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Legyünk a nyitott kapuk egyháza!
A PAX ROMANA TIHANYI KONGRESSZUSÁN ELMONDOTT HOMÍLIA

János evangéliumában olvassuk: a Fel
támadott „ismét megjelent tanítványai
nak, ezúttal a Tibériás tavánál". És kö
vetkezik a fölsorolás: kik voltak jelen, 
összesen heten. De hát miért csak he
ten? Hol van a többi? Tudjuk, Júdást már 
nem kereshetjük köztük. De hol van pél
dául Máté és a többiek?

Jézus feltámadása után kezdi újra ösz- 
szegyüjteni a köré csoportosult kis kö
zösséget. Türelmet, fáradságot igénylő 
munka volt. Újra lelket kellett öntenie 
tanítványaiba. Gondoljunk csak a csüg
gedt, reményvesztett két Emmauszba 
igyekvő férfira. Jézus ,a türelmes újrakez
dést választotta. Az újra összegyülöket 
szeretettel oktatja, kételyeiket eloszlat
ja, hitüket erősíti, — a távolmaradókra 
pedig vár, türelmesen vár.

Jézusnak akkor is, azóta is „nagy mű
ve", hogy kitartóan közösségbe hív, kö
zösséggé forrasztja a benne hívőket. Ez
ért fogadja elnézően nagy szeretettel a 
kétkedő Tamást és a még mindig késle
kedőket. Tudta ő akkor és tudja, ismeri 
ma is, hogy mi lakik az emberben- Meg
értőén elviseli, hogy milyen gyengék va
gyunk.

Jézus ma is, itt i s, >a mi magyar 
egyházunkban is közösséget kíván maga 
köré gyűjteni. Ö, aki ismeri az emberszív 
rejtelmeit és félelmeit, tudja jól, hogy az

Erdély új érseke
II. János Pál pápa április 8-án Bálint 

Lajos gyulafehérvári érsek utódává, te
hát Erdélynek sorrendben második érse
kévé Jakiibinyi Györgyöt nevezte ki. 
Mint annak idején hírül adtuk: Bálint 
Lajos november végén megromlott egész
ségi állapota miatt nyugalomba vonult 
s az egyházmegye kormányzását segéd
püspöke, Jakubinyi György vette át.

Az új érsek 1946-ban született Mára- 
marosszigelcn. 1969-ben szentelték pap
pá. Négy évig Rómában tanult. 1974-től 
kezdve húsz évig a gyulafehérvári Hit
tudományi Főiskolán keleti nyelveket és 
szentírástudományt tanított. 1990 tava
szán lett az akkor kinevezett Bálint La
jos segédpüspöke. Az utóbbi hónapok
ban már ő vezette kormányzóként az 
érsekséget.

Ismeretes, hogy az erdélyi katolikus 
papság és hívek következetes magatar
tása és ismételt kérése eredményeként 
emelte a pápa Gyulafehérvárt érseki 
rangra. Sajnos az erdélyi magyar püspö
kök határozott kemény fellépése és a 
hívek egyöntetű kívánsága ellenére sem 
lett Gyulafehérvár metropolita szék
hellyé. így a szatmárnémeti és nagyvá
radi püspökség továbbra is Bukaresthez 
tartozik ,csupán a temesvári püspökség 
került közvetlenül a Szentszék alá.

Jakubinyi György érseki beiktatásara 
április 21-én délelőtt a gyulafehérvári 
székesegyházban került sor. MK 

ő nevében, az ö erejében összegyűlő és 
összetartó közösségben erő rejlik.

És mi? Talán még mindig félünk? Ta
lán félelemmel tölt el Krisztus szava: 
„Úgy küldeiek titeket, mint bárányokat 
a farkasok közé". De ne gondoljunk 
csakis „ragadozó", csakis „vérszomjas 
farkasokra". Vannak más asszociációink 
is. Beszélünk „farkas-étvágyról", „farkas
éhségről". Vajon gondolunk-e rá, hogy a 
környezetünkben élők farkas-étvággyal, 
kiéhezetten várják az éltető táplálékot, 
az evangéliumot? Ne feledjük Amosz pró
féta jövendölését: „Jönnek majd a na
pok. amikor éhséget bocsátók a földre, 
de nem a kenyérre; szomjúságot, de nem 
a vízre, hanem az Úr szavának hallgatá
sára". Gondolunk-e rá, hogy hányán és 
hányán farkas-étvággyal várják környe
zetünkben, épp tőlünk várják, hogy ezt 
az éhséget csillapítsuk.

Swimmy kis halacska. — történetéről 
Leó Lionni képeskönyve ad hírt. Társai
val úszkál a tengerben, mígnem egy ra
gadozó hal elnyeli azokat. Ö megmene
kül, mert ügyesebb, fürgébb a többinél. 
Keresgélése után hozzá hasonló kis ha
lakra, társakra talál. Azok sokan vannak, 
de félnek, elrejtőznek, nehogy a nagy ha
lak elpusztítsák őket. Swimmy bíztatá
sára sem hajlandók a szabad tengerre 
kiúszni. De Swimmynknek mentő ötlete 
támad: való igaz, a magányos kis hala
kat a nagyok elnyelik, fogjanak azonban 
össze. Tömörüljenek egymás mellé, hogy 
messziről nagy halnak tűnjenek. S való
ban, a sok kis hal egymás mellé simul, 
egymást védve kezd úszni a tengerben. 
Swimmy a vizsgáló, figyelő szem szere
pét vállalja. A sok kis hal pedig egyre 
magabiztosabb. Egyre messzebb tájra ke
rülnek, ismeretlen világot fedeznek fel. 
Példájukat azután itt is, ott is, a millió
nyi kis hal követi.

A mese önmagáért beszél. Alkalmazva 
a tanulságot: az a kisebb-nagyobb közös
ség, melynek — ha szabad így monda
nom — összetartója, vezetője Jézus, élet
képes volt és lesz a jövőben is. A közö
nyös, netán ellenséges közegben is. És: 
az ilyen, a Jézus nevében összegyűlő és 
együttmaradó sok-sok közösségnek kül
detése van. Emlékeztetniük, figyelmez
tetniük kell a még távolállókat, a magá
nyos utasokat, netán eltávolodottakat: 
Jézus ma is hív, ma is össze akarja gyűj
teni, közösségbe akarja tömöríteni tanít
ványait - és ma is türelmesen vár.

Ma, a szabadság lassan ébredő, kibon
takozó órájában a Jézustól reánk bízott 
feladat, a meghívás, a bátorítás, az ösz- 
szegyűjtés tőlünk kíván sok megértést, 
türelmet, — és főleg sok-sok szeretetet. 
Kitartóan hívnunk és várnunk kell a még 
félénkeket, a kétkedőket és azokat is - 
ahogyan Lukácsnál olvassuk —, akik „az 
élet gondjai, gazdagsága, élvezete miatt" 
távol állnak. Várnunk kell, kitárt szívvel 
és kapuval a ma még; hátatfordítókat, 

netán Jézusnak és egyházának ellensé
geit is.

Húsvéti örömünk — hazánkban — év- 
ről-évre nagyobb flehet, örülünk, mert 
látjuk, megtapasztaljuk, hogy egyre töb
ben sorakoznak fel Jézus mellé. Ma ta
lán még úgy, hogy a maguk sajátos út
ját járva, az intézmény kereteit még alig- 
alig elviselve, de Jézushoz vonzódva, a 
belé vetett hitben erősödve vallják meg, 
hogy „hisznek a megváltó Krisztusban, 
a Feltámadottban". Jézus hívását meg
hallva ezer úton-módon lehet felé köze
ledni s jól tudjuk, hogy az általa elkül
dött Szentlélek működésének semmiféle 
jogi keret nem szabhat korlátokat, ha
tárokat.

Gondoljunk kissé bele: ha ott, akkor, 
a Tibériás tavánál az újra összegyűlt hét 
tanítvány gyanakodva gondolt volna a 
még távolmaradókra, a Jézust még bi
zonytalankodva a maguk útján keresőkre, 
- ha netán a „majd számon kérjük őket" 
gondolat élt volna szívükben, - vajon Jé
zus megjelent volna-e köztük?

Magyar katolikus egyházunk új lehe
tőségek adta, új feladatokat követelő új
rakezdés fázisában áll és él. Az új fel
adatok — mindenek előtt a II. Vatikáni 
zsinat által és a II. János Pál pápa láto
gatásakor számunkra kijelölt út nemcsak 
vonzó, hanem egyszersmind új, hogy így 
mondjam, még be nem járatott módsze
reket, felméréseket, lelkipásztori tervet, 
újszerű feladatokat igényel.

Kövessük a kis Svimmy példáját: hív
juk a többieket, hívjunk egyre többet, 
hogy együtt, egyre nagyobb biztonsággal 
járjuk az utat. Nem a mi utunkat, hanem 
a számunkra kijelöltet. Azt, melyen, — 
ha szerény eredményekkel is, de jó lelki
ismerettel igyekeztünk eddig is járni és 
amelyen tovább kell lépnünk, örüljünk 
minden csatlakozónak, betérőnek, meg- 
térőnek, érdeklődőnek. Várjunk türelme
sen a még bizonytalankodókra. A nyitott 
kapuk egyházává kell lennünk. Amit nyúj
tani tudunk, amit át kell adnunk, az nem 
a sajátunk, azt Krisztus Jézus bízta ránk, 
az a meghívás, a szeretet evangéliuma.

Sorainkat rendező, újrarendező kor
szakban élünk. Éppen ezért tegyük fel ön
magunknak a kérdést: vajon még min
dig a „feltámadás előtti" emberek va
gyunk-e? Azaz félénkek, kevés kezdemé
nyező erővel rendelkezők, a zsinati meg
újulástól idegenkedök, netán félők? Va
jon hiszünk-e a Feltámadottnak és a min
dent megújítani képes Léleknek erejé
ben? Vajon kamatoztatjuk-e kapott ta
lentumainkat, vagy még mindig félve rej
tegetjük? Ha így lenne, hogyan állunk 
majd az evangélium ítélöszéke elé?

Valljuk be — a vallomást magamnál 
kezdem —, gyarlók voltunk, sokat mu
lasztottunk. Mindezt szégyelljük, - de 
hát a feltámadás előtt az apostolok is, 
élükön a Krisztust meg is tagadó Pé
terrel — ezt tették. Ök azonban alázattal, 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Vasárnapi 
gondolatok

AZ ÉVKÖZI 12. VASÁRNAPRA 
(június 19.)

Jézus fölkelt, ráparancsolt a szélre és 
ezt mondta a tengernek: „Halgass el, 
nyugodj meg!” A szél elállt és nagy csen
desség lett. (Mk 4,39)

Halál félelmükben felkeltik az aposto
lok. Jézust, ö pedig, mintha valami min
dennapit tenne, „szól” a szélnek és a ten
gernek, csöndesedjenek le. Más szóval 
úgy mondhatnánk: Isten munkája, högy 
megvédjen minket életveszélyes viharok
ban. Akkor is, ha nem mindig művel 
látható csodát. — De mindig megment.

Felmerülhet a kérdés, miért nem csen
desíti le Jézus a háborúk viharait? A 
gyűlöletnek, az erőszaknak, a terrornak 
van egy sajátossága: gyűlölet gyűlöletet 
szül, erőszak erőszakot s mindezt fokoz
za, amíg ki nem tör és országos mérete
ket nem ölt. Kitörés után tombol, amíg 
van ereje . .. Ilyen kiteljesedésnél Isten 
nem tud segítem. Csak akkor, ha az 
egyik fél nem alkalmaz erőszakot...

Ha Isten „szól”, nagy csendesség lesz. 
Szavának ellentmondani nem lehet...

Ez a csendesség azonban nem üresség, 
nem valaminek a hiánya. Telve van — 
érezhető — erővel. ..

AZ ÉVKÖZI 13. VASÁRNAPRA 
(június 26.)

Jézus megfogta a (röviddel előbb meg
halt) kislány kezét és azt mondta: „Tali- 
ta kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, 
mondom neked, kelj föl”. A kislány a- 
zonnal fölkelt és járni kezdett. (Mk 
5,41)

Jézus ezzel a cselekedetével megmu
tatja, hogy akinek megfogja a kezét, az 
életre kel. Új életre . . .

Mi általában félünk attól és el akar
juk kerülni, hogy Jézus megfogja ke
zünket. Talán félünk az új élettől — 
Vele? . . .

Az evangélista betűzte a szövegbe a 
„mondom neked” erősítő szavakat. Jé
zus mindig újra „mond nekem” is vala
mit. Kérdés, „felkelek-e” szavára?

AZ ÉVKÖZI 14. VASÁRNAPRA 
(július 3.)

„Honnan vette mindezt?” — kérdez
ték (a názáretiek). Ki adott neki ekkora 
bölcsességet? Hogyan történnek ilyen 
csodák általa? Nem az ács ez, Mária fia? 
(Mk 6,26—27a)

Feltételezzük, hogy rangsorharc köz
tünk, emberek között, nem fordul elő. 
Csak a falkában élő állatoknál. De még 
mennyire! Ha, feljebb kerül valaki a 
megbecsülés ranglétráján, azért meg kell 
dolgoznia. Nem ritkán harcolnia kell. . .

Másik jellemzője csoportos együttélé
sünknek: a csoport tagjainak bizonyos

(Folytatás a 2. oldalon.)
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PROF. DR. MEHRI.E TAMÁS CP.:

Szükség volt-e az új katekizmusra?
Első cikkünkben már említettük, hogy 

egyesek az egyetemes, tehát az egész vi
lágra szóló katekizmus szükségességét ta
gadják. Oly kérdésekre válaszol — 
mondják —, melyeket senki sem vetett 
fel; a zsinat nem rendelte el az új egye
temes katekizmus szerkesztését; az új 
katekizmus úgysem az egyetemes egy
ház hitét, hanem a római hivatalok hi
tét tartalmazza; a zsinati dokumentu
mok úgy is összefoglalják az egyház je
lenlegi hitét és erkölcstanát, miért kellett 
30 évvel a zsinat befejezése után ismét 
egy ilyen kompendiumot írni? Ezek és 
hasonló ellenvetések hangzanak el.

Azt csakugyan cl kell ismernünk, hogy 
az 1566-ban megjelent Római Katekiz
mussal ellentétben, — melynek a szer
kesztését maga a Tridenti zsinat rendel
te el, — a II. Vatikáni zsinaton egy 
újabb egyetemes katekizmus összeállí
tására vonatkozó rendeletet nem hoz
tak. Gsak az 1985-i római püspöki szi- 
nóduson hangzott el a kívánság, hogy 
az Egyháznak új katekizmusra lenne 
szüksége. II. János Pál pápa e tervet a- 
zonnal felkarolta és végrehajtatta. Míg 
azonban a Római katekizmust annak 
idején tomista teológusok csak egy cso
portja szerkesztette meg, addig az új ka
tekizmust egy püspöki komisszió állí
totta össze Ratzinger bíboros elnökleté
vel. A szöveget az egész világ püspökei
nek felterjesztették, s a püspököknek 
csak 10%-a nem fogadta el a szöveget; 
a többiek elfogadták és kereken 24 ezer 
javaslatot tettek. A katekizmust hat éves 
munka után, miután a püspöki javasla
tokat is figyelembe vették, a pápa jóvá
hagyásával 1992 október 11-én tették 
közzé. Igazán nem mondható, hogy ez a 
katekizmus nem az egész egyház tanát 
tartalmazná, vagy hogy csak római hi-

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról.)

határokon belül egyöntetűnek kell len
nie — és maradnia. Jaj annak, aki ki 
akar emelkedni, csoporton (városon) be
lül: mindenki ferde szemmel nézi és „fer
de szájjal” beszél róla . . .

Jézusban — hit hiányában — képte
lenek voltak mást látni, mint az ács fiát. 
Érthetetlen rövidlátás, ami a mai napig 
is —, a legkiválóbb szemüvegek ellenére 
— gyakori jelenség . . .

AZ ÉVKÖZI 15. VASÁRNAPRA 
(július 10.)

A tizenkettő elment és hirdették min
denkinek, hogy térjenek még. Sok ördö
göt kiűztek és olajjal megkenve sok be
teget meggyógyítottak. (Mk 6,12—13)

Biztos furcsán érezték magukat az 
apostolok, amikor elindultak hittérítő, 
bűnbánat-indító útjukra — életükben 
először. Látták ugyan, hogyan csinálja 
Jézus, de más látni valamit, mint fele
lősséggel és rizikóval, — a Mester nél
kül tevékenykedni. Jézusba vetett hitük 
és szilárd bizodalmuk átsegítette őket a 
nehézségeken, kételyeken . . .

Korunkban mosolyognak az ördögtől 
való megszállottság tényén, mint régmúlt 
meséken. Felvilágosult értelmünknek 
nem jut eszébe: körül kell nézni a há
borúk színhelyén, mennyi gyűlölettől, 
fanatizmustól, gonoszságtól megszállott 
ember gyilkol, kínoz, rabol, űz el embe
reket és tesz nincstelen földönfutóvá na
ponta. Még, hogy nincs ördög és meg
szállottság . . . ! 

vatalnokok elhamarkodottan szerkesz
tették volna.

Természetesen a kérdés feltehető, hogy 
miért tartotta az 1985-i püspöki szinó- 
dus a katekizmus kiadását szükségesnek? 
Ez a kérdés annál is inkább jogosnak lát
szik, mert ezt az ötletet az 1977-i ró
mai szinódus azzal a megokolással ve
tette el, hogy a jelenben inkább az in- 
kulturációról kell gondoskodni, melyet 
az új katekizmus esetleg hátráltathatna. 
Ha a zsinat a célkitűzését, az egyház re
formját, elérte volna, a zsinati tanítás
nak puszta ismétlése csakugyan nem lett 
volna ésszerű. Már pedig ha az Egyház 
jelenlegi helyzetét vizsgáljuk, akkor — 
hacsak nem vagyunk ellenzőt viselő op
timisták — el kell ismernünk, hogy a 
zsinat által célba vett reform nem kö
vetkezett be. Helyette olyan teológiai 
irányzatok mutatkoznak, melyek a 'hite
les zsinati tanítástól elhajlanak, sőt neki 
ellentmondanak. Ez okból II. János Pál 
pápa a „Fidei depositum” kezdetű apos
toli konstitúcióban, mellyel az új kate
kizmust jóváhagyja, kifejezettem mond
ja, hogy a katekizmus az Egyház meg
újhodásának a szolgálatában áll, melyet 
a zsinat is el akart érni. Talán a „Splen- 
dor veritatis” pápai enciklika megjele
nése előtt ezt a gondolatot még tagadni 
lehetett, de most már nem vonható két
ségbe. A pápa ebben a körlevelében nyíl
tan az egyház hitének nagy válságáról 
beszél és konkréten is rámutat korunk
nak egyes téves teológiai nézeteire. A 
katekizmus tehát nem a zsinati tanítás
nak egyszerű ismétlése, hanem a meg
újulásra irányuló profetikus küldetésé
nek az eszköze kíván lenni.

Mindez érthetővé teszi, hogy az új ka
tekizmus valóban a zsinati tanítás, mely 
az egyház megújulására irányul, össze-

Ördögöt űzni, olajjal való megkenés- 
sel gyógyítani csak Isten kegyelmében 
Lehet. Ha kegyelme elég mélyen gyöke
rezik bennünk . . .

KZ ÉVKÖZI 16. VASÁRNAPRA 
(július 17.)

Amikos Jézus kiszállt (a bárkából) és 
látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a 
szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor 
nélküli juhok. Ezért tanította őket sok 
mindenre. (Mk 6,34)

Az emberekben erősödött a vágy Is
ten és Isten igéje után. Ha nem is tudta 
mindenki megfogalmazni, pontosan érez
ték: az Isteni Ige felemeli őket a hibák
kal, bűnökkel és mulasztásokkal telt hét
köznapi életből. Jól esett nekik úgy is
tenigazából bűnbánatot tartam . . . Le
het, hogy ez az élmény hiányzik nálunk.

Mit jelent a „Pásztor nélküli juhok” 
— kifejezés? Orientáció-hiányt, a veze
tés nélkülözését, tanácstalanságot. Ko
runkban nem beszélhetünk orientációs 
hiányról: a televízió, rádió, újságok 
mind mutatják, mondják, írják, hogyan 
élhetünk jól, jobban mint eddig. Ha nem 
vigyázunk, az információk tömegében 
elveszik az Isten felé való orientálódás.

Jézus szíve megesik az Isten után vá
gyódókon. Úgy látszik, ma kevesen van
nak ilyenek . . .

Nem panaszkodhatunk, hogy korunk
ban nem lennének pásztorok. Bár a pap
hiány érezteti hatását, de aki akar és 
keres, talál még pásztort. Vigyázni arra 
kell, hogy a pásztorok nehogy nyáj nél
kül maradjanak — akármilyen okok
ból.. . Fejős Ottó 

foglalásának, kompendiumának s épp 
ezért a zsinat értelmezésének és, mond
hatnánk, meghosszabbitasanak is tekint
hető. Ahogy a „Depositum fidei” mond
ja, az Egyház a katekizmus által a mai, 
hitéletet veszélyeztető időben a hívek 
hitét erősíteni, megalapozni akarja.

A hitnek a válságához az is hozzá
tartozik, hogy sokan nem akarják felis
merni e válságot, sőt minden erővel ta
gadják is. Ez érthető olyanok részéről, 
akik a válságot maguk idézik elő, de a 
hívek részéről is, mert a tévedéseket na
gyon tetszetős és körmönfont módon

A Szentszék és Izrael
A tavaly decemberben kötött keretszerződés jegyében a Szentszék Izrael 

államhoz rendelt képviselője, C or dér o Lanza di M ont e ze mól o nun
cius átadta megbízó levelét Jeruzsálemben Simon Perez izraeli külügyminisz
ternek. A levél átadásakor a nuncius hangsúlyozta, hogy a Szentszék a béke és 
a nemzetek közötti egyetértés megteremtésén fáradozik, míg Perez külügymi
niszter azt emelte ki, hogy az alapszerződés új fejezetet nyitott Izrael és a 
Szentszék kapcsolataiban. A Vatikánnál Izrael állam képviselője S hmu e I 
Fladas nagykövet lengyel zsidó családból született Argentínában. Monteze- 
molo nunciussal a Vatikáni Rádió készített interjút, amelyet a Magyar Kurír
közleménye nyomán ismertetünk.

Kérdés: Hogyan fogadta nuncius úr 
rendkívüli képviselővé történő kineve
zését?

Válasz: Több mint két évig tartó elő
készítő tárgyalások után érkeztünk el a 
kapcsolatok normalizálásához, amelyben 
mint a kétoldali kapcsolatok koordiná
tora vettem részt. Nagy megtiszteltetés 
számomra ez a megbízatás. Jelenleg még 
nincsenek igazi, tényleges diplomáciai 
kapcsolatok a Szentszék és Izrael között, 
a megegyezés ratifikálására várunk. Csak 
ezt követően stabilizálódnak a végleges 
diplomáciai kapcsolatok, ekkor nyílik 
meg az apostoli nunciatúra Izraelben és 
ekkor nevezi ki majd a Szentatya a nun- 
ciust, azaz a Vatikán nagykövetét.

A Vatikánban bejelentették, hogy a 
Palesztin Felszabadítás! Szervezettel hi
vatalosabbakká és gyakoriabbakká vál
tak a kapcsolatok. Mit jelent ez?

Jó ideje tárgyalunk már a PFSZ kép
viselőivel Rómában és Jeruzsálemben. 
Amikor felállították a kétoldali állandó 
munkabizottságot a Szentszék és Izrael 
között, akkor a PFSZ képviselői kérték 
egy hasonló bizottság létesítését. A Va
tikán semmi nehézséget nem támasztott 
ezzel az igénnyel szemben, jóllehet tény
leges különbség áll fenn Izrael és a pa
lesztinok között, hiszen Izrael egy szu
verén állam, kormánya tényleges hata
lommal rendelkezik, míg a PFSZ képvi
selői — bár jogot formálnak rá — nem 
gyakorolnak ilyen hatalmat.

Az Izraellel kötött megegyezés előirá
nyozza, hogy a Szentszék nem avatko
zik be a területi kérdések ügyébe, ugyan
akkor továbbra is védelmébe veszi az 
igazságtalanságtól szenvedő népeket, ön 
hogyan magyarázza ezt a megállapítást?

Palesztin részről ténylegesen mutat
koztak az aggodalom jelei, mert a meg
egyezés például nem említi Jeruzsálem 
helyzetét, mint ahogy bizonyos területek 
szuverenitását sem. De az a kérdés, a- 
mely a Szent Város helyzetét illeti, nem 
a Szentszék és Izrael állam közötti bi
laterális kapcsolatok témája, hanem an
nak mar multilaterális vonzata van. A 
bennünket érdeklő téma inkább az, hogy 
garanciát kapjanak ne csak a katoliku
sok es keresztények, hanem minden val
lás hívei; és minden felekezet szent he
lyei tiszteletben részesüljenek és hason
lóképpen biztosítsák a vallásszabadsá
got, az istentisztelet szabad gyakorlását 

terjesztik. így ha valaki csak e szót, 
hogy válság használja, azonnal maradi
nak, defetistának bélyegezik. Az új tant 
természetesen a nagykorúság és szabad
ság nevében terjesztik, márpedig ki sze
retne a teológiai nézetek kőkorszakába 
visszaesni? S mily könnyű elhitetni az 
emberekkel, akik a teológiai problémá
kat közelebbről nem ismerik, hogy a ró
mai egyházi hivatalok a zsinat értékes 
indítványait megakadályozni akarják és 
ezért az új katekizmus segítségével gúzs
ba kötik szabad hitüket. Amit egyesek 
a zsinat ökumenizmusára hivatkozva 
tesznek, szinte lelki szemfényvesztésnek 
mondható. — A következő cikkeinkben 
ezekkel a kérdésekkel majd behatóbban 
foglalkozunk.

és a mozgásszabadságot. A Szentszék 
rendkívül érdekelt abban, hogy minden 
fél számára optimális megoldást találja
nak, akár Jeruzsálemről legyen szó, akár 
az elfoglalt területekről.

Hogyan fogadják a palesztinok a meg
egyezést, katolikus, muzulmán oldalról?

Általában azok, akik olvasták és meg
értették, jól fogadták. Azok részéről, a- 
kik nem olvasták, a válasz inkább érzel
mi töltésű és nem racionális jellegű. Szük
séges emlékeztetni arra, hogy a paleszti
nok számára Izrael állandó ellenség. 
Egy bizonyos pszichológiai álláspontot 
kell tehát feladni ahhoz, hogy tárgyalni 
lehessen. Valójában ez az állapot sze
rencsésen meg is történt Madridban, a- 
mikor a feleik tárgyalóasztalhoz ültek. 
Azóta tovább tart ez a folyamat, és las
sanként átalakul az érzelmi álláspont. 
Ugyanakkor a Szentszék viszonylatában 
arra kell összpontosítani, milyen lesz és 
milyennek kell lennie Izrael és a Szent
szék kapcsolatának, annál is inkább, 
mert ez a katolikus egyház központi 
szervezete. Izrael állam 1948-ban létre
jött tekintély, amellyel a Szentszék tár
gyalásokat folytat, függetlenül bármi
féle területi vagy határmódosítási kö
vetelésektől, amelyek meghatározása 
nem a Szentszék feladata. B

LEGYÜNK
A NYITOTT KAPUK EGYHÁZA

(Folytatás az első oldalról.) 
bünbánatot tartva, legyőzve bátortalan
ságukat, félelmüket — lassan újra össze
gyűltek. Krisztus közösségévé, majd - 
a szűk földrajzi hatáorkon túllépve — 
szerte a világon egyre több kisebb-na- 
gyobb közösséggé formálódtak. És a 
Feltámadott nemcsak küldte, de meg is 
erősítette őket. Velük volt, velük maradt. 
Úgy gondolom, így van ez, így lesz ez 
velünk is. De — az emmauszi fáradságos 
utat, a sok türelmet és kitartást követelő 
utat végig kell járnunk. Legyen jutalmunk 
— ezért könyörögjünk —, hogy szemünk 
felnyíljék, hogy mint az emmauszi tanít
ványok, végre észrevegyük: velünk a Fel
támadott!

1994 április 7.

„Csak magunkban a hiba, de egy
szersmind magunkban is a feltáma
dási erő!"

Széchenyi
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FRANK MIKLÓS:

Szegény gazdagok - gazdag szegények
I. rész.

A most következő eszmefuttatás címe 
— szójáték. Azt juttatja kifejezésre, hogy 
a fogalmak, többértelműek és értéktartal
muk is különböző, aszerint milyen oldal
ról közelítünk hozzájuk. A szegénység 
önmagában véve valamiféle hiányállapo
tot, a gazdagság viszont bőséget jelez. A 
legkézenfekvőbb és 'leggyakrabban alkal
mazott terület, ahol szegénységről, illetve 
gazdagságról beszélünk nyilvánvalóan az 
anyagi javaké. De a két fogalom már eb
ben az összefüggésben túllép az anyagi 
javak hiányának vagy bőségének egysze
rű megállapításán. Hozzájuk kapcsolódik 
egy társdalmi összetevő, amely az anyagi 
javak birtokának vagy nélkülözésének 
szociális következményeire mu
tat rá és egyben azokat közvetve érté
keli is: a gazdag társadalmi helyzete 
különféle előnyökkel jár, míg a szegény 
ezekben nem részesül. Ennek tudomásul 
vétele további szempontok bekapcsoló
dását vonja maga után, nemcsak a köz
vetlenül érintett, hanem a kívülálló ré
széről is: miért ez a különbség? Jogos-e, 
igazságos-e, hogy az egyiknek legyen, 
a másiknak ne? Lehet-e, kell-e valamit 
tenni ennek az állapotnak megszünteté
sére, megváltoztatására s ha igen, mit?

A szegénység - gazdagság fogalompár- 
nak a pusztán gazdasági és szociális 
komponensén kívül így már etikai jelen
tése is felmerül. Mert az ember, egzisz
tenciájának legbanálisabb kérdéseinél 
sem marad meg a felszínen, hanem 
igyekszik azokat a maguk teljességében, 
minden vonatkozásukban felfogni és meg
közelíthetővé tenni. Másszóval az ember 
tudatára ébred, hogy az anyagi javak bir
toka ill. azok hiánya nemcsak fizikai lé
tét érinti, hanem egész valójára befolyás
sal van, úgyannyira, hogy — mint még lát-

Máriacelli magyar 
zarándoklat

A több mint hat évszázadra visszate
kintő és 1954 óta évente megrendezett 
máriaceili magyar zarándoklatra ebben 
az évben szeptember 17-én, szombaton 
és 18-án, vasárnap kerül sor. Az ünnepé
lyes bevonulási szertartás szombaton há
remnegyed 5 órakor lesz, és este 8 óra
kor a gyertyás körmenet. A vasárnapi ün
nepi szentmise 10 órakor kezdődik. 14 
órakor búcsúájtatosság. A zarándoklat 
vezetője Várszegi Asztrik püspök, pan
nonhalmi főapát, de ha ereje engedi, az 
ausztriai magyarok élén részt vesz László 
István püspök. A jelenlevő lelkipásztorok 
koncelebráihatnak. Mindszenty József bí
boros hercegprímás boldoggáavatási el
járásának megindítása is nyomatékot ad 
a zarándoklatra szóló felhívásnak, mert 
ebben a bazilikában volt tizenhat eszten
deig a sírja és megszakítatlan tiszteleté
nek megszentelt helye. Meghatározott 
időben a Mindszenty Múzeum is megte
kinthető. A kegyhely ma is ereklyeként 
őrzi a vértanú prímás eredeti koporsó
ját. A bazilikában lehet magyar nyelven 
szentgyónást végezni, éspedig nemcsak 
a zarándoklat alkalmával, hanem az egész 
év folyamán. A magyarság nagy szám
ban keresi fel a szent helyet és ilyen mó
don új evangelizációjának igen jelentős 
tényezője. A Szent Benedek Rend tag
jainak ottani apostoli tevékenysége em
lékeztet azokra a bencésekre, akik a ma
gyarság első evangelizációjának munká
ját végezték, valamint arra, hogy pan
nonhalmi letelepedésüknek nem sok idő 
múltán a millénniumát ünnepeljük.

Kerny Géza 

ni fogjuk — az ember a maga hozzáál
lását élete legfontosabb kérdéseihez a- 
lapvetően képes alakítani és módosíta
ni. Erről tanúskodnak egyrészt a világ
történelmet végigkísérő nagy szociális 
megmozdulások — marxista, szocialista 
formáikból bőven volt részük — de a gaz
dagság-szegénység körül kialakult ideo
lógiák is (nevezzük őket egyelőre így), 
amelyek e gazdasági-társadalmi jelenség
nek szellemi, etikai értelmezését igyekez
tek kidolgozni. A meglepő ez utóbbiak 
kapcsán az a hatás, amelyet ezek a világ 
legkülönbözőbb részeiben, iá legkülönbö
zőbb korokban, a társadaiom legkülön
bözőbb rétegeire kifejtettek.

A vallásosan gondolkodó, etikai szem
pontokat is mérlegelő ember képes ész
revenni egyrészt a gazdasággal járó hát
rányokat, másrészt a pozitív szemponto
kat is, amelyek a szegénységet az ember 
egészére vonatkoztatva értékessé teszi. 
Különféle vallások és bölcseleti rendsze
rek, különösképpen a buddhizmus, fel
hívják a figyelmet az anyagiak birtoklá
sának, a gazdagságnak káros következ
ményeire, főleg a velejáró gondokra, a- 
melyek nincsenek arányban az általa biz
tosított előnyökkel, de egyben arra a bel
ső szabadságra is, amelyben a megsza
badulás az anaygiakhoz való ragaszko
dástól részesít.

Számunkra természetesen elsősorban 
a zsidóság és a kerestzénység, vagy pon
tosabban az Ó- és Újszövetség álláspont
ja érdekes: van-e a bibliai világszemlé
letnek ebben a kérdésben sajátos mon
danivalója? Ad-e olyan irányítást, amely
re a korabeli viszonyoktól függetlenül 
egyéni és társadalmi életet építeni lehet 
és amelyből a gazdasági berendezkedés
re vonatkozóig még ma is alapvető kö
vetkeztetések vonhatók le? Egy rövid bib
liai áttekintés válszt ad erre a kérdésre.

ÓSZÖVETSÉG
A pátriárkák korában, vagyis a 

félnomád életmódból a telepesbe történő 
átmenet idején, a szegénység - gazdagság 
ellentétpár mint szociológiai probléma 
fel sem merült. Az ősök és később a 
törzsek vezetőrétege szinte természetsze
rűleg tehetős volt. Erinek következtében 
és a szoros családi összefonódás folytán, 
senki sem éhezett. A jólétet a választott 
nép Isten különös kegyének tekintette, 
amint az az Ószövetség első könyveiből, 
különösen a Genezisből kiderül.

— A K i r á I yo k korában, de már az 
ígéret Földjének elfoglalása után is a tár
sadalmi szerkezetben változások állnak 
be: a földbirtok mindinkább egy vékony 
réteg kezében összpontosul, amely gaz
dagságával kíméletlenül visszaél. Az ad
dig szabad kisbirtokosok jobbágyokká, 
napszámosokká válnak. A társadalom fel- 
darabolódása szegénységet és nyomort 
hoz magával. A korai próféták, 
Amosz, Ozeás, Izajás, Mikeás keményen 
ostorozták a visszaéléseket és a gazda
sági elnyomás áldozatait Jahweh külö
nös védelméről biztosítják.

— Ezt az állapotot tükrözi az ószövet
ségi törvénykezés. A próféták ál
tal hirdetett irányelvek, amelyek igyekez
nek elejét venni a szegények kiuzsorá- 
zásának, elnyomásának, pontosan meg
fogalmazott rendelkezésekben csapódnak 
le. Főként a Deuteronomium, a Másod
törvény könyve tartalmaz részletes elő
írásokat a szegényekkel való bánásmó
dot illetőleg. Nyilvánvaló, hogy a sivatagi 
vándorlás korára visszanyúló törvények 
további kiegészítésére szorultak és még 

így sem tudták megakadályozni a sze
gényekkel szemben elkövetett igazságta
lanságokat. Mindenesetre említésre mél
tó, hogy a próféták kemény kritikájával 
párhuzamosan alakul ki a „Jahweh sze- 
gényei“-nek, az „anawim Jahweh"-nek 
a fogalma. A szegénység ennélfogva az 
Ószövetségben nem szociológiai, hanem 
hangsúlyozottan vallásos fogalomként je
lenik meg-

— A babiloni fogság utáni idő
szakban, mikoris Izrael a maga egészé
ben elszegényedett és politikai, nemzeti 
és vallási létében elnyomásnak és meg
aláztatásnak volt kitéve, a szegénység ér
tékelésében is változás tapasztalható. 
Míg előzőleg a gazdagságot Isten aján- 
dékánk, jutalmának könyvelték el, a 
szegénységet pedig büntetésnek, addig a 
fogság során egyre inkább az a meg
győződés került előtérbe, hogy a szegé
nyek különösen közel állnak Jahweh-hoz, 
ők a jámborak, szemben a gőgös és is
tentelen gazdagokkal. Számos zsoltár en
nek a bizalmát Istenbe helyező szegény
nek, üldözöttnek az imája.

- A szegénység-gazdagság ellentété
ről, okairól az ún. bölcsességi iro
dalomban találunk számos megjegy
zést. Ezek nagyobbrészt a hagyományos 
felfogást tükrözik: a gazdagság révén Is
ten az igazakat megjutalmazza, a gono
szokat pedig szegénységgel bünteti. A 
valóság persze nem felelt meg mindig 
ennek a felfogásnak, hiszen gyakran ép
pen a jóknak ment rosszul a sora és a 
gonoszok dúskáltak a javakban, ami a 
bölcsességi irodalom szerzőinek nem 
csekély fejtörést okozott. Az általuk fel
kínált megoldások azonban a felszínen 
maradnak és nem ragadják meg a kér
dést gyökerében. Szó esik ott az Isten 
által helyreállítandó igazságos rendről, 
arról, hogy a gazdag nem viheti kincseit 
magával a sírba és, hogy vannak az anya
gi javaknál magasabrbendü értékek is, a- 
milyen az egészség, a szabadság, a böl
csesség. Rámutatnak, hogy a gazdagság 
gondokkal és veszélyekkel jár, ettől a 
szegény mentes. A szegénység teológiai 
megalapozásával kapcsolatos példa a 
Oumran-i közösség, amelynek tagjai ma
gukat „szegények‘‘-nek, „lélekben szegé
nyekének nevezték, önmagukat tartván 
az igaz Izrael-nek, amelyet Isten a végső 
küzdelemben megment. Mindent össze
véve az Ószövetség a válaszkeresésben 
nem juthatott sokkal tovább, mert sem a 
túlvilágra vonatkozólag nem volt egyér
telmű elképzelése, se nem talált még ki
elégítő választ a rossz és a szenvedés 
problémájára.

ÚJSZÖVETSÉG
A szegénység-gazdagság dilemmájá

nak megoldására az újszövetségi szöve
gek új szempontokkal szolgálnak, anél
kül, hogy az Ószövetség látásmódját 
megtagadnák. Jézus az egész kérdés
komplexumot az Isten országa összefüg
gésébe állítja. A Hegyi Beszédben a sze
gényeknek, éhezőknek, szomorúaknak 
ígéri meg ia mennyek országa birtokát; 
ők azok is, akiknek — hivatkozva egy 
Izajás jövendölésre — az evangélium 
örömhírét hirdeti. A „lelki szegények", 
akikről a nyolc boldogságban tesz em
lítést, azok, akik nem anyagi javaktól, 
hanem Istentől várják a boldogulást. Jé
zus ugyan sohase utasítja el a földi ja
vak birtokát, de annál határozottabban 
hangsúlyozza a vagyonból eredő, az örök 
életet fenyegető veszélyeket. A gazdag- 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Pasztorális 
konferencia - először 

Magyarországon
Hosszabb ideig tartó esőfront után ki

sütő napfényben haladtunk Leányfalu 
felé. Ott gyűlt össze 1994 május 2,án 
először a nyugat-európai diaszpórában 
működő lelkészkedő papság konferenciá
ra, élükön a külföldi magyarok püspöké
vel, Miklósházy Attilával és európai de
legátusával, P. Szőke Jánossal. A kon
ferencián P. dr. Mehrle Tamás CP sváj
ci, P. dr. Ruzsik Vilmos franciaországi, 
dr. Kerny Géza ausztriai és Fejős Ottó 
németországi főlelkészek mellett részt 
vett mindenki, aki csak el tudott jönni. 
A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház 
csendhez szokott lakói meglepődtek a jó
kedvű, örömteli üdvözlések láttán. Igaz, 
nem lelkigyakorlatra gyűltünk össze és 
szívből örültünk a rég nem látott, rég 
nem hallott testvérekkel való találkozás
nak. Vacsora után hagyományos dal-es
tét is tartottunk.

Másnap, május 3-án koncelebrációval 
dicsértük Istent és könyörögtünk hazán
kért. Miklósházy Attila püspök beszá
molt világkörüli útjáról és a szétszórt 
magyarság lelkipásztori helyzetéről úgy 
Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, va
lamint Ausztráliában. Sok helyre kelle
ne magyar papot küldeni, jóllehet Ma
gyarországon is érezteti hatását a pap
hiány. Délután Csoóri Sándor költő, a 
Magyarok Világszövetségének elnöke be
szélt a szövetség törekvéseiről, helyze
téről. Mint mondotta: szorosabbra kí
vánják fűzni a kapcsolatokat a külföl
dön élő lelkészekkel, ehhez kért segítsé
get.

Szerdán busz vitt a parlament épü
letéhez. A honfoglalási díszteremben 
Göncz Árpád köztársasági elnök átadta 
P. Szőke Jánosnak a „Magyar Köztár
saság Tisztikeresztje” kitüntetést, sok 
éven át végzett karitatív munkájának el
ismeréseként. P. Szőke méghatottan kö
szönte meg a magas kitüntetést, amely
hez a jelenlevők gratuláltak. Követke
zett a vezetés az Országházban, majd 
Boros Péter miniszterelnök üdvözölte a 
jelenlvő Paskai érsek bíborost, Miklós
házy Attila püspököt, a kitüntetettet és 
a lelkészeket. P. Szőke János az Ost- 
priesterhilfe osztályevzetőjeként tizenki
lenc évig segítette a magyar egyházat, 
határokon innen és túl. Munkaterületé
hez tartoztak Magyarország mellett Len- 
'gyeloszág, Csehország, Szlovákia, Ro
mánia és (a volt) Jugoszlávia. Az Ost- 
priesterhilfe létfenntartó feladatot látott 
el az egyház életében. Segélyeztek kis
nyugdíjas öreg apácákat és papokat, 
gépjárművel segítettek lelkészeket, hogy 
filiális községeikbe ne kelljen kerékpár
ral menniök — télen-nyáron. Az Ost- 
priesterhilfe-segélyszervezetnél Tempfli 
Imre szatmármegyei cgyházmegyés atya 
lett P. Szőke utóda. A nyugdíjba vonult 
Szőke atya elvállalta, illetve folytatja 
a posztulátori munkát Mindszenty Jó
zsef, Márton Áron, Scheffler János szat
márnémeti püspök és Bogdán Szilárd, a 
titokban szentelt nagyváradi püspök bol
doggá avatási perében.

Május 4-én du. dr. Korzenszky Ri- 
hárd bencés atya tájékoztatóját hallot
tuk a katolikus iskolák helyzetéről és a 
papnevelés problémáiról. Minden elő
adást kérdések-feleletek követtek, ezek 
világították meg a részleteket.

Csütörtök (május 5-én) reggel a kon- 
celebrációs szentmise után búcsúztunk el 
egymástól és a szép lelkigyakorlatos 
háztól.

Fejős Ottó
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GYERMEKEKNEK
„Hogy megnőtt ez a gyerek! — hal

lod sokszor olyanok szájából, akikkel 
csak ritkán találkozol. Persze, dicséret
nek veszed a megállapítást ós igyekszel 
még jobban kihúzni magad. Biztosan né
ha téged is elgondolkoztat, hogy már 
megint szorít a cipő, rövid az ing, a 
nadrág, hogy úgy nősz, „mint a nád”.

Ugyanilyen ámulattal szemlélheted a 
természetben végbemenő gyors fejlődést 
is. Ahol nemrég még csak fekete föld 
tarkította a mezőt, ott a tavasz egy
kettőre virágbaborított mindent, a nyári 
napsugár pedig máris gyümölcsöt érlel.

A természetben vígbemenő gyors nö
vekedésre hívja fel a figyelmünket Jé
zus iis a június 12-i evangéliumi részben. 
Teszi ezt nemcsak azért, hogy csodálat
tal adózzunk a természet remekművei 
előtt — hanem, hogy ámutasson a lelki

FIATALOKNAK
Az évközi XII. vasárnap evangéliu

mában olvassuk:
„Nagy szélvihar támadt, a hullámok 

a bárkába csaptak, úgy hogy az már-már 
megtelt. Ö (Jézus) a bárka végében egy 
vánkoson aludt. Felkeltették: Mester — 
kérdezték, nem félsz, hogy elveszünk?” 
(Márk 4,35—41)

A tanítványok hangja remeg a féle
lemtől. Nem akarnak hinni a szemük
nek: míg ők a viharral küszködnek, Jé
zus nyugodtan alszik a bárka végében. 
Kétségbeesetten költögetik, is már-már 
elsüllyednek, amikor Jézus szól, s lecsen
desíti a háborgó vizet.

A fiatal egyház számára ebben az 
evangéliumi történetben egy nagyon fon
tos tanulság rejlik. Nem könnyű az első 
krisztuskövetők élete, sorsa. Szinte min
denki ellenük van. Üldözik őket, a Ta
nításról, az újhitről ellenségeik hallani 
sem akarnak. Istvánt megkövezik, Péter 
is a kereszten végzi, Pált lefejezik. S 
még mennyi vértanú, mennyi menekülő

Június 27: László napja
Szinte lehetetlenség elfelejtem ezt a 

névnapot, és e nevet viselők égi pátró- 
nusát, Szent László királyunkat, akit a 
magyar Egyház ezen a napon ünnepel. 
A László név népszerűsége napjainkban 
is töretlen, ahogy az Árpád házi királyok 
közül is Szent László alakjához fűződik 
a legtöbb középkori irodalmi és képző
művészeti emlékünk.

László király népszerűségét a nevéből 
alakult családnevek hosszú során túl 
(Laczkó, Laczkfy, László}fy) a neki 
szentelt templomok — patrocíniumok 
megszámlálhatatlan sora is bizonyítja.

László király már külső megjelenésé
ben is a lovagi eszmény megtestesítőjét 
jelentette a kortársaknak, erről tanús
kodik minden krónikás. De a király a- 
lakját megjelenítő középkori művészet is 
erről tesz bizonyságot a mai ember szá
mára. Legendáinak, életének, a művé

fejlődés szükségességére is. Nem elég az, 
ha a közelünkben elvetett vetőmagból 
hatalmas fa sarjad, ha szobánkban ked
venc virágunk egy újabb hajtással lep 
meg, ha elégedetten nyugtázzuk, hogy 
testünk arányosan fejlődik, hanem gon
doskodnunk kell lelkünk fejlődéséről is.

Ezzel kapcsolatban mindjárt meg
nyugtathatlak, mert abban a szerencsé
ben van részünk, hogy a munka orosz
lánrészét Isten elvégzi helyettünk. Lel
künk éltető ereje, tápláléka Isten irán
tunk való szeretete. Ezt pedig bőven 
árasztja ő válogatás nélkül mindenkire. 
Nekünk csak az a dolgunk, hogy ne rej
tőzzünk el gyengeségeink, bűneink ár
nyékába, hanem hagyjuk, hogy az ő sze
retető, mint napsugár a növényeket él
tessen, növeljen.

János atya

ember. Már úgy tűnik, győz a rossz, a 
zsarnok, győz a bálványimádás. Ekkor 
halljuk a félelemtől remegő kiáltást: Mes
ter, nem félsz, hogy elveszünk?

Egy fiatal, megfélemlített közösség 
kiáltása ez. Fél az erőszaktól, fél attól, 
hogy az Űr megfeledkezik róluk.

Kedves fiatalok!
Az evangéliumokban sok helyen ol

vashatjuk: a veszedelmekkel számolnunk 
kell! Mert van vihar a világban, az egy
házban, az életben .. . Kereszténynek, 
Krisztus követőjének lenni nem azt je
lenti, hogy életünk mindig „síma ten
ger”, nyugalom — vihar, konfliktus nél
küli élet. A megvallott hit nem zárja ki 
az életben előforduló ellentmondásokat, 
nem zárja ki a félelmet, a fájdalmat.

Azonban kereszténynek lenni azt je
lenti: ha viharba kerülünk, soha nem va
gyunk egyedül. Az Űr velünk van a csó
nakban, nem hagy el minket. Meghallja 
félelemtől remegő, költögető kiáltásun
kat. Pál atya

szetben megőrzött jelenetei leginkább a 
gyepüőrzés, a középkori honvédelem vo
nalán maradtak fenn: a Kárpátok észa
ki és erdélyi vonalán. A legendáriumok 
és krónikák legkedveltebb története — 
és így életének is leggyakrabban ábrá
zolt epizódja a cserhalmi, más néven 
kerlési ütközet története, ahol a fiatal 
László a leányrabló kunt üldözőbe ve
szi, megvív vele és kiszabadítja a leányt. 
A Thuróczy krónika ősnyomtatvány ké
pe is ezt a történetet ábrázolja: előtér
ben, lova'gi páncélban Szent László ki
rály, amint üldözőbe veszi a leányrabló 
kunt, a képen kanyargó út felső szaka
szán már a lováról leszállt királyt lát
juk, amint megvív a kunnal. A kép latin 
felirata: — „história Sancti Ladislai”, 
azaz Szent László története. Thuróczy 
János krónikájának ez a kiadása Augs- 
burgban jelent meg 1496-ban.

András Mária

Szegény gazdagok
(Folytatás a 3. oldalról.) 

ság, a „mammon", könnyen elfoglalhatja 
Isten helyét. Ilyen esetben radikális dön
tésre van szükség: „Nem lehet két úr
nak szolgálni" (Mt 6,24), „Könnyebb a 
tevének átmenni a tű fokán ■.(Mk 
10,25) Ez a vagy-vagy döntés az Ószö
vetséggel szemben újdonságot képvisel.

Jézus ez elé az alapvető döntés elé 
állítja követőit. A vagyonról való lemon
dás, a hozzá való ragaszkodástól való 
megszabadulás Jézus követésének alap
feltétele. Ennek indító oka nem aszketi- 
kus lemondás, még kevésbé a vagyon 
megvetése, hanem a szabadság az el
kötelezettségre Isten országáért. Ennek 
megfelelően a szegénység seholse ölt kö
telező formát, hanem mindig szabad, ön
kéntes választás eredménye. (Gazdag ifjú 
Mk 10,17-22)

így értette az ösegyház is. Az Aposto
lok Cselekedetei beszámolója az ún. „ke
resztény kommunizmus“-ról szintén az 
önkéntességet domborítja ki és egyben 
rámutat a vagyonközösség lelki és szo
ciális céljára: az egységre a szeretetheti 
és a nélkülözés megszüntetésére. A ke
resztény összetartozás és ebből kifolyó
lag a szegények megsegítése visszatérő 
jelenség az ösegyházban: a szervezett 
szegénygondozás és az első nemzetközi 
karitatív segélyakció az első keresztény 
évtizedek vívmánya.

Az Újszövetség kijelentéseinek 
ilyen rövid áttekintése világos képet ad 
arról, hogy a kereszténységben a sze
génység-gazdagság, az anyagi javak bir
toka illetőleg az azoktól való belső sza
badság lényeges szerepet játszanak. Lát
tuk azt is, hogy a kérdés felvetése az Is
ten országa hirdetésének keretében tör
ténik: ebben az összefüggésben kap új 
értelmet a szegénység igenlése illetve a 
megszabadulás a vagyonhoz való kötő
déstől, Vagyis a szegénység-gazdagság 
problémáját, az Újszövetség, (akár azt 
megelőzőleg az Ószövetség) nem szociá
lis, mégcsak nem is aszkétikus, hanem 
vallásos szempontból közelíti meg: Isten 
országának eljövetele, az egyén és a kö
zösség számára feltételezi a belső sza
badságot, a készséget és képességet ar
ra, hogy az ember Istent válassza, akkor 
is, ha ez az anyagi javakról való lemon
dással jár.

Ezzel azonban még nem kaptunk vá
laszt a kérdésre, mi áll az Újszövetség 
szegénység iránti szimpátiájának, vagy 
fordítva, a gazdagság iránti ellenszenvé
nek hátterében? Minthogy a probléma ki
fejezetten vallásos összefüggésben áll 
elénk, a választ is ilyen kontextusban kell 
keresnünk és figyelembe kell vennünk az 
egész üdvtörténetet.

A Biblia első fejezetei beszámolnak 
arról a törésről, amely az Isten és az 
ember közti kapcsolatban beállt. Az em
bernek Istentől, a lét forrásától való el
távolodása létcsökkenéshez vezetett, a- 
mellyel együtt jár a küzdelem a minden
napi létért, a szenvedés, a halál. Az em
ber eredeti állapotához képest lelki és 
anyagi síkon egyaránt elszegényedik és 
ezért önmaga felelős.

Ennek a tragikus állapotnak megszün
tetésére Isten emberré lesz s ezzel ma
gára vállalja az emberi sorsot és vele a 
szegénységet is. Pál apostol Filippiekhez 
írt levelében ezt így fogalmazza meg: 
Jézus Krisztus „mint Isten, szolgai ala
kot öltött, kiüresítette önmagát". A ko- 
rintusiakhoz pedig így ír: ......  noha gaz
dag volt, szegénnyé lett". Ez azt jelenti, 
hogy a szegénység a Megtestesülés tit
kának szükségszerű velejárója s mint 
ilyen Krisztus lényegéhez tartozik. Ez a 
lényegi, ontológiai szegénység konkrét 

gazdag szegények 
létformát ölt és megvalósul a történelem
ben (szolgai alakot öltött ■..).

Ez az ontológiai szegénység az alap
ja annak a szegénységnek, amely Jézus 
földi életét az első perctől az utolsóig 
végigkíséri: születése körülményei, a me
nekülés Egyiptomba, a názáreti évek és 
a nyilvános működés — az üldöztetés, 
szenvedés és kereszthalál eseményeiről 
nem is beszélve — ennek a következete
sen vállalt radikális szegénységnek meg
nyilvánulásai. Jézus küldetése révén a 
szegények világához tartozott: közöttük 
élt, hozzájuk szólt, osztozott sorsukban, 
résztvett problémáikban, nekik hirdette 
az Isten országának evangéliumát. Ez a 
szegénységbe való beletestesülés, a sze
génységnek, mint küldetésnek vállalása 
az a gyökeres újdonság, amely a krisztusi 
válasz alapja a szegénység-gazdagság 
dilemmájára. így értette a kereszténység 
kezdettől fogva és ez a magyarázata, a 
fejüket mindig újra felütő félrecsúszások 
ellenére, a következetes visszatérésnek a 
krisztusi szegénység ideáljához a keresz
tény közösség részéről. Ha a keresztény 
egzisztencia Krisztussal és Krisztusban 
való lét és ez a Krisztus szegény és a 
szegények Krisztusa, akkor a keresztény
ségnek kitárulása a szegénység és a sze
gények felé annak lényegéből fakad. Ha 
Krisztus azonosította magát a szükséget 
szenvedőkkel és rászorulókkal („Amit 
egynek a legkisebbek közül tesztek, ne
kem teszitek ...“) másszóval mindenfaj
ta szegénnyel, akkor az őt követők útja 
sem lehet más. Ez a felismerés nem je
lent valamiféle szegénységmisztikát és 
még kevésbé misztikus szegénységet, ha
nem a „conditio humana“-nak tudatos el
fogadását, ahogy Krisztus azt magára vet
te beillesztve azt a megváltás műve ke
retei közé. Megtestesülés és szegénység, 
megváltás és szegénység, krisztusi élet 
és szegénység elválaszthatatlanok egy
mástól, nemcsak amennyiben a szegény
ség lelkileg szabaddá tesz és segít az 
emberi nyomor megértésében s ezzel a 
szociális érzék kialakításában — hosszú 
távon a szociális problémák megoldásá
ban — hanem alapvetően és elsősorban, 
amennyiben ez a viszony a szegénységet 
belehelyezi a maga teljes üdvtörténeti 
valóságába, mint amelynek végső oka és 
forrása a bűn és amely a bűn teljes meg
szűnéséig, az Isten országa beteljesedé
séig fenn fog maradni. De amint a Meg
váltás révén helyreállt az Isten és az 
ember közt a bűn által megszakadt kap
csolat, úgy veszti el a szegénység is a 
bűnnel együtt az Istentől való eltávolo
dásra emlékeztető jellegét. A szegény 
Krisztus révén Isten a szegénységet szí
ve közepébe fogadja. (Folytatjuk.)

♦

AZ EXSUL FAMÍLIA EMLÉKEZIK

Idén lesz, 25 éve, hogy Ft. Lakos Endre, 
volt szegedi, majd 1956 után bécsi egyetemi 
lelkész, örökre az ottakringi szőlőhegyek kö
zé költözött. Tiltott hitoktatásért megjárta a 
börtön-főiskolákat, rabtársai szerint ott is bi
zonyítva, hogy „nem a körülmények teszik 
az embert". De emberi körülményeket terem
tett a családtalan, gyökértelen, szűkölködő 
egyetemistáknak és fiataloknak, létrehozva és 
részben saját zsebéből — egyetemi lelkészi 
fizetéséből — fenntartva az Exsul Famíliát. 
Vallásra való tekintet nélkül leülhetett a „me
nekült család asztalához" mindenki, akár egy 
szelet margarinos kenyérre volt éhes, akár a 
keresztény etikára, akár néhány jó szóra, 
vagy egy parázs kártyapartira.

1994 június 18-án, szombaton délután talál
kozunk a sírjánál az ottakringi temetőben. 
Utána a Pázmáneumban emlékmise lesz este 
félhétkor, majd az Exsul Família és Lakos 
atya többi barátja és ismerőse számára a 
KMÉM kötetlen megemlékezést tart.

Puma
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SKULTÉTY CSABA:

Magyar püspökért és papokért
- IMANAP KOMÁROMBAN -

lmmar ötödik esztendeje tartják 
Szlovákia magyar katolikusai imazarán
doklatukat, amelynek az idén különös 
hangsúlyt adtak. Komáromban, ponto
sabban a Duna által kettéválasztott iker
város Révkomáromként is emlegetett 
északi részében 4—5 ezer hívő gyűlt 
össze, hogy csendes áhítatban, az ima 
erejében bízva, kifejezze: olyan püspö
köt kér, aki köziile származik, aki ma
gyar nyelven hirdeti az Igét és aki oszt
ja minden gondját.

Az előzmények ezúttal sem voltak 
biztatóak. Ján Sokol nagyszombati ér
sek, a szlovákiai katolikus egyház feje, 
a hívőknek ezt a kívánságát nem tartja 
indokoltnak. A budapesti Új Embernek 
adott újévi nyilatkozatában azt a kije
lentést tette, hogy „amennyiben megkér
deznék tőlük, hátrányát érzik-e annak, 
hogy nincs magyar nyelvű főpapjuk, va
lószínűleg azt felelnék, hogy nem”. Az 
érsek ezt a meghökkentő álláspontját, a- 
mellyel a szlovák papságban nem áll 
egyedül, még meg ás ismételte a pozso
nyi rádió magyar adásában. Hogy ez a 
főpapi helyről meghirdetett nézet a ma
gyar papok és hívők körében milyen 
légkört teremtett, kifejezi az a felhívás, 
amelyet Lénár Károly tardoskeddi es
peres-plébános a Remény című pozsonyi 
hetilapban a felvidéki magyar katoli
kusokhoz intézett. Ebben „Komáromi 
imanap?” cím alatt a következőket ol
vashatjuk:

„Április 6-án megint eltemettünk egy

ERDÉLY MAGYARJAIHOZ

Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell, 
Idők lavináját ernyedt karok 
Ha többé fel nem tartják!
De mi simuljunk össze, magyarok! 
Kiáltó szó ha nem lehetünk már: 
Egy titkos társaság legyünk! 
Kivándorolni, elbujdosni? Nem! 
Mi innen nem megyünk!

Nagy szalmatüzek lángjából marad 
Szívünkben egy marék parázs — 
Égő világoknál ezerszer izzóbb 
És izzóbb nála nem lesz semmi más. 
Egymás szívé-falán, végzetünk éjén 
Egy néma jelszót kikopogtatunk, 
Mint jeladást a Katakombák mélyén: 
„Magyarok maradunk!"

Idők mélyén vajúdhat sok halál,
Sok minden meglehet,
De oly koporsót nem gyárt asztalos, 
Mely minket eltemet.
Magyar bárdok ajkán csak újra hajt 
Virágot, lombot ős-magyar fánk: 

nyelvünk:
S romolhatatlan erőnk árja zeng: 
„Örök az élet bennünk!"

Virrasztottunk mi tetszhalottat már! 
A lefojtott szó erősebb a jajnál, 
Nyílt szónál több az allegória 
S a vértezett szív a vértezett karnál. 
A lefeszített rugó izmai 
Nem engednek, de erőt gyüjtnek 

lassan, 
Nagyobb erőt szül nagyobb elnyomás, 
Míg döngve visszapattan.

Virrasztottunk mi tetszhalottat már, 
Álltunk sok vihart, nekünk ez sem új, 
Ha kiszaggattak: új gyökeret vertünk. 
Mi tudjuk mit jelent: balszél ha fúj. 
Nem tagadom: jöhet még zord idő, 
Sok mindent nem lehet majd merni, 
Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz 
Csak a szivünk fog verni.

De magyarul fog verni!

1918 őszén.

Reményik Sándor (1890—1941) 

papot. Eggyel ismét kevesebben va
gyunk. De ha téged nem bánt a lelki
ismeret, akkor ne gyere. Ha úgy ér
zed, hogy ez politika, akkor se gyere. 
És akkor se gyere, ha azt gondolod, 
hogy a politikus ne imádkozzon papi 
hivatásokért. Nem kell jönnöd akkor 
sem, ha te úgy gondolod, hogy a ma
gyar papok sértik a másik nemzetiségét, 
amikor hangosan imádkoznak magyar 
papi hivatásokért. Ha úgy érzed, hogy 
főpásztorod nemtetszését váltod ki, nem 
kell jönnöd, bár ő ezt nem tiltja. De ha 
mégis úgy érzed, hogy szívhez szólób- 
ban hangzik az őszinte, szívből jövő, 
anyanyelven mondott ima, akkor gyere. 
Ha úgy érzed, hogy az édes anyanyel
ven kimondott szavak őszintébben hang
zanak a főpásztorért is, a más nemzeti
ségért is, akkor gyere. Ha még nem . e- 
lejtetted el, mert nem lehet elfelejteni 
Krisztus szavait: »Hogy egyek legye
nek", akkor gyere.”

És jöttek. A távolság miatt főleg a 
hosszú magyarlakta sáv nyugati részé
ből. Busszal, kocsival, vonaton, gyalog. 
Néhány csoport fiataljai népviseletben, 
cserkész egyenruhában, egyházi iskolák 
tanulói a fejükön diáksapkával. De fő
leg a falvak népe a Csallóközből, Má- 
tyusföldről, palóc vidékekről. A bencé
sek hatalmas barokk templomát színül
tig megtöltő, majd templomi zászlóival 
a kálvária stációin át a Klapka György
ről elnevezett főtérre, az ott felállított 
oltárhoz imádkozva-énekelve haladó tö
meg egyetlen segélykiáltás volt Rómába.

A jelmondat, amely az oltár mögött a 
hívőket várta, II. János Pál pápától 
származott. „Imádkozzatok magyar pa
pi hivatásokért” — mondta nekik a 
Szentatya négy évvel ezelőtt tett egy
napos pozsonyi látogatásán. A szentmi
se, amelyet mintegy ötven felvidéki ma
gyar pappal Lénár Károly esperes-plé
bános koncelebrált, a jó pásztorról szó
ló példabeszéd jegyében állt. A pápai 
felhívás óta négy év telt el: mi valósult

Van-e még értelme az engesztelésnek?
Engesztelő szentmisén vettünk részt 

május 7-én az esztergomi Bazilikában. 
A világ minden részéből jöttek magya
rok, hogy együtt könyörögjünk hazánk 
jövőjéért, keresztény Magyarországért. 
Az engcsztelés szó ugyan egyszer hang
zott el a szentmise bevezetőjében. A Ma
gyar Sionon ezen a csodálatos szép na
pon az „előre megszenvedett jövőben” 
élt a több tízezer magyar. Mindszenty 
bíboros sírja fölött szinte mámorosán 
énekeltük húsvéti énekünket: „örvende
tes napunk támadt...” E napon szóba 
sem jöhetett annak lehetősége, hogy ne 
valósuljon meg az, amit milliók kérnek.

A pesszimisták, a „reálisan” gondol
kodók is alig mértéit megkérdezni, mi 
lesz ha nem valósul meg ez a csodaszép 
álom? Senki sem akart a régi „istente
len” valóságra felébredni. Fölemelő volt 
a részvétel, hisz mi külföldön élő lelké
szek híveinkkel együtt teljesen egyek le
hettünk az otthoniakkal a közös szent 
ügy kérdésében, Másnap este már min
denki tudta a lehangoló valóságot: „ör
vendezésünk ismét sírásra fordult”.

Ekkor kérdezte meg telefonon egy 
pesti barátom: „Van-e még értelme az 
engesztelésnek? Találunk-e erre választ 
a Katolikus Egyház Katekizmusában?

Az engesztelésnek Krisztus áldozatá- 

meg belőle — kérdezte szentbeszédében 
Herdics György alsószemerédi fiatal plé
bános, akit tavaly helyeztek át a po
zsonyi magyarok szolgálatából ebbe az 
ipolymenti falucskába. A hitéletet fe
nyegető veszélyek nem múltak el — 
mondta. Sokat segíthetnének az egyházi 
iskolák, ha lenne elég belőlük, de ma
gyart, eddig, nem kis küzdelem árán, 
csak hatot sikerült megteremteni. A tá
mogatás pedig, amit kapnak, elmarad 
amögött, amiben a hasonló szlovák is
kolák részesülnek. Az onyaszentegyház 
azonban — mutatott rá — nem ismeri 
a többséget és a kisebbséget, a magyar 
hívőnek ugyanolyan joga van ahhoz, 
hogy az egyház szeretett gyermekének 
érezhesse magát, mint a többséghez tar
tozónak. A szlovákiai romák (cigányok) 
lelkigondozásának az ügyét püspöki 
szintre emelték, a különfeladat végzésé
re püspök kapott felhívást. Miért nem 
gondoskodhat a magyarajkú hívők val
lásos életéről olyan püspök, aki közü
lük került ki erre a misszióra? A magyar 
katolikusok azt szeretnék, ha ilyen püs
pök anyanyelvükön szentelhetné fel új 
magyar papjait, példát mutatva a fel
növő kisebbségi nemzedéknek. „Szlová
kia többségi népe nem tud megbarátkoz
ni azzal, hogy mi is államalkotó nép va
gyunk. Az egyházi vezetőinktől elvár
hatjuk, hogy bennünket is egyházalkotó 
népnek tekintsen” — mondotta szent
beszédében Herdics plébános.

Mindez a papi hivatások világnapján 
hangzott el a komáromi főtér oltárán 
felállított azon vándorkercszt előtt, a- 
rnely 1990 óta járja a Felvidék magyar
lakta településeit. A keresztet most az ó- 
gyallai hívők vették át, hogy az azután 
tovább folytassa útját — a búcsúztató
ként elhangzottak szerint — „mindad
dig, amíg Szlovákiában nem lesz ma
gyar püspök és magyar papképzés”, a- 
mit „nem ajándékként kérünk, hanem a 
keresztény testvériség jogán”. B

ba kapcsolódva van értelme. A Mennyei 
Atya egyszer és mindenkorra kiengesz- 
telődött a világgal Fia áldozata által, 
így az engcsztelés elkövetett bűneinkkel 
együtt járó büntetések ideiglenes elenge
dését is jelenti. Tehát a szentgyónással 
mégsem bocsát meg az Isten? Dehogy
nem. Isten olyannyira megbocsájt, hogy 
nem is emlékezik többé bűneinkre. Bű
neinkre csak mi emlékezünk! Akkor mi
ért a büntetés? Itt valami még sincs 
rendjén. Minden bűnös cselekedet olyan, 
mint az elhajított bumeráng, amivel 
mást célozunk meg, de a mi fejünket is 
betörjük. Miután kiiengesztelődtünk Is
tennel és embertársunkkal, aki felé el
hajítottuk „gyilkos szerszámunkat”; a 
mi betört fejünk sem gyógyult be azon
nal. Ezért az engesztelés Isten iránt 
gyermeki kötelességünk, ami elsősorban 
az imában nyilatkozik meg, testvéreink 
iránt pedig a jóvátétel a feladatunk. Az 
engesztelés egész életünket végig kíséri, 
hogy általa kigyógyuljunk a bűnök által 
okozott sebekből.

„Te is jól tudod, mit tettek velünk 
az elmúlt negyven év alatt” — mondta 
a barátom. „Azokat a szörnyű gaztette
ket mi követtük el?” — Igen! — vála
szoltam. És ezzel együtt az is igaz, hogy 
életünket sokkal nagyobb távlatban kell 
nézni. Erre ad kielégítő választ a kate-

Frank Miklós 70 éves
Pünkösd hétfőn, május 23-án délelőtt 

a München-Pullach-i „Jó Pásztor nővé
rek” templomában tartott német-latin 
szetmisével ünnepelte meg dr. Frank 
Miklós 70. születésnapját. A kedves nő
vérek és a koncelebráló Fejős Ottó né
metországi főlelkész mellett a szentmi
sén és az azt követő gazdag szeretetven- 
dégségen Frank Miklós régi barátai és 
tisztelői vettek részt. A jubiláns érde
meit, egyháza és magyarsága szolgálatá
ban végzett munkásságáról rövid élet
rajza adjon számot:

Budapesten 1924 május 23-án született 
orvos családban. 1946-ban a nagyváradi 
egyházmegye papnövendékeként Rómá
ba került, majd Innsbruckban folytatta 
teológiai tanulmányait. 1950-ben pappá 
szentelték. Lelkipásztori tevékenysége 
mellett 1956 és 1959 között latint, hittant 
és filozófiát tanított a forradalom után 
felduzzadt innsbrucki magyar gimnázium
ban. 1962-ben Kari R ah n érnél, szá
zadunk egyik legnagyobb hittudósánál 
doktorált, dolgozata a házasság dogma
tikájáról szólt. Innsbruckból Rómába te
lepült át, ahol egyházjogi tanulmányokat 
folytatott. Mint annyiszor életében, egy
szerre több ember helyett dolgozott- 
1963-tól 1974-ig római magyar lelkész is 
volt. 1965 és 1976 között ellátta a Cari- 
tas Internationalis helyettes főtitkári mun
kakörét. 1976-tól 1983-ig Freibrugban 
Georg Hüssler prelátus, a Caritas 
Internationalis asszisztenseként műkö
dött. 1984-ben e rendkívüli papi egyéni
ség nyugdíjba vonulása után elvállalta és 
a méltatlan megszűnéséig folytatta a 
müncheni SZER Magyar Osztályán a ka
tolikus egyházi műsor szerkesztését, mi
közben kolostorlelkészként apácákat és 
fiatal tanítványaikat gondozta. Rendsze
resen ír a külföldi katolikusok havilap
jába, az Életűn kbe és mint egész pa
pi életében a magyar lelkigondozásban is 
legalább kisegít. 1990-ben a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar megbízta a Magyar 
Karitász újjászervezésével, amit páratlan 
külföldi tapasztalatait és kapcsolatait fel
használva, a világi munkatársak bekap
csolásával napjainkig korszerűen végez. 
Mély lelkiség, megbízhatóság, képzettség 
és műveltségi, magyar hazaszeretet és 
ugyanakkor jó értelemben vett világpol
gárság (legalább öt modern nyelven ki
tűnően beszél) jellemzi ezt a szerény, a 
feltűnést kerülő, mindig segítőkész, a 
másikra hallgatni tudó, melegszívű és vi
dám papi egyéniséget.

Boór János

Isten tartsa meg sokáig körünkben 
Miklós atyát jó egészségben, továbbra is 
töretlen munkakedvvel úgyis, mint la
punk aktív szerkesztőségi tagjátf (Szerk.) 

kizmus. Aki beáll Jézus tanítványai kö
zé, az Ürral együtt hordozza a világ ter
hét, népe sorsát. Aki csak földi és evilá
gi érdekeket tart szeme előtt, annak vé
gül is csak egy marad: saját önző érde
ke. Ez pedig vakká teszi — most is ez 
történt.

Miért büntet bennünket az Isten? Az 
így feltett kérdés teljesen helytelen. Mi 
büntetjük magunkat, ahelyett, hogy meg
értenénk, azaz próbálnánk megérteni; 
ehelyett, gyerekesen viselkedünk és meg
állás nélkül siránkozunk.

Nézzük csak Mindszenty bíborosunk 
életét, a többi mártírokéval együtt, ök 
olyan bűnösek voltak, hogy életük vé
géig kellett hordozniuk népük kereszt
jét? De, akiket ártatlanul megvádoltak 
és kivégeztek, engesztelőkké váltak né
pük jövőjéért. így nézve a keresztény 
ember élete olyan, mint egy bazilika, 

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Májusi zarándoklat - művészi élményekkel Hírek - események
A müncheni egyházközségi zarándok

lat május 19-én, az addig napsugaras 
tavaszi hónap leghűvösebb és esösebb 
napján, az Ammer-tó partján fekvő Dies- 
senbe vezetett. Majd onnan tovább in
dult az autóbusz a Starnbergi-tóhoz, Ben
czúr Gyula festőművész egykori nyara
lójához. Végül pedig, már hazafelé tart
va, a zarándoklók betértek a Baierbrunn 
nevű kis bajor falu modern templomába. 
Ez így felsorolva keveset árul el a zarán
doklat igazi úticéljairól, de fény derül rá
juk, ha hozzáfűzzük, hogy Diessenben 
van Felsö-Bajorország legszebb Mária- 
temploma, hogy Arnbachban Benczúr Gyu
la száz éve állíttatta fel a „székely kaput" 
és hogy a baierbrunni Szent Péter és Pál 
templomban látható a titokzatos eredetű 
„budai kereszt".

Hagyomány szerint Diessenben a 
kalandozó magyarok is megfordultak és 
feldúlták, kirabolták a bajor nemesi csa
lád, a Diessen-Andechs-i grófok ősi fész
két. A portyázó magyarokat „hunokéként 
emlegetik a környéken- A zarándoklat 
lelki vezetője, Cserháti Ferenc plébános 
nem a Mária-templomban, hanem a dies- 
seniek 1981-ben felszentelt „téli templo
mában", a Szent István kápolnában mon
dott szentmisét- A három hajós, kereszt
boltozatos terem csupasz téglafalai meg
hitt hangulatot keltenek. A falakon itt-ott 
középkori faszobrok, köztük egy 13. szá
zad közepe táján faragott Szűz Mária a 
gyermekkel. Találgatások, hogy mi lehe
tett ez az altemplomokra emlékeztető ká
polna korábban? Az egykori kolostor re- 
fektoriuma? Ó. nem. A mise után a helyi 
idegenvezető elmondta, hogy a mai ká- 
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VAN-E MÉG ÉRTELME 
AZ ENGESZTELÉSNEK?

(Folytatás az 5. oldalról.) 
kupolája a keresztény mártírok; és mi 
mindnyájan élő kövekként épülünk bele. 
Az cngesztelés a krisztusi sons tudatos 
vállalása, amihez hozzátartoznak saját 
és népünk bűneiért vállalt áldozataink 
és jóvátételeink. Aki ebben a valóságban 
éli meg keresztény küldetését, az része
sedik Krisztus feltámadásában; jövőt, 
keresztény Magyarországot épít.

Tudom, könnyű beszélni, de mennyire 
más megvalósítani. Éppen ezért más a ke
resztény, aki nem önmagába veti bizal
mát. hanem Urára tekint, akinek kezé
ben van a mi jövőnk is. A választásokig 
az cngesztelés örvendetes vonása bonta
kozott ki; imádkoztunk az előttünk álló 
és megvalósítható keresztény jövőnkért. 
Most fájdalmas az engesztelés, de még 
jobban szeretjük egymást, többet és fi
gyelmesebben éljük meg azt a keresztény 
valóságot, amely túlhaladja országunk 
határait, egyetemessé, katolikussá tesz 
bennünket. Ha ennek — a Katolikus 
Egyház Katekizmusának — a szellemé
ben élünk, elmélyültebb lesz életünk, 
nyitottabb és határozottabb a magatar
tásunk, és keresztény életünk öntudato- 
sabb.

Hogy van-e értelme az engesztelés- 
nek? Remélem, barátomnak cs minden
kinek egyértelmű, aki olvassa e sorokat: 
az engcsztelésnek igazán ma van értel
me. A magyarságnak együttes erővel kell 
megélni a keresztény Magyarországot, 
annak teljességében, bennünk magunk
ban, hogy egy nap mindenki szeme előtt 
felragyogjon. Ehhez tartozik hozzá az 
engesztelés, jövőnkért vállalt egyéni és 
közös imádkozás, az élet terheinek 
Krisztussal együtt való hordozása, Ma
gyarok Nagyasszonyának a pártfogása 
alatt.

Szabó József (Offenburg) 

polna lóistálló volt, annak is épült a 17. 
század első felében, majd tehén istálló 
lett belőle. A 60-as években már-már le 
akarták bontani, de boltozatának, oszlop 
sorainak szépsége és arányossága miatt 
úgy döntöttek, hogy megmentik és res
taurálják. Az évszázados istálló szagtól 
csak úgy tudtak megszabadulni, hogy he
lyenként kicserélték a téglákat. Ma a ká
polnát „téli templom"-nak nevezik, mert 
a nagy templomot nem lehet fűteni. A 
kettő közötti ellentét nagyobb nem is le
hetett volna. Míg a Szent István kápolna 
bár válogatottan értékes, de gyér díszei
vel, kopár falaival és alacsony boltoza
tával a magába szálló egyházat, a ben
sőséges kis közösségeket jelképezi, ad
dig a Nagyboldogasszonynak szentelt 
templom a diadalmas egyházat. A belépő 
előtt valósággal megnyílik az égbolt- Le
het odakint borús idő, szélvihar, eső, — 
odabent kivilágosodik és ragyogóvá válik 
minden. A hófehér, aranyozott stukkóval 
díszített falak, a fából faragott, de vilá
gos barna márvány képzetét keltő és 
ugyancsak aranyozott oltárok, — és fent 
a magasban a könnyednek, szinte lebe- 
gőnek tűnő boltozat freskóival a menny
országba nyújt bepillantást.

Az oltár-tér feletti kupola freskója a 
Diessen-Andechs-i grófi családból szár
mazó 28 szentet ábrázolja, köztük Szent 
István feleségét, Gizellát és Arpádházi 
Szent Erzsébetet, ahogyan Németország
ban számontartják és az idegenvezetőnő 
is mondja: Thüringiai Erzsébetet. Ö hív
ja fel a figyelmet a főoltár sajátságára 
is: arra, hogy a Mária mennybemenetelét 
ábrázoló 8 méter magas oltárkép elsül
lyeszthető és a karácsonyi, húsvéti ünnep
kör jeleneteivel helyettesítik. A diesseni 
rokokó oltár mestere ebben a középko
ri szárnyas oltárok hagyományát élesz
tette újjá. A főoltárt, és feltételezhetően 
a mellékoltárok közül is jó néhányat Fran
cois Cuvilliés, a Németalföldről származó 
müncheni udvari építész tervezte. A temp
lom építésze az ugyancsak müncheni Jo- 
hann Michael Fischer volt, a bajor ro
kokó templomépítészet egyik legkiválóbb 
mestere. A templomot 1739-ben szentel
ték fel.

A zarándoklat következő állomása, 
A m b a c h , egészen más élménnyel szol
gáit. Az egykori Benczúr villát a parti 
sétány választja el a tótól. Szép nagy 
kertje van, és a kapuja a magyar feliratos 
székely-kapu- „Ha Istent és Hazádat sze
reted betérhetsz, áinok lélekkel fel s alá 
elmehetsz" — áll a kis kapu virágdíszes 
„tükre" felett- A szemöldökfán pedig: 
„Építette Benczúr Gyula és nője Boldi
zsár Piroska az Úrnak 1894-ik esztende
jében".

Benczúr Gyula 1873-ban a kolera-jár
vány elöl menekült fiatal feleségével Mün
chenből a Starnbergi-tó partjára. Annyi
ra megszerette a környéket, hogy hama
rosan telket vett és Béla öccse tervei 
alapján villát építtetett. Az ambachi nya
ralót még akkor is fenntartotta, amikor 
már a Képzőművészeti Akadémia igaz
gatójaként Budapesten élt. Első felesége, 
négy gyermekének anyja, Karoline von 
Max 1890-ben meghalt. Két év múlva fe
leségül vette Ürmössy Boldizsár Kata Pi
roskát, akinek nevét a székelykapun is 
megörökíttette. A kapu mesterére nincs 
utalás, de aligha képzelhető el, hogy ba
jor ácsot, fafaragó mestert bízott volna 
meg a feladattal. A Benczúr villa kertjé
nek tövében álló kis kápolnáról, ahová 
a magyar zarándokok ugyancsak betér
tek, a kedves nővér, aki a kulcsot hozta 
és részt vett az áhítaton, nem tudott bő
vebb felvilágosítást nyújtani. Csak annyi

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
díszdoktorait a hagyományoknak megfe
lelően az egyetem alapításának évfordu
lóján, ünnepi közgyűlésen avatják fel. Az 
idén „doctor honoris causa" címet ka
pott Budapesten Gábriel Asztrik, 
az amerikai University of Notre Dame 
professzora, a hajdani gödöllői Francia 
Intézet megalapítója. Gábriel Asztrik tu
dományos kutatásaiban a középkori euró
pai egyetemek történetével foglalkozott 
és számos nagy elismerést aratott. Eb
ben a tárgykörben alapvető munkája je
lent meg.

*

Pécsett április 12-én, hosszas beteg
ség után, 79 éves korában elhunyt dr. 
Cserháti József nyugalmazott 
pécsi megyéspüspök. A Tolna megyei 
Lengyel községben született 1914-ben. 
Teológiai tanulmányait Rómában végez
te, 1940-ben szentelték pappá. Pécsett, 
Győrött majd Budapesten működött teo
lógiai tanárként. 1961-tól mint káptala
ni helynök,1964-től mint apostoli kor
mányzó, 1969-től 1989-ig, tehát 20 éven 
át vezette a pécsi egyházmegyét. Több 
teológiai könyve jelent meg és éveken 
keresztül volt a Magyar Püspöki Kar 
titkára. Április 23-án, szombaton dél
előtt temették a pécsi székesegyházban. 
A gyászmisét Paskai László bíboros, prí
más, Esztergom-Budapesti érsek celeb
rálta nagy papi segédlettel, a búcsúbe
szédet Dankó László Kalocsa-Kecske- 
méti érsek mondotta. MK

*

Az Osservatore Romano április 18-i 
számának közleménye szerint, a Szent
szék felállította a magyarországi Kato
nai Ordináriátust. Ennek kapcsán II. Já
nos Pál pápa Lad öcsi Gáspár pá
pai káplánt, az Esztergomi Hittudomá
nyi Főiskola tanárát Sebarga-i címzetes 
püspökké és katonai ordináriussá nevez

Egy tanítónő
Részlet kiadásra váró kéziratából

■ . . Egyszer már ráébredhetne az or
szág, hogy Mária Országa vagyunk, 
Regnum Marianum. Szabadon élhetünk, 
de ez nem azt jelenti, hogy dgyik rész 
vallásos, hívő ember, a másik meg azt 
hisz, amit akar. Össze kell fognunk ke
resztényeknek, telve hittel, szeretettel, 
áldozatosan, felelősséggel telve családunk 
és felebarátaink iránt. Kivetni az önzést, 
a felelőtlenséget, nem mindig másra há
rítani mindent! Vállalni az életet, a ma
gunkét, a másét! Vállalni áldozatokat, 
szeretni úgy, hogy ne az önzés vezessen; 
arra gondolni, ami a másik embertár
samnak jó! Tudok-e lemondani valami 
előnyös dologról! Tudok-e friss, készsé
ges lenni, ha Isten kívánja tőlem! Tu
dok-e szenvedni zúgolódás nélkül! És 
tudok-e örülni irigység nélkül a másik 
■uitciMatiiuaniiniaaiiiimuitcumiil 

ismert, hogy a mélyen vallásos Benczúr 
telkének ezt a sarkát külön felajánlotta 
a kápolna építéséhez.

A viharos tó mellől már München felé 
vezetett az út- A zarándoklat utolsó állo
mása a városhoz már elég közel fekvő 
falu, Baierbrunn volt, pontosabban 
a falu modern Szent Péter és Pál temp
loma, amelynek fehér falán tündöklik az 
ún- „budai kereszt".* Az egész úton, de 
itt különösen fájdalmasan emlékeztek a 
korábbi magyar zarándoklatok résztvevői 
arra a veszteségre, amely idén február
ban Bogyay Tamás halálával a müncheni 
magyar közösséget is érte...

FARKAS MARLENE

* Erről következő számunkban bővebben 
írunk és képet is közlünk. (Szerk.) 

te ki. Ezzel egyidőben közölték, hogy 
Bíró László kanonokot, a péosi szé
kesegyház plébánosát Castra di Galba-i 
címzetes püspökké és Kalocsa-Kecske- 
méti segédpüspökké nevezte ki a Szent
atya. MK

*
Húsvét vasárnapján 68 éves korában 

tüdőrákban elhunyt Párizsban Jeróme 
Lejen ne professzor, a világhírű ge
netikus, akit II. János Pál pápa március
ban nevezett ki az új Életvédö Pápai Aka
démia elnökévé.

*
A Francia Katolikus Hírügynökség jelen

tése szerint a húsvéti vigília során mintegy 
háromezer felnőtt részesült Franciaország
ban a keresztség szentségében. Nyolcvan 
százalékuk felnőtt korú, de nincs még 40 
éves, városi lakos és előzőleg semmilyen 
valláshoz nem tartozott. Húsz százalékuk 
Észak-Afrikából vagy Távol-Keletről szár 
mazik.

*
A Magyar Sportújságírók Szövetsége 

Márkus Györgyöt, a Szabad Euró
pa Rádió volt sportszerkesztőjét a leg
magasabb elismeréssel a Teleki László 
díjjal tüntette ki. Korábban a Német 
Sportújságírók Szövetsége a sportban 
végzett munkáját Ezüst tűvel jutalmazta 
Márkus György egy ideig lapunk sport
rovatát írta.

*
Kiss U I r i c h jezsuitát, a Vatikáni Rá

dió munkatársát április 5-én Etchegaray 
bíboros, a Cor Unum Pápai Tanács elnö
ke, a római Szent Ignác templomban dia
kónussá szentelte. A 11 különböző or
szágból származó 11 jezsuita diakónus 
többsége sokgyermekes családból való 
és csaknem mind késői hivatás.

*
Silvestrini bíboros megáldotta a mária- 

pócsi bazilika új kapuját, amelyet a 
Szentatya látogatásának emlékére készí
tettek.

írja otthonról
ember sikerének ! Vagy versengeni aka
rok, túlszárnyalni másokat! . . .

Mennyi kérdés és mennyit lehetne még 
föltenni! I~lány pedagógus gondolkozik 
el ezeken! És hány gyereknek esik ki 
13—20 éve elmulasztott kegyelmek nél
kül. Az ember növekedésével együtt kell 
nőnie a léleknek is! Elkorcsosult lélek
ben ritkán ver gyökeret a kegyelem. Is
tenfélelem nem azt jelenti: félni kell az 
Istentől! Ö végtelenül szeret minket, tál
cán nyújtja kegyelmét. És milyen szo
morú, ha az ember nem veszi észre, sőt: 
elutasítja Isten ajándékát! Kemény szi
vekről lepereg a kegyelem. S még szo
morúbb, ha az egykori vallásos ember
ben a közömbösség lesz úrrá, vagy a tel
jes hitetlenség! Az a szeretet, az az em
beriesség és nyájasság, ami nem Istenből 
táplálkozik, elszáll, mint a buborék. A 
gyerek észre veszi ezt, megérzi a szív
ből jövő magasabbrendű szere te tét. . .

Nevelő! Neveld magad!
Antal Katalin Miskolc-Tapolca

KERESZTÉNYEK EGYIPTOMBAN
Egyiptomi források szerint a kopt-ortodox 

egyház tagjainak száma, amelyhez Egyiptom 
kopt-keresztényeinek többsége tartozik, 3 és 
fél millió. Az egyház saját adatai szerint azon
ban a valóság ennek háromszorosa. Kereken 
70 püspökük van és több mint 40 egyházme
gyéjük. Vezetőjüket, — az alexandriai pátri
árkát — a harmadik század óta pápának ne
vezik. Ezt a tisztséget 1971 óta III. Shenuda 
tölti be, aki egyben Szent Márk 117. utódá
nak címét viseli.

kővetkező,
NYÁRI KETTŐS SZÁMUNK 
JÚLIUS ELEJÉN JELENIK MEG I
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Linzi krónika

ANGLIA
HALOTTAINK 1993-tól: Magyar Mária, 86 

éves koráiban, 1993 augusztus 25-én, London
ban. Kocsis Zoltánné, szül. Hegedűs T. Klára, 
82 évesen, augusztus 27-én, Londonban. Szabó 
Ferenc, 68 évesen, december 19-én, Londonban. 
Jordanits János, 59 évesen, 1994 február 21- 
én, Croydonban. Kaposvári Imréné, szül.Su- 
rányi Márta, 81 évesen, február 13-án. Szadió 
Ernő, 87 évesen, február 21-én, Sanderstead- 
ben (S. Croydon). Dr. Bakács Imre, 83 évesen, 
február 23-án, Londonban. Báró Piret de Bi
káin István, február 27-én, Bathban. Tóján Ist
vánná, szül. Hábel Ilona, 82 évesen, március 
22-én, Lutonban. Báli Jenönc, szül. Boda Ilona, 
88 éves korában, április 6-án, Londonban. — 
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

AUSZTRIA
Linz: A keresztség szentségében részesültek: 

Németh Péter, N. László és Gendur Judit kis
fia, március 6-án a Neue Heimat templom
ban. Április 9-én, a Magyar Otthon kápolná
jában Steven, Antal Sarolta fia.

SVÁJC
Bern: Halottunk: Dr. Kiskéry Lórándné sz. 

Fábyán Emese Kerzers, március 29-én. Gyá
szolják: férje és két fia: Attila és András. A 
feltámadás hite vigasztalja őket!

iranciaorszAg
Elsöáldozók, 1994 június 5-én: Bartha Ildi

kó és Bartha Orsolya, Bussy St. Georges. Deák 
Csilla, Párizs. Duvivier Anelie, Lagny s. Marne. 
Kajtár Krisztina, St. Maur. Karagits Ferenc, 
Párizs. Katona Gábor, Le Blanc-Mesnil. Laczik 
András, Pontoise.Palásti Zoltán, St. Maur. Papp 
Sándor, Bondy. Pál Zsófia, St. Cyr L‘École. Vad 
Oliviér, Mitry Mory. Hálásan köszönjük szü
léinknek, hogy áldozatukkal hozzájárultak, 
hogy Isten gyermekei lehettünk!

Halottaink
f GYÖNGYÖSSY IMRE f DR. SZABÓ PÁL

Május 1-én 65 éves korában „tele hit
tel, humanizmussal és igazságkereséssel” 
(a gyászjelentésből) Budapesten meghalt 
Gyöngyössy Imre filmrendező és író. 
Május 23-án a Farkasréti temetőben 
Giacomo Gambetti olasz kritikus és Kéz- 
di-Kovács Zsolt filmrendező búcsúztat
ta. A szertartást végezte és a gyászmisét 
bemutatta egykori tanára, P. Békés Gel
lért OSB.

Az elhunyt 1930-ban Pécsett falusi or
voscsaládban született. A pannonhalmi 
Bencés Gimnáziumban érettségizett. Az 
ELTE Bölcsészettudományi karán roma- 
nisztikát, 1956-tól 1961-ig a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán filmírói és -ren
dezői szakon tanult. Előzőleg 1950-ben 
koholt vádak alapján 4 évi börtönre 
ítélték. Szabadulása után a Fiunnia Film
stúdióban dolgozott, előbb forgató
könyvíróként, később rendezőként. Sza
badabb alkotási lehetőségeket keresve 
1978 óta főleg Németországban dolgo
zott, 1980-ban a bajorországi Starnberg- 
ben telepedett le. Számos díjjal tüntették 
ki. Főbb színművei: Derékig földbeásva 

1965); Barokk passió (1968). Fontosabb 
filmjei: Tízezer nap (1967, társíró); Vi
rágvasárnap (1968, író is); Szarvassá 
vált fiúk (1973); ]ób lázadása (1981); 
Add tudtul fiaidnak (1985); Vietnami 
menekültek (1987).

Hirtelen támadt súlyos szívbetegsége 
az Európa messze van című filmforga
tása közben ragadta ki az élők sorabol. 
Ez az alkotás az 1983. évi Cannes-i 
Filmfesztivál különdíjával kitüntetett es 
:984-ben az Oscar-díjra jelölt Job lá
zadása folytatásának ígérkezik. A film 
egy nagykállói gyermektelen, mélyen val
lásos zsidó paraszt házaspár és egy örök
be fogadott keresztny árvagyerek tra
gédiáján keresztül idézi fel a magyaror
szági holocaustot. Gyöngyössy műveiben 
mély együttérzéssel ábrázolta a szegény 
nép, a szenvedők, az igazságtalanul ül
dözöttek és a menekültek sorsát. Hason
ló sors jutott neki is osztályrészül.

B. J„ Mérleg

NÉMETORSZÁG
München: A szentkeresztségben részesültek: 

Major Anna Katalin, M. Csaba László és ká
bellé kislánya, április 10-én. Durku Péter Gá
bor, D. István Bertalan és D. Mária Csilla kis
fia, április 17-én. Horváth írisz, H. Gábor 
György és H.-né, dr. Mayer Anna kislánya, 
április 24-én.

Halottaink: Ritter Imre, 73 éves korában el
hunyt. Temetése március 25-én a müncheni 
Nordfriedhofban volt. Lovász László, 66 éves 
korában elhunzt. Temetésük április 20-án a 
müncheni Ostfriedhof temetőben. Nyugodjanak 
békében I

Freiburg: Halálozás: A Mindenható magá
hoz szólította Mocsy Bélát, — Mocsy páter 
testvérét —, életének 87. évében. Nyugodjék 
békében I

Stuttgart: Keresztelések: Henning Johannes, 
H. Johannes és Bogdán Aranka kisfiát, Stutt
gartban, április 16-án kereszteltük. Növekedjék 
korban és bölcsességben Isten és az emberek 
előtt. Kolb Meliton és Kolb Thekla április 17- 
én Stuttgartban járult először szentáldozáshoz. 
Sokak gyermeke, unokája, hozzátartozója eb
ben a húsvéti időben volt elsőáldozó német 
osztálytársaival, barátaival. Maradjon szép em
lék ez a nap, az Élet Kenyere pedig adjon erőt 
számukra!

ARANYMISE
Kőmíves János atya, aki a wein- 

garteni Misszió létrejötte előtt a magyar 
csoportok (Friedrichshafen, Konstanz, 
Singen) lelkésze volt, június 5-én ün
nepli aranymiséjét, amelyre volt híveit 
is szeretettel meghívja. Mindazok, akik 
a meghívásnak eleget szeretnének tenni, 
jelentsék be az augsburgi Missziónál.

Bániakon született 1919 szeptember 
21-én. Érettségije után az orvosi egye
temen tanult Szegeden és Budapesten. 
Orvosi diplomája mellé 1948-ban meg
szerezte az ortopédiai, 1953-ban a tüdő
gyógyász, 1963-ban a sebészeti szakké
pesítést. Osztályfőorvosként dolgozott 
hazánk első klinikáin. 1965-ben jött 
Nyugatra feleségével, Apponyi Éva gróf
nővel együtt. 1981-ig praktizál Saar- 
brückenben és kutató munkát végez sa
ját laboratóriumában. Számos szaklap 
publikálta kutatási eredményeit. Több 
tudományos társaság tagjai közé válasz
totta. Honfitársait különös gonddal gyó
gyította. Ápolta és segítette a magyar 
közösséget. Gyászolja családja, és a ma
gyar közösség. 1992 november 15-én ad
ta vissza lelkét Teremtőjének. Nyugod
jék békében. (A hírt most kaptuk. Szerk.)

Franz-Hans Rappay 
(Saarbrücken)

FLÓRIAN KUNTNER
3ÉCSI SEGÉDPÜSPÖK MONDÁSAI

(f 1994 március 30-án.)

A keresztény ember feladata a világot 
humanizálni és a humánumot keresztény- 
nyé tenni.

Boldog embernek kevésre van szüksége 
életében. Életünk egyszerűsége mutatja meg, 
hogy egyedül Isten elégséges-e nekünk.

A hívő ember, aki hisz a saját hitében, 
odaadásával megmutatja, mennyire hitel 
nélküli a hitetlenek hitetlensége.

Ha az Egyháznak Krisztus arcát kell tük
röznie, akkor az egész Egyháznak kell, 
beleértve az institúciót is.

Isten szava nincs gúzsba kötve. Isten 
szava megszabadít béklyóinktól.

A mai társadalmi élet feltételezi a (sze
mélyiségi) nagykorúságot, de legalább a 
kihívást, nagykorúvá válni.

Egyesek attól félnek az „attraktív Egy
ház" kifejezés hallatán, hogy mások el 
akarják adni olcsón az Egyházat. Először: 
az Egyházat soha nem szabad kiárusítani, 
másodszor: Krisztus nem követel árat Egy
házáért.

Aki lelkében hordja az evangéliumot, 
robbanó erőt hordoz magában.

CSERKÉSZAVATÁS
A linzi „Árpád" Cserkészcsapat május 1-én 

a Linz Neue Heimat-i plébániatemplomban 
szentmise keretében tartotta meg cserkészava
tási ünnepélyét. A cserkészcsapat alapítója, 
Kiss Mihály tb. csapatparancsnok belegsége 
miatt leánya, Seichené Kiss Erzsébet csapat
parancsnok volt az avatótiszt. A kis cserkész
jelöltek között volt saját két kisleánya is, így 
elmondhatjuk, hogy a linzi csapatban már há
rom generáció van együtt jelen.

Msgr. dr. Kerny Géza lelkivezető cser
késztiszt bevezető imája és a cserkésztörvé
nyek elhangzása után a kiscserkészek ígére
tet-, a cserkészjelöltek fogadalmat-, és a cser
készek fogadalomújítást tettek. Ezután az ava
tótiszt felavatta a jelölteket. Ugyancsak sor ke
rült az örcgcserkészvezetök fogadalomtételé
re. Az avatóbeszéd kiemelte, hogy a cserkész
avatás és fogadalomtétel mindig a legnagyobb 
ünnep egy cserkészcsapat éleétben. A felava
tott cserkészek a fogadalomtétellel olyan éle
tet vállalnak, ameyben az Isten, Haza, Ember
társak, valamint magyarságunk iránti köteles
ségteljesítés, a másokon való segítés, egyszó
val a cserkésztörvények megtartása a vezérfo
nal.

*
ANYÁK NAPJÁN a cserkészgyerekek sok 

szép verssel és virággal köszöntötték a meg

Holocaust megemlékezések
ZSIDÓ VEZETŐK A PÁPÁNÁL

II. János Pál pápa a Holocaust napján, 
április 7-én, fogadta a Vatikánban az ame
rikai James Rudin vezetésével megjelent 
American Jewish Committee képviselőit. 
Hozzájuk intézett beszédében mélységesen 
elítélte azt „a sok bűntettet, amelyet az 
antiszemitizmus, az idegenekkel szembeni 
gyűlölet váltott ki“. Az amerikai zsidó kül
döttség résztvett a zsidósághoz fűződő kap
csolatok vatikáni! bizottsága által rendezett 
hangversenyen is, amelyről másutt már 
szóltunk.

*
HANGVERSENY A VATIKÁNBAN

A Vatikánban, a VI. Pál aulában április 
7-én, a „Soah“, a zsidó holocaustra emlékez
ve hangversent rendeztek, amelyen a Londoni 
Filharmonikusok és a Vatikán énekkara ha
gyományos zsidó kórusműveket és Beethoven, 
Schubert, Bernstein szerzeményeket adott elő. 
Résztvett az emlékhangversenyen a Szentatya 
mellett E 1 i o T o a f f római főrabbi és 
T u 11 i a Z e v i, az olaszországi zsidó kö
zösségek szövetségének elnöke. Előzőleg a 
pápa kihallgatáson fogadta a zsidó vezetőket. 
Beszédében emlékeztetett auschwitzi és da- 
chaui zarándoklataira, valamint a római zsi
nagógában tett látogatására. Elismerőleg szólt 
azokról, akik a zsidók és keresztények közös 
lelki örökségének elismerésén fáradoznak, 
majd arra is emlékeztetett, hogy a Soah ide
jén sok keresztény ember nyújtott segítséget 
zsidó testvéreinek saját élete kockáztatásával. 
Végül annak a reménynek adott hangot, hogy 
létrejön a zsidók és keresztények testvéri egy
sége és végre megvalósul a Szentföld békéje.

VR—MK
*

„AZ ÉLŐK FELVONULÁSA”
Az Európa-szerte megtartott Holocaust 

megemlékezések közül különösen megren
dítő volt az „Élők felvonulása” Auschwitz 
egykori koncentrációs táborában, amelyen 
több miint 30 országból mintegy hatezer 
zsidó néma menetben tette meg a nagyjá
ból három kilométeres utat a főtábortól a 
birkenaui krematóriumok maradványaihoz. 
Első ízben nemzsidók is résztvettek a me
netben és jelen volt többek között Jeruzsá
lem askenázi főrabbija, Israel Meir I.au, 
Lengyelországból Aleksander Luczak mi
niszter, valamint Izrael oktatási miniszte
re. Aramon Rubinstein. KAP / MK

*
PÁRIZSI MEGEMLÉKEZÉS

Irodalmi estnek indult — megemlékezés
be torkollt. A párizsi Magyar Katolikus 
Misszió március 20-ra hirdette meg For
ral Eszter Párizs mellett, Suresnes- 
ben élő költőnő és Gül eh Csaba író, 
kritikus szerzői estjét. Az esten vallásra 
és származásra való tekintet nélkül számo
sán vettek részt, köztük volt P i e r r e 
Székely itt élő világhírű szobrászmű
vész is. Gülch Csaba a magyar emigráció 
irodalmáról tartott előadást és szólt riport
könyvéről ,amelybe bekerült a Forral Esz
terrel való beszélgetése is. A költőnő zsidó
származású, szüleit 1944-ben hurcolták el 

jelent édesanyákat. A meghalt édesanyák em
lékére szavaltam el Gyulai Pál „Éji látogatás" 
című költeményét, mely a hallgatóság között 
sokak szemébe könnyeket csalt. Befejezésül 
Kerny főlekész atya áldását adta valamennyi 
édesanyára.

ELŐADÁS A FELSŐ-AUSZTRIAI 
MAGYAROK KULTÚREGYESÜLETÉBEN
A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegye

tem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani 
Tanszékének docense, dr. Zellinger Erzsébet 
tanárnő április 9-én a Linz-i Magyar Otthon
ban előadást tartott a „Dáko-román elmélet 
megcáfolása" címen. Kiváló felkészültséggel, 
mindenki számára érthetően, történelmi és 
nyelvtudományi érvek alapján, Erdély helyne
vei és térképei ismertetésével bizonyította a 
magyarság történelmi elsőbbségét Erdély te
rületén. A nagy érdeklődést felkeltő előadás 
jó másfél óráig tartott és a kb. 80 főnyi hall
gatósággal a Linz-i Magyar Otthonunk ugyan
csak meglelt. Az előadást élénk vita követte.

Befejezésül szeretetvendégséget tartottunk és 
továbbra is alkalmunk volt az előadó egyete
mi tanárnővel elbeszélgetni, aki a késő esti 
órákig velünk maradt és készségesen válaszolt 
a még felmerülő kérdésekre.

Simonffy Erika (Linz)
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Magyarországról, apja nem tért vissza a de
portálásból. Verseiben Forrai Eszter egye
bek közt emléket állít szüleinek és a nyilas 
időkben elpusztított zsidóságnak. Az estet 
bevezető dr. Rúzst fc Vilmos főlel
kész is a Holocaustra — jelentését tekint
ve „egészen égő áldozat" —, a magyar zsi
dóság szenvedés sorozatára emlékeztetett.

A költőnőt és munkásságát dr . Szávai 
János nagykövet, irodalomtörténész mu
tatta be. Magyar és francia nyelvű szavala
tok után Molnár Ottó plébános zár
szavában elmondotta: zsidó honfitársaink 
egy emberöltővel ezelőtti meghurcoltatásá
ról a misszió először emlékezett meg. Az 
aznapi, majd a virágvasárnapi szentmisén 
könyörgés hangzott el a második világhá
ború alatt megalázott és elpusztult magyar 
zsidókért.

Kiss György (Párizs) 
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ADATOK AZ 1994-ES 
PÁPAI ÉVKÖNYVBŐL

Angelo Sodano bíboros-államtitkár be
mutatta II. János Pál pápának az 1994-es 
Pápai Évkönyvet, az Annuario Pontificio-t. 
A több mint kétezer oldalas könyvben 
megtalálható többek között a magyar 
egyházmegyék múlt év májusában történt 
újjászervezésének adatai, megtudjuk, 
hogy tavaly 115 új püspököt neveztek ki, 
és így az év végéig a világon élő püspö
kök száma 4116 volt, ebből 2330 egyház
megyés, 1055 címzetes, 731 pedig nyug
díjas. A Nemhívők Pápai Tanácsa egye
sült a Kultúráéval, míg az egyház művé
szeti és történelmi hagyatékát gondozó 
Pápai Bizottság már nem a papi kong
regációhoz tartozik, hannem az egyház 
kulturális javainak bizottságához. A tár
sadalomtudományok számára új Pápai 
Akadémia létesült. Az 1993-as év során 
a Szentszék és Izrael rendkívüli képvi
selőket nevezett ki.

Az utóbbi 14 év statisztikáinak tükré
ben megállapítható, hogy Európában és 
Észak-Amerikában csökkent, a többi 
földrészen pedig viszonylagosan emel
kedett az egyház jelenléte. A világon mű
ködő papok száma közel 405 ezer: föld
részek szerint 50 százalékuk európai; 
kétszer annyian vannak, mint Ameriká
ban. A papok együttes száma 2.8 %-kal 
csökkent, de a csökkenés főleg Európát, 
Észak-Amerikát, a Közel-Keletet és Óce
ániát érinti, mig Afrikában és Dél-Kelet- 
Azsiában emelkedést észleltek. Növeke
dett viszont a nagyszeminaristák száma: 
az 1968-as 62 ezerről fokozatosan 102 
ezerig. Legnagyobb a növekedés Afri
kában, ahol több mint megkétszereződött 
a számuk. VR/MK



1994 június
8 ÉLETÜNK

MEGJELENT! ÜJDONSAGI
CSERHÁTI FERENC: HITÉBRESZTÖ

Kada Lajos érsek, bonni nuncius bevezető
jével. A Szent István Társulat kiadása. Buda
pest 1993. I-III kötet öszesen 936 oldal. Szent
beszédek a vasárnapi szentmise olvasmányok 
alapján.

A színes borítóval ellátott I—III kötet ára 
1111.— Ft. + portó. Kapható Budapesten a 
Szent István Társulat könyvesboltjában. Kos
suth Lajos utca 1. H-1050 Budapest.
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J A K Ó C S PANZIÓ: Egy és két személyes 
szobák fürdőszobával, WC-vel: 50.— DM 
reggelivel.

JAKÓCS TAXI: Helyben vagy hosszabb útra. 
Budapest XI. kér., Bőd Péter utca 20.

VAJDASÁGIAK, DÉLVIDÉKIEK, MAGYA
ROK! Rendeljék meg a Vajdasági Hírnök c., 
a szülőföld híreit tartalmazó folyóiratot! Ben
ne: hírek, aktualitások, olvasmányok. Kéré
sére ingyenes mutatványszámot küldünk.

Cím: Vajdasági hírnök, YU-21235 Temerin, 
Petőfi Sándor u. 70 /1., Jugoszlávia. Telefon / 
fax: 00381 -21 -840 731.

MAGYAR PENZIÓ, DINO (Lugano köze
lében). ® (CH) 0041 91 91 39 79.

Keresem rokonaimat! Kocsis Judith, Munk- 
hart Ilona leánya vagyok Szatmárnémetiből. 
Nagyapám: Munkhart Alex; dédszüleim:
Munkhart Julius és Huber Anna. További le- 
származottaim: Huber Wenzelaus és Érben 
Guilema. Értesítést a következő címre kér
nék: Kocsis Judith, Herbert-C.-Hoover Str. 1, 
73037 Göppingen. ® (071 61) 68 4716.

Balatonmáriafiirdőn, csendes részen, a víztől 
200 m-re, kitűnő állapotban lévő, 108 m* 2 alap
területű öszkomf. nyaraló, (2 háló, szalon, ét
kező), kiépített erkéllyel, tetőtérrel és 1 szoba, 
komfortos vcndégházzal, 562 m2 ápolt kerttel 
eladó! Irányár: 6 millió Ft. Érdeklődni: Gróf 
Ferenc, Izabella utca 77/I./1., H-1064 Budapest. 
® 0036 1 1122 173 (H)

Megrendelésre haladéktalanul küldjük
Békés Gellért 

KRISZTUSBAN MINDNYÁJÁN EGY 
Keresztények egysége — utópia ?

Az ökumenikus mozgalom története és 
feladatai, a keresztény egység időszerű 

kérdései.
A könyv ára postaköltséggel 10.— DM.

Pannonhalmi Könyvszolgálat
Fömonostor, Vár 1. H-9090 Pannonhalma.

Bogyay Tamás:
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 

TÁVLATBÓL
a Mérleg Bécs-Budapest-München ki
adásában. 184 old., 4 térképpel, karton

kötésben. Ára 15.50 DM + portó.
Megrendelhető a KUPA, Distelfink- 
weg 21, 0-81249 München címén.

Üzenetrögzítő / Fax: 0049 89 8 64 35 73.

Szamosi József újabb művei:
VIRAGOSKÖNYVEM

- Színes riportok a természetből - 64 old.
PASZIÁNSZ

- Csevegések, játékok, napló (1945-46)
172 oldal.

MÚLHATATLAN MÚLT
- Új és régi versek. - 186 oldal.

Egy-egy könyv ára portóval 20.— DM 
(bankjegyben).

Megrendelhet a szerző címén: 
Elektrastr. 7 / b. 81925 München.

„ T É T É N Y “ Ungarische Spezialltáten 
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
Cabemet Savignon 5,—
Alföldi kékfrankos rosé 6.20
Alföldi roíé 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
Szilvapállnka 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 —
T epertő 10.—
Friss kolbász 16.—
Házi kolbász 23.—

• üveg árat nem szállítunk ! •

APRÓHIRDETÉSEK
Budán közel a Várhoz és a metróhoz, mo

dern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó. Te
lefon: 01 341 46 24 vagy 093 33 20 34 (Svájc).

4-kötetes magyar breviárium kapható. Meg
rendelhető: Ft. Hegyi György címén. Ára: 
100.— DM + 10.— DM portó; vagy 80.— 
US $ + 10.— § portó.

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).

BEATRIX PANZIÓ! H-1021 Budapest, Szé- 
her út 3. Tel./Fax: 0036-1-17 63 730. Szere
tettel várjuk az „Év panziója" díjat nyert csa
ládias szállodánkban, zöldövezetben, de kö
zel a központhoz. Szállodai színvonal — fél
áron!

Szentendrén, zöld övezetben panorámás, két
szintes, összkomf. családi-villa eladó vagy ki
adó. Buudapesttől 25 km autópálya. Érdeklő- 
lődés: S' 0036-1-115 65 77 (H).

A budapesti Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Főiskola 1994 ősztől 4 éves 
tanfolyamot indít Hotel, Étterem és Idegenfor
galmi szakon, német és angol nyelven. A tan
folyam a kempteni, heilbronni, manchesteri 
Metropolitan egyetemek és a vendéglátóipar 
képviselőinek szoros együttműködésével jött 
létre. Érdeklődjön az alábbi címen: H-1054 
Budapest, Alkotmány utca 9—11. 0036-1-
1315148 vagy 112 6276. Fax: 0036-1-131 5720. 
LehrstuhI für Tourismus.

BEREKFÜRDŐN testi és lelki pihenést biz
tosít, nyugodt környezetben az Egri Föegyház- 
megye Gyógyüdülője. Egy éjszakára reggeli
vel a szállás 1—2 ágyas szobákban 10.— DM 
személyenként. Ebéd, vacsora a szomszéd ét
teremben. Fürdő 200 méterre. Gyógyvíz, reu
matikus betegségekre kitűnő gyógyszer. Meg
található Szolnok megyében, Karcagtól 10 lem
re. Levél cím: Egri Főegyházmegyei Gyógy
üdülő, H-5309 Berekfürdő, Gyár út 2.

Ház eladó! Tiszánál, termálfürdő közelében, 
két-szobás (új bútorok, parketta, kábel-tv, 
stb.) teljesen berendezett komfortház parkosí
tott udvarral (114 IZJöl). Ára: 43.000.— DM.

(D) 089 / 39 26 32.
Szentendrei ház, belvároshoz közel, olcsón 

eladó. Érdeklődni: E. Bendula, Winterthur. 
Telefon: (CH) 52/ 232 18 40.

19 éves, angolul beszélő, tanítóképző főisko
lát végző diáklány, au-pair állást keres külföl
dön a nyári szünidőben. Cím: Tóth Szilvia, 
H-3900 Szerencs, Hidegvölgy utca 12.

Strasbourgban élő hölgy, komoly, megbíz
ható, intelligens, német állampolgárságú férfi 
ismeretségét keresi München- és környékén 
házasság céljából. Csak fényképes válaszokat 
„Strasbourg" jeligére a kiadóba várok.

Magyar, 47 éves, intelligens, tiszta, jól főző 
hölgy, 3 évig Németországban dolgozott mint 
házvezetőnő, elhelyezkedne ugyanolyan mun
kakörben. Leveleket „Szeptember" jeligére a 
kiadóba várok.

Csinosnak mondott, egyedülálló, magyar 
hölgy, 47 / 167 / 57, négy évig Németország
ban dolgozott, megismerkedne korban hozzá
illő, intelligens, káros szenvedélytől mentes 
úrral. Leveleket „Pesti találkozás" jeligére a 
kiadóba kérem.

Budapest, XVI. zöld övezetben, 57 m2 beren
dezett öröklakás, (balkon, műhold. TV), be
költözhető. Érdeklődés: „Alea" jeligére.

Eladó! Balatontól és a gyógyfürdőtől 20 km- 
re, környezetvédelmi területen minden luxus
sal ellátott nagytornyos kúria, 6800 m2, par
kosított telekkel eladó. Irányár: 200.200.— FFr. 
Jelige: „Nemeskeresztúr".

Jó, de nem drága szállás Budapesten! Je
lentkezés plébánosi ajánlással. Telefon: 0036- 
1-1330 676 (H).

Utazás Magyarországra, Bükfürdőre (Sop
ron) Kőszeg és vissza mikrobusszal, 7 személy, 
június 11, július 9 és szeptemberben. Érdeklő
dés: ® (02 28) 46 81 10. (D).

Budapesten, parlamentre néző luxuslakás, 122 
m2, 3 szoba, nagy hall és személyzeti szoba,
IV. em., lift, közp. fűtés, öröklési szerződéssel 
eladó. Irányár 42 ezer DM + 350.— DM havi 
életjáradék. Érdeklődni lehet: Telefon az esti 
órákban: (069) 6 66 29 84 D).

Eladó! Marcali-ban (Somogy megye), város
központban, 190 m2 alapterületű, jól karban
tartott 5-szobás, minden komforttal ellátott, 
(gázfűtés, telefon, kábel-tv) családi ház, 1496 
m2 kerttel. Irányár: 10 millió Ft. Érdeklődés: 
Gróf Ferenc, Izabella utca 77 / I. /1. H-1064 
Budapest. ® 0036-1-1122 173.

Nizza mellett, magyar család befogad hi
teles engedéllyel, idős, felügyeletet igénylő 
személyt. Szép környezetben egy szoba össz
komfortos, különbejáratú szoba és kert ren
delkezésre áll. Telefon: (F) 93-79-01-92.

Hilton alatti 75 m-’-es mindennel felszerelt 
szép öröklakás eladó! Érdeklődni: Dr. Hoznék, 
® (H) 0036 26 310 189.

Szentendrén, belváros mellett, 70 m2 kertes 
ház eladó! Ára: 6,2 millió Ft. Érdeklődés: A. 
Szőke, ® (CH) 0041 52 232 18 40.

Csinosnak mondott, ápolt, modern. 168 / 70, 
házias, tiszta asszony megismerkedne jól szi
tuált, egészséges, rendezett anyagiak között, 
minden szenvedélytől mentes, kellemes, jóki
nézésű 65—75 év közötti férfival. Orvos, ügy
véd, mérnök urak előnyben. Fényképes levelet 
a kiadóba várok. Jelige: „Urak".

Münchenben élő 48 éves asszony, 167 / 64, 
keresi független férfi imeretségét 58 éves ko
rig. Csak fényképes levelekre válaszolok! Jel- 
gie: „Margaréta".

Budapesten élő, 35 éves, 180 cm. magas, 
karcsú, extravagant típusú nő keresi magas, 
jómegjelenésü, hasonló felfogású, intelligens 
férfi ismeretségét. Válaszokat „Dorka" jeligé
re a kiadóba kér.

A P O L L O
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 de« 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).

Kiadóhivatalunknál kapható:
Lorudes-i zarándokkönyv (dr. Szabó

József összeállítása) 7.— DM
Lourdes — Bernadett nyomdokain 

(kb. 140 színes képpel) 25.— DM
Lourdes, Kereszt út, (videokazetta ma

gyarul, 50 perces, VI IS, PÁL) 30.— DM 
Lourdes-i üzenet — elmélkedések 

magyar nyelvű kazetta, dr. Szabó 
József összeállítása) 10.— DM

Patrona Hungáriáé,
színes zománcjelvény) 3.— DM

Szállításnál + portóköltséget számítunk.
Megrendelhető:

Ungarische Katholische Delegatur 
ÉLETÜNK kiadóhivatala 

Landwehrstr. 66 D-80336 München.

RUPP LASZLÖ hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 
németről amgyarra. 80336 München, Goethe- 
strafie 32.

ÚJ POSTAI IRANYÍTÓSZÁMUNK
D-80336 München.

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.
< b ua« « a ■ a a non a s ■ ■■ as »■ r. ciií k n s

MAGYAR SZENTMISÉK
BECSBEN minden vasár- és ünnepnap 10.30 

órakor, a Német Lovagrend, Árpádházi Szent 
Erzsébetről elnevezett templomban. Első kerü
let, Singerstr. 7. szám, (Deutsch-Ordenskirche). 
A templom bejárati ajtaja a kapun belül jobb
ra. Hegyi György lelkész
* FIGYELEM ! HELYVÁLTOZAS ! *

GRÁCBAN a hónap első vasárnapja kivéte
lével minden vasár- és ünnepnap, 10 órakor 
új helyen, a Welsche-templomban (Griesplatz) 
tartunk szentmisét, melyre a Grácban és Stá- 
jerorzágban élő, valamint az idelátogató ma
gyarokat szeretettel hívja és várja

P. Nyers János lelkész
PÁRIZSBAN minden vasárnap 11 órakor: 

Misslon Catholique Hongroise, 42, rue Albert 
Thomas, 75010. Metró: République és Jacques 
Bonsergenl.

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 Damenstlft-templomban.

Dr. Cserháti Ferenc plébános
ROSENHEIMBEN minden hónap 2. és 4. 

vasárnapján, 10.00 órakor a Rossacker-kápol- 
nában. Fehér István s. lelkész

Münster-, Paderborn- és Osnabrück egyház
megyékben mindenütt havonta egyszer. Első
vasárnap: FIAGENBEN 10,30 órakor a St. Jo
sef Hospital kápolnájában MENDENBEN
15.30 órakor a Heilige Kreuz templomban (Bat- 
tenfeld). Második vasárnap: OSNABRÜCK- 
ben 11,00 órakor, Pernickel-Mfihle, Mühlenstr. 
Harmadik vasárnap: BIELEFELD, 1530 óra
kor a St. Josef templomban, August-Bebel-Str. 
9. Negyedik vasárnap: MÜNSTERBEN 11.00 
órakor a Ferencesek templomában Hörsterplatz. 
MARLBAN és ARNSBERGBEN külön meg
beszélés szerint. Missziónk telcíonszáma: (0251) 
32 65 01, Bagossy atya.

FRANKFURT-Rödelhimben, a hónap 2. és 4. 
vasárnapján, 15.30 órakor, a St. RaphacI temp
lomban, Ludwig-Landmann-Str. 365.

MAINZBAN a hónap 1. vasárnapján, 12.15 
órakor az Olasz Misszió templomában, Emme- 
ranstr. 15.

VV1ESBADENBAN a hónap 2. vasárnapján
10.30 órakor az Olasz Misszió kápolnájában, 
Platter Str. 5.

DARMSTADTBAN a hónap 4. vasárnapján, 
10.45 órakor Griesheimban a Szt. Kereszt temp
lomban, Friedrich-Ebert-Str. 58.

GIESSENBEN a hónap 3. vasárnapján, 10.30 
órakor, a Szt József kórház kápolnájában, 
Liebigstr. 24. Takács Pál plébános

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Magyar Katolikus Főlelkészség 

LandvvehrstraEe 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: P. Szőke János.

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Dr. András Mária, dr. Bogyay Tamás f, 
Boór János, dr. Frank Miklós, Kovács 
K. Zoltán (Budapest) és Szamosi József 

(olvasó- és tördelő szerkesztő).

Redakfion und Herausgeber: 
Ungarische Katholische Delegatur 

I.andivehrsfraBe 66 • 80336 München. 
Telefon: (0 39) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefredakteur: P. János Szőke.

Verantw. Rerlakteur: 
Ottó Fejős.

Abonnement: DM 25.— pro Jahr und 
nach übcrsee mit Luftpost DM 40.—

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

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

az újságot.
I példány ára: 230 DM.

Előfizetési ár egy évre DM 25.— 
vagy ennek megfelelő valuta. 

Tengerentúlra légipostával DM dob
lapzárta minden hónap 15-én 

Hirdetéseket csak 15-Ig fogadunk el.
Postgiroamt München:

Konto-Nr. 608 50-803 - BLZ 700 ISO 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkontn

Erschei.nt Ilma! iri Jnhr.
Drnck: Danubia Druekerel GmbH- 

FerchenbaclistraEe 88 • 80995 München.

Beilagenhiniveis: zu dieser Auflage liegt 
zeitweise ein RUNDSCHRE1BEN bel 

A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!
Befizetéseket és átutalásokat pos iaceekk 
kontónkra kérünk I Kath. Ungam-Seel- 

sorge München, — Sonderkonto: 
Postgiroamt München,

Konto-Nr.: 606 50-80 3. BLZ 7001000 0.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN I
Hirdetési díjak 1994 január 1-től:

Apró-, házassági-, általános hirdetés DM
ára soronként (kb. 40 betű 7.—

Jelige portóval 7.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk.
Üzleti hirdetések soronként 10.—
Nagybetűs (kétsoros) sor 20.—
Kéthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásután! háromszori hirdetés esetén 

10 százalék kedvezmény.
Egymásutáni hatszori hirdetés esetén 

20 százalék kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 ’/o kedvezmény.
Hirdetések határideje minden hónap 15-e, 

befizetve!

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség vélemányé- 
nek. — Kéziratokat nem őrzőnk meg és 

nem küldünk vissza.

AMERIKA! ÉS KANADA) ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE I

Az ÉLETÜNK előftzetbrtő terjcaztőakaél: 
Joseph DANI, Deer VaHey, P.O.Bcx 43124, 
Calgary, Alta T 2 J 7 A 7, Cauada.

A címére küldött csekken feltüateteadő: 
„ÉLETŰN K“. Kérjük szíveskedjenek a 
fenti címre, ne Münchenbe kÉldesi « 
csekket Itt egyenkénti beváltásnál a 40.— 
DM-ből 8.— DM-et levonnak a bankban 
Előfizetési díj egy évre 17.— US S + IX— 
US S portó. A lapot továbbra Is MÖndhmsMS 
postázzuk.

MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

Olcsó áron raktárról. Kérje árlistánkat I 
JOSEF UDVARHELYI (0 911) 35 7» XI 

Virchovstr. 45. 90409 Nürnberg.

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL I

© HIRDETŐINK FIGYELMÉBE 1 • |
Hirdetéseket csak a hirdetési díj | 

befizetése után tudunk közölni 1 X

ANNEMARIE SCHWARZ hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német -magyar for
dítást és tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is.) 40477 Düsseldorf, Duisburger Str. 26. 
Tel.; (0211) 4 98 12 88. Fax: (0211) 4 98 63 02.

MAGYAR VIDEÓK 30.— DM-től, ADAMFI, 
Pf. 29, D-52001 Aachen, <S* Fax (0241) 17 33 55.


