
és jóvátehetetlen végét kell értenünk. Ha
az ember így bánik Istennel, a minket
végtelenül szerető Istennel és Fiával. ..
AZ ÉVKÖZI 28. VASÁRNAPRA
(október 10.)

(A király elküldte szolgáit, szóljanak
a meghívottaknak: jöjjenek a menyeg
zőre.) Ök azonban nem jöttek ... Más
szolgák hívására sem. Egyik a földjére
ment, másik az üzlete után nézett.. .
(Mt 22,4—5)

Jézus az emberi élet legmélyebb tar
talmú ünnepére hívja az embereket, ami
hasonló a házasságkötéshez. Az „ün
nep”, az Istennel való szellemi és örökkétartó együttélés majdan, most töké
letlen formában.
Nincs oly ember a világon, aki nem
tudná visszautasítani Isten meghívását,
valamilyen kifogás felhozásával... Más
kérdés, milyen magas megtiszteltetést
utasít vissza . . .
A meghívottak megkapták a meghí
vást — nem biztos, hogy érdemeik alap
ján. Aki magát — helyes értelemben —
valamire tartja és becsüli, nem valószí
nű, hogy magával szemben megengedhet
ilyen visszautasítást: elveszti becsületét
magával szemben is. Ha van. . .
Fejős Ottó

Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mi
kor inkább hallgatni kellett volna.
Széchenyi István

Egyház és világ
NEMZETKÖZI
KATOLIKUS SAJTÓKONFERENCIA
Svájc Vallis nevű tartományának szék
helyén, Sionban április 19-e és 24-e kö
zött rendezték a Nemzetközi Katolikus
Sajtóunió (UCIP) tanácsülését, amelyen
valamennyi földrész katolikus sajtója
képviseltette magát. A Vatikán részéről
jelen volt John F. Foley érsek, a Tömeg
tájékoztatás Pápai Tanácsának elnöke.
A magyar küldöttséget P. Lukács László,
a Vigilia főszerkesztője, a Magyar Kato
likus Püspöki Kar Sajtóirodájának igaz
gatója, egyben az UCIP Európai Régió
jának elnöke vezette.
A tanácskozás fö témája: a katolikus
újságírók szerepe volt a katolikus vala
mint a világi tömegtájékoztatási eszkö
zökben.
Megnyitó előadásában Foley érsek ki
fejezte azt a reményét, hogy a katolikus
újságírók tanulmányozzák az egyház új
katekizmusát, s annak tartalmát munká
juk vezérfonalának tekintik. Mint mon
dotta, a katekizmus „az egyháznak, az
egyház tevékenységiének és tanításának"
hiteles információs forrása.
P. Lukács László, iaz Európai Régió
elnöke megállapította, hogy Közép- és
Kelet-Európábán a rendszerváltozás, amely a több évtizedes kommunista ural
mat megszüntette, korántsem oldott meg
valamennyi kérdést; az új helyzetben új
feladatokkal kell szembenéznie a katoli
cizmusnak. Mint mondotta, láthatók reménytkeltő jelei egy új kibontakozásnak,
de sajnálattal kell megállapítani, hogy
földrészünkön még mindig borzalmas
kegyetlenkedések dúlnak a Balkánon. A
konfliktusok megoldásában, a dialógus
keresésében és egy új Európa spirituális
felépítésében a katolikus tömegtájékoz
tatás szakembereire még rengeteg fel
adat vár — állapította meg P. Lukács
László. MK
KÉT ÉVEZRED
KERESZTÉNY KULTÚRÁJA

A fenti címmel tartottak európai fó
rumot Rómában május 12-e és 14-e kö
zött. Megnyitóján jelen volt Scalfaro
olasz köztársasági elnök, részt vettek az
európai keresztény kultúra legkiválóbb
képviselői. Magyarországot Andrásfalvy
Bertalan, volt közoktatásügyi miniszter,
képviselte, aki „A keresztény értékrend
szer érvényre jutása a magyar államesz
ményben” címmel tartott előadást. Mi
hail Gorbacsov üzenetet intézett a kong
resszushoz,
amelyben
hangsúlyozta,
hogy a kereszténységnek hozzá kell já
rulnia egy új Európa és egy megújult
világkultúra felépítéséhez. — II. János
Pál pápa ugyancsak üzenettel fordult a
résztvevőkhöz, amelyben rámutatott,
hogy a nemzetek közti kölcsönös függés
növekedése, egyre nagyobb megértést és
együttműködést -kíván. Értékelni kell
azokat a sajátos nemzeti kultúrákat is,
amelyek a közös keresztény talajból fej
lődtek ki. MK
MIT KELL TUDNI AZ EUTANÁZIÁRÓL ?
AZ EUTANÁZIÁRÓL
(Nem hivatalos fordítás az Üj Katekizmusból.)

Az Új Katekizmus kiemeli, hogy azok,
akiknek eletereje gyengül, különleges
tiszteletet érdemelnek. Támogatni -kell a
betegeket és a fogyatékosokat, hogy
olyan életet élhessenek, amely a lehető
ségekhez képest normálisnak -tekinthető.
Függetlenül az okoktól és az eszkö
zöktől: a halálhoz nyújtott közvetlen
segitsegadas abban áll, hogy véget ves
sen a betegek vagy haldoklók életének.
Ez erkölcsileg megengedhetetlen. Az
olyan cselekedet vagy mulasztás is, a-

mely — önmagában vagy szándékát te
kintve — a fájdalom csillapítása érde
kében halált okoz, hasonlóképpen gyil
kosságnak minősül, súlyosan sérti az em
beri személy méltóságát és az élő Isten
nek, az ember Teremtőjének a tiszteletét.
A téves megítélés, amelyet az ember jó
hiszeműen magáévé -tehet, mit sem vál
toztat a gyilkos cselekményen, amely
mindenkor tiltandó és kizárandó.
Azoknak az orvosi beavatkozásoknak
a megszüntetése, amelyek veszélyesek,
rendkívüliek vagy alkalmazásuk nem
valószínűsíti esetleges sikerességüket, le
gitimnek minősülhet. Ez az orvosi meg
szállottság elutasítását jelenti. Ez nem
jelenti azt, hogy az ember halált akarna
okozni, csupán csak elismeri, hogy be
következtét nem -képes megakadályozni.
A döntést a betegnek kell meghoznia,
amennyiben megvan rá a lehetősége és
a képessége, ill. egyéb esetekben a tör
vény által meghatalmazottaknak, akik
nek döntésük meghozatalakor figyelem
be kell venniük a páciens ésszerű akara
tát és legitim érdekeit.
A LEGFELSŐBB NÉMET BÍRÓSÁG
AZ ABORTUSZRÓL
A Német Püspökkari Konferencia má
jus 28-án nyilatkozatot tett közzé az Al
kotmánybíróság abortusszal kapcsolatos
döntéséről.
A szövetségi alkotmányos bíróság íté
lete történelmi jelentőségű döntés és
megjelöli, milyen úton kell továbbhalad
ni. Az igazi győztes az ember" — írják
nyilatkozatukban a német főpásztorok
azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmány
bíróság megállapította: az emberi sze
mély sérthetetlen méltósága, amelyet a
Német Szövetségi Köztársaság Alaptör
vényének első cikkelye biztosít, vonat
kozik a még meg nem született gyer
mekre is.
Ezzel tehát elismerik a még meg nem
született gyermek élethez való jogát a
terhesség egész ideje alatt - írják a
püspökök, majd emlékeztetnek rá, hogy
a Legfelsőbb Bíróság döntése fokozot
tabban kötelezi az államot és a társadal
mat arra, hogy védelmezze és segítse az
anyát és gyermekét. Az országgyűlés ál
tál jóváhagyott abortusz-törvényt, külö
nösen azt a részét, amely szerint az
abortusz nem törvényellenes, az Alkot
mánybíróság semmisnek nyilvánította. A
német püspökök nyilatkozatukban arra
szólítanak fel, hogy a családi tanácsadók
bátorítsák a várandós anyát gyermeke el
fogadására. Az állam és a társadalom
feladata, hogy megteremtse ennek félté
teleit, azaz tényleges segítséget nyújtson
a lakáshelyzet megoldása, a gyermek el
látása és nevelése terén. VR / MK

VÁR BENNÜNKET ESZTERGOM
(Folytatás az első oldalról.)

lat élete árán. Ez a tan tökéletes formát
öltött az Újszövetségben, amikor Krisz
tus az ószövetségi előkép tökéletes be
teljesedése a kereszten vérrel szerzett
kiengesztelödést és nyilvánosan adta oda
őt Isten a világ bűneiért. Mi is tegyük oda
bűneinket Krisztus keresztjére, hogy
azoknak meghalva, az ö vérében új élet
re keljünk.

Ez lehet a tökéletes kiengesztelödés.
amire egyénileg nagy szükségünk van,
de szüksége van rá hazánknak is. Ezért
imádkozzunk, szálljunk magunkba és engesztelődjünk ki Istennel és felebará
tainkkal mielőtt még Esztergomba men
nénk. A megtérés ajándékát járja ki szá
munkra Urunk és Megváltónknál Mind
szenty József bíboros, aki halálában is
győzött és vár minket Esztergomba. ■

1993. szeptember.

Zarádokúton Aachenbe
Gyerekkorunk óta hallunk róla. Biz
tosak ma sem vagyunk benne Ezért ke
resésére intialtunk, Münchenből Aachen
be, mintegy ötvenen, mind magyarok.
Nem tarthattak vissza a napi teendők,
sem a kenyérkereset, a torlódás az úton,
a modern idők sok akadálya, kísértése
és varázsa.
Mentünk és kerestük . . . Útközben
Guttenberg szülővárosában, Maimban.
Ezúttal nem a nagy feltaláló nyomán
létrejött írások között. A dóm köveinek
üzenetét böngésztük. Dicső múltról re
géltek és bíztattak: Ne add fel! Tovább!
Megleled! Hitegettek. Bíztunk és to
vább haladtunk.
Bingennél feltűnt a Rajna hömpöly
gő árja, mentén a szőlőligetek és a szik
lacsúcsok, ezek csonka várai és a Loreley. Csábos vidék. Lebilincselő. Paradi
csomot ígérő a földön. Szirének csele.
Megállni itt nem szabad.
Ámulatunkból rövidesen felvertek
vecsernyére szóló ünnepi harangok
Maria Laachban. Szemünk előtt itt meg
elevenedett a középkor. Bencések, szer
zetesek és szerzetesnők nyüzsögtek a té
ren. Sokan, nagyon sokan. Majd zsú
folásig megtöltöttük az apátsági temp
lomot. Közéjük furakodtunk és velük
■ } ütt zengtük a latin vcsperást, a Magnificat-ot. Velük együtt ünnepeltük
apátságuk fennállásának 1000. évfordu
lóját, 1993. június 24-én. A kövek és la
kói együtt tanúsították, hogy ők itt
megtalálták, amit mi utunk során keres
tünk. Angyali szirének ők a modern
élet közepette, akik ha engedjük, égbe
repítik a lelket. Láttuk, éreztük a biztos
ii'lct, amelyet ha követünk, jó úton ha
ladunk. S mi haladunk őseink Istenre
z.omjas lelkűidével.
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tartottak bennünket. Szeretném hinni,
hogy Európával, jelesül Németország
gal való kapcsolat, a sokat emlegetett
szerepünk annak az egy téglának a ki
emelése a Berlini Pálból, végleg megadja

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
AACHENI SZOBRA

nekünk azt az erkölcsi alapot, hogy ne
kérni kelljen mégegyszer Európától, ha
nem egyenrangú partnerként fogadja
nak bennünket mindig, mert mi mindig
Európáért küzdöttünk . . .”
Ezután Paskai László bíborosunk meg
áldja a szobrot. Mellette ott áll Kada
Lajos németországi apostoli nuncius, a
Magyar Püspöki Kar több képviselője,
köztük Miklósházy Attila, a külföldi
magyarok püspöke és sok pap. A szent
misét is ők celebrálták a Katschhofon,
a dóm és Nagy Károly egykori palo
tája között. Mise közben felmutatják az
ereklyéket, a hit tanújeleit. Mintegy ezer

Keresztények és a szabadelvűség
A Katolikus Magyar Értelmiségi Moz
galom (Pax Romana) Müncheni Cso
portja meghívására július 2-án a Kato
likus Misszióban „Egyházak, vallási kö
zösségek és szabadelvű pártok” címmel
tartott előadást dr. Dornbach Alajos,
jogász és politikus, a Magyar Ország
gyűlés alelnöke, a Szabad Demokraták
Szövetsége egyik ügyvivője. A vitaestet
Boór János filozófiai főiskolai tanár, a
Mérleg főszerkesztője, lapunk szerkesz
tőbizottságának tagja vezette.
Bemutatkozása után az előadó — mi
után elmondta, hogy liberális beállított
ságát ciszterci, jezsuita és piarista taná
rai oltották belé — a szabadelvűség tör
ténetét , az evangéliumi eszmékhez való
hasonulását vázolta fel, illetve a libe
ralizmus szellemtörténeti gyökereit vizs
gálta. Hangsúlyozta, hogy „szélsőséges
liberálisok nincsenek, aki szélsőséges, az
eleve nem liberális”, a kettő fogalmi el
lentmondásban van egymással. Poziti
ven értékelte a II. Vatikáni zsinat, főleg
a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció tanítását, amely új dimenzióba he
lyezte a másként gondolkodók, így a li
berálisok megítélését. Az előadó — mint
mondotta — Magyarországon nem kí
vánna több szabadelvűséget, mint amennyit a példának felhozott német Ke

Hírek - események
A Vatikán Sajtóirodája közölte, hogy
II. János Pál pápa szeptember 4-e és
10-e között ellátogat Litvániába, Lett
országba és Észtországba. Ez lesz a pápa
első látogatása a volt Szovjetunió terü
letén.
*
A német püspöki kar elnöke, Kari Lehmann mainzi püspök szerint az 1994-ben
Rómában esedékes püspöki szinóduson,
amelyen az egész katolikus világegyház
képviselteti magát, a női szerzetesren
dek hozzájárulhatnának a nőkkel kap
csolatos kérdések tisztázásához. MK

*
/Íz esztergomi Vitéz János Tanító
képző Főiskola és a Zsámbéki Tanító
képző Főiskola visszakerült a katolikus
egyház tulajdonába — jelentette a Ma
gyar Kurír. Az új katolikus szellemiségű
főiskolák államilag elismert oklevelet
adnak ki. Ugyanakkor az egyház lehe
tőséget kap, hogy az egyházi kezelésbe
visszakerült iskolák számára tanítókat
képezhessen.
MÜNCHENI ÉS STUTTGARTI ZARÁNDOKOK EGY CSOPORTJA AACHENBEN

A képen baloldalt Horváth János stuttgárti lelkész, elől középen dr. Cserháti
Ferenc müncheni plébános, tőle jobbra hátul (fejjel kimagaslanak Miklósházy
Attila püspök és jobbszélen Valentiny Géza prelátus.

Aachenben a Marschier kapuhoz ér
keztünk. Eleink itt nem egyszer átve
rekedték magukat a kapun, hogy a szen
télyhez jussanak. Másnap, június 25-e,
a magyar zarándokok napja. Ott szoron
gunk Varga Imre Szent István ,,koldus
király” kinézetű, avatásra váró szobrá
nál az aacheni dóm magyar kápolná
jának külső falánál. Antall József, ma
gyar hazánk miniszterelnöke leleplezi
az aacheni dóm harmadik Szent István
szobrát. Előbb németül szól, hogy a meg
jelent német egyházi és állami előkelő
ségek is értsék, majd magyarul rögtö
nöz: „Itt állunk az Aacheni Dóm előtt
és Szent Istvánra emlékezünk. Nekünk
magyaroknak ez az európai visszatérés
ben szimbolikus értékű. Nem szeretem,
ha azt mondják, hogy most térünk viszsza Európához. Mi soha nem feledkez
tünk meg Európáról. A szívünkben min
dig Európához tartoztunk. Nem rajtunk
múlott, ha évtizedeken keresztül távol

esztendeje ezeket hétévenként ugyanígy
láthatták a zarándokok. Délután meg
néztük Nagy Károly koporsóját és trón
ját; a Szent István, Szent László és Szent
Imre ereklyéket a kincstárban, majd a
város többi nevezetességeivel ismerked
tünk. Isten utáni nyomozásunk Aachen
ben nem ért véget. Egységes irányba mu
tató jeleket, utalásokat, indíciumokat
találtunk.
Kutatásunkat Kölnben folytattuk, a
Kölni dómban, amelynek szentségi ká
polnájában a sekrestye mellett, a Há
romkirályok koporsójának szomszédsá
gában június 26-án magyar szentmisén
kén zengtük: Isten hazánkért, Boldog
asszony anyánk, Isten áldd meg a ma
gyart! Ez a templom a földi és mennyei
Jeruzsálemre akarja irányítani a figyel
met. Ezt keressük? Az odavezető utat?
Vándorutunk még nem ért véget. A
zarándokok útja, nyomozása a célba
érésig tart. Délutánra Wormsba érkez-

reszténydemokrata Unió (CDU-CSU)
hirdet, és politikájában is sikerrel igyek
szik megvalósítani.
Melyek a magyar társadalom neural
gikus pontjai? — tette fel a szónoki
kérdést az előadó és a válaszadással
sem maradt adós. Szerinte: az iskolai
hitoktatás, az egyházi ingatlanok, az
egyházak finanszírozása és a szektákkal
kapcsolatban a lelkiismereti szabadság
problémája. Ez utóbbinál kitért a lelki
ismereti- és vallásszabadságról szóló
törvény módosítására tett javaslatra, amelyet — úgy tudja — a Püspöki Kar
sem támogat.
Előadása befejező részét Dornbach a
tekintélyelvűség és szabadság keresz
tény értelmezésének szentelte. Bár a sza
badságnak is megvannak a korlátái, el
sősorban korlátja a mások szabadsága,
— a keresztény értékrendben a szeretet,
a tolerancia, a szolidaritás és segítőkész
ség mellett a szabadság is fontos helyet
foglal el. „Szabadság és szolidaritás a
mi eszményünk, összhangban a bibliai
értékrenddel” — ezzel a gondolattal fe
jezte be előadását az SZDSZ-politikus.
A mindvégig feszült érdeklődéssel kí
sért előadás élénk vitát váltott ki a nagy
számú hallgatóság soraiban.
(B. J.)

Az egyházmegyei határok kiigazítása
révén létrejött kalocsa-kecskeméti főegy
házmegye társszékesegyházává avatták
Kecskeméten az „öregtemplom” néven
ismert nagytemplomot. Az avatással egytiink, ahol Luther V. Károly és a biro
dalmi gyűlés előtt vergődve kereste, ami
után azóta is nyomoz Isten zarándok
népe: a hamisítatlan és tiszta krisztusi
igazságot. Mi sem csupán azért tértünk
be ide, hogy megtekintsük Konrád her
ceg, a 955-ös Lech-mezei csata győztes
vezérének sírját, akit a történészek ál
tal cáfolt legenda szerint Lehel vezér
vágott fejbe kürtjével, hanem hogy őse
ink mintájára Istenhez közeledjünk, rá
találjunk. Őseink a Lech-mező után fel
ismerték: nincs más Isten a keresztények
Istenén kívül, Jézus az út, az igazság és
az élet.
A szent helyek felkeresése nyomozás
és az különös módon emlékeztet arra az
életfogytiglanig tartó vándorlásra, amelynek végén keresztény hitünk és re
ményünk szerint célba érés Istennél és
örök otthon vár ránk.
Cserháti Ferenc (München)

időben Dankó László érseket beiktatták
új tisztségébe. Az immár székesegyház
zá előlépett templom avatási szertartá
sán Angelo Acerbi apostoli nuncius ol
vasta fel a főegyházmegye határainak
módosításáról szóló pápai bullát. MK
*
Több mint kétezer zarándok vett részt
Ausztriából és Németországból a bosz
niai Medjugorje kegyhelyén egy nemzet
közi békefelvonuláson, amellyel szolida
ritásukat és a háború áldozataival való
együttérzésüket akarták kifejezni.
*
A Szentatya szombaton, június 26-án
lengyel, német és osztrák cigányok egy
csoportját fogadta az Auschwitzba de
portált cigányok elgázosítása kezdetének
50. évfordulója alkalmából. A cigányok
megköszönték, hogy a pápa levélben em
lékezett meg a cigányság „holocaust
járól.
II. János Pál pápa július elején kihall
gatáson fogadta a Keresztények és Zsi
dók Nemzetközi Tanácsának ifjúsági cso
portját, amely a zsidósággal folytatott va
tikáni bizottsággal együtt zarándoklatot
szervezett Jeruzsálembe. A pápa emlé
keztette a fiatalokat, hogy - mint mon
dotta - „Jeruzsálem a béke városa. Za
rándoklatotok sokat ígérő jele a hívők
együttműködésének, amelyet a világ oly
kétségbeesetten igényel. Bárcsak az efajta szolidaritás megnyilvánulásaival Is
ten legyőzné a múlt ellentéteit és a jelen
konfliktusait" — hangsúlyozta a katolikus
egyház feje. VR

ŐSZELŐ
Üdvözlégy, hús esőkkel ölelő,
idegzsongító, kedves őszelő.
Vized minden hasadt gyepet kitölt
habzsol s beszí az égett, szomjú föld.

A lángokat, miket a nyár hagyott,
záporaiddal eloltogatod.
Csókodtól meggyógyul a nyári seb —
a halálé sem lehet hűvösebb.

Aprily Lajos (1887-1967)

1993. szeptember.
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Nemzetközi mozgássérült
nyaraló tábor

GYERMEKEKNEK
Kedves Gyermekek!
Akárhogy is nézzük, bizony vége a
vakációnak és vele együtt a nyárnak is.
Remélem, hogy a szünidő számotokra a
pihenésnek, felüdülésnek, a ritkán adó
dó lehetőségek kihasználásának ideje
volt. Friss erővel máris nekifoghatsz az
új tanév feladatainak. Habár még gyer
mek vagy, de máris látnod kell, hogy
ennek a fele sem tréfa. Elvégre a tan
évek, az iskolai eredményeid nagyban
meghatározzák jövődet, sorsodat. Ko
molyan kell hát venned a tanulást. Tu
dom, hogy komolyan is veszed, olyanynyira, hogy igyekszel minden erődet
megmozgatni, és minden lehetőséget ki
használni, hogy jó eredményt érj el. Ta
nítóid, tanáraid nem fukarkodnak és
komoly próbák elé állítanak. Sokszor
úgy érzed, hogy az előtted tornyosuló
feladatokkal nem is tudsz egyedül meg
birkózni. Olyankor elkelne egy kis se
gítség. Néha abban bízol, hogy talán
testvéred segítségedre lesz, de hamaro
san be kell látnod, hogy az ő feje fölött
is összecsapnak a tennivalók és csak rit

kán van módja rá, hogy neked segítsen.
Máskor meg szüleid bölcsességében re
ménykedsz, de ők is legtöbbször nem
érnek rá, vagy értetlenül állnak felada
taid előtt, mondván: mi ezt olyan régen
tanultuk, vagy éppenséggel bevallják,
hogy ezt nem is tanulták. Ezekután a
nagyszüleid már nem is mered megkér
ni. Ki marad hát, aki segíthetne neked?
Talán csak nem kell magadra maradnod
ekkora feladattal?!
Megnyugtatlak, hogy nem. Mert Isten
alig várja, hogy segíthessen neked. Szin
te ég a tcnniakarástól, mikor látja, hogy
segítségre van szükséged. Csak kérned
kell, csak el kell fogadnod segítségét.
S Ö a rá jellemző bőkezűséggel felélesz
ti szorgalmadat, fokozza kitartásodat,
növeli érdeklődésedet, pótolja hiányzó
erődet. Érdemes hát vele szövetkezned.
S ha most, a vakáció végén esetleg egy
kicsit kedvetlen vagy, lelkesítsen az a
gondolat, hogy Istenben olyan segítő
társra találtál, aki veled és érted akar
dolgozni az egész tanévben.
János atya

FIATALOKNAK
Kedves Fiatalok !
Ez alkalommal csak egy sor az év
közi 23. vasárnap evangéliumából: „Ha
testvéred vétkezik ellened, menj és fi
gyelmeztesd őt négyszemközt.. .” (Mt
18,15—20)
Vétkezik ellened . . . Milyen sokféle
módon lehet másokat megbántani! Vá
doltak-e már igazságtalanul? Pletykál
tak már rólatok?
Hallottad már? — suttogja a mindent-tudó. Hibát, félrelépést, gyengesé
get fedez fel ott is, ahol talán semmi
rossz, megvetni való. Hallottad már!?
Ugye mások gondja, baja érdekes téma?
Én tudok ám valamit, amit te nem
tudsz! Igaz milyen érdekes, szórakozta
tó vagyok? Hallottad már!!?
Kedves Fiatalok !
Tudjuk, érezzük, az ilyen beszéd: fáj
dalom, sértődés forrása. Mindenki éle25 MILLIÓ BELSŐ MENEKÜLT

A Caritas Internationalis, a világ Karitász-szervezeteit összefogó csúcsszerv,
a bécsi ENSZ emberi jogi konferencián
szót emelt az ún. „belső menekültek”
érdekében, akik kénytelenek elhagyni
otthonukat, mert gazdasági, politikai
vagy etnikai nyomásnak vannak kitéve,
de az ország területén maradnak. Ezek
megsegítésére és emberi jogaik elisme
résére alig történik valami, mert ezt egyes államok belső ügyeikbe való be
avatkozásnak tekintik. A Caritas Internationalis szerint ezek száma 25 millió,
több, mint a politikai menekülteké. Ép
pen ezért különösnek tartja, hogy a kon
ferencia záródokumentumában ezeket
csak zárójelben említik, nyilván egyes
országok nyomására. SZER

tében vannak sötét szakaszok, amikor a
kudarc, a szégyenletes elkerülhetetlen.
S azt is tudjuk: ha ez kiderül, bíránk
azonnal akad, megszólnak az emberek,
s a szenzációéhség máris suttogja: Hal
lottad már? . . .
Keressük a megoldást. Hol a baj for
rása? Az ilyen magatartás elszigeteli a
bajbajutottat; elrejti fájdalmát — sen
ki sem tudhatja meg! — ,s a bűnöst is
megátalkodot’tságba kényszeríti, hiszen
hogyan, miért legyen valaki az elfogult
bírák előtt őszinte, nyílt?
Kegyetlen, igazságtalan, ha az embe
rek elsősorban csak másokról beszél
nek. Mások talán féltve őrzött titkait
kibeszélik, holott hallgatniuk kellene,
talán éppen azért, mert megígérték! Elő
ször tudja meg a nagyvilág, majd — ha
egyáltalán rákerül a sor — az is, aki
ről szó van! Hibás sorrend!!!
Jézus az evangéliumi részletben egy
egészen más sorrendet, megoldást kínál.
Együttérző, körültekintő, szeretetteljes
sorrendet. Először beszéljünk meg mi
— az érdekelt felek — négyszemközt
mindent, ami bánt. Ha nincs megoldás?
Még akkor sem kell feladni, a vészha
rangot meghúzni — kérjük egy bizal
mas harmadik segítségét. S ha már ez
sem segít: hallja s döntsön a közösség
vagy akár a nagyvilág!
Rosszat híresztcltck rólad? Megbán
tottak, vétkeztek ellened? A béke, a
nyugalom helyreállításának helyes sor
rendje az, amit Jézus javasol.
De így is kérdezhetném: Megszóltál,
megbántottál valakit? Mások hibáját,
gyengeségét, titkát kibeszélted? — Ugye
jó, hogy létezik ez a jézusi „sorrend”?
Pál atya

Olyan korban élünk, amikor az egész
séges, kisportolt emberi testet majd
hogynem vallásos kultusszal övezik. Hogy
ezt üzletileg is remekül ki lehet aknáz
ni, arra régen rájött a sportöltözéket,
tornaszereket gyártó ipar épp úgy, mint
az egészséges élelmezést, testápolást
saját produktumaik reklámozásával is
tenítő cégek. Az „ép testben ép lélek
közmondásnak ez persze csak az első
fele, az „ép lélek" ápolásáról, a lelket
mérgező befolyások távoltartásáról a
testkultusz apostolai rendszerint megfe
ledkeznek. Kortársaink testi fogyatéko
sokkal, mozgássérültekkel, a társada
lom fejlődésben visszamaradt tagjaival
nem sokat tudnak kezdeni. Még jó, ha
„csak" sajnálkoznak rajtuk: „Istenem,
milyen borzasztó" felkiáltással, de több
nyire elfordulnak, ha tolókocsis sérül
tekkel találkoznak: ez a látvány zavarja
őket. Ezért kerül az az emberi selejttermék a társadalom peremére. A mai
ember beállítottságát ebben a viszony
latban jellemzi egy kirívó eset, amely
ről néhány hónapja számolt be a né
met sajtó: Egy házaspár kártérítésért
perelte az utazási irodát, mert az általa
közvetített szállodában egy csoport fo
gyatékos fiatal is lakott és ez megaka
dályozta, hogy zavartalanul élvezhessék
nyári szabadságukat. A botrányos az
ügyben azonban nem is ez, hanem, hogy
a bíróság a házaspárnak adott igazat
és kártérítésre ítélte az utazási irodát.
Hála Istennek, vannak még akik más
ként éreznek, gondolkoznak és cselek
szenek. Példa rá a Máltai Lovagrend ál
tal immár tizedszer megrendezett nem
zetközi tábor mozgássérült fiatalok szá
mára, amelynek megszervezését ebben
az évben a Magyar Máltai Lovagok Szö
vetsége, ill. annak magyarországi dele
gációja vállalta.

A tábort, amelyen 12 európai ország
ból, köztük Erdélyből és Kárpátaljáról
mintegy 150 mozgásssérült fiatal és
ugyanannyi kísérő vett részt, Szolnok-

Tiszaligeten

tartották,

július 31-e

és

augusztus 7-e között. Kállay Kristóf, a

Magyar Máltai Lovagok Szövetségének

elnöke nyitotta meg a tábort, köszöntve
a köztársasági megbízottat, Farkas Lász

ló államtitkárt, Szolnok polgármesterét,
Várhegyi Attilát, a diplomáciai testület
megjelent tagjait, köztük gróf Alexander
Mensdorf-Pouilly-t, a Máltai Lovagrend
magyarországi nagykövetét. A megnyitó
ünnepséget szentmise követte, amelyet
Frank Miklós, máltai káplán, a Magyar
Püspöki Kar Karitász megbízottja együtt
mondott egy ír és egy francia káplán
társával, valamint Barotai József szolno
ki plébánossal.
A tábor programja különösen gazdag
és változatos volt: hajókirándulás a Ti
szán, látogatás egy tanyán, ahol a je
lenlevők lovasbemutatót csodálhattak
meg, autóbusz-út Kecskemétre, repülő
tér-látogatás és — a táborozás tetőpont
jaként városnézés Budapesten. A Má
tyás templomban Takács Nándor szé
kesfehérvári püspök, a Püspöki Kar Ka
ritász referense, az ország katolikus
szociális és karitatív intézményeinek ko
ordinátora mondott szentmisét. Az isten
tisztelet fényét, amelyen megjelent Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius is.
a Monteverdi kórus éneke emelte. A
tábor napirendjén reggelenkint szentmi
se, kulturális és szórakoztató programok,
vetélkedők, köztük horgász- és sportver
senyek, játékok szerepeltek és esténként
,,disco“ illetve tábortűz, amelyet a gö
rögkatolikus cserkészek rendeztek.
Nem lehet meghatottság nélkül viszszapillantani a tábor eseményeire, és
arra a természetes nyíltságra, a lelkes
jókedvre, a baráti összetartásra és
ugyanakkor mély vallásosságra, fegye
lemre és spontán hálára, amely a moz
gássérült fiatal résztvevőket jellemezte.
Bámulatraméltó volt a kisérők éjt-nappallá tévő és mégis mindig derűs ál
dozatkészsége és a szervezés, amely a
Máltai Lovagrend magyarországi delegá
tusának, Kállai Tamásnak és munkatár
sainak vállain nyugodott.
Biztos vagyok benne, hogy akinek
megadatott, hogy résztvegyen ezen a
táboron, onnan lelkileg gazdagodva és
jobb emberként távozott. Rá kellett éb
rednie, hogy Isten szeretetének számos
útja van: közülük biztosan az egyik, ha
emberek szeretetben megnyílnak egy
más iránt.
FRANK MIKLÓS

A nyílt levél drámát fed fel
A dráma több felvonásból áll.
/Íz első örvendetes: fiatal lány meg
kapja friss gyógyszerész diplomáját, és
másokkal együtt boldogan fogadja meg,
hogy embertársai egészségének és életé
nek szolgálatába áll.
A második felvonást is öröm jellem
zi a gyógyszertár pultja mögött. Fiatal
édesanyáknak magyarázzák, hogy ho
gyan adagolják a gyógyszereket kis
babájuknak. Nagy lelkiismeretességgel
dolgoznak, nehogy tévedjenek, hiszen
emberéletekről van szó.

De a harmadik felvonás már tragédiá
ba torkollik. Fogamzásgátló spirálokat
vagy tablettákat adnak ki, amelyekről
tudják, hogy a már megfogant élet ki
oltásának eszközei, megakadályozzák a
megtermékenyített petesejt élettani be
ágyazódását az anyaméh nyálkahártyá
jába.

Csak súlyosbítja lelkiismeretük ter
hét, hogy azok, akiknek kiadják, a leg
több esetben erről nem is tudnak. Ök
bizalommal fordultak annak a társa
dalomnak az orvosához, amelyben már
hivatalosan leszögezték az elvet: az
ember a fogantatásának pillanatától em

beri lény . .. joga van a fejlődéshez és
a megszületéshez.
A minden tiszteletet megérdemlő fia
tal ,,A Szíu”-ben megjelent nyílt levele
alá bátran és becsületesen a nevét is
aláírta.

írás közben mi lebegett a szeme előtti
Bizonyosan a nemrég letett fogadalom,
hogy embertársai egészségének és életé
nek szolgálatába áll, de lehet, hogy a
kinyilatkoztatás is, az Ószövetségi
Szentírás egyik legrégibb része, a Min
denhatónak a Tízparancsolatban kifeje
zett akarata. De egészen biztosan meg
szólalt lelke mélyén a megvesztegethe
tetlen hatalom, a lelkiismeret szava. Hi
szen Szent Pál hirdeti, hogy ez még
attól sem függ, hogy megtanítottak-e
valakit kellőképpen a sinai törvényho
zásra: „a törvény követelménye a szív
be van írva” — így tanít az apostol.
Talán felrémlett a levélíró előtt a mo
hácsi csatamezőn a jelenet, amikor II.
Lajos fejére tették a harci sisakot, és a
fiatal király elsápadt. Talán gondolt
arra, hogy demográfiai Mohácsban
elünk, annak is a kellős közepén. A
(Folytatás a következő oldalon.)
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Magyarországi változások
3. EGY TÖRTÉNELMI TANÁCSKOZÁS GYŐRBEN 50 ÉVVEL EZELŐTT

Napjaink magyar közélete érzékenyen
reagál az egyházak közéleti megnyilat
kozásaira. A társadalom jelentős része
idegenkedve fogadja, ha egyházi veze
tők igyekeznek irányt mutatni az erköl
csi-szellemi zűrzavarban, de nem kicsi
azok tábora sem, akik hiányolják a hatá
rozottabb állásfoglalásokat az ország
időszerű válságtüneteit illetően. Ez az
ellentmondó, kritikus kövélemény is ér
zékelteti, hogy a fordulat éve nemcsak
váratlanul érte az ország lakosságát, ha
nem 1989 olyan fordulat volt, amely csu
pán kezdete valaminek. A visszanyert
szabadság megmutatta az utat egy hoszszú folyamat előtt, amelyben csak lépésröl-lépésre haladva, a feladatokat és
döntéseket esetenkint mérlegelve lehet
értékálló, a valóságos közjót szolgáló dön
téseket hozni. Ezért méltányos azok tü
relmetlensége. akik a napi politikától tá
volálló, erkölcsi értékeket képviselő egy
házak vezetőitől eligazítást várnak a tár
sadalom és az ország alapvető kérdései
ben. Természetesen nem könnyű meg
felelni ennek a jogos kívánságnak. Tör
ténelmi látás és bátorság szükséges az
ilyen, értékálló és hosszú távon ható
útmutatáshoz.
A TÖRTÉNELMI KÖRÜLMÉNYEK

Pontosan félévszázada ugyancsak ha
sonló jelentőségű döntések elé került az
ország. A sztálingrádi csatavesztés után
nyilvánvalóvá vált, hogy a hitleri Német
ország elveszti a háborút és Magyaror
szág hónapokon belül szovjet megszál
lás alá kerül, annak minden minden elöslátható következményével. Tragédiák
ban nem szűkölködő nemzeti sorsunkra
jellemző, hogy éppen akkor fenyegette az
országot újabb összeomlás, amikor a
harmincas években elindult keresztény
Társadalmi és ifjúsági reform mozgalmak

egészen közel hozták egy demokratikus
és szociális népállam kialakulásának le
hetőségét. A népi írók szociális lelkiis
meretet ébresztő szellemi mélyszántása
párosult a katolikus egyház „Quadragesimo anno" kezdetű szociális körlevelé
nek hatásával. A radikális társadalmi és
gazdasági reformokat sürgető mozgal
mak egész sora, élén egy keresztény,
humanista elkötelezettségű fiatal értel
miséggel, állt készen a döntő fordulatra.
A háború folyamán mind több és több
egyházi vezetőben és világi hívőben ér
lelődött meg az a meggyőződés, hogy a
neo-barokk Horthy világnak alkonyodik
már. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ha az
egyházak meg akarják tartani szerepü
ket a vesztes háború után, akkor előbb
önmagukat kell megreformálni. El kell
vetniök a feudális kötöttségeket és se
gíteniük kell a korszerű szociális és de
mokratikus reformokat követelő társadal
mi és politikai erőket.
Ennek a felfogásnak katolikus élhar
cosai gyűltek össze 50 évvel ezelőtt, 1943
augusztus 26-án titkos megbeszélésre a
győri püspöki palotában. A báró Apor
Vilmos püspök elnöklete alatt folyó ér
tekezleten jelen voltak a katolikus tár
sadalmi mozgalmak nagy részét képvi
selő Katolikus Akció vezetői, valamint
a legnagyobb katolikus társadalmi szer
vezetek, mint például a több mint félmil
lió tagot számláló Katolikus Agrár Le
gényegyletek Országos Testületének, a
KALOT-nak, valamint az éppen virágzás
nak indult Egyházközségi Munkásszak
osztályoknak, az EMSZO-nak a képviselői.
Mind a 23 résztvevő egyetértett abban,
hogy Németország veresége csak rövid
idő kérdése, ami viszont Magyarország
ra nézve is történelmi fordulót jelent.
Ml TÖRTÉNT GYŐRBEN ?

nemzedékek egymásba fonódó láncot al
kotnak, és a lánc törvénye, hogy az
olyan erős csupán, mint a leggyengébb
láncszeme.
Az idő sürget. Nem közömbös, hogy
a naptár mit mutat, amikor leszakít
juk egy hét vagy egy hónap lapját. Az
anyaságra hivatottak fiatalsága elszáll,
: áthajlik életük folyása a meddő korka, visszahozhatatlanul.
Ebbe az életbe vágó ügyben lényeges
i társadalmi igazságosság felvetése is. A
nemzetgazdaság görnyedezik Magyar>rszágon és másutt is a nyugdíjterhek
úlya alatt. Az igazságosságnak megfe
lelő lenne, ha mindazok, akik a hivatá
sos foglalkozásuk munkája mellett a
gyermekek felnevelésének szellemi és
fizikai munkáját, valamint anyagi ter
hét vállalták, a nevelés éveinek megfe
lelő nyugellátásban részesülnének. A
nyomukba lépő nemzedék és a nagy
többletterhet vállaló szülők hatalmas
rétege olyan társadalmi erőt képvisel,
hogy azt a mindenkori törvényhozásnak
figyelembe kell vennie.
A nyílt levél szerzőjének egyéni prob
lémája áltlános nemzeti kérdésekre irá
nyította figyelmünket. Ámde az az elha
tározása, hogy tollat ragadott, mutatja
reménységét, hogy lehetséges a segítség
szorongó lelke számára. S ha sok ilyen
érzékeny lelkű fiatal lesz, akkor a ma
gyar géniusz, amely annyiszor megmu
tatkozott a magyar történelemben, az
Ür segítségével megtalálja a nyomasztó
helyzetből a kifelé vezető utat.

Nem véletlenül vezette Apor püspök a
konferenciát. Gyuláról magával hozott
közéleti tapasztalatai új, országos távla
tokat nyitottak meg előtte Győrben. Az
országnak ebben az északnyugati sarká
ban már elevenen éltek a katolikus tár
sadalmi reform mozgalmak. Szellemi
gyökereiket Giesswein Sándor, a tudós
győri kanonok, a keresztény szociális
eszmeiség nemzetközi tekintélyű apos
tola ültette el. Ezt a hagyományt folytatta
Közi Horváth József prelátus, Giessweinnek az országgyűlésben is utóda, a Kato
likus Akció országos titkára, az egyház
szociális tanításának és a munkáskérdé
sek országosan ismert hirdetője. Győr
ben és környékén a 40-es évek elejétől
bontakozott ki a KÁLÓT, az EMSZO, a
Katolikus Ifjúmunkások Országos Egye
sülete, a KIOE, amelynek Apor püspök
1942-től egyházi elnöke volt. Még éltek
a Giesswein alapította Győr és Vidéke
Keresztény Szociális Egyesület gyökerei
is E bontakozó mozgalmak életébe
vitt lendületet az 'új püspök. Jelentős
támogatással segítette életre az egyházafalusi, Széchenyi nevét viselő KÁLÓT
Népfőiskolát. Az egyházmegye földbirto
kának egy részét bérletek formájában
bocsátotta a zsellérek és kistermelők
rendelkezésére és emellett sürgette a
földreform mielőbbi végrehajtását. De
önálló és előrelátó egyházpolitikai kez
deményezései is jelezték, hogy Eszter
gomot is megelőzve, ismerte fel a rend
kívüli helyzetben szükséges lépéseket.
így nem véletlen, hogy nála gyűltek
össze 50 évvel ezelőtt azok a katolikus
egyházi és világi vezetők, akik egyetér
tettek abban, hogy a Katolikus Akció ke-
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(Folytatá a 6. oldalon.)

A NYÍLT LEVÉL DRÁMÁT FED FEL
(Folytatás az előző oldalról.)

... ékes kisasszonyság...
Szeptember 8-a jeles nap az egyház cs
népünk életében. A következő Balassa
strófára emlékeztető, a magyar rokokó
világát idéző énekünk így fogalmazza
meg a nap jelentőségét:
Ma született világra
Egy ékes kisasszonyság,
Kinek kebléből bimbózik
Fölséges nagy Uraság.
Fellegek és egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.

Az egyház Jézus anyjának, Máriának
születését ünnepli Kisasszony vagy Kisboldogasszony napján, ahogy népünk
nevezi ősidők óta ezt a napot. Ma is számontartják az ünnepet az ország kato
likus vidékein, klüönösen a Mária-kcgyhelyeken és mindenütt, ahol Máriát tisz
telik a templom védőszentjeként. „Kö
szönteni jöttünk ó Mária, Neked Hálát
adni Isten anyja”, — hangzik fel az
ének a kisasszonynapi búcsúsok ajkán
akár a győri kegykép előtt vagy Pálosszentkúton, Mátraverebélyen, Andocson,
Mariagyíidön, és annyi neves magyar
bú csú já róhel yen,
E jeles nap emléke visszanyúlik hon
foglaló őseink hitvilágába. A pogány is
tenasszony őszkezdő ünnepe alakult át
nálunk Kisboldogasszony ünnepévé. En
nek emlékét őrzi a „boldogasszony” el
nevezés, mert Máriának ez a jelzője
egyetlen más népnél sem található meg.
A Boldogasszony, a Magyarok Nagy
asszonya végig kísérte nemzetünket a
kereszténység felvételétől kezdve az új
pogányság legutóbbi, négy évtizeden át
tartó szervezett támadásán keresztül
napjainkig. Jeleként a Mária-kcgyhelyckrc induló zarándoklatok tartották
magukat legszilárdabban a vallásüldözés
idején. Máriának ajánlotta fel az orszá
got Szent István. Az ő nevével indultak
őseink a lázadó Koppány ellen. Nagy
Lajos királyunk építette Máriacell góti
kus templomát a törökökön aratott győ
zelme emlékére. Hozzá folyamodott
közbenjárásért Hunyadi János is a nán
dorfehérvári csata előtt és Máriát kiál
tottak a török ellen harcbamenő végvá
ri vitézek. Túlélt ez a mélyen gyökere
ző Mária tisztelet minden történelmi
megpróbáltatást.
A hívő magyarság gyengéd szeretetét
és töretlen bizalmát mi sem érzékelteti
jobban, mint azok a csodálatos jelzők,
amelyeket a Máriát dicsérő énekek, iro
dalmi hagyatékok őriztek meg százado
kon át. Pázmány Péter 1651-ből szár
mazó himnuszának bevezető sorai így
hangzanak (Babits Mihály fordításában):

Öh dicsőséges, óh ékességes, csillag
fényességes,
Világ úrnője, kegyes anya, édesI

Amadé László 1695-ben írta le a kö
vetkező Mária-énekét:
Nagy mentsége, reménysége
A kétségbeesteknek,
Dicsősége, fényessége,
Szép csillaga népednek.

Egy 1714-ből származó énekgyűjte
ményben található először lejegyezve
mindmáig legszebb és legkedveltebb Mária-énekünk:
Boldogasszony Anyánk,
Régi nagy pátrónánk ...

Ezzel szemben ritkán hangzik fel a
„Szúz Mária, mennynek gyöngyös ékes
sége, — Tiszta szeretetnek aranya, szép
sége” kezdetű népénekünk.
Ha folytatjuk a tallózást a Kiboldogasszony-napi búcsújárók énekeinek szö
vegében, egymást érik a népünk leikéből
fakadó, Máriát dicsérő szebbnél szebb

jelzők: „teljes piros rózsa, kinyílt rózsa,
életünk világa, hajnal nyílása, éj tiszta
holdja, nap mosolygása, vezércsillag, ke
gyes vigasztalónk, rózsagaly lombja, égi
szűz virág” és a jelzők hosszú sora után
ismételten visszatér a bizalom szava:
„Mária anyánk, hazánk reménye!” Lajtha László erdélyi gyűjtésében találjuk
a következő elragadóan szép sorokat:
Mária, Mária,
Gyászban is fényesség
Árva magyaroknak
Te vagy az ékesség.

Bálint Sándor, néprajztudósunk álla
pította meg, hogy a Kárpát-medence
középkori templomai jelentős részének
eredetileg Mária-titulusa lehetett, amely
hez a barokk időkben, az újra éledő Má
ria tisztelet korában a Kisasszonybúcsúnapot választották hozzá: 233 helység
nevet sorol fel.
Nem hiányoztak e naphoz fűződő
népi szokások sem. Egyes Balaton vidé
ki és göcsei falvakban például úgy tar
tották, hogy „Mária Isten áldott földje,
amelyből üdvösségünk virága és gyü
mölcse sarjadt”. Ezért a vetőmagot Kis
asszonynapra virradó éjszaka, illetőleg
hajnalban kitették a harmatra, hogy e
jeles napra az „Úristen szentelése” fogja
meg.
Mai világunk messze jár a természet
fölöttivel való együttélésnek ettől a szel
lemétől. Racionális szemléletébe már
nem férnek bele a hagyományok. Am
egyházi énekeink, a Mária-kegyhelyek
tisztelete, a meg nem szűnő zarándokla
tok, országunk ismételt felajánlásai a
Magyarok Nagyasszonyának jelzik,
hogy a magyar nép Mária tisztelete nem
veszett ki, a történelem viszontagságai
nak legutolsó viharán is átmentette.
Nem először a századok során. A XVII.
századbeli Turóci-féle énekeskönyv őriz
te meg a következő sorokat:
Hozzád futok bánatommal,
Boldogasszony édes:
Méltatatlanná lettem újra
Szent fiad nevéhez.
Le/kemet a bűn mardossa,
Nincs megpihenésem:
Bűnbánóknak édesanyja
Vezess át a vészen!

Túl jutottunk a legutolsón is.
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NEMZETI ZARÁNDOKLAT RÓMÁBA

A Magyar Püspöki Kar a Szentatya
magyarországi
látogatásának viszon
zásaként nemzeti zarándoklatot rendez
Rómába október 7 és 12 közt dr. Ke
resztes Szilárd hajdúdorogi püspök ve
zetésével. A zarándoklat két kimagas
ló eseménye a Magyarok Nagyasszonyá
nak ünnepe a Szent Péter Bazilikában
október 8-án, és a Wetter bíboros által
végzett szentmise a Santo Stefano Bavégzett szentmsie a Santo Stefano Rotondo templomban októben 12-én. A za
rándoklatot utazási irodák bonyolitják le.
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HELYESBÍTÉS. Legutóbbi számunk 9.
oldalán tévesen közöltük P. Szőke János
kanonok! kinevezését. Tempíl) József nagy
váradi püspök ugyanis Szőke atyát nem
„tiszteletbeli11 — ahogy írtuk — hanem
„székesegyházi kanonokká" nevezte ki a
hat irodalmi stallum egyikébe „mindazon
jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek
ezzel a kinevezéssel együtt járnak". Szőke
atya születésileg a nagyváradi egyházme
gye tagja — s amint a kinevezési okmány
ban olvasható — „több mint két évtizede
hivatásánál fogva segíti Szent László el
szegényedett örökségét, valamint nemzeti
ségre és vallásra való tekintet nélkül Ro
mánia egész népét". — A kinevezéshez
újólag szívből gratulálunk. (Szerk.)

1993. szeptember.

ÉLETÜNK

KÖNYVESPOLC
DR. SZÁNTÓ KONRAD OFM: AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS A KATOLIKUS EGY
HÁZ. Szent Maxlmilián Lap- és Könyv
kiadó, Miskolc 1993, 219 oldal.
/Íz ismert ferences egyháztörténész
már több népszerűsítő könyvben ismer
tette a magyar egyház történetének egyegy izgalmas fejezetét. („A kommuniz
musnak sem sikerült”, „A meggyilkolt
katolikus papok kálváriája”, stb.). Eb
be a sorozatba illik bele a könyv füg
gelékében jól dokumentált és névmuta
tóval ellátott jelen kötet is. A jelen ki
advány sokak úttörő munkájára tá
maszkodik, különösen Salacz Gábor és
Hetényi Varga Károly hasonló témájú
könyveire. A jelen munka azonban az
említett forrásmunkákhoz viszonyítva
a teljességre törekedve akar képet nyúj
tani az 56-os forradalom egyházi ese
ményeiről, beágyazva az egyházi sze
mélyek működését a forradalom politi
kai és katonai történetébe, megpróbálva
az események okait is feltárni. A püspö
kök egyházkormányzati tevékenységén
túl érdekli minden pap, szerzetes és
szerzetesnő tevékenysége is, aki vala
milyen formában résztvett a forrada
lomban, illetve belekerült az utána kö
vetkező megtorlás eseményeibe. A for
rások hiányossága és a levéltári anyag
hézagossága, ill. rendezetlensége, szá
mos szereplő elhalálozása azonban ha
tárt szabott a kutatásnak. így a szerző
minden igyekezete mellett sem tudta
minden egyes személy tevékenységének
egészét feltárni és a meghurcolásuk min
den következményét bemutatni. Figye
lemre méltó mégis, hogy 1956 egyházi
eseményeiről és a megtorlás tényeiről
itt kerül első alkalommal bemutatásra
sok olyan részlet, melyről eddig az or
szág közvéleményének nem volt tudo
mása. Időrendi sorrendben a forradalmi
események három fázisához csoportosul
nak: a tulajdonképpeni forradalom, an
nak fegyveres leverése és politikai foly
tatása, és végül a megtorlás, ill. a res
tauráció köré.

összesen 176 azoknak az egyházi
személyeknek a száma, akiket 1956 no
vemberétől 1957 végéig meghurcoltak.
Hozzá kell ehhez még számítani azt a
félszáz egyházmegyés és szerzetes pa
pot ill. papnövendéket, akik ebben az
időben menekültek Nyugatra, mert lél
niük kellett a megtorlástól, vagy mert
csak így vált lehetővé számukra a pap
ságra felkészítő tanulmányok elvégzése.
Szorosan összefüggenek az 56-os for
radalommal azonban azok az egyházi
perek is, amelyekben a konszolidálódó
Kádár rendszer a potenciális egyházi el
lenzéket igyekezett „kivonni a forga-

LAPSZÉLRE
„Mi az igazság?" cmímel közölte az Üj
Ember (jún. 20.) egyik olvasójának írását,
amely Bukovszky érsek, bukaresti nuncius
egy kérdésre adott válaszára vonatkozik.
Az érsek úr ugyanis lényegileg ezt nyilat
kozta: „Romániában — így olvasható a
lapban — az egyház gondoskodik arról,
hogy mindenki saját anyanyelvén hallgat
hasson misét, járulhasson a szentségekhez.
Istennek hála, mindez Romániában bizto
sított". (Helyes magyarsággal: biztosítva
van!) — Én magam nem is a Bukarestből
jött magvas kijelentésen csodálkozom, ha
nem az Üj Ember szerkesztőjének az ál
láspontján. íme: „Ami ... konkrétan Bukovsky érsek nyilatkozatát illeti: neki
mint bukaresti apostoli nunciusnak a Va
tikán és a román állam kapcsolatainak
ápolása a feladata. Ezt sosem szabad el
felejteni, amikor nyilatkozatát olvassuk".
—■ Tehát: ehhez tartsd magad, magyarom!
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lomból”, hogy az egész egyházat meg
félemlítve előkészítse a talajt a párt
központi szerve által már 1958 júliu
sában elhatározott „nemzeti egység” po
litikához, mely csakis az egyház lojá
lis magatartása mellett számíthatott si
kerre. Ennek a „nemzeti egység” poli
tikának voltak alamizsna osztó percei
azok a „kis lépések”, az egyház műkö
dési lehetőségének parányi nyitásai,
mellyel a rendszer az állandóan veszély-

ben forgó szavahihetőségét az egyház
zal szemben erősíteni próbálta. Az ese
mények részletes bemutatását célul tű
ző riport-könyvben továbbvezető elem
zést, ami az „egyházi krimit” történe
lemmé, az élet tanítómesterévé avatja
— ritkán találunk. E hiányosság, és a
tipográfiai kiállítás gyöngeségei ellené
re, a könyv kötelező olvasmánya le
hetne sok mai megriadt katolikusnak,
de figyelmébe lehet ajánlani az egyhá
zat állandóan tehetetlenséggel vádolóknak lS'

ANDRÁS IMRE SJ

Magyarországi változások
(Folytatás az 5. oldalról.)

rétében és azon kívül létrejött katolikus
társadalmi tömegmozgalmak, elsősorban
a KÁLÓT és az EMSZO hatalmas köz
életi erőt képviselnek, átmentésük lét
fontosságú nemzetpolitikai követelmény.
Ahhoz azonban, hogy az evangélium er
kölcsi elvei és a pápák szociális tanai
érvényre jussanak, koncentrált és hiteles
politikai akcióra lenne szükség, amire
a nagybirtokos katolikus arisztokrácia és
a hivatalos egyházi vezetés elmaradott
gazdasági és társadalmi érdekeit támo
gató Egyesült Keresztény Párt többé nem
alkalmas. Ebből a zsákutcából keresett
kiutat ez a győri tanácskozás.

Első lépésként a konferencia elhatá
rozta a katolikus szervezetek és moz
galmak egyesítését föderatív alapon és
megalapította a Katolikus Szociális Nép
mozgalmat. Lelki vezetését és pártfogá
sát maga a püspök vállalta, míg elnökéül
Kovrig Béla szociológust, Teleki Pál egy
kori tanácsadóját, a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem rektorát vá
lasztották meg. A mozgalom szellemi ve
zére és lelke Kerkai Jenő jezsuita páter,
a KÁLÓT egyik alapítója lett. A mozga
lom eszmei programjának kidolgozására
a győri konferencia résztvevői Kovrig
Bélát kérték meg. A három kötetes mun
ka bevezető részében Kovrig a francia
filozófus, Jacques Maritain theocentrikus
,,integrális humanizmus" eszméiből ki
indulva a magyar társadalom minden ré
tegét érintő, átfogó társadalompolitika
tervrajzát vázolta fel. Ez a ma is csak
sokszorosított formában létező, de válto
zatlanul jelentős három kötetes munka
már annakidején, az 1944 tavaszán be
következett német megszállás miatt sem
jelenhetett meg nyomtatásban.
A KORSZERŰ MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA SZÜLETÉSE

A győri találkozó résztvevői körében
azonban nem volt kétséges, hogy az egy
ház érdekeinek védelmére és a létreho
zott mozgalom társadalompolitikai prog
ramjának megvalósításához elengedhe
tetlenül szükséges egy új, dinamikus, ha
ladó szemléletű kereszténydemokrata
párt létrehozása. Ennek megszületését
sürgették, amikor a hazafias és náci
ellenes társadalmi erők és politikai pár
tok az illegalitásban megalakított Magyar
Frontba tömörültek, amelybe meghívták
a Katolikus Szociális Népmozgalmat is.
Később azonban, az ellenkormány alakí
tásának tervét latolgatva, csak pártok
képvseletét ismerték el a szervezetben.
Ennek közvetlen következményeként ala
kult meg 1944 őszén a Keresztény De
mokrata Néppárt, amelyet gróf Pálffy Jó
zsef, Apor püspök unokaöccse, a párt
kiszemelt elnöke képviselt a Magyar
Frontban. Ennek egy tanácskozásán a
püspök személyesen is részt vett, jelezve
nemcsak közéleti érdeklődését, hanem
az egész ország sorsa iránt érzett köz
életi felelősséget. A Vatikán is elsősor
ban rá gondolt, amikor az ország új esz-

tergomi érsekét és bíboros prímását ke
reste a magyar püspöki karban az idős
és beteg Serédi Jusztinián utódaként.

ÉLETMŰVE MA IS HAT
Az utókor Apor Vilmost, mint a püs
pökvár pincéjében védelmet kereső nők
vértanú oltalmazóját, a boldog emlékű
püspököt tiszteli. Életrajzírói ugyan rész
letesen ismertetik fentvázolt közéleti te
vékenységének és az üldözött zsidók vé
delmében tanúsított magatartásának je
lentősebb mozzanatait, de az idő elho
mályosította példás közéleti elkötelezett
ségét. Azt, hogy arisztokrata származá
sa ellenére, vagy éppen annak helyes ér
telmezése szerint az egyház tanítása ér
telmében vállalta a szegény nép és az
egész ország érdekeinek védelmét. Ilyen
irányú kezdeményezései, teljes feltárást
igénylő közéleti lépései példásan és hi
telesen mutatják, hol kezdődik és hol
végződik az egyház vezetőinek felelős
sége a ország sorsának, a társadalom
életének alakulása iránt.
Életművének részletes feltárását és ta
nulságainak ébrentartását életrajzíróin
kívül ma is végzi az Apor Vilmos Emlék
bizottság, a boldoggáavatási perét foly
tató egyházi bizottság és az Apor Vilmos
Népfőiskola, amely elsősorban a fiatal
nemzedék számára kínál lehetőséget a
közéleti tájékozódásra Apor Vilmos szel
lemében, — 50 évvel a katolikus társa
dalmi reformmogalmak történelmi jelen
tőségű győri konferenciája folytatása
ként.
KOVÁCS K. ZOLTÁN
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

NINCS MÉG DÖNTÉS
A LÁNYMINISTRÁNSOKRÓL
A vatikáni sajtóterem igazgatója, Navarro Valis nyilatkozatot tett közzé a női
ministránsokkal kapcsolatban. A kérdés
azért merült fel, mert a „Time" című
amerikai hetilap szerint a Vatikán pozi
tív választ adott volna ezirányban. Ezzel
szemben a Vatikán szóvivője azt nyilat
kozta, hogy tanulmányozzák ezt a lelki
pásztori jellegűnek minősített témát, de
eddig még nem született semmiféle dön
tés az ügyben. VR

JÓ HÍREK A KASTLI
EURÓPAI MAGYAR GIMNÁZIUMBÓL

D r. Dobos Krisztina ál
lamtitkár személyében április 26-án
magasrangú vendéget fogadhattunk gim
náziumunkban. Látogatása zárópontja
volt az ezt megelőző magyarországi ta
nárok hospitálásának iskolánkban, mely
a magyar-bajor kulturális közeledés je
gyében zajlott le. A magyarországi kol
légák betekintést nyerhettek mind a ba
jor oktatási szisztéma, mind pedig isko
lánk nevelési és tanítási színvonalába.
Hazatértük után mindnyájan a legna
gyobb elismeréssel írásban is nyilatkoz
tak Madl Ferenc Művelődési és Oktatási
miniszternek, akinek a testvére is Kastlban végezte gimnáziumi tanulmányait. A
Az államtitkári látogatás így a Ma-

Cserkészélet
„TÜSKEVÁR"
KISCSERKÉSZ TANYAZAS
A haragoszöld Waldviertel-i dombok kö
zött táboroztak július 4-től 17-ig a bécsi
kiscserkészek vezetőikkel együtt 48-an. Az
arrafelé szokásosnál még hűvösebb időjá
rás ellenére tartalmas és hangulatos tanyazas sikerült. (A tíz éven aluli kiscserkészek ugyanis házban tanyáznak, csak
a cserkészek szállhatnak sátor-táborba.)
Idén Fekete István: „Tüskevár" című re
gényét játszottuk el a tanyázás keretében,
de volt népdaléneklés, népi játékok, ter
mészetjárás-megfigyelés és sok más érde
kes tudnivaló, amit elsajátíthattak a gye
rekek.
Kirándultunk a vadregényes Isper-szoroshoz: gyönyörű és izgalmas volt. A hoszszú utat (24 km) szánté végig énekelve tet
ték meg a gyerekek. Sőt az aprócskák —
a 6 évesek —vállalkoztak a visszaútra is.
bár végtére örültek a hazaszállításnak.
Az eredményes munka lelkes, fiatal ve
zetőink érdeme, akik önzetlenül adják tu
dásukat és idejüket a nemes cél érdeké
ben: Isten, a haza, a magyarság és em
bertársaink iránti szeretetre és szolgálat
ra nevelni.
Anyagi támogatás nélkül azonban nem
lehetett volna a tábort megvalósítani. Ez
úton szeretném a gyerekek, és a magam ne
vében támogatóinknak, a Szent István Egy
letnek — mely Fenntartó Testületünk —
és a Központi Szövetségnek köszönetünket kifejem. Továbbá köszönet illeti Valentiny Géza prelátus urat, aki lehetővé
tette öt anyaországi és kisebbségi részvé
telét. Ugyancsak az ö segítsége révén tud
tuk megoldani a Kastl-i vezetőképző-tá
boron résztvevő 4 vezetöjelölt tábordiját.
Megérdemelték a bizalmat: derekasan ta
nultak, így 4 új vezetővel gazdagodtunk.
Nagylétszámú csapatunkban csak így lehet
színvonalas munkát végezni.

Szemerédi Ilona csapatparancsnok
VAG-EMLÉKTABOR A KIS-DUNÁN
A KMCSSZ európai vizicserkész-raja és
a Szlovák-Komárom-i Jókai Mór cserkész
csapat vízicserkészei a legendás hírű Vág-i
tutajút emlékére július közepén közös vizitúrán bejárták a Kis-Duna festői tájait.
Sajnos, a Vágón, melynek a ráépített erő
műrendszerek miatt csatorna jellege van.
a csónakázás tilos.

VEZETŐKÉPZŐ TÁBOROK KASTL-BAN
A KMCSSZ európai kerülete a tavaly
felavatott Kastl-i Hárshegy Cserkészpark
ban tartott VK-tábort az európai magyar
cserkészvezető utánpótlás biztosítására. A
2 hetes kemény munka után dr. Grynaeus
Péter, a vezetőképzés európai vezetője a
tábor 105 réstvevöje előtt 15 új segédtisz
tet és 30 őrsvezetőt avatott fel, hogy Gé
mes Istvánné — Réka — európai kerületi
parancsnok irányítása mellett elkezdjék
cserkészvezetői szolgálatukat.

Szemerédi Tibor

gyár Művelődési és Oktatási Miniszté
rium részéről az iskolánk iránt tanúsí
tott elismerés kifejezése volt. Külön di
cséretet kaptunk a magyar szokások
ápolásáért és magyarságunk tudatos
megőrzéséért Dr. Dobos Krisztina ígé
retet tett arra, hogy a magyar állam a
tőle telhető legnagyobb jóakarattal fog
ja iskolánkat támogatni.
Alig hogy elhagyta az államtitkárnő
gimnáziumunkat, máris újabb örömhír
érkezett, ezúttal a bajor kultuszminisz
tériumtól. Eszerint az európai modellt
legalább 2001-ig érvényben tartják, ami
azt jelenti, hogy eddig az időpontig min
den ötödikes gimnazistánk erre a mo
dellre iratkozik be iskolánkba. Azok az
érettségizőink pedig, akik az európai
modell keretében jártak ide, és érettségi
átlaguk jobb 1.50-nél, a ,Német nép ’
Alapítványának a támogatására számít
hatnak egyetemi tanulmányaik egész
időtartama alatt, s ez mintegy 1000.—
DM-et tesz ki havonta. Reméljük, hogy
ez még nagyobb motivációt fog jelen
teni érettségiző diákjaink számára.
Szalay András Igazgató

1993. szeptember.

AUSZTRIA
Becs: Gyémántmiscs jubileumot ünnepelt dr.
Gianone Egon prelátus úr július 18-án, va
sárnap, a 10.30 órakor kezdődő magyar szent
misén a Deutsch-Orden templomban.

Halottaink: Vígh Tibor, május 17-én hunyt
el. Gyászolja felesége és gyermeke, valamint
szülei és rokonsága. Temetése július 4-én a
bécsi Zentral - Friedhofban volt. Tóth Istvánná,
szül, ölbei Rozália, 90 éves korában, július
1-én hosszú szenvedés után elhunyt. 33 éve
hagyta el Magyarországot. Élt Norvégiában,
Ausztriában. Július 4-én temették Sopronkövesden. Gyászolják fia, István és rokonai.
Adj Uram örök nyugodalmat nekik!
Linz: Május 31-én Welsben kereszteltük
Szakács Rolandot, Sz. Artúr János és Oszváth
Emese fiát. Az erdélyi család az idegenben
is mindig hűségesen megőrizte ragaszkodá
sát az egyházhoz és Magyarországhoz.

FRANCIAORSZÁG
Lyon. A keresztség szentségében részesül
tek: Erős Márk, Le Thor-ban. Tichit Marion,
Gilles és Üjvári Éva leánya, Béziers-ben.
Felker Gwendoline, Isle-d‘Abeau-ban. Ramos
Ornella, Lyonban. Major Nelson, Lyon-ban.
Páncsics Rebecca, Bourgoin-Jallieu-ben. Sallay
Judit, Lyonban. Frigur Rudolf, Lyonban. Fel
ker Astrid, Bourgoin-Jallieu-ben. Csóka JeanFerenc, Lyonban; Csóka Pierre-László, Lyon
ban. Molnár Diana, Lyonban.

Bérmálkozás: Május 8-án Miklósházy Atti
la, a magyarok püspöke a szavojai Notre Da
nié de Myans kegyhelyen bérmált. A bérmászentségében részesültek: Rauk Alice;
Soós Zsuzsanna; Soós László; Tóth Pálma;
/.illay Judit; Tompos Marie-Claire; Deschamp
Heléne; Kövesdi Carine és Bencsik Antoine.
Szentségi házasságot kötöttek: Varró Richard
Trogno Bernadetté, Perpignan-ban. Gyomlai Péter és JoeUe Lécuyer, Vetraz-Monthoux■in. Újvári Sophie és Richard Fernandez,
St. Félix-de-Lodez-ban.

Az örök hazába költöztek: Tázlári József,
3 éves korában, Pegomas-on. Tóth József,
evesen, Lyonban. Zajácz László, 64 éves
korában,Feyz.in-ben. Vincze Pálné, szül. Szűcs
Mária, 68 évesen, Bourgoin-Jallieu-ben. Virágh
Gyula, 77 évesen, Bourgoin-Jallieu-ben. Zsombok EIoi, 1 napos korában, Lyonban. Tamási
István, 15 évesen autóbalesetben, BourgoinJallieu-ben. Tóth Lászlóné, szül. Angyal Ro
zália, 85 éves korában, Lyonban. Pavel Ár
pád, 86 éves korában, Carpentras-n. Nyugod
janak békében!

ÉLETÜNK

Köln: Halottainak: Dr. Csóka Ferencné, sz.
Hegel Éva Piroska, tragikus hirtelenséggel
június 12-én, életének 68. évében elhunyt.
Búcsúztatója a Köln West Friedhofban volt.
Sildóssy Pálné, szül. Kannovits Katalin, bonni
lakosú hívünk, hosszantartó betegsége után
életének 82. évében elhunyt. Búcsúztatója a
Bonn-Beuel-i temetőben volt.. Dr. Szilágyi
László, düsseldorfi hívünk (volt Szatmári la
kos), június 15-én, életének 58. évében tra
gikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése a Düs
seldorf Oberkassel-i temetőben volt. Adj Uram,
örök nyugodalmat nekik, itt maradt szeret
teiknek pedig a Te vigasztaló kegyelmedet.
Őrizzék meg -Őket szeretetiikben!
München: A keresztség szentségében ré
szesültek: Vida Sebastián, V. Gusztáv Imre
és V. Melinda Marietta fia; Fendt Róbert Ti
bor, F. Stefan Werner és Gáspár F. Ildikó
fia, július 7-én. Pataki Elisabeth Sabrina, .P.
Rozália kisleánya július 25-én.

A bérmálás szentségében részesültek: Bozó
Mária, Ballya Szilvia, Fias Olivér, Görög Bo
lond, Juhász-Vedres Anita, Kramli Szilvia,
Ruisz Dorottya, Szentiványi Eszter és Varjú
Ilona.
Szentségi házasságot kötöttek: Siegwardt
Johann és Lachner Brigitte, február 26-án.

Halálozás; Dr. Rumpf János, 72 éves ko
rában elhunyt. Temetése március 11-én volt.
Vértessy Terézia, 100 éves korában elhunyt.
Május 3-án búcsúztattuk. Adj nekik Urunk
örök nyugodalmat.

*
A Münchenben élő magyar katoliku
sok augusztus 22-én, vasárnap, a Damenstift templomban ünnepelték Szent
István király napját. /Íz ünnepi szent
misét dr. Kerekes Károly, a Ciszterci
Rend zirci kongregációjának prézes apátja mutatta be. A nagy magyar nem
zeti ünnepre — amely csaknem egybe
esik a Ciszterci Rend nagy szentjének,
Szent Bernátnak ünnepével — számos
egykori magyarországi rendi tanítvány
jött el Németországból és Ausztriából,
hogy egykori tanítórendjének apátjával
találkozzék. Emelte az ünnep bensősé
ges hangulatát, hogy az apát úrral
Bisztrai László aranymisés magyar lel
kész és két erdélyi magyar lelkipász
tor együtt misézett.

NÉMETORSZÁG
Aachen: A szentkeresztségben részesültek;
Szigeti István László és Szigeti Barbara Do
rottya, Sz. László és Reiners Franziska két
gyermeke az újonnan tatarozott Aacheni Ma
gyar kápolnában.

Stuttgart: Keresztelés: Cuoco Laura, C. Giuseppe és Hanák Aranka kisleányát május
30-án kereszteltük. A boldog szülőknek gra
tulálunk és kívánjuk, hogy gyermekük nö
vekedjen korban és bölcsességben Isten és az
emberek örömére.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Hírek — események

Mezőkövesden 21 ezer ember él, közü
lük 5800 idős, nyugdíjas. 70 °/o-uk egyedül
1. kiszolgáltatva a betegségnek, a magáramardottságnak. Rajtuk szeretnénk segí■ni egy olyan Szociális Otthon építésével,
hol a munkában megfáradt emberek bé
kés, nyugodt, szeretetteljes környezetben
élhetik életük hátralevő napjait. Ahol
megtapasztalhatják a személyes törődést,
ahol a betegekben a szenvedő Jézust látja
az. ápoló, s a beteg az ápolóban Isten le
hajtó szeretetét érezheti. A gondozott
meglévő lakását átadnánk fiatal házasok
nak, hogy ne kelljen albérletet fizetniük,
ugyanakkor az idős ember hazalátogathat
na volt otthonába, így nem szakadna el
gyökereitől. Itt nyernének végleges elhe
lyezést az értelmi fogyatékosok is.

Május 27-én temették Posadas Ocampo mexikói bíborost, Guadalajara érse
két, aki, mint ismeretes, május 24-én hat
más személlyel együtt, 67 éves korában,
kábítószerkereskedők fegyveres konflik
tusának áldozata lett. II. János Pál pá
pát a temetési szertartáson Edoardo Pironio bíboros, a Világiak Pápai Taná
csának elnöke képviselte. Felolvasta a
Szentatya levelét, amelyben mély rész
vétét nyilvánítja az egyházmegye hívei
nek és a mexikói népnek a veszteségért.
„A példamutató főpásztor tragikus ha
lála — írja a pápa — legyen sürgető
felhívás mindenki számára, hogy gyö
keresen kitépjék a rettenetes erőszakot,
amely már annyi fájdalmat és halált
okozott”. 17 R
*
A pápa a közelmúltban találkozott a
nemzetközi megbékélés tanulmányozá
sára alakult olasz központ tagjaival.
Hozzájuk intézett beszédében utalt egy
nemzetközi rend fokozatos kialakulásá
ra, amely az emberi jogok elismerésén
alapul. Ezzel kapcsolatban leszögezte:
az emberiség lelkiismerete, amelyet alá
támaszt a nemzetközi jog, azt kéri, te
gyék kötelezővé a nemzetközi humani
tárius beavatkozás jogát azokban az ese
tekben, amikor súlyos veszélyben forog
népek vagy egész etnikai csoportok élet
ben maradása. MK

Sajnos, sem az egyház, sem a Máltai
Szeretetszolgálat Mezőkövesdi Csoportja
nem rendelkezik olyan anyagi bázissal,
amely ezt a jelentős beruházást — 10
millió forint — fedezné. Egy idős házas
pár városunknak ajándékozta hatalmas in
gatlanát, gyümölcsösét, hogy haláluk után
ott Szociális Otthon épüljön a legszegé
nyebbek számára. Ezt a nemes feladatot
szeretnénk megvalósítani, s ehhez kérnénk
anyagi segítséget.

Működő Alapítványunk nyitott. „Gondos
kodás Alapítvány". Barikszámlaszáma: 650
010457. Képviselője: Halmi Józsefné, H-3400
pénzintézet: OTP Bank Rt. Mezőkövesd. Szám
Mezőkövesd, Kavicsos út 7. 11/2. Kezelőpénz
intézet: OTP Bank Rt. Mezőkövesd. Számla
száma: 279-98081.
Köszönettel: Balogh Simon prépost és
Halmai Józsefné, Magyar Máltai Szeretet
szolgálat, Mezőkövesd.
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PÜSPÖKI LÁTOGATÁS GENFBEN

MIKLÓSHÁZY PÜSPÖK MÜNCHENBEN

1993. május 23-án Miklósházy Attila
SJ. a külföldön élő magyar katolikusok
püspöke meglátogatta genfi híveit. A
Magyar Katolikus Misszió hagyományos
vendégszeretettel készülődött a nagy ese
ményre, melyet külsőségeiben is méltóan
akart megünnepelni. — „Ecce sacerdos
magnus” — énekelte a kedves vendég
tiszteletére a genfi magyar katolikusok
nemrégen alakult kórusa. A szentmisén,
melyet a püspök atyával együtt Mehrle
Tamás professzor svájci főlelkész, vala
mint Rába Lukács pálos atya, a francia
svájci Magyar Katolikus Misszió plébá
nosa celebrált, nem csak a Genfben, ha
nem Lausanne-ban és a környéken élő
hívek is szép számban vettek részt.
Prédikációjában a püspök atya hang
súlyozta: a püspök feladata a híveket
hitükben megerősíteni, elhozni hozzájuk
újra és újra az evangéliumot: Isten sze
retetét. A szentmise végén tolmácsolta a
Szentatya üzenetét, azt, hogy tud ró
lunk, számon tart bennünket, imádko
zik értünk, szeretettel gondol ránk szét
szórtságunkban is. Végül a jelenlévő hí
veket pápai áldással áldotta meg.
A szentmise után a Sainte Boniface
templom dísztermében gyűlt össze az
ünneplő közönség, hogy a genfi egyház
község, a lausanne-i hívek és a testvér
egyházak nevében köszöntsék magas
vendégünket. Főpásztorunk röviden vá
laszolt az ünneplő beszédekre, majd a
hívekkel együtt közös ebéden vett részt.
Ebéd után beszélgetett a genfi katolikus
egyházközség küldötteivel.
Köszönjük püspökatyánk lelkipász
tori látogatását, lélekben gazdagodtunk,
hitünkben erősödtünk általa.

Európai kőrútjának utolsó előtti ál
állomásaként dr. Miklósházy Attila SJ
a külföldön élő római katolikus magya
rok püspöke július 16-a és 18-a között
meglátogatta müncheni híveit.
16-án délután a bérmálásra készülő
íiatalokkal találkozott, este pedig a
KMÉM helyi csoportjának meghívását
elfogadva, „Egy szívvel, egy lélekkel”
címszó alatt tartott előadást, beszámo
lót. Szavaiból és a hozzászólásokból ki
tűnt, hogy személye kapcsolatot terem
tett köztünk és az otthoni egyház kö
zött, ugyanakkor az egység jele a vilá
gon szétszóródott hívei számára. Az est
egyben a püspök és hívei találkozója
is volt.
Vasárnap délelőtt főpapi szentmisét
celebrált és a bérmálás szentségét szol
gáltatta ki 9 fiatalnak. Szentbeszédében
rávilágított arra, hogy a keresztény élet
a mindenkori nehézségek ellenére az
egyéni erőfeszítés és a Szentlélek ke
gyelme által lesz széppé, értékessé.
Híveitől a „közeli”, jövő évi viszont
látás reményében búcsúzott.
Merka János

Czellár Judith

Hírek — események
A közelmúltban két római templom, a
Lateráni Bazilika és a San Giorgio in Velabro templom ellen elkövetett bomba
merénylet mérhetetlen károkat okozott:
a helyreállítási munkálatok éveket vesz
nek igénybe. Ennek ellenére a Lateráni
Bazilika újra megnyílt a látogatók szá
mára.

Számos nehézség áll egy szentföldi
pápai látogatás útjában. Izrael egy év
óta tárgyal a Vatikánnal kapcsolataik
normalizálásáról, eddig azonban nem
sikerült az akadályokat eltávolítani az
útból. Ezek közé tartozik Jeruzsálem
státusa és a palesztínai arab kereszté
nyek helyzete. Nagyon valószínű ezzel
szemben egy libanoni látogatás. A pápa
már 1989 nyarán kijelentette, hogy Beirutba akar utazni, hogy elősegítse a
béke helyreállítását. Most a Libanon
számára meghirdetett rendkívüli szinodus szolgáltathatna alkalmat rá, hogy
a Szentatya személyesen is kifejezhesse
a szolidaritását a 17 éves háborúskodás
sújtotta, 50 ü/o-ban keresztények által
lakott ország lakossága iránt.

ÉNEK
Az alkony oson már
Fák lombja alól.
A nyár hegedűjén
Ősz bánata szól.

Fák lombja alól
Táncolva az ősz jön
S a rőt koszorút
Megrázza a törzsön.
Táncolva az ősz jön
S mint felleg a hegyre,
Vállamra borulnak
Az ősz meg az este.
Az ősz meg az este.

Juhász Gyula (1883-1937)

BÉRMÁLÁS MÜNCHENBEN
A DAMENSTIFT TEMPLOMBAN
A papi asszisztencia (balról jobbra): Mer
ka János ifjúsági lelkész, dr. Cserháti Fe
renc plébános, Miklósházy Attila püspök
és Frank Miklós rádiószerkesztő, a Ma
gyar Püspöki Kar karitász megbizottja.
Az oltárnál Fejős Ottó főlelkész.

Nem a mennyiség, hanem a minőség
a szellemi erőnek sarkalaté, s esze
rint éppen nem azért forog veszély
ben létünk, mert kevesen vagyunk,
hanem, mert súlyunk oly parányi.

Széchenyi
MAGYARORSZÁGI INGATLANOK közve
títése, igények szerinti keresése. Fax (D) 089/
5 43 81 47.

VIDEOKAZETTÁK CSERÉLÉSE !
Amerikai - kanadai szisztémáról magyar rend
szerűre, vagy fordítva, 24 óra alatt. Küldje
videóját szeretteinek I
VIDEOFILM
a Szentatya magyarországi látogatásáról,
2 órás színes műsor, ára 23 $ portóval együtt.
KAPHATÓ
a történelmi Magyarország színes térképe, az
ország és a vármegyék címereivel, plasztikkal
védett kartonon, 22 x 32 nagyságban, portóval
20.— $ a következő címen:
MAGYAR NAPLÓ — VIDEÓ DEPT.
P. O. Box 822, Daytona Beach, FL 32115, USA.
Eiii=iii=iii=iii=iii=iíi=iii=iii=iii=iii=iiEiii=iii=iii=n;
MEGJELENT!

ÚJDONSÁG!

CSERHÁTI FERENC: HITÉBRESZTÖ

Kada Lajos érsek, bonni nuncius beve
zetőiével. Szent István Társulat kiadása,
Budapest 1993, l-lll kötet, összesen 936
oldal. Hitbeli önképzésre, a szentírásban
való elmélyülésre és lelkiolvasmányként
használható szentbeszédek a vasárnapi
szentmise olvasmányok alapján.
A színes borítóval ellátott l-lll kötet
ára 30.— DM. Münchenben kapható a mi
sék után a Damenstift-templom sekres
tyéiében. illetve a Maqvar Katolikus Miszszión (Oberföhrinqer Str. 40).
=iii=iii=iii=iii=iiiEiii=iii=iiiaiii=iii=iii=iii=iu=iiiEiii
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Apróhirdetések

APRÓHIRDETÉSEK

Benacka - Goldschmidt Mila, hites fordító,
fordításokat vállal: magyar-német, német
magyar, magyar-angol, angol-magyar, német
szlovák, szlovák-német nyelvre. Cím: Chalet
Lohalten 320 D, 3804 Habkern, Schweiz.
Budapesti 2 szoba-hallos, telefonos luxusla
kás márciustól novemberig kiadó. Jelige: „Újlipótváros".
4-kötetes magyar breviárium kapható. Meg
rendelhető: Ft. Hegyi György címén. Ára:
100.— DM + 10— DM portó; vagy 80.—
US S + 10.— 8 portó.
A Keleti-tengernél működő csárdámba ke
resek magyar szakácsot egész éves munkára.
Jelentkezéseket fényképpel és szakmai-önélet
rajzzal a kiadóba kérek. Jelige: „Szerénység".
Érettségizett, magyar, 49 éves asszony (je
lenleg házvezetésben dolgozik) állást keres
hosszabb időre, bentlakással idősebb úrnál,
vagy házaspárnál. Cím: Bárdos Katalin, Kem
ping utca 15, H-2016 Leányfalu.
Balatonnál, Révfülöp közelében 200 jj-öles
telken kétszintes kőépület eladó 3 millió fo
rintért. & 0036 1 155 60 38 (Budapest).
1 szobás appartement, 35 m2, kert 30 m2,
sutr. pince 11 m2, parkolóhely, áttelepülés
miatt sürgősen eladó Sigmaringenben. Tele
fon: (D) 07571/1 41 19.
Budapest, V. kerületben összkomfortos la
kás 120 m2, valamint Motel a Mátrában el
adó. Telefon: (D) 079 04 / 76 37 (8—16 óráig)
és 079 51 / 2 67 46 (17—20 óráig).
Kultúrált, vidám férfi, 36 éves, 175/80, meg
ismerkedne hasonló adottsággal rendelkező
hölggyel, akivel megosztaná az élet minden
örömét. Jelige: „Hozzád költözöm".

Budán, közel a Várhoz és a metróhoz, mo
dern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó. Te
lefon: 01 341 46 24 vagy 093 33 20 34 (Svájc).

ausztráliai
Ha magányos életébe már beleunt, van
világviszonylatban nagyra becsült ma
gyar nyelvű TÁRSKERESŐ szervezet,
mely bizalommal segítséget tud nyújtani
Önnek is. Információért levélben küld
jön: 5 US S, 10 DM, 4 £, 50 SK, 10 SFr.,
50 Ffr., vagy 80 ÖSch. Légipostái költ
ségekre az alábbi címre: „GLOBALCONTACT" „EG 2A 93“ P.O.B. 325, SUNSIIINE, VICTORIA 3020, AUSTRALIA.
Kérüjk a borítékra és a levélben címzé
sét nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan
írni.

Megjelent!

Csinosnak mondott magyar nő, 45 éves, 167/
57 kg., vöröshajú, zöldszemű, jelenleg Német
országban dolgozó, megismerkedne korban hoz
záillő, intelligens, káros szenvedélytől mentes
férfival. Lehetőleg fényképes leveleket „Tavaszi
találkozás" jeligére a kiadóba kérem.
MINDL EDITH, hites fordító, fordításokat
vállal. Schwarzenloher Str. 9, 90469 Nürnberg,
® (09 11) 48 17. 55.
Bpcst. XIV., 2 szobás kertes öröklakás, 64
m2, loggia és garázs, sürgősen eladó. Telefon:
1 60 60 50 29 (Franciaország)
„Kivert kutya gazdát keres". 38 éves aradi
fiatalember, dolgos és munkája is van, meg
ismerkedne házasság céljából 35—43 éves
hölggyel. Gyerek nem akadály. Jelige: „Há
lás leszek".
Hatvanas német-magyar állampolgárságú
hölgy, keresem azt a „vígözvegyet" 60—70
éves korig, aki szeretne velem egy szebb élet
színvonalat élvezni; 6 hónapot a balatoni há
zamban, 6-ot az Ö otthonában, de más lehe
tőség is érdekel. ® (D) 075 71 /1 4119.
NSZI<-ban, egyedül élő, jómegjelenésű, me
legszívű, 50 éves, középtermetű hölgy, ke
resi hasonló adottságokkal rendelkező, kor
ban hozzáillő férfi ismeretségét házasság vagy
együttélés céljából. Jelige: „Gyöngyvirág".
Jómegjelenésü házias, zenét és utazást ked
velő, 55 éves, Németországban élő, egyedül
álló diplomás hölgy szeretne megismerkedni
60 év körüli komoly, Németországban élő
magyar úrral. Fényképes válaszokat a kiadó
ba várok „Baráti szeretet" jeligére.
Német nagyvárosban élő, egyedül álló, fiistés szeszmentes, sportos megjelenésű, megbe
csült mérnök, 50/181/80, keresi egyedülálló,
nemdohányzó, németül beszélő, karcsú hölgy
ismeretségét házasság céljából, 41 éves korig.
Válaszlevelet „Műt und Wille" jeligére a ki
adóba kér.

ANNEMARIE SCHWARZ lütes tolmács és
fordító, magyar-német és német -magyar for
dítást és tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is.) 40477 Düsseldorf, Duisburger Str. 26.
Telefon: (0211) 4 98 12 88.

Megjelent I

BOGYAY TAMÁS:
Magyarország története távlatból
a Mérleg, Bécs-Budapest-München
kiadásában. 184 o., 4 térképpel, kar
tonkötésben. Kosáry Domokos, a
Magyar Tudományos Akadémia el
nöke előszavával. Ara 15.50 DM +
portó.
Megrendelhető a KUPA, Distelfinkweg21, D-81249 München címén.
Üzenetrögzítő/Fax: 0049 89 8 64 35 73.
MAGYAR VIDEÓK 30.— DM-től, ADAMFI,
Pf. 29, D-52001 Aachen, 31 Fax (0241) 17 33 55.

Két könyvújdonság!
Szamosi József:
VIRAGOSKÖNYVEM
— színes riportok a természetből —
64 oldal, 14 színes kis képpel
PASZIÁNSZ
— Csevegések, játékok, napló (1945-46) —
172 oldal, 13 képpel (5 színes).
Egy-egy könyv ára portóval 20.— DM
(bankjegyben).
Megrendelhető a szerző címén:
Elektrastr. 7 / b. 81925 München.

„ T É T É N Y “ Ungarische Spezialitaten
Kreitmayrstr. 26 - 80335 München
Telefon: (0 89) 1 29 63 93
Badacsonyi szürkebarát
7.50
Badacsonyi kéknyelű
7.10
Csopaki rizling
6.80
Debrői hárslevelű
6.80
Bogiári Chardonnay
7.50
Alföldi olaszrizling
6.20
Villányi burgundi
7.50
Soproni kékfrankos
6.80
Tihanyi kisburgundi
7.50
Cabernet Savignon
5,—
Alföldi kékfrankos rosé
6.20
Alföldi rosé
6.20
Tokaji szamorodni
12.50
Tokaji aszú 3 puttonos
14.50
Tokaji aszú 4 puttonos
16.50
Tokaji aszú 5 puttonos
19.50
Kecskeméti barackpálinka
29.—
Cseresznyepálinka
25.50
Vilmos körtepálinka
29.—
Császárkörte
21.50
Unikum
27.50
Szilvapálinka
22.50
Hungária brut
12.—
Grand Couvee
13.—
Tarhonya, kockatészta nagy
3.80
Paprika káposztával
5.—
Paprika káposztával
11.—
Májas-, véres hurka, disznósajt per kg 12.50
Tokaszalonna
15.—
Füstöltszalonna
10 —
Tepertő
10.—
Friss kolbász
16 —
Házi kolbász
23.—
•
üveg árut nem szállítunk 1
•

- VERSICHERUNGSMAKLER -

ÚJSZERŰ ÉLETBIZTOSÍTÁS AZ NSZK-BÁN!
Tökebiztosítás bizonyos súlyos betegségeknél.
Például: 35 éves férfi, lejárat 65 éves korban
biztosítási összeg 100.000 DM, díj 250 DM
kifizetés lejáratkor 210.000 DM.
Telefon: 089/55 36 12
Dipl.-lng. Sándor Magyar

pax: 089/ 59 74 88
80336 München

Schillerstr. 51

Biztosítási segítség
Minden biztosítási ügyben szívesen állok
kedves honfitársaim szolgálatára.
Információ magyarul !

Winterthur Biztosító Iroda
Oberdorfstrasse 9
CH-3053 Münchenbuchsee

Varga János

Telefon Gescháft
Telefon Privát
Fax

031 / 869 12 37
031/931 92 32
031 /869 3215

APOLLO
DEMENAGEMENTS
Szállítási vállalat
Szállítások belföldre és külföldre, ten
gerentúlra — légiszállítással is — köl
tözködés, bútorraktározás, külföldi
szállítmányoknál a vám elintézése,
összes nyugati és keleti államokba
oda és vissza szállítunk!
Magyaroknak árkedvezmény!
APOLLO DEMENAGEMENT
4 bis, route des Jeunnes
CH - 1211 Génévé 26
Telefon: 022/3 43 22 46.
FAX 022/3 42 24 75
Magyarul Is beszélünk!
Privát cím: Keresztes László
58, route Veyrier,
CH-1227 Carouge / Génévé
022/3 42 98 36 este (7 óra után).

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Magyar Katolikus Főlelkcszség
LandwehrstraBe 66 • 80336 München.
Telefon: (0 89) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47
Felelős Kiadó:
a Magyar Katolikus Főlelkészség
Főszerkesztő: I’. Szőke János.
Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.

Kedaktion und Herausgeber:
Ungarische Katholische Delegatur
LandwehrstraBe 66 • 80336 München.
Telefon: (0 89) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47
Chefreriaktcur: 1’. János Szőke.
Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.
Abonnement: DM 25.— pro Jahr und
nach Übersee mit Luftpost DM 40.—

Kiadóhivatalunknál kapható:
Lourdes-i zarándokkönyv (dr. Szabó Jó
zsef összeállítása)
7.— DM
Lourdes — Bernadett nyomdokain (kb.
140 színes képpel)
25.— DM
Lourdes (videokazetta magyarul, 50 per
ces, VHS, PÁL) leértékelve 30.— DM
Az irodalom világa. Irodalomelméleti
alapvetés, 100-nál több vérsillusztrációval, kb. 300 oldal, vászonkötésben.
10.— US $ 15.— DM
Patrona Hungáriáé, színes zománcjelvény
3.— DM
Szállításnál + portóköltséget számítunk.
Megrendelhető:
Ungarische Katholische Delegatur
ÉLETÜNK kiadóhivatala
Landwehrstr. 66, D-80336 München.
RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre és
németről amgyarra. 80336 München, GoethestraBe 32.

LOURDES-I KERESZTÜT
magyarul beszélő videokazetta
Ara: 30.— DM postaköltséggel.
Kapható: az ÉLETÜNK kiadóhivatalánál,
Landwehrstr. 66, 80336 München.
Vállalatunk új programja !
BUDAPESTI MAGÁNLAKÁSOK
BÉRBEADÁSA!
Nagy választékban rendelkezünk pesti
és budai lakásokkal és azokat
szombattól szombatig kiadjuk.
Legyen független budapesti tartózkodása
alatt ! Akár mint hazalátogató, akár
mint üzletember a legkényelmesebb és
a legolcsóbb lakásmegoldás !
Kérje részletes tájékoztatásunkat !

MflfiniSC 63303 Dreieich-Offenthal
"IUyllüJ Postfach 60 11 02
GMBH

* (060 74) 6 70 66
3
Fax: (060 74) 6 70 69

ÚJ POSTAI IRÁNYÍTÓSZÁMUNK
1993 július elsejétől:
D-80336 München.
MAGYAR SZENTMISÉK
BÉCSBEN minden vasár- és ünnepnap 10.30
órakor, a Német Lovagrend, Arpádházi Szent
Erzsébetről elnevezett templomban. Első kerü
let, Singerstr. 7. szám, (Deutsch-Ordenskirche).
A templom bejárati ajtaja a kapun belül jobb
ra.
Hegyi György lelkész
GRACBAN a hónap első vasárnapja kivéte
lével minden vasár- és ünnepnap tartunk szent
misét, 10 órakor a Szentháromság templom
ban, SchloBbergplatz (a Kastner öhler áruház
közelében), melyre a Grácban és Stájerország
ban élő és ide látogató magyarokat szeretettel
hívja és várja
P. Nyers János lelkész
PÁRIZSBAN minden vasárnap 11 órakor:
Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert
Tholas, 75010. Metró: République és Jacques
Bonsergent.
ZÜRICHBEN minden vasár- és ünnepnap
10,15 órakor, a Szent Antal templom alagsorá
ban, Minervastr. 60.
Vizauer Ferenc lelkész
MÜNCHENBEN minden vasár- és ünnep
nap 10.30 órakor a Damenstift-templomban.
Dr. Cserháti Ferenc plébános
ROSENIIEIMBEN minden hónap 2. és 4.
vasárnapján a Rossacker-kápolnában.
Fehér István s. lelkész
Münster-, Paderborn- és Osnabrück egyház
megyékben mindenütt havonta egyszer. Első
vasárnap: HAGENBEN 10,30 órakor a St. Jo
sef Hospital kápolnájában
MENDENBEN
15,30 órakor a Ileilige Kreuz templomban (Battenfeld). Második vasárnap: OSNABRÜCKben 11,00 órakor, Pernickel-Mühle, Mühlenstr.
Harmadik vasárnap: BIELEFELD, 15,30 óra
kor a St. Josef templomban, August-Bebel-Str.
9. Negyedik vasárnap: MÜNSTERBEN 11.00
órakor a Ferencesek templomában Hörsterplatz.
MARLBAN és ARNSBERGBIÍN külön meg
beszélés szerint. Missziónk telefonszáma: (0251)
32jS5JJl, Bagossy atya.

ÚJ CÍMÜNK!
Róni. Kát. Egyházi Szeretetszolgálat, H-1117
Budapest, Karinthy F. út 5, fsz. 3. Telefon:
0036 1 1666 429.

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik szét és ná
luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész, oda a kiadóhivatal küldi
az újságot.
1 példány ára: 2.50 DM.
Előfizetési ár egy évre DM 25.—
vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 40.—
Lapzárta minden hónap 15-én
Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el.
Postgiroamt München:
Konto-Nr. 6U6 50-803 - BLZ 700 100 80
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto
Erscheint limai im Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmblI
FcrchenbachstraBe 88 • 80995 München.

Beilagenhinweis: zu dieser Auflage Uegt
zeitweise ein RUNDSCHREIBEN bel.
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!
Befizetéseket és átutalásokat postacsekk
kontónkra kérünk! Kath. Ungarn-Seel
sorge München, — Sonderkonto:
Postgiroamt München,
Konto-Nr.: 606 50-80 3. BIZ 700 100 8 0.

HIRDESSEN AZ Él JETÜNKBEN I
Hirdetési díjak 1990. október 1-től:
Apró-, házassági-, általános hirdetés
ára soronként (kb. 40 betű)
DM C-—
Jelige portóval
DM 8.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk,
üzleti hirdetések soronként
DM 9-—
Nagybetűs (kétsoros) sor
DM 18.—
Keretben megkezdett 5 cm-ként DM 12-—
Kéthasábos hirdetés az ükazeg kétszerese
Egymásután háromszori hirdetés esetén
10 százalék kedvezmény.
Egymásután hatszor! hirdetés esetén
20 százalék kedvezmény.
Kgy évt hirdetés esetén *
/28
s
kedvezmény.

Hirdetések határideje minden hónap 15-e.
beflsetvet

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség véleményé
nek. — Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza.

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK
FIGYELMÉBE I
Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél:
Joseph DANI, Deer Valley, P.O.Box 43126,
Calgary, Álla T 2 J 7 A 7, Canada.
A címére küldött csekken feltüntetendő:
„ÉLETŰN K“. Kérjük szíveskedjenek a
fenti címre, ne Münchenbe kőiden! a
csekket. Itt egyenkénti beváltásnál a 40.—
DM-böl 8.— DM-et levonnak a bankban.
Előfizetési díj egy évre 17.— US ? + 13-—
US $ portó. A lapot továbbra is Münchenből
postázzuk.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
Olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat I
JOSEF UDVARHELYI <3
*
(0 911) 35 79 21
Virchovstr. 45. 90409 Nürnberg.
DIÖSZEGHY TIBOR, -hites tolmács és for
dító, magyar-német és német-magyar, vala
mint fordítói szolgálat hitelesítéssel minden
más nyelvterületen. Németországban felvilá
gosítás hétköznapi problémák esetén. D-41462
Neuss, Daimlerstr. 249,
(02131) 54 1317.
A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELÉL I

® HIRDETŐINK FIGYELMÉBE ! •
Hirdetéseket csak a hirdetési díj
befizetése után tudunk közölni I

|
I

CÍMVÁLTOZÁS:
Magyar Caritász Központ, Bartók Béla
út 30, H-1111 Budapest. 3
* 1650 979. Fax:
1650 979. Postacím: Pf. 239, H-1517 Buda
pest

