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a Család Éve vo'lt. A Szentatya külön le
velet intézett ez alkalommal a családok
hoz, hogy annak emberi és keresztény 
jelentőségét kihangsúlyozza. Nem kétsé
ges, hogy korunk sok baja a családok 
szétzülléséből fakad. Tehát a bajok or
voslásának is a családból kell kiindulnia. 
- Keresztény ünnepeink között talán a 
karácsony az, amelyik leginkább a csa
ládhoz kötődik. Ilyenkor nemcsak elámul- 
nak az Isten szeretetén, aki elküldte hoz
zánk szent Fiát, hanem szemléljük azt a 
környezetet is, amelybe a Gyermek Jézus 
beleszületett, vagyis a Szent Családot. 
Ha Jézushoz kapcsoltuk életünket a ke- 
resztség által, akkor kell, hogy a Szent
család példája is követésre indítson min
ket. Innen kapja értelmét a mi karácso
nyi családi ünneplésünk. A család tagjai 
egybegyűlnek, mert szeretik egymást és 
hajlandók áldozatot is hozni az együtt- 
létért. Ilyenkor megbocsátunk egymás
nak, mert hiszen egy család vagyunk 
Örvendezünk a gyermek gondtalan örö
mének és eszünkbe jut, hogy ilyeneké 
a mennyek országa, örülünk a szerény 
ajándékoknak, mert egyrészt jelképezik 
a legnagyobb adományt, Jézus Krisztust, 
másrészt kiérezzük belőlük a másoknak 
felénk irányuló szeretetét. Karácsonykor 
még jobban megértjük, hogy milyen Is
ten-áldás a gyermek, és talán ilyenkor 
még jobban megbecsüljük az édesanyák 
áldozatos szeretetét, valamint az édes
apák féltő gondoskodását családjukról. 
Jó nekünk az, hogy családba születünk 
bele, mert ott sarjad és növekszik az 
élei, melynek célja az örökkétartó bol
dogság a mennyben.

Legyen ezidén a karácsonyunk a csa- 
ád értékének újra felismerése! Tegyünk 

meg ennek érdekében mindent. Nem az 
myagi gazdagság, hanem a család bé- 

■ fje és szeretete hozza meg majd az iga- 
i boldogságot. Ezért érdemes áldozato
tt is hozni, mint ahogy azt az Úr Jé- 
is, Mária és József is tette.
A jó Isten azonban nemcsak egy csa- 

' dót biztosított nekünk. Van egy másik

családunk is: az Isten családja, az Egy
ház, ahol Mária az Édesanya, és ahol 
mindannyian Jézus testvérei vagyunk. 
Ebben a világot átölelő családban is 
jól érezzük magunkat, ha megvan ben
nünk a szeretet és a megbocsátás lel
ke. Ez az Egyház egészen konkréten 
megvalósul a helyi egyházközségekben, 
amelyikhez tartozunk. Hogy milyen fontos 
egy ilyen hovatartozás, azt egyre megta
pasztalom lelkipásztori körutam során. 
Azok a magyarok, akik immár több mint 
száz éve kényszerültek elhagyni hazáju
kat, szinte első feladatuknak tartották, 
hogy egyházközségeket alkossanak és 
templomot építsenek maguknak az „új 
világban", és így tudjanak imádkozni és 
énekelni is. De az egyházközségeknek 
nemcsak magyarság megőrző szerepe 
van, hanem lényeges összekötő, vonzó 
jellege is: nem hagy bennünket elkallód
ni a világ zűrzavarában, hanem családi 
környezetet varázsol számunkra. Enélkül 
bizony nagyon könnyű elveszni a forga
tagban. Az Egyház nagy családjához va
ló tartozásunkat tehát úgy tapasztaljuk 
meg, ha egy konkrét egyház-községnek 
vagy -közösségnek tagjai, mégpedig ak
tív tagjai leszünk. Ahol van magyar egy
házközség, természetesen ahhoz csatla
kozunk. Ahol pedig nincsen, akkor a he
lyi plébánián kell helyünket megtalálni, 
mert hiszen katolikus hitünk nem tesz 
különbséget fajok, nemzetiségek, nyelvek 
szerint: mi mindnyájan testvérek vagyunk 
Krisztusban. Örömmel tapasztaltam, hogy 
sok helyen magyar híveink milyen szépen 
beilleszkedtek a helyi egyházmegyékbe, 
ahol aktív szerepet vállalnak és megbe
csülést szereznek nemcsak maguknak, 
hanem ezeréves egyházhű magyarsá
gunknak is.

A jó Isten akaratából még egy csalá
dunk van: magyar népünk 15 milliós nagy 
családja. Ha nem is élünk Magyarország 
határain belül (mert sajnálatosan a tör
ténelem viszontagságai miatt a nemzet 
fogalma nem esik egybe az ország hatá
raival), azért egy családot alkotunk. Ezen 
családon belül is vannak különböző 
egyedek, akik nem mindig értenek egyet 
egymással. De akkor is testvéreink, aki
kért felelősek vagyunk és szeretnünk is 
kell őket. Nem szabad lemondanunk ró
luk. Meg kell találnunk az utat az egy
ségre a különbözőségben. Sajnos a csa
ládnak a válsága magyar családunkra is 
vonatkozik. Túlságosan sok az önző 
egyénieskedés, elfeledkezve a közös cél
ról: magyar népünk és hazánk boldogabb 
jövőjéről. Múltunk kötelez arra, hogy kö
zös munkával és áldozatokkal építsük ezt 
a jövőt. Sajnos a magyarság létszáma 
egyre csökkenő tendenciát mutat. Lesz-e 
magyar jövő, ha nincsenek gyermekek? 
— Büszkék vagyunk a múltunkra és lehe
tünk is. Egy nemzetnél sem vagyunk a- 
lábbvalók. De nem kérkedhetünk azzal, 
hogy mi mindenkinél feljebbvalók va
gyunk és lenézzük vagy elítéljük a töb
bieket. A hamis, túlzó nacionalizmus már 

egyszer csődöt mondott. Tanulnunk kell 
a történelemből s bele kell illeszkednünk 
a népek és az Egyház nagy családjába. 
Ez nem jelenti magyar azonosságunk el
vesztését, hanem annak gyümölcsözteté- 
sét az emberiség és az Egyház javára.

A Család Éve tehát gondolkoztasson 
meg minket, hogyan erősíthetnénk meg 
saját családunkat a keresztény vallás 
szellemében, hogyan járulhatnánk hozzá 
egyházközségünk családi életéhez, és 
hogyan építhetnénk tovább a magyarság 
nagy családjának jövőjét.

Lelkipásztori körutam ebben az évben 
(Észak-Amerikán kívül) elvezetett Dél- 
Amerikába, Ausztráliába és Európába. 
Mindig öröm magyar híveinkkel találkozni 
és megtapasztalni hűségüket hitük és 
magyarságuk iránt. Gondjaink is vannak, 
elsősorban a magyar papok számának 
csökkenése, de a hívek számának apa
dása is. Ne felejtsük el, hogy ez termé
szetes folyamat és ezért nem szabad el
keserednünk, hanem örülnünk kell an
nak, ami még van, és meg kell tennünk 
mindent, hogy a kevés is sokat jelentsen. 
Néhány helyen vannak újabb emigrán
sok, főképpen Erdélyből és a Délvidék
ről, és ezek komoly életképességről ta
núskodnak. A számcsökkenés abban is 
megnyilatkozik, hogy egyre több nehéz
ségekbe ütközik magyar egyházközsé
geink, templomaink, papjaink fenntartá
sa. Ez is érthető, hiszen hazafelé is egy
re több anyagi segítséget illene nyújta
nunk, de azért a konkrét, financiális hoz
zájárulásról itteni közösségeink javára 
nem szabad megfeledkeznünk. - Nagy 
örömre szolgál különösen azoknak a kö
zösségeknek az élete, ahol nincsen ma
gyar pap, de a mieink mégis összetarta
nak, együtt imádkoznak, látogatják az 
időseket és betegeket, de egyébként 
szerves tagjaivá válnak a helyi egyház
községeknek, mint ahogy az egy jó ka
tolikushoz illik. Egyházunk, egyházköz
ségeink ügye és sorsa nemcsak a pap 
gondja, hanem mindannyiunké! — Becsü
letére váljék magyar híveinknek, hogy 
ragaszkodnak a Szentatyához és az Egy
ház püspökeihez, hiszen a mai zűrzava
ros világban tőlük kapjuk meg az útba
igazítást, A Szentatya körlevele, „Az Igaz
ság ragyogása", az erkölcsi élet keresz
tény alapjairól ad eligazítást, a „Katoli
kus Egyház Katekizmusa" pedig szilárd 
alapot nyújt a modern világban, amikor 
oly sok téves tanítás kereng a levegő
ben. — Híveink általában megbecsülik és 
szeretik papjaikat, akiknek bizony nem 
könnyű a sorsa és a dolga, de minden 
nehézség ellenére hősiesen látják el fel
adatukat, amit a Jó Pásztor bízott rájuk. 
Sajnos néhány helyen nehézzé teszik éle
tüket a túlzott elvárások, sőt néha alap
talan vádak és gyanúsítgatások is. Ami
kor úgyis kevesen vannak és ők is érzik 
már a kor súlyát, igazán illene hálásnak 
lennünk önfeláldozó munkájukért az Úr 
szőlőjében. Nagyon kérem híveinket,

(Folytatás a 3. oldalon.)

SZENTESTÉRE - ÉJFÉLI MISÉRE
(december 24.)

„Eljött az ideje, hogy Mária világra 
hozza gyermekét. Amikor fia .. . meg
született, pólyába takarta és jászolba 
fektette, mert nem kaptak helyet a szál
láson.” (Lk 2,6—7)

Isten tervében „eljön az ideje”, hogy 
megszülessünk, éljünk, meghaljunk. Ez 
azt jelenti, mindnyájan Isten tervében 
vagyunk, abban születünk és élünk. Is
ten akar minket. Kérdés, hogyan vála
szolunk e tényre?

Mária világra hozta gyermekét és 
nagy odaadással gondoskodott róla. Ha 
évenkénti ünneplésünkkor „megszületik” 
lelkűnkben Jézus, „gondoskodunk-e” 
róla?

Tisztában volt Mária a ténnyel: talál
kozott Istennel. Emberi, anyai öröméhez 
isteni öröm is járult. . .

SZENTKARACSONY ÜNNEPÉRE
(december 25.)

„Láttuk, hogy ő az Atya dicsőséges 
egyszülötte, akit kegyelem és igazság tölt 
el.” (Jn 1,14b)

Emberi dicsőséggel is keveset tudunk 
kezdem, azon kívül, hogy simogatja hiú
ságunkat. A földi dicsőség helyes viselé
séhez szükséges alázatot nem mindenki 
kapta meg, vagy ügyesen rejtegeti. . .

Mit kezdünk Isten dicsőségével? Ho
gyan fogalmazzuk meg a magunk szá
mára és milyen következményeket tar
tunk fontosnak? .. .

Jézus kegyelmi eltöltöttségéhez ho
gyan viszonyul a mienk? . . . Látjuk-e 
kegyelmének erejét? ...

SZŰZ MARIA 
ISTENANYASAGANAK ÜNNEPÉRE 

(január 1.)

„Nyolc nap múltán kellett a mózesi 
törvényben előírt szertartás szerint ne
vet adni a Gyermeknek. A Jézus nevet 
adták neki. így nevezte őt az angyal, 
amikor megtestesülését hírül adta.” (Lk 
2,21)

Mária és József hűségesen ragaszkod
tak a törvényhez. Elvitték gyermekü
ket a templomba, ott megkapta az Isten
től mégjelölt nevet: „Isten a megmentő”, 
„Üdvözítő”.

Nem méltatlankodtak Jézus szülei, 
hogy nem adhatnak neki olyan nevet, 
ami nekik jobban tetszett volna. Elfo
gadták az angyal által kijelölt nevet, az 
isteni kiválasztottsággal együtt.

A szertartáshoz, egyházi előírásokhoz, 
a tíz parancsolathoz való hűség és ra
gaszkodás nem könnyű dolog. Manap
ság különösen nem .. .

VÍZKERESZTRE
(január 6.)

„Heródes titokban magához hívatta 
a bölcseket és pontosan megtudakolta a 
csillag megjelenésének idejét.” (Mt 2,7)

(Folytatás a 2. oldalon.)
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP.:

Az új katekizmus igazságfogalma
A sokfajta kritika közt, melyet az új 

katekizmus ellen felhoznak, az is sze
repel, hogy elavult igazságfogalommal 
dolgozik és hogy a római hatóságok 
azért kedveznek ennek a módszernek, 
mert csak így tudják fenntartani a hívek 
hite feletti irányító hatalmukat. A mai 
pluralisztikus társadalom megkívánja, 
hogy a hívők szabadon tudjanak vá
lasztani a vallási felfogások közt. Róma 
tehát ne akarja megszabni a hívek hitét! 
A szabadság kérdésére még visszatérünk 
az erkölcstannal kapcsolatban. Itt csak 
azt szögezzük le, hogy az igazság mér
téke csak a valóság, a reális lét lehet, 
különben a szubjektivizmus útvesztőibe 
kerülünk. Ha azt mondom: esik az eső, 
az csak akkor igaz, ha eső valóban, azaz 
szubjektív véleményemtől függetlenül is 
esik. Vagy az az ítéletem, hogy Isten, — 
akár akarom, akár nem — létezik. Mar 
pedig a keresztények mindig a hittarta
lom valóságát vallották. Gondoljunk 
csak arra, amit Szent Pál Krisztus fel
támadásáról mond. Mai teológusok sok
szor azt hangoztatják, hogy Krisztus 
csak az apostolok hitében támadt fel s 
hogy aztán ezt iá szubjektív élményt a 
Krisztus feltámadására vonatkozó szent
írási leírásokban fejezték ki. Ezzel szem
ben Szent Pál azt mondja: „Ha Krisztus 
nem támadt föl, semmit sem ér a hite
tek, mert még mindig bűneitekben vagy
tok ... Ha pedig csak ebben az életben 
reménykedünk Krisztusban, szánalomra 
méltóbbak vagyunk minden embernél” 
(1 Kor 15,17—18). Annyit jelent ez, 
hogy Krisztus feltámadásába vetett hi
tünknek csak akkor van értéke, ha Jé-
BiEnaiBiziaiBauaai!EQiiiiHansnir.Eiig3nRui!ar3

VASÁRNAPI GONDOLATOK
(Folytatás az első oldalról.)

Senkinek nem akarja tudtára adni 
Heródes, mi izgatja őt szerfölött. Ezért 
titokban érdeklődik behatóan a csillag 
megjelenése után. Mi hogyan érdeklő
dünk az isteni kegyelmet hírül adó „csil
lag” észrevételénél? . . .

A gonoszság gyakorta leplezi magát 
jósággal. Fontos, hogy felismerjük! .. ,

Heródes — mint azóta, de ma is — 
beképzelte magának, meg tudja akadá
lyozni a csillag által jelzett új király 
fellépését. . .

URUNK KERESZTSÉGÉRE
(Évközi első vasárnap, január 8.)

„Mikor a nép keresztelkedni ment, 
Jézus is megkeresztelkedett. Miközben 
imádkozott megnyílt az ég és a Szent
lélek galamb képében leszállott reá.” 
(Lk 3,21—22a)

A kor embere előtt nem volt ismeret
len a bűnbánati keresztség: több vallá
sos közösség hívei gyakorolták a vízbe 
merüléssel egybekötött bűnbánatot és 
tisztulást. Keresztelő János ebbe az is
mert szertartásba lép be.

Ami a keresztelőnél új volt és egye
dülálló: hirdette az eljövendő Messiást 
s az ő fogadásához szükséges bűnbána
tot. A nép megértette, elment keresztel
kedni.

Jézus keresztségénél a Szentlélek lát
ható alakban megjelenik, leszáll rá. Is
ten ezáltal bizonyítja: Jézus küldetése, 
későbbi működése nem emberi mű, ha
nem isteni. Az öntelt emberek akkor 
sem, ma sem fogadják el Jézust.. .

Fejős Ottó 

zus valóban feltámadott. Ha hinnénk 
Krisztusban, noha a valóságban nem tá
madt fel, szánalomra méltók vagyunk, 
mert üres mesében hiszünk és e mese mi
att teljesítjük a keresztény életnek sok
szor nehéz törvényeit. Csakugyan nem 
könnyű mindig Krisztus akarata szerint 
élnünk, nem könnyű hitünket az embe
rek előtt akár életünk feláldozásával 
megváltanunk. Pedig ezt tették a keresz
tény vértanúk ezrei! Voltak akik a 
Szentháromság igazi tanáért, vagy 
Krisztus valóságos eucharisztikus jelen
létéért áldozták fel életüket. De ki len
ne hajlandó egy mitológiai meséért, bi
zonytalan véleményért, a mai horizonta- 
lisztikus hitért életét adni. Sokszor pa
naszkodunk, hogy nincsen elegendő pa
pi és szerzetesi hivatás. De talán e hiva
táshiánynak az oka az is, hogy az evi
lági értékekre csökkentett, felhígított 
keresztény hit, amit sok esetben az isko
lában sőt néha a szemináriumban is ta
nítanak, nem is elegendő ahhoz, hogy 
igazi hivatást ébresszen a fiatalokban!

A mai hitközönyösség nagyrészt az új
kor nominalista filozófiájának tudható 
be, mely lassanként a mai ember gondol
kodásmódját alapjában megrontotta. Az 
emberek már nem hisznek tárgyilagos 
igazságban, nem hiszik, hogy értelmünk 
fogalmi ismeretével a dolgokat csak
ugyan fel tudjuk ismerni. Az objektív 
igazságot legfeljebb csak ott fogadják el, 
ahol azt érzékelhető tapasztalatban iga
zolni tudják. így elfogadják, hogy a vi
lág valóban létezik, hogy a hold csak
ugyan kering a föld körül. De a nem
érzékelhető dolgokra vonatkozóan alig 
teszik fel az igazság kérdését, csak vé
leményekről beszélnek. Ilyenformán 
mindenfajta metafizikai ismeretnek, sőt 
az erkölcsre vonatkozó ismeretnek is 
csak vélcményértéke van. S a sok véle
mény közt mindenki, mint „tót a vad
körtében”, válogathat.

Ilyenformán a már említett ökumeni
kus felfogás érthetővé válik. Az a nézet, 
hogy Istenről, az örök életről, az erköl
csi kötelezettségről biztosan semmit sem 
tudhatunk, s róluk csak szubjektív ér
tékű véleményünk lehet, az ökumeniz
mus problématikájára is kihat. Már nem 
az a főtörekvés, hogy mindenkit az igaz
ság felismerésére vezessünk, hanem hogy 
kompromisszumokat kössünk. Ilyenfor
mán már nem fontos, hogy mit hiszünk, 
hanem az, hogy tisztességes emberek le
gyünk és egymás emberi jogait tiszte
letben tartva mindenkivel békében él
jünk. Nem kell „felekezeti egyház”, 
mely dogmákat állít fel, hanem nyílt 
egyház, mely minden jószándékú em
bert, bármit is hisz, magába tud fogadni.

Sokan hibáztatják, — ahogy láttuk, 
— az új katekizmust azért, mert nem 
alulról indult ki, az egyszerű hívok vé
leményét nem kérték ki, hanem felülről 
a római hatóságok által lett meghatároz
va. De ha arra gondolunk, hogy hitün
ket nem az egyéni tapasztalatból merít
hetjük, hanem Isten a próféták és Jézus 
által nyilatkoztatta ki az embereknek és 
Krisztus maga a terjesztését az aposto
lokra bízta, akkor nyilvánvaló, hogy 
csak az apostolok, illetve utódaik hiva
tottak arra, hogy őrködjenek a rájuk bí
zott hitigazságokon. Különben is, ma
napság nap-nap után tapasztaljuk, hogy 
még emberi, evilági érdekeltségekben is, 
mily nehezen jön létre a megegyezés. 
Fia a hívekre lenne bízva a hit egysé
gének a megőrzése, akkor még a jelenle
gi tanbeli egység is felbomtana. Semmit 

sem lehetne biztosan a hithez tartozó
nak mondani, mert mindig lennének, 
akik ennek ellcntmondanának és a hí
vekben i.s megoszlást teremtenének. Ért
hető tehát, hogy már az ősegyház fon
tosnak tartotta hitünk alaptételeinek a 
meghatározását. Ebből a törekvésből 
születtek az ún. keresztségi szimbólumok 
vagy hitvallások. Csak azt vettek fel az 
Egyház közösségébe, aki a hitvallást le
tette. Természetesen mindenki szabadon 
hiszi vagy nem hiszi, amit az Egyház 
tank s az Egyháznak nincs iis joga va-

A karácsonyi ajándékozás értelme 
és lényege

Önzéssé lesz a karácsonyi ajándékozás is?

Ezzel a meglepő kérdéssel fordult hoz
zám egy borúlátó édesanya. Úgy lát
ja — írta — a karácsonyi ajándékozás 
elveszti önzetlen vonását, és nem marad 
más a karácsonyból csak a kiszámított 
önzés ünnepe, megcsúfolva ezzel az ün
nep lényegét. Minthogy figyelemmel ol
vasta eddigi írásunkat az Életünkben, 
szeretné tudni, milyen tanítást ad erre 
vonatkozóan a Katekizmus? A kérdező 
édesanyának, és mindenkinek szeretnénk 
röviden elmondani a Katekizmus taní
tásából azt, ami erre vonatkozik.

Természetesen ilyen kérdés, hogy ka
rácsonyi ajándékozás nem szerepel a Ka
tekizmusban, azonban az önzés-adakozás 
szópár elvezethet a kérdés megválaszo
lására. Az ajándékozás önző- ha valakit 
’meg akarunk vele vásárolni’, az önzet
len ajándékozás azonban nem más mint 
a szeretet közvetlen megnyilvánulása s ez 
az év minden napján gyakorolható. 
Azonban az édesanya írása alapján, Ka
rácsonykor is már alig kap mást, mint 
'formaságokat’, vagyis az ajándék már 
nem szeretettel kigondolt, keresett, meg
lepetést hozó ajándék, hanem formaság 
személytelen megtartása 'ajándékkal*. 
Alig jut el a gyermekeihez Karácsony
kor, hisz tele vannak ’más programok
kal’. Itt most nincs idő azt boncolgatni, 
mennyiben hibásak a gyerekek, vagy 
menyiben a világ mai gondolkodása. A 
fontos az, hogy mi keresztények tisztán 
lássunk a kérdésben.

Az ajándékozás alapvető lényege, 
hogy örömet akarunk vele szerezni, így 
soha nem választható el magától a sze
mélytől, a kettő szoros kapcsolatban áll. 
Az ajándékozás mindig kifejezi az ada
kozó és elfogadó közötti kapcsolat mély
ségét, vagy éppen felületességét. Az aján
dékozás eredeti jelentése: személyemet 
szeretném ajándékozni a másiknak, amit 
maga az ajándék fejez ki; a hangsúly 
elsősorban a személyen van, és csak az
után a 'kísérő’ matériális ajándékon.

A szeretetet nem lehet ajándékkal pó
tolni, az örömet is csak 'időlegesen’ lehet 
biztosítani. Az ember nem tud élni sze
retet, emberi kapcsolat nélkül, mert a jó 
Isten így teremtett bennünket, saját kép
mására. Ennek megfelelően az ajándé
kozás alapvető lényege: megmutatni a 
szeretetet! De vajon a szeretetet kifejezi 
az ajándék? Igen, kifejezheti, ha az aján
dékot kapó, szívében érzi az ajándék 
'drágaságát’, ha fontos a másiknak, szá
míthat rá, hisz szeretik egymást.

Régen, amikor az emberek szegényeb
bek voltak, és narancs, cukor, csokoládé 
alig került az asztalra vagy a karácsony
fára, mégis boldogabbak voltak, és talán 
ma is boldogabbak lennének ... Mert 
Karácsonykor a keresztények a legna- 

lakit kényszeríteni. Mindenki szabadon 
kérheti felvételét az Egyházba. De ha a 
katolikus Egyház tagja akar lenni, kell, 
hogy az Egyház-szabta hitet elfogadja 
és magáévá tegye.

Befejezésül hadd idézzem Szent Pál
nak apostoli küldetése tudatában írt 
szavait. Nem kérdezte meg a híveket, 
hogy mit hajlandók hinni, hanem azt 
írja nekik: „Ha akár mi, akár eg} 
mennybéli angyal más evangéliumot hir
detne, mint amit mi hirdetünk: átkozott 
legyen. Amint korábban már megmond
tuk, most megismétlem: Ha valaki más 
evangéliumot hirdetne nektek, mint a- 
mit tőlünk kaptatok, átkozott legyen!” 
(Gál 1,8—9) 

gyobb ajándéknak örülnek, magának a 
megszületett Kis Jézusnak, az Isten Fiá- 
naki, aki magát adta nekünk ajándékul, 
hogy megtanuljuk egymást őszintén sze
retni, mert erre egyedül csak a jó Isten 
tud bennünket megtanítani. Ezért nem 
olyan fontos, hogy ki mekkora, milyen 
drága ajándékot ad, vagy kap, hisz a 
szívünkben lévő szeretetnél nagyobb 
kincs nincs, amelyet az ajándékozás al
kalmával mindenki megérez. Ezt érezte 
a kérdező édesanya is.

Úgy készüljünk Karácsonyra, hogy 
szívünkbe fogadhassuk az élet legna
gyobb ajándékát, magát a jó Istent, és 
akkor az ajándékozás is önzetlen lesz.

Szabó József (Offenburg) 
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SZENT ERZSÉBET VIDEÓ-FILM

Pontosan Árpádházi Szent Erzsébet ünne
pére került közkézre egy 40 perces video
film, amely a szeretet e hősének életét tárja 
a néző elé — német és magyar kiadásban.

A film forgatókönyvét dr. Szabó József, a 
Baden-Württemberg és Elzász területén élő 
magyarok lelkipásztora írta, ö a film produ
cere is. Készült a „Vi-Dok Stúdió" gondozásá
ban Budapesten; a külső felvételeket az ere
deti színhelyeken, Sárospatakon, Creuzburg- 
ban, Eisenach, Erfurt és Marburg városában és 
természetesen Wartburg várában forgatták. A 
forgatókönyv alapjául a ránkmaradt korabeli 
dokumentumok szolgáltak. A film elkészíté
sére dr. Seregély István egri érsek, a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar elnöke, dr. Kada Lajos 
bonni apostoli nuncius és számosán mások bá
torítása adta az indítást.

Ha ezt a kezdeményezést értékelni akarjuk, 
mindjárt bevezetőben meg kell jegyezni, hogy 
nem amatőr vállalkozásról van szó: a rende
zés, a felvételek, az összevágás szaktudásról, 
művészi érzékről, a több mint hét és fél év
századdal ezelőtt élt Árpádházi Szent Erzsé
bet életének és lelkiválágának elmélyült isme
retéről tanúskodnak.

A film nemcsak elbeszéli képekben Erzsé
bet életét, hanem annak mondanivalóját is ér
zékelteti a mai ember számára, anélkül, hogy 
prédikálna és jámborkodóvá válna. Az élet
ből vett szimbólumaival, párbeszédeivel, hát
téri muzsikájával leköti a figyelmet, magával 
ragadja a nézőt és ... elgondolkodtatja. Érde
mes megnézni, érdemes beszerezni.

Egyébként Szabó atya az ,,Erzsébet“-tel egy 
sorozatot indít, főként magyar vonatkozású 
szentekről. A következő a Pannóniában szü
letett Szent Márton életét dolgozná fel, ha . . 
igen, ha az „Erzsébet" előállítási költségei 
megtérülnek, és sikerül a felvett kölcsönt visz- 
szafizetni. F. M.

*
A filmkazetta megrendelhető — német vagy 

magyar változatban — Dr. Szabó József cí
mén: Ungarische Mission, Strassburger Str. 39, 
D-77652 Offenburg. Tel.: + 781/2 68 36, Fax: 
+ 781/7 35 05. — Ara: 30.— DM (10 pld. fe
lül 10%, 100 pld. felül 20% kedvezmény). 
Bankkonto: Dresdner Bank Offenburg, kontó
szám: 07 203 512, (BLZ 680 800 30).

Rövid közlemény adta hírül, hogy 
Szántó Tamás, a „Magyar Kurír" 
(félhivatalos egyházi tudósító) főszer
kesztője más munkakörbe kerülve, meg
vált tisztségétől.
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FRANK MIKLÓS:

Sima, mosolygós arcvonások, sehol 
egy ránc; sima, hátrafésü'lt haj, sehol egy 
ősz hajszál... Az ember hitetlenkedve 
veszi tudomásul, hogy a Szentszék bonni 
nagykövete, Kada Lajos érsek, apostoli 
nuncius, november 16-án töltötte be 70. 
életévét.

Hetven esztendő hosszú időnek tűnik. 
De édesapám szerint „a kort nem évek
kel mérik": van aki negyven évvel aggas
tyán, van aki hetvennel is fiatal. Ez utób
bi érvényes Kada érsekre, pedig ez az 
elmúlt hetven esztendő nem volt gyerek
játék. Amikor megszületett, az első vi
lágháború utáni években az ország még 
nem ocsúdott fel igazán. Még mindig 
nem értette, hogyan lehetett területének 
kétharmadát és magyar lakossága egy- 
harmadát a szomszédos országokhoz 
csatolni. A sebek még véreztek, de az 
élet ment tovább: a magyarság kezdett 
magára eszmélni és felvenni a küzdelmet 
a fennmaradásért.

A kibontakozás azonban hamarosan új
ra megakadt: a második világháború vi
hara végigsöpört az országon, romokat, 
nyomort, gyászt, pusztulást hagyva ma
ga mögött. Mindent elölről kellett kezde
ni. Kada Lajos ebben az időben csepe
redett fel, élte ifjúsága éveit. Papnak ké
szült, mert ráébredt, hogy népét, hazáját 
akkor szolgálja legjobban, ha segíti, hogy 
a hit és erkölcs alapján állva, Istenbe ve
tett bizalommal küzdjön meg a rázúduló 
nehézségekkel.

Karácsony elé
Ünnepek ünnepe: Karácsony! 

Csillagfényes éjszakán született szó, 
azért oly különös ragyogása, halk és va
rázslatos, — s ágy tündöklik, mint ma
ga a Gondolat, melyet puha karján rin
gat. A világ ilyenkor tele van csodák
kal, amaz első éjszaka óta, amikor a 
legnagyobb csoda történt: egy kisded ké
pében megszületett a Világ Megváltója. 
A gyermekek még sejtenek, éreznek is 
valamit a csodából: szívdobogva várják, 
mikor csenget az angyal és hozza a ki
várit ajándékot. Milyen csodálatos is, 
hogy a Kisjézus mindig kitalálta, mi az, 
ami után a legjobban vágyakoztunk!

Kinek-kinek persze mást-mást jelent 
a karácsony. Hiszen olyan mélyértelmű, 
gazdagtartalmú fogalom, annyi minden 
belefér. A szülőknek jelenti az ünnep 
előkészületeit is, meg a sok lótást-futást; 
a városi embert a villanyfüzéres utcák 
kápráztatják, tele nyüzsgő embertömeg
gel s az áruházakból zenegépek bömbö
lik a „Stíllé Nacht”-ot.

Karácsony! Nekünk mindenek előtt 
ma is a betlehemi jászol Kisdede és a 
csordapásztorok hite. A mi karácso
nyunk családi fészekmeleg, 'gyermeke
ink, unokáink tiszta ámulata, az aján
dékozás kölcsönös öröme, megbékélés a 
szívekben. Vagy mondjuk csak két egy
szerű, soha nem fakuló szóval: Béke 
és Szeretet. És a világnak ma er
re van szüksége. Mert bizony megeshet, 
hogy a megnemértés, a gyűlölet pokoli 
zajában nem halljuk meg az angyalok 
énekét. . .

Karácsony! Legszebb emlékeinkben 
kinn az éjszakában nagy pelyhekben, 
nesztelenül hull a hó, — bent a kalács
illatú szobában a csillogó fa alatt együtt 
a család és mindenki, — igazán minden
ki boldog . . .

Ilyen karácsonyt kívánok most is!
SZAMOSI JÓZSEF

A pápa magyartanára
KADA LAJOS ÉRSEK, APOSTOLI NUNCIUS 70 ÉVES

Az érettségi után az esztergomi egy
házmegye kispapjaként került a buda
pesti Központi Szemináriumba, és a Páz
mány Péter Tudományegyetem teológiai 
fakultásán kezdte meg tanulmányait, 
olyan professzorok irányítása alatt, mint 
Schütz Antal, Horváth Sándor, Bánk Jó
zsef, Ibrányi Ferenc, Artner Edgár és so
kan mások.

A háború után főpásztora Rómába 
küldte a jezsuiták vezette német-magyar 
kollégiumba, a Germanicumba. Ennek 
növendékeivel együtt hallgatta a Pápai 
Gergely Egyetem tanárainak előadásait. 
Mire felszentelték és megszerezte a teo
lógiai doktorátust, Magyarországon ja
vában tombolt a Rákosi-rezsim egyház
üldözése. A hazatérés gyakorlatilag le
hetetlenné vált. A fiatal pap ekkor Róma 
és környéke menekült magyarjainak lelki
pásztori ellátását vállalta magára, majd 
a Caritas Internationalis, a világ karitász- 
szervezeteit összefogó csúcsszerv mun
kájába kapcsolódott bele.

1955-ben felvételt nyert a Szentszék 
diplomatáinak képzésére létesített Pá
pai Egyházi Akadémiára. Innen, az egy
házjogi doktorátus megszerzése után, a 
vatikáni államtitkárságra került, 1959-ben 
kezdte meg pályafutását a pápai diplo
máciában. Előbb Pakisztánban, majd a 
skandináviai Apostoli Delegátus titkára
ként Dániában működött. 1964-ben került 
a bonni Apostoli Nunciatúrára, utóbb rö
vid időre Argentínába. Amikor VI. Pál pá
pa 1971-ben létrehozta, minden egyházi 
karitatív és szociális tevékenység össze
fogó szerveként, a COR UNUM Pápai 
Tanácsot, Kada Lajost állította a svájci 
P. Henri de Riedmatten mellé helyettes 
titkárnak. 1975-ben a Szentatya Tibica 
címzetes érsekévé és Costa Rica-i Apos
toli Nunciussá nevezte ki.

Amikor II. János Pál pápa 1984-ben, a 
közép-amerikai államokat látogatta meg, 
a Costa Rica-i nunciatúrán szállott meg, 
ahol a nuncius magyaros vendégszere
tettel vette körül. A pápa annyira meg
kedvelte, hogy szerette volna a maga kö
zelében látni. Rómába rendelte és a 
Szentségek Kongregációja ügyeinek in
tézésével, annak titkáraként, őt bízta 
meg. Evvel párhuzamosan Kada érsek át
vette a Szent István Zarándokház veze
tését.

Hivatalában felettesei és munkatársai 
részéről osztatlan megbecsülésnek ör
vendett, annak ellenére, hogy fegyelmet 
és pontosságot követelt meg. Ezzel kap
csolatban egy római napilapban megje
lent gunyoros cikk ,,őrmester"-nek titu
lálta. Most számos alkalma nyílt, hogy 
magyar egyházi ügyekkel is foglalkozzék. 
Nem volt magyar püspök, akinek római 
programján ne szerepelt volna egy be
szélgetés Kada érsekkel. A pápa maga 
és a vatikáni hivatalok, főként az állam
titkárság, magyar egyházi kérdésekben 
rendszeresen kikérték véleményét.

Amikor eldőlt, hogy II. János Pál 1991 
augusztusában Magyarországra látogat, 
a pápa kifejezte óhaját, hogy Kada ér
sek adjon neki magyar nyelvleckéket. A 
Szentatya szorgalmas tanítványnak bi
zonyult. Még az Alpokban töltött nyári 
szabadsága alatt is készült magyarorszá
gi látogatására és ismételgette a tanul
takat.

Már akkor kitudódott, hogy Kada La
josnak át kell vennie a bonni nunciatúra 
vezetését, de a kinevezést csak a pápa 
hazánkban tett látogatása után tették 
közzé, hogy mint a Kúria magasrangú 

tisztségviselője kísérhesse a Szentatyát 
tanácsadó és tolmácsaként. Abban, hogy 
a pápalátogatás oly sikeres lett, neki nem 
kis része volt. Az Apostoli Nuncius a 
Német Szövetségi Köztársaságban nincs 
könnyű helyzetben. A vallási megosztott
ság, a pápával szemben még egyházi 
körökben is megnyilvánuló és a média 
által fel korbácsolt, hagyományos „Róma 
ellenes affektus", az ún. „haladó" teo
lógusok bomlasztó hatása, mindezek fo
lyományaként az egyházból való töme
ges kilépés, a papi és szerzetesi hivatá
sok katasztófális csökkenése, a pápa 
nagykövete részéről körültekintést, tapin
tatot és ugyanakkor határozott vonalve
zetést igényel. Ezt a nehéz feladatot Kada 
érsek eddig kiválóan oldotta meg. Se
gítségére volt ebben a helyzet és a sze
replők ismerete, diplomáciai érzéke és 
nem utolsó sorban kiváló nyelvtudása. 
Hat nyelven beszél, ír, olvas. Még 
a Vatikánnal szemben közismerten ellen
séges sajtó sem talált kivetni valót mun
kájában.

Végiglátogatta az egyházmegyéket és 
mindenütt nemcsak a pápa képviselője
ként, hanem lelkipásztorként lépett fel. 
Fontos szerepe volt az új német egyház
megyék létrehozásában és az egyházme
gyei határok rendezésében.

Sohasem tagadta meg magyar mivol
tát: nincs nap, hogy valamilyen magyar 
látogató ne kopogna a nunciatúra kapu
ján, vagy ne kérnék közbenjárását ma
gyar ügyben. Természetesen nem min
dig tud segíteni: lehetőségei — éppen 
diplomáciai státusánál fogva — korláto
zottak. De akkor is, ha valamilyen kérés
re kénytelen n e met mondani, az ember 
érzi, hogy legszívesebben i g e nt mon
dana. Az Életünk szerkesztősége kérését 
egy-egy cikk, elmélkedés megírására 
mindenesetre sohasem utasította vissza. 
Ez jogosít fel, hogy a szerkesztők és ol
vasók nevében kérjük a Jóistent, tartsa 
meg a jubilánst sokáig erőben, egész
ségben, áldja meg munkáját, amelyet 
mint diplomata, mint lelkipásztor és mint 
magyar ember végez.

És ha netán valaki Kada érsek korát 
húsz évvel kevesebbre becsülné, — mi 
nem fogjuk kijavítani...

CSORDAPÁSZTOROK . . .

Csorda-pásztorok, / Midőn Betlehemben 
Csordát őriznek / Éjjel a mezőben.

Isten angyali / Jövőnek melléjök, 
Nagy félelemmel / Telek meg ő szívük.

örömet mondok / Néktek, ne féljetek, 
Mert ma született I A ti üdvösségtek .

Menjetek el hát / Gyorsan a városba, 
Ott találjátok / Jézust a jászolban.

Elindulának / És el-béjutának, 
Szűz Máriának / Jónapot mondának.

Hol fekszik Jézus, / Mondd meg, a jászolban, 
Ki betakarva / Most van a pólyában.

Nem fekszik ágyban, / Sem friss palotában, 
Hanem jászolban, / Romlott istállóban ...

Számtalan szöveg- és dallamváltozatban is
merik. Legősibb betlehemes énekünknek tart
ják. Igen régi szövege s gregorián-ihletésű, de 
sajátos magyar földi dallama középkori ere
detre utal. Először a Cantus Catholici közli 
(1651). „friss palotában" = falu helyen az 
ún. „tiszta szoba".

A nyelv kimondhatatlan drága kincs, 
mert magában rejti a nemzeti fenn
maradásnak zálogát.

Széchenyi

Karácsonyi körlevél
(A vezércikk folytatása.) 

hogy papjaikat szeressék és becsüljék, 
minden emberi gyarlóságuk ellenére is, 
hiszen ők az Úr Jézust hozzák közelebb 
hozzánk.

Hadd említsek meg néhány mozaikot 
6 hónapos körutamról. A Melbourne-i 
magyarok igazán dicséretet érdemelnek, 
hiszen a múlt évben szentelték fel közös 
munkával épített új templomukat. Egy
szerű, de művészi alkotás, ahol a ma
gyarok otthon érezhetik magukat. — Az 
argentínai Ciaco tartományban megláto
gattam két falut, ahol még a válságos hú
szas években kivándorolt magyarok él
nek elég szép számmal. Domonkos atya 
évenkint kétszer is meglátogatta őket az 
elmúlt 30 évben, mert bár elég gyengén 
beszélnek már magyarul, azért büszkén 
vallják magukat magyarnak és hűségesek 
hitükhöz. - Körutam felejthetetlen élmé
nye volt a csíksomlyói Mária búcsú Pün
kösd szombatján, amikor a két Somló 
hegy közti csodás fennsíkon mintegy 200 
ezer magyar, székely és csángó gyűlt 
egybe, hogy nehézségeikben kérjék to
vábbra is Mária közbenjárását. „Hazajöt
tünk, Édesanyánk!" énekelték szívhez 
szólóan ezek a sokat szenvedett, de hi
tükhöz és magyarságukhoz szenvedélye
sen ragaszkodó testvéreink.

Mivel mindnyájan szívünkben hordjuk 
a magyar nép sorsát odahaza, az elmúlt 
év politikai eseményei sokakat megdöb
bentett. Először Antall József miniszter
elnök halála rendített meg bennünket, 
majd a parlamenti választások eredmé
nye gondolkoztatott el minket. Sokaknak 
ez volt a reakciója: „Hogyan tehettek 
ilyet magyar testvéreink?" De vigyáz
nunk kell az ítélkezéssel s főképpen az 
elítéléssel. Vájjon mi idekint jobbak va
gyunk? Odahaza, de idekint is, nemde 
az anyagiasság szelleme a döntő tényező 
elhatározásainkban? Ha odahaza kb. 10- 
15 % éli keresztény hitét és magyar ha
gyományait, vájjon idekint jobb a helyzet 
közöttünk? Megtelnek-e jobban templo
maink, egyházi és magyar rendezvényeink 
itt, ahol nem kellett elszenvednünk a ma
terialista-marxista rezsim 45 éves befo
lyását? Vajon családjaink idekint jobban 
megőrizték az 1000 éves szentistváni ha
gyományokat? Adtak-e magyar család
jaink idekint papi és szerzetesi hivatá
sokat, hogy a magyar népet erkölcsös, 
becsületes, dolgos, szellemiekben kivá
ló néppé neveljék? Ilyen és hasonló kér
dések késztessenek minket nagyobb óva
tosságra, amikor az otthoniakról ítéletet 
akarunk mondani. Ha itt a szabadabb kö
rülmények között mi nem tudtunk jobb 
eredményt felmutatni, akkor szerényeb
beknek kell lennünk, meg kell újulnunk 
itt is, nehogy a történelem és a jó Isten 
ítélete elmarasztaljon minket. — Május 
első szombatján zarándoklaton vettünk 
részt Esztergomban Mindszenty herceg
prímás atyánk sírjánál. Tőle is kértük, 
hogy segítsen minket közbenjárásával 
bensőleg megerősödni, mert csak így 
tudjuk a magyar jövőt bitosítani utódaink 
számára. Ezt kérem tőletek is, a világon 
szétszórt magyaroktól: imádkozzunk 
szentjeinkkel együtt a magyarságért, és 
saját életünkkel adjunk példát a világ
nak, mit jelent nekünk kereszténységünk 
és magyarságunk, bárhol is vagyunk.

Minden magyar testvéremnek, a nagy 
magyar család tagjainak, benső békét és 
örömet kérek a mi Urunk Jézus Krisztus
tól, aki nem átallotta elvállalni emberi 
sorsunk viszontagságait, mert annyira 
szeret minket.

1994 Karácsonyán.
+ MIKLÓSHÁZY ATTILA SJ

a külföldi r. k. magyarok püspöke
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Látogatás a gyulafehérvári érsekségen (2)
JAKUBiNYI GYÖRGY ÉRSEKKEL BESZÉLGET FEJŐS OTTÓ

GYERMEKEKNEK

É.: Mit ír elő a már többször említett 
konkordátum?

J. Gy.: Egyszerűen kiesett a tudatból, 
hogy az 1930-as román konkordátum 
mind az öt latin egyházmegyét aláren
delte a bukaresti érseknek s ezzel az met- 
ropolitai székhely lett, tehát a 6 latin 
egyházmegye egy provinciát, egyháztar
tományt alkot, s azért esett ki ez a tu
datból, mert Bukarestben nem volt me
gyés főpásztor, érsek, csak egy „ordiná
rius substitutus”, egy „intruzus”, aki ma
gát ennek nevezte és ezért bárki jött 
külföldről, ha szóba akart állni a Romá
niai Püspöki Karral, az egy emberből 
állott, Márton Áron gyulafehérvári püs
pökből.

É.: Hogy alakult a helyzet a fordulat 
után?

]. Gy.: Az 1989-es fordulat után meg
volt a lehetőség, hogy betöltsék az üres, 
11 katolikus egyházmegyét. Megint jel
lemző a román álláspontra, a Szentszék 
annyira ismerte a helyzetet, hogy re
kordidő alatt betöltötte mind az üres 
helyeket. Magyarországon és Csehszlo
vákiában s még sorolhatnám a többi 
volt kommunista országban a példát, a 
Szentszék fokozatosan töltötte be a he
lyeket, tudta azt, hogy később is még 
van párbeszédre partnere. Romániában 
azonban a nuncius jól tudta, hogy amit 
ma mondanak, esetleg holnap már nem 
áll fenn. És a fordulat után alig tíz nap
pal már Francesco Colasuonno nuncius 
fent járt Bukarestben, Iliescu távollété
ben Nasiluval beszélt, aki azt mondotta: 
„Nuncius úr, szabad kezük van az, egy
ház szabad, demokratikus állam va
gyunk, tesznek amit akarnak”. Szép 
szavak voltak, de azonnal cselekedni 
kellett, amíg a iszép szavak tartanak, 
így történt, hogy alig másfél hónapos, 
információs utánjárással, egyből betöl
tötte a Szentszék az üres helyeket Ro
mániában. 15 kinevezést adott 1990 
március 14-én, azért 15-öt a 12 püspök
ség részére, mert benne van két élő vér
tanú püspöknek a kitüntetése: a magyar 
dr. Boros Béla reszinai címzetes püspök, 
temesvári volt titkos segédpüspök, cím
zetes érsek lett és Jo'hann Kertész, Ko- 
lozsvár-szamosújvári kijelölt. titkos gö
rögkatolikus püspök, szintén címzetes 
érsek lett. Ö már a halottak között van 
azóta. Egy segédpüspököt is kineveztek 
Gyulafehérvárra, az én voltam, az ör
mény kormányzóságot azonban csak egy 
év múlva töltötték be. Ez az egy, ami
vel akkor még nem foglalkoztak.

É.: Hány érseki tartomány jött létre?
]. Gy.: Az erdélyi négy új főpásztor 

azonnal kérést adott be a Szentszékhez, 
hogy a négy történelmileg is mindig ösz- 
szetartozó, hasonló lelkipásztori mód
szerekkel dolgozó, közös teológiával ren
delkező egyházmegyéből külön érseki 
provinciát hozzon létre. A nagy román 
ellenállás miatt a Szentszék kénytelen 
volt fél megoldáshoz nyúlni és 1991 
augusztusában a fél milliós gyulafehér
vári egyházmegyét kivette a bukaresti 
érsekség alól, önálló érseki rangra emel
te, de nem tette mctropolita székhellyé, 
vagyis Szatmár, Nagyvárad és Temes
vár egyházmegyék továbbra is a buka
resti érsekség suffragáneusai. Érvük: nem 
lehet nemzeti kisebbségnek külön pro
vinciát létrehozni. Mi ennek ellenére na
gyon reméljük, hogy egyszer mégis meg
teszi a Szentszék a második lépést is. Er
ről már szó volt, ha nem is hivatalosan. 
Első lépésként a Vatikán létrehozza az 
erdélyi provinciát, ami nem érintené Bu
karest előjogát, hogy metropolita szék

hely maradjon, hiszen Bukarest csak 
1930-ban kapta meg a Jas-i egyházme
gyét, tehát továbbra is metropolita ma
radna egy suffragáneussal, a gyulafehér
vári érsek pedig hárommal.

É.: Mindig ez volt a neve az egyház
megyének?

]. Gy.: Természetesen szeretnénk visz- 
szakérni ősi nevünket. A mai napig sem 
ment a köztudatba, hogy 1932-ben a 
román kormány nyomására a Szentszék 
— utólag módosítva a konkordátumot 
—, eltörölte az erdélyi püspöki címet 
és helyébe a gyulafehérvári püspök cí
met adta. Az állam felfogása szerint a 
„Transsylvánia”, az Erdély címet, csak 
ortodox egyház hordhatja. Tehát 1932 
óta nem létezik erdélyi püspökség, ha
nem gyulafehérvári püspökség, illetve 
1991 augusztus óta gyulafehérvári érsek
ség. Természetesen a könyvekben, a ké
peken, a nép ajkán Márton Áron to
vábbra is úgy szerepel, mint erdélyi püs
pök. Jogilag nem az volt. Jogilag gyula
fehérvári megyéspüspök.

É.: Az állam a volt kommunista or
szágokban több helyen visszaadott épü
leteket és lehetővé tette iskolák, vagy 
más egyházi intézmények létrehozását. 
Mi a helyzet ezen a téren a gyulafehér
vári egyházmegyében?

J. Gy.: Nagyon sok minden a helyi 
hatóságoktól függ. Egy azonban általá
nos országos elv, hogy felekezeti isko
lákat nem adnak vissza. Ez nem vallási 
ügy, hanem kifejezetten nemzeti prob
léma. Az 1948-ban államosított 1800 fe
lekezeti iskolát, amelynek több mint a 
fele református, másik fele katolikus 
volt — mind román iskolává tették, ál
lami iskolává s ha most visszaadná az 
állam, az utcára tenné a román növen
dékeit — mondják ők —, hogy újra ma
gyar iskolákká alakítsák. Szeretnénk a- 
zonban elérni, hogy bár elvben minden 
iskolát visszakövetelünk, azokat fokoza
tosan adják vissza. De ennek még a tá
voli reménye sincs meg. Éppen azért, 
mivel „lépni kellett”, nem várhattunk 
tovább és már 1990-ben Csíkszeredában 
megnyitottunk egy római katolikus gim
náziumot. Ezt követi a Kolozsvár-i, a 
Sepsiszcntgyörgy-i iskola és a Gyimcs-i 
csángók részére a Középlok-i,

É.: Mégis, mi a legnagyobb probléma?
]. Gy.: Az, hogy vendégségben va

gyunk a saját épületeinkben. Ezeknek a 
katolikus gimnáziumoknak (Erdélyben 
32 középfokú volt!) az épületben most 
mind román állami iskola működik, né
melyikben magyar részleggel, de szó 
sem lehet arról, hogy az épületeket visz- 
szaadják. És mivel nincs épületük a ka
tolikus iskoláknak, ki vannak szolgál
tatva a mindenkori román igazgatók ke
gyének, akik befogadják „vendégségbe” 
a magyar tanulókat, ugyanabba az épü
letbe, ugyanabba a bennlakásba, ugyan
azokkal a tanárokkal, mint az állami 
iskola. Ilyen szempontból az iskolák ka
tolikus jellege is megkérdőjelezhető. 
Mégis négy éve próbálkozunk abban a 
reményben, hogy sikerül valamilyen épü
letet szerezni. Újat építeni nagyon költ
séges és reménytelen, de még remény
telenebb ezt a román állam kegyeitől 
várni.

É.: Épülnek-e új templomok? Van-e 
és honnan anyagi fedezet az építkezé
sekre?

]. Gy.: Ami a templomépítéseket il
leti, több helyen megindult, de van ahol 
stagnál. Csíkszeredában pl. még a kom
munista időben egy kényszer barakk
templomot húztak fel és az új épület az

Ki gondolta volna? Tesszük fel a kér
dést nemegyszer, amikor látjuk, hogy 
egy-egy tettünknek láncreakciószeru, 
szinte beláthatatlan következményei 
vannak. Az iskolai szünetben elhangzó, 
kellően át nem gondolt megjegyzés hó
napokig tartó haragot, viszálykodást 
szülhet. Játék közben egy durva moz
dulat hosszas sérülést, betegséget okoz
hat. Az alábbhagyó iskolai szorgalom, a 
csábító hanyagság egész életünkre kihat.

Szerencsére így van ez jótetteinkkel 
is. Egy kedves reggeli köszöntés, pará
nyi érdeklődés társainknak egész nap
ját megszépítheti. Még az alig észreve
hető tanúságtevő tettünk, kijelentésünk 
is végérvényesen Isten felé irányíthat va
lakit. Egy beteglátogatás, vagy kis aján
dék életreszóló barátság forrása lehet. 
Fel sem lehet sorolni a számtalan lehe
tőséget, amikor a meglepetés ajkunkra 
csalja a „ki gondolta volna?” megjegy
zést.

Valószínű, hogy Szent Miklós püspök 
sem gondolta a harmadik század fordu
lóján, Kis-Ázsiában, Myra városában, 
hogy áldozatos szeretete, tettekben meg
nyilvánuló jóisága milyen messzemenő 
következményekkel jár. Példája sok év
század távlatából is ébren tartja azt a 
tüzet, mely Mikuláskor megmelegíti a 
gyermekek szívét. A szeretet megvallá- 
sára, ajándékozásra készteti a világot.

Most, a Mikuláskor kapott ajándék 
okozta örömet érezve, gondoljatok arra 
is, hogy apró jótetteinkkel is tengernyi 
örömet okozhattok. Ügyeljetek arra,

FIATALOKNAK
December 19-én, az adventi várako

zás egyik hétköznapján, a szentmise 
evangéliumában olvassuk a következő
ket: „Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, 
s te Jánosnak fogod nevezni.. . ö ma
ga Illés szellemével és erejével előtte 
fog járni az Úrnak, hogy az apák szí
vét fiaik felé fordítsa, az engedetlene
ket az igazak okosságára térítse”. (Lk 
1,13-17)

Az adventi várakozás főszereplőjé
nek, Keresztelő Szent Jánosnak a szü
letése is rendkívüli körülmények között 
történik. Angyal adja hírül érkezését és 
nevét: János lesz a neve . . . Isten ke
gyelmet gyakorolt egy idős házaspár
ral . . . Mindez jelzi János különleges 
szerepét, jelentőségét az üdvtörténetben. 
Hírnök, Jézus előfutára, nagy esemé
nyek útkészítője.

Kedves Fiatalok !
Kérdezzük: vannak-e, illetve szüksé

günk van-e korunkban olyan emberek
re, mint Keresztelő János? Olyan embe
rekre, akik tisztán, világosan tudnak ol
vasni az idők jeleiben, akik „az enge
detleneket az igazak okosságára térít
sék?”

A válasz: vannak és szükségünk van 
rájuk. Gondoljunk azokra, akiknek 
munkája, ellenállása, hite nélkül nem lett 
volna isoha előre lépés, fejlődés emberi 

alapozástól négy éve nem jutott tovább. 
Mai napig a barakkot használják. A 
Csikszereda-i kistemplom ugyanis kicsi 
lett, nem tudja befogadni a híveket. Ko
lozsváron Czirják Árpád érseki helynök 
a Donát negyedben szintén építkezik, a 
templom befejezés előtt áll. ö tudja, 
mennyi munka, anyagi áldozat és mibe 
kerül a mai körülmények között hozzá
fogni az építéshez és eljutni a befejezé
sig. Parajdon is épül templom, sajnos 
nem halad jól előre. Még mindig úgy 
vagyunk, — habár híveink áldozatké

hogy életetekből a boldogság számtalan 
forrása fakadjon. János atya

Szent Miklós
Ünnepe december 6-án

Püspöksüvegben Istenének szolgált,
De este titkon elsuhant a háztól,
Sok görbe utca híg sarában gázolt
S megállt az elsötétült ablakoknál.

Három leánynak nászi pénzt vetett be, 
Hogy meg ne rontsa ingatag szegénység 
S hogy éhesek a pékeket ne sértsék, 
Cipókat csent a kormos tűzhelyekbe.

Azóta mindig jár kicsinyhez, nagyhoz, 
Kitett cipőkbe cukrot, kis nyalat hoz, 
A gyermek boldog, szinte égbe röppen.

Nehéz tarisznyát hord öles alakja.
Amit hozott, az ablakokba rakja, 
Utána gyorsan — eltűnik a ködben.

Harsányi Lajos (1883—1959)

világunkban. Gondoljunk azokra, akik 
mindent elkövettek, feláldoztak az em
berek jogaiért, hibás, ember-ellenes rend
szerek, ideológiák bukásáért.

Szükségünk van előre gondolkodó, 
tervező, akár álmodó emberekre, akik 
valóban „útkészítők”, a jó, a szép, az 
igazságos felé. Kellenek az olyan Ke
resztelő János féle emberek, akik ma
gukkal tudnak ragadni, lelkesíteni tud
nak másokat egy jobb, emberibb világ, 
és nem utolsó sorban „Illés szellemével 
és erejével” az Isten felé.

Egy keserű megjegyzés: az ellenkező
jét is számtalanszor tapasztalhatjuk. Em
berek minden tudásukat, erejüket moz
gósítják a rossz, a rombolás érdekében. ..

És mégis hiszünk — hinnünk kell — 
a jó, a helyes utat mutatók győzelmé
ben, akik jobbá tehetik a világot. Fel
tétele csupán csak az, hogy a legkisebb 
jeleket is (Keresztelő János is „jel” volt) 
komolyan vegyük.

Az adventi várakozás ideje alkalmas 
idő arra, hogy ilyen „jeleket”, útkészítő 
embereket fedezzünk fel környezetünk
ben.

Egy utolsó kérdés: Hajlandók vagy
tok ti, ilyen „jelekké” válni, másoknak 
a jó útat egy emberibb világ, Isten felé 
mutatni?

Pál atya

szek, munkával is résztvesznek — a mai 
gazdasági helyzetben egyszerűen képte
lenek vagyunk magunk erejéből temp
lomokat építeni. Nyugati, külföldi se
gély hál’ Istennek jön, bár olyan nagy 
a szükség, soha sem elég a segítségből.

E.: Milyen a szerzetesrendek helyzete? 
]. Gy.: Egészen érdekes. Az állam 

hozott egy olyan döntést, hogy „nem is
kola jellegű” állami tulajdonba átment 
épületekről hajlandó tárgyalni, esetleg 
visszaadni. így a Csíksomlyó-i, a Szé- 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Még egyszer a kairói konferencia
A MAGYAR IUSTITIA ET PAX BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Cserkészvezetőképző tábor Szlovákiában
A kairói népesedési konferencia kap

csán augusztus 25-én, Budapesten az 
alábbi nyilatkozat látott napvilágot: „A 
magyar Iustitia et Pax Bizottsági fenn
tartásait fejezi ki a kairói népesedési vi
lágkonferenciával kapcsolatosan, amely 
világméretű születéskorlátozás bevezeté
sével akarja meggátolni a népesség to
vábbi növekedését, elsősorban a fejlődés
ben elmaradt országokban.

1. A katolikus egyház más keresztény 
egyházakhoz és az iszlám híveihez ha
sonlóan az életet Isten ajándékának te
kinti. Továbbadásának egyetlen társa
dalmi kerete a család. Ezen belül elisme
ri a felelős családtervezés jogos voltát, 
de elutasítja a művi vetélést, mint a szü
letésszabályozás eszközét. Az abortusz 
életelleni bűn, mögötte az a téves fel
fogás húzódik meg, hogy az ember sza
badon rendelkezik az élettel, holott csu
pán szolgája az életnek, annak kizáró
lagos ura egyedül az Isten.

2. Veszélyt lát a születéskorlátozás
nak főleg az ún. Harmadik Világ felé 
irányuló propagálásában azért is, mert 
befolyásolja az érintettek szabad dönté
sét és sérti emberi méltóságukat, miként 
azt az eddigi tapasztalatok bizonyít
ják. 'Gyakran előfordul — ír
ja II. János Pál pápa a Sollicitudo 
rei socialis kezdetű enciklikájában —, 
hogy az ilyen kampány bizonyos nyo
másra és külföldi tőke finanszírozásá
val jön létre, isőt olykor ettől teszik füg
gővé a gazdasági és pénzügyi segélyt és 
támogatást. Minden esetben az érintett 
személyek, férfiak és nők, döntési sza
badságának kijáró tisztelet teljes hiányá
ról van szó, akik nem ritkán elviselhe
tetlen gazdasági kényszernek vannak ki
téve, hogy alávessék magukat az elnyo
más eme új formájának’.

3. Tragikus tény, hogy míg a világ 
egyik fele viszonylagos jólétnek örvend, 
addig az ún. Harmadik Világ népei, ke
vés kivételtől eltekintve, riasztó szegény
ségben élnek, nem egyszer puszta lét
fenntartásuk sincs biztosítva. Ennek 
okát sokan a túlnépesedésben látják. 
Holott a születések száma és egy nép 
fejlődése közötti összefüggés máig sem 
tisztázott kellően. A több születés 
nem csak több éhes száj, de több mun-

* A Magyar Katolikus 'Püspöki Kar „Justitia 
et Pax“ (Igazságosság és Béke) Bizottsága a 
katolikus egyház társadalmi tanításának tala
ján áll. Mégis hangsúlyozza az emberi jo
gok, ezen belül a vallásszabadság, valamint 
a kisebbségi jogok betartását. A Bizottság 
tagjai elismert szakemberek, egyetemi taná
rok, közéleti személyiségek. A nyáron újjá
alakult Bizottság mostani elnöke M a y e r 
Mihály pécsi megyéspüspök, titkára G o - 
j á k János teológiai tanár.

Karácsonykor
A zfigolódás, gúny, harag 
Rég halva már szívemben. 
Egy szóval sem panaszkodám 
A kis Jézuska ellen.

Nem vádolám balgán azért, 
llogy engem kifelejtett.
Hogy nem hozott ajándékot, 
Szemem könnyet nem ejtett.

Lelkem nyugodtan, csöndesen 
Átszáll a nagyvilágon.

Imádkozom, hogy Jézusom
Minden szegényt megáldjon.

Ágyamra dőlök, s álmodom
Egy régi, édes álmot: 
Boldog, ki tűr és megbocsát, 
S ki szenved, százszor áldott I 
1874

Reviczky Gyula (1855—1889) 

kaskéz is, ami a gazdasági fejlődést nem 
zarja ki — különösen ott, ahol még 
alig állnak rendelkezésre a nálunk is
mert technikai eszközök —, ha a mun
kát kellően megszervezik és anyagi se
gítség is járul hozzá.

4. Nem bizonyítható az sem, hogy 
földünk nem képes a növekvő emberisé
get eltartani. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az alkotó emberi érte
lem kepes mindig újabb energiaforráso
kat, új nyersanyagokat feltárni, új mód
szereket találni a termelés, így az élel
miszertermelés növelésére. Nem ismerjük 
a teremtett világ gazdag lehetőségeit. De 
ezt a gazdagságot nem sajátíthatja ki 
az északi félteke népessége. A Bizottság 
a szegénység és a nyomor felszámolását 
egy világméretű szolidaritásra épülő új 
gazdasági világrend kialakításától várja,

5. A Bizottság úgy véli, hogy a szüle
tések számának visszaesése a fejlett or
szágokban éis a kairói konferencia terve
zett születéskorlátozó határozatai egy 
torol fakadnak. Arra a szemléletre ve
zethetők vissza, amely az anyagi jólétet, 
a gazdasági növekedést állítja az első 
helyre, és minden mást, még az élet szü
letését is ennek rendeli alá. Nem csak 
a kereszténységre és más kultúrákra is 
jellemző értékrend felforgatásáról van 
itt szó, hanem egyfajta önzés szentesíté
séről és arról, hogy az ember a világ 
korlátl an urának tekinti magát. Félő, 
hogy a konferencia az emberiség erköl
csi süllyedését eredményezheti, melynek 
súlyos visszahatásai lehetnek, s ennek el
ső áldozata maga az ember’.” MK

LÁTOGATÁS A GYULAFEHÉRVÁRI 
ÉRSEKSÉGEN (2)

(Folytatás a 4. oldalról.) 
kelyudvarhely-i, a Déva-i ferences rend
házat visszaadták. Óriási előnyt jelent 
ez a ferencrendnek és ugyanakkor az 
egyházmegyéknek i,s, hiszen a ferencrcnd 
mindig is a Gyulafehévár-i egyházmegye, 
pontosabban Erdély katolikus támasza 
volt. A ferencesek a nép barátai, ahogy 
mondják, csakugyan barátok voltak, de 
a pálosok és amíg tűrték, a jezsuiták is. 
A ferencrcnd szépen fejlődik, sok jelölt
je van, jóllehet a régi 168 'tagból ma alig 
20-an vannak életben és bár tőlünk a 
Hittudományi Főiskoláról is legalább 20 
növendék átallott a rendbe, még mindig 
utánpótlás-hiánnyal küzdenek. Néhány 
évnek el kell telnie még, hogy a ferenc
rcnd lassan, fokozatosan visszaszerez
ze plébániáit és a népmissziókban, a nép 
lelkipasztorációjában hagyományosan el
foglalt helyét. A női rendek helyzete vi
szont egészen tragikus. Egyetlen női zár
dát, kolostort sem ad vissza az állam. 
Az erdélyi szegény ferences nővérek szá
mára mégis egy megoldás volt, a leg
jobb, amit választottak: 25 évre bérbe 
vették a férfi ferences rendtől a székely
udvarhelyi zárdájukat. Ide gyűjtötték 
a tagjaik nagy részét, megindították a 
noviciátust, óvodát nyitottak, ami ál- 
lamjogilag magánóvodának számít és 
hál’ Istennek van utánpótlásuk is. Kö
zösségben élhetnek a rend szabályai sze
rint és megmutathatják a világnak, mi
lyen a normális szerzetesnői élet.

(Befejezés a következő számban.)
*

Felsőpetényben és Rétságon kegyeleti 
ünnepséget tartottak arra emlékeztetve, 
hogy 1956 október 30-án a Pallavi- 
c i n i Antal őrnagy vezette különít
mény az ÁVO őrizetében lévő Mindszenty 
hercegprímást kiszabadította és Buda
pestre kísérte. A bátor őrnagyot 1957 de
cember 10-én kivégezték.

1994 július 8-a és 16-a között rendez
te meg a Külföldi Magyar Cserkészszö
vetség ezévi cserkésztisztképző táborát 
a kárpát-medencei magyar cserkészek 
számára. A táborra a szlovákiai magyar 
cserkészek Beszédes Lajos Cserkészpark
jában került sor. (Beszédes Lajos a fel
vidéki magyar cserkészet kimagasló egyé
nisége volt.) A cserkészpark Palást köz
ség közvetlen környékén terül el, hajdan 
az egykori Hont vármegye ipolysági já
rásához tartozott, a szlovák adminiszt
ráció Lévához csatolta. A falu közelé
ben vonul el a magyar-szlovák nyelv
határ. Ez az árpádkori község a Korom- 
pai-dombvidéken fekszik, a Korpona és 
Litava patakok találkozásánál, vízben 
bővelkedő tája, fafélékben változatos 
lombos erdeinek szépsége, gazdag ma
dár- es állatvilága eszményi cserkészvi
lággá varázsolják. Már évek óta ked
venc táborhelye volt a felvidékieknek, 
míg végül az idén nyélbe üthették a vá
sárlást. A park használhatóságát nagy 
mértékben fokozza, hogy hosszú lejárat
ra kibéreltek hozzá egy kúriát, mely a 
háború után köztulajdonba került, s a- 
mclyet rohammunkával és sok 'Segítség
gel rendbe hoztak. így, a tábornak most 
van a falu belsejében egy központi épü
lete, mely a higiénia, egészségügy, biz
tonság, kommunikáció, adminisztráció és 
vendéglátás kívánalmait kielégíti.

A cserkésztisztképző tábor párhuza
mosan folyt a felvidékiek saját kiképző 
és nevelő táboraival. A tábor létszáma 
így elérte a százat. Magán a cserkész
tisztképző táboron 21-en vettek részt: 
11-en a Felvidékről, kerten Magyaror
szágról, ketten Kárpátaljáról, ketten a 
Vajdaságból és négyen Erdélyből. A tá
bor kiképző-oktató törzse magyarorszá
gi és külföldi cscrkésztisztekből állott. 
A magyarországi előadók: Edöcsény 
András, az argentínai hátterű, de Pes
ten élő Benedek László, Ulrik Mónika 
szerzetes nővér és Görbe László atya, aki 
a nagyon népszerű reggeli, ökumenikus 
jellegű szentmiséket szolgáltatta. Ameri
kából hárman érkeztek: Bodnár Gábor, 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség fő
titkára, aki egyúttal a táborparancsnoki 
tisztet töltötte be, Némethyné Kesserű 
Judit, a külföldi vezetőképzés vezető
tisztje és Lendvai Imre, a szövetség új, 
fiatal ügyvezető elnöke. A jelöltek rend
kívül telített program keretében ismer
kedtek meg a cserkészpedagógiával, jel
lemneveléssel, gyermeklélektannal, a cser- 
kcsztörvények magyarázatával, a tábor
szervezés és táborvezetés tudnivalóival, 
a tábortűz-vezetés titkaival, népművé
szettel, népdalokkal és minden olyan is
merettel, mely összefügg a cserkészélet
tel és célkitűzésekkel.

A palásti tábor immár a hatodik volt 
a cserkésztisztképző táborok sorában, 
melyeket a Külföldi Magyar Cserkész-

AZ ÚJ KATEKIZMUS MAGYARUL
Két esztendővel a francia nyelvű szö

veg megjelenése után, végre magyarul is 
kiadták az egyház új katekizmusát és 
november 9-én sajtótájékoztatón bemu
tatták. A teológusokból álló fordítási 
munkabizottság elnöke Pápai Lajos győ
ri püspök volt, tagjai voltak: Gaál End
re, az esztergomi szeminárium rektora, 
Barsi Balázs OFM, Ladovics Gáspár tá
bori püspök, Papp Tamás, a katolikus 
rádióadások szerkesztője, valamint Tö
rök Józisef, a Pázmány Péter Hittudo
mányi Egyetem professzora, ő végezte 
a szövegek gondozását, összehangolását 
és a fordító munkában is részt vett. A 
végső hivatalos katekizmus latin nyelven 
készül Rómában. MK 

szövetség rendezett. Az elsőre 1989-ben 
került sor az amerikai Sík Sándor Cser
készparkban, ezt követte a második és 
harmadik az ausztriai Eibisbergben, majd 
két tábor egymásután Gödöllőn, végül 
most Paláston a szlovákiai magyar cser
készek önként ajánlották fel parkjukat 
és munkájukat az idei tábor számára. A 
táborokon az oktató testület tagjai a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség ve
zetőképző törzsének színe-javából kerül
tek ki, akik Argentínából, Brazíliából, 
Észak-Amerikából és Európából érkez
tek. A külföldi magyar cserkészek se
gítsége sokrétű volt és folyamatosan tart: 
a táborokon kívül cserkészkönyvek, cser
készpedagógiai szakmunkák több mint 
30 ezres példányszámban, számítógépek, 
másológépek, tábori felszerelések és a 
csapatok sok egyéb szükséglete szerepelt 
a támogatás listáján. Az elmúl hat év 
alatt a Szövetség több mint 300 ezer dol
lárt fordított a kárpát-medencei magyar 
cserkészet támogatására. Cseh Tibor

Életének 85. és papságának 60. évé
ben a Mindenható magához hívta Ambrus 
Szaniszló pápai prelátust, nyugalmazott 
plébánost.

Ambrus Szaniszló 1909 május 6-án szü
letett Csikszentmártonban, Erdélyben. 
1934 június 29-én szentelték pappá Gyu
lafehérváron. Kápláni, majd oroszhegyi 
plébánosi évei után a 2. székely hadosz
tály tábori lelkésze. A háborút követő 
szörnyű idők lehetetlenné tették hazaté
rését szülőföldjére, ezért hadifogsága 
után menekültek lelkészeként szolgált. 
Már 1946-ban a Passau-Waldwerke-i me
nekülttábor magyar iskolájának egyik 
alapító tagja. 1951-től a Lindenberg-i, 
majd a Bauschlott-i Magyar Gimnázium 
igazgatója. 1960 és 62 között München
ben káplán, 1962 őszétől 1982-ig, nyuga
lomba vonulásáig katolikus magyar lel
kész Frankfurtban.

Temettük 1994 november 24-én, a 
Frankfurt - Goldstein-i Waldfriedhofban. 
Lelkiüdvéért a gyászmisét ugyanaznap 
celebráltuk a Frankfurt-Schwanheim-i St. 
Mauritius templomban..

Takács Pál plébános (Frankfurt/Main)
*

Szaniszló atya lényéből sugárzott a 
szeretet, ezt mindenki érezte, aki köze
lebbről ismerte. Szívből tett mindent: 
emberi jóságát a Mindenható kegyelme 
tette mások számára fénylővé és észre
vehetővé. E jóság akkor is érezhető volt 
lényén, ha keményen kellett valamit 
megmondania.

Hadifogsága, szenvedései miatt sem 
volt megkeseredett ember, a sors csapá
sait emberi méltósággal és Isten kegyel
mében viselte. Ugyanígy hordozta Né
metországban eltöltött 46 évének ter
heit, betegségének fájdalmaival együtt.

Annyira szerette az ifjúságot, hogy 
iskolát alapított s részben saját fizetésé
ből tartotta fenn egy ideig. Amikor már 
lelkészként működött, többször feltette 
a kérdést: „Hát szeretik-e a gyerekeket 
Kastl-ban? ”

Köszönjük személyes példaadását, 
becsületes életét, munkásságát, papi lel
kületűt, finom humorát, segítőkészségét, 
papi szolidaritását... Csodálni való 
volt, hogyan tudta szeretni szőkébb ha
záját, Székelyföldet.

Isten vegye fel fényes boldogságába!

FEJŐS OTTÓ 
németországi magyar főlelkész



1994. december
6

Jézuska születése a havason
NYlRÖ JÓZSEF* ELBESZÉLÉSÉBŐL

Adventra az idő is elszomorodott. 
Vastag, szürke felhők gomolyogtak a 
házak tetején és nappal se akart kivir
radni. Fáradt hó pilinkézett egész nap 
s délután négy órakor már sötétedett. 
Este a fények hamar kialudtak a falu
ban és egyetlen lélegzetvétel se hallat
szott a fekete ablakok mögött. — Szo
morú karácsonyunk lesz az idén! — 
mondották az emberek. Nem igen volt 
minek örülni. Amennyire lehet, mégis 
meg kellene adni a módját a Jézus szü
letésének.

Pénteken a vén pásztor, Aláz bá is 
leereszkedett a havasról és este bezörge
tett a pap kapuján. Havas fenyőfát ho
zott a hátán.

— Hol jár ilyen későn! — lepődött 
meg a pap.

— Az ünnep miatt bé kell, hogy jöj
jek! — rázta le magáról a havat Aláz 
bá, — legalább egy szál gyertyácskát 
gyújtanom kéne a szent estén! ...Gon
doltam, ha már erre járok, benézek a 
tiszteletes úrhoz is s hogy üres kézzel 
ne jöjjek, ezt a fenyőcskét lecsapám a 
lábáról, legyen a gyermekeknek kará
csonyfájuk.

* 1889, Székelyzsombor, t Madrid, 1953.

OLVASÓI LEVÉL

Az októberi számban megjelent dr. Mehrle 
Tamás cikkében „Az új katekizmus és a 
római centralizmus" találtam egy-két kife
jezést, melyeket tovább fejtegettem.

HIT. A hit a bizalom ereje. Hogy valakiben 
megbízhassak, kell hogy ismerjem. Ismeretsé
günk alapján tudom megítélni, hogy bízhatok 
benne vagy nem. Ismeretség nélkül biztos, 
hogy nem alakul ki köztünk bizalom. Meg 
kell ismerni Istent; kapcsolatot teremteni Ve
le. Kérdezni kell amikor csak lehet. Próbál
juk megtenni kívánságát, mintha jó barátnak 
tennénk. Ismeretségünkből akkor lesz hit, ha 
már megbízunk Benne. Nem értjük talán, mi
ért akarja Barátunk így; de tudjuk, hogy jót 
akar nekünk. Hiszünk a szeretet bizalmával.

IGAZSÁG. Az igazságot a bíró hirdeti. Mi
nél tökéletesebb a bíró, annál pontosabban 
látja mi igaz. Viszont az igazság birtoklása 
az ember számára nagy veszélyekkel jár. A 
bíró, aki birtokolja az igazságot, bűntelen kell 
hogy legyen, ha igaz akar maradni. Ez a mon
dat mutatja, hogy a tökéletes igazság csak a 
Tökéletességben található meg: Istennél. Az 
Igazság és a Szeretet elválaszthatatlan.

SZABADSÁG. A szabadság állapot. Ha hi
szem, hogy szabad vagyok, akkor rácsok nem 
tudnak bebörtönözni. Ha rabnak érzem ma
gam, függő vagyok, mindegy, hol vagyok: rab
ságomat én okozom. A szabadság hit. Isten 
akarta, hogy az ember szeresse őt. A szere
tet kényszer alatt lehetetlen. A szabadság lett 
az előfeltétele a szeretet létezésének. Minél 
nagyobb a hit, annál tökéletesebb a szabad
ság. Minél nagyobb a szabadság, annál töké
letesebb a szeretet.

APOSTOL. A vallás apostolai nélkül káosz
ban torpan meg. De nagy a zűrzavar akkor 
is, ha az apostolok nem egyformán adják át 
az Isten kinyilatkoztatását. Az apostolok em
berek. Ha tökéletesek volnának, akkor csak 
egy vallás létezne a világban. Próbáljunk ku
tatni a szeretet után az apsotolok között. Mi
nél jobban éli egy apostol a szeretetet, an
nál közelebb áll hozzá. Minél közelebb áll a 
Szerelethez, annál igazabb a tanúságtétele.

APOSTOLI MUNKA. Az apostoli munka 
nevelés. Sok nevelési módszer van: mindegyik 
módszer a saját helyességét hirdeti. Vannak 
nagy sikerek, de nagy kudarcok is minden 
módszerben. Garancia nincs. Egy nevelő sem 
tudja munkája eredményét előre látni. Az 
apostoli munka a nevelő és a nevelendő kö
zötti szereteten alapszik. Minél tökéletesebb ez 
a szereteten alapuló kapcsolat, annál biztosabb 
az eredmény. Krisztus a tökéletes tanító, de 
a tökéletes tanítvány is. Nem tudunk úgy sze
retni mint ö. De ne csüggedjünk el. Ne a mi 
módszerünk legyen a fontos. Hagyjuk a Sze
retetet rajtunk keresztül dolgozni.

Egy nyolcgyerekes családapa.
Marton András (Kempten)

Meghatódás és keserűség fogta el a 
papot.

— Köszönöm, de az én gyermekeim 
nincsenek itthon!

— Nem tesz semmit! — mosolygott 
a vén székely. — Azért csak díszítse fel 
s gyújtsa meg a tiszteletes úr, éppúgy, 
mintha itthon volnának. Ugyanolyan 
ereje van ■ . ■

— Ügy lesz, Aláz bácsi! — ígérte a 
pap és arra gondolt, mennyi természetes 
finomság szorult ebbe a félvad havasi 
emberbe, aki a maga tiszta egyszerű lel
kének, zamatos szavainak illatával egé
szen betöltötte a házat. Jól esett a pap
nak, hogy vele van. Ott fogta éjszakára 
is. Megkínálta száraz étellel, elbeszélget
tek . . .

Az öreg másnap lábat csinált a ka
rácsonyfának. Fát vágott az ünnepek
re, ellátta a házat, öreg délután össze
pakolta az átalvetőt s készülődött.

— Én ejisze elmegyek haza!
A pap marasztalta.
— Tudja mit, Aláz bácsi? Ne men

jen sehová! Legyen az én vendégem az 
ünnepeken!

— Nem lehet! — ijedt meg az ember. 
— A karácsony csak úgy karácsony, ha 
az ember otthon tölti. Erre a napra még 
a vad is hazahúzódik a vackára ... Mi 
lenne a szentestével, ha nem otthon töl- 
teném! Ne es mondjon effélét nekem a 
tiszteletes úr!

— Osztán mit csinál a szentestén 
egyedül? — kíváncsiskodott a pap.

— Ezt a gyertyácskát vettem a szö
vetkezetben, meggyújtom s elimádkoz- 
gatok, énekelgetek mellette... A két 
kutyám néz. Jó tüzet teszek, nem csi
nálunk semmit, csak várjuk a Jézust! .. . 
Ezt bé kell, hogy lássa a tiszteletes úr 
is! . . . t4z idén éjféli misét is csinálunk 
a favágó emberekkel. ..

— Mit csinálnak? — lepődött meg a 
pap.

— Éjféli misét!
— Hát azt hogy kell katolikus pap 

nélkül?
— Nekünk nem kell ahhoz pap . . . 

Van odakünn, a Borvíz oldalában egy 
nagy barlang (hallott róla a tiszteletes 
úr). Ebbe a barlangba jászolt csináltunk 
s megjádzuk a Jézus születésit éppen 
úgy, ahogy meg van írva a szent köny
vekben . . .

A pap bámult.
— Aztán hogy jáccódják meg a Jé

zus születésit?!
— Azt úgy, hogy az Ülkei Rózsinak 

az idén fia született. Ez jó lesz Jézus
kának. Igaz ugyan már két hónapos, 
de hát Énistenem, a havason a biblia 
is nehezebb, mint falun vagy városon . .. 
Az anya így megvan ... Az öreg Üdő 
Márton bácsi lesz Szent József... A 
jászol mellé felhajtunk néhány ökröt, 
félcsorda juhot, hogy Jézusra lehűljenek, 
ahogyan az ének mondja: „Ökör, sza
már reája lehűlvén . .Hát így vala
hogy! . . . Erről én semmilettképpen 
nem maradhatok el. Ne es tartóztasson 
a tiszteletes úr!

A pap megrendülve elgondolkozott.
— Hát akkor csak menjen, Aláz bácsi!
A havasi ember szinte mohón kapta 

fel az összekötött átalvetőt és boldogan 
vágott neki a havasnak. Sietett, hogy 
idejeben ott legyen, amikor megjáccód- 
ják a Jézus születését. . .

(Havasok könyve.)

Ki honi nyelvünk mellett van, nemze
tünk létét hordja szívében.

Széchenyi

É L E T ÓNK_________________________ _________________________________________

Karácsonykor ünneplőbe öltözik a lélek 
Csiksomlyón

Ha december közepén a Csíki havaso
kon és a Hargitán havazni kezd — feher 
karácsonyunk lesz — mondogatják elé
gedett hangon a székelyok. Havazik, 
hát hóban, fehér tájban indulhat neki az 
ember a hegynek. Megkeresi azt a nem 
nagy, nem is kicsi, kiszemelt fenyőt, a- 
mely behavazva egy érintésre megremeg 
és lehullatja magáról a puha bundát. 
Hófehér gallérral, behavazott kucsmá
val, járatlan csapáson lehet most bandu
kolni az erdőben. Szarvasok és néha 
medvék, farkasok és őzek vágta ösvé
nyek vezetnek. Gyermekkoromban 
jut eszembe — a Vas megyei Herény- 
ben, Kámonban a Jézuska és az angya
lok hozták nekem a karácsonyfát. De 
azóta több évtized eltelt. Most az erdé
lyi székelyre gondolok, ahogy lépdel a 
hóban, hóna alatt viszi otthonába a ki
szemelt fát, hazaviszi az örömet: a szé
kelyföldi hóember vagy december.

A csiksomlyói kegyhely téli fénye, 
messze világlik a decemberi, sötét éjsza
kában. Olyan szép múltja, történelmi és 
kulturális jelentősége volt és van a temp
lomnak, a klastromnak, s a velük szoros 
kapcsolatban álló intézményeknek, szo
kásoknak, mozgalmaknak, hogy szinte 
külön fejezetet képeznek Csík vármegye 
történetében és az egész székely nép éle
tében is.

Csiksomlyó ma általános és országos 
jellegű érdeklődés középpontjában áll. 
Az odalátogatók az egyszerű magyará
zaton túl messzebbmenő megismerését is 
kívánják ennek a vallási és nemzeti 
szempontból annyira kimagasló közép
pontnak. (Most jelent meg Boros For
tunát: Csiksomlyó, a kegyhely. Pallas- 
Akadémia kiadásában 190 oldal.)

Karácsony szombatján ünneplőbe öl
tözik a lélek. Békesség költözik az ott
honokba. Meggyújtják a gyertyákat 
Mennyből az angyal. . . vagy Ó, gyö
nyörű szép titokzatos éj! népének áhí
tatát követi a karácsonyfa (alá helyezett 
ajándékok megkeresése. így van ez a 
legtöbb családban.

Az első egyházi karácsonyi népénekek 
irodalmi és zenei forrása a gregorián 
ének és a középkori európai nemzetközi 
katolikus népének volt. Átgyúrva, át
formálva az ősi magyar népzene ízlésé
vel és hagyományaival. A pásztor-éne
kek közül Csiksomlyón is felcsendül a 
legrégibb eredeti magyar karácsonyi 
ének: a Csordapásztorok midőn Betle
hemben, csordát őriznek éjjel a mező
ben ... a karácsonyi történet csodá
latosan egyszerű, nemes hangú megjele
nítése. Hatása igazán csak teljes elének- 
lésckor bontakozik ki. A Mária vers
szak erdély néphagyományból szárma
zik: Elindulának és el-béjutának, Szűz 
Máriának jó napot mondának.

A kcgy'hely-közeli Csíkszeredából éj
féli zarándoklat indul a csiksomlyói fe
rences Mária kegytemplomhoz. Százak 
meg százak kelnek útra gyalog vagy 
autóval az. éjféli misére s még előtte a 
betlehemi játékra. A jászol a kis Jézussal 
a Szent Ferenc oltárnál áll. A gyerekek
ből és ifjakból összetevődő szereplők év
százados erdélyi rigmusokkal köszöntik 
az újszülöttet. (Lövétei betlehemes.)

A fehér hólepelben pompázó búcsú
járóhelyen karácsony ünnepén is sokan 
gondolnak arra, hogy a Kis-Somlyó lá
bánál álló ódon templom a katolikus 
székelység régi szent helye. Egyben a 
nyugati kereszténység egyik legkeletibb 
őrhelye. Mily sokszor gyűltek itt össze 
évszázadokon át bemutatva hódolatukat 

Mária, Boldogasszony Anyánk, régi nagy 
Pátrónánk — előtt.

A szentélyben, a főoltáron most fény 
árban áll Mária kegyszobra. Felhangzik 
az ének a csodatevő Máriáért: Békét adj 
szívünknek, békét családunknak, békét 
nemzetünknek, békét a világnak... A 
hársfából faragott, mintegy két és fél 
méter magas szobor Máriát ábrázolja, 
karján a kis Jézussal. Fejükön nehéz ko
rona. Mária arca mosolyog . . .

Az éjféli szentmise után a lélek tisz
tulásával indul vissza otthonaiba a ti 
meg. A fiatalok egymásba kapaszkod
nak. Csúszkálnak a havas, jeges úton. 
Vidám magyar szó, kacaj tölti meg az 
utcák hosszát. Hazatérve — régi szokás 
szerint — terített asztalhoz ülnek. Töl
tött káposzta párolgó illata kelti az ét
vágyat. Vége az ádventi böjtnek. Meg 
eszik — miként a helyi tájszólás ejti, a 
Mária-radináját.

Somlyó hegye most már sötétbe bur
kolózik .Komor fenség. Csupa titok é 
várakozás. Magasodó hegyoldalán friss 
hópelyhek szállnak. Őrzik az emberek 
örömét.

Domonkos János (Budapest

KERESZT A VÁROSHÁZ TORNYÁN
A századforduló magyar szecessziós 

építészetének egyik remeke a szabadkai 
városháza. Több is mint műemlék-épü
let, jelképe lett Bácska egykori főváro
sának. Csaknem 100 méter magas tor
nyát 1910-től kezdve kereszt ékesítette. 
Sok évvel később, 1949-ben került he
lyébe az ötágú vörös csillag. De milyen 
váratlan fordulatokat produkál a törté 
nelem! Szeptember 18-án, vasárnap - 
amint erről az Újvidéken megjelenő 
„Magyar Szó” tudósít — a városház 
tornyára ismét fölkerült a két és fél mé
ter magas kereszt, amelyet ökumenikus 
istentisztelet keretében Pénzes János sza
badkai megyéspüspök, Hódossy Imre re
formátus püspök és Báthory István 
evangélikus lelkész szentelt meg. Az or
todox püspök távolmaradásáért elnézést 
kért, de maga helyett sem küldött sen
kit. Ugyanígy nem jelentek meg a vá
ros e nagy ünnepén a szocialista önkor
mányzat tagjai sem. Természetesen.

EZ IS KAIRÓBAN HANGZOTT EL
Pakisztán miniszterelnöke, B enazir 

B h u 11 o asszony, a Kairói Világkonfe
rencia megnyitó ülésén kijelentette, hogy 
ő, mint anya, feleség és politikai vezető 
beszél és egyfajta összekötő szerepet 
akar betölteni a hdgyomány tisztelete 
és a modernségre való nyitottság között. 
A konferenciát egy ősi igazságra emlé
keztette: „A kormányok sokat tehetnek, 
de nem a kormányok nevelik a gyerme
keket, hanem az apák és az anyák. A 
kormányok nem képesek arra, hogy ér
tékekre tanítsanak. Az értékek tovább- 
adója a család”. VR

TÉL

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
gyermekjátékot, — ó, boldog fogócska! — 
s rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla 
s kezén fogná mindenki földijét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hisz zuzmarás a város, a berek, 
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
és rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
hogy fölengednének az emberek!

József Attila (1905-1937)
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Az € let leö nyviéből
Halottaink: Bozzay Emil, 83 éves korában, 

augusztus 4-én, VVoodncsbrorogh-ban, Kent; 
De Torna Alfonz, 84 évesen, augusztus 8-án, 
Londonban; Pírét de Bikáin Istvánná sz. Ne
mes Anna, szeptember 3-án, 83 évesen, Tims- 
bury-ben; Dr. Bakacsy Imréné sz. Bíró Gab
riella,, szeptember 21-én, 82 évesen, London
ban; Nagy Lajos, november 3-án, 66 évesen, 
Londonban hunyt el.

Imádkozzunk halottainkért és a gyászoló 
hozzátartozókért!

Szomorú szívvel értesültünk Gosztonyi Já. 
nos tragikus haláláról. 73 éves volt. A 
szomszédok fedezték fel Acton-i lakásán, egy 
hónappal halála után. Csak újságból értesül
tünk erről, úgy látszik, nem voltak ismerősei. 
Meghalt szeptember közepén.

NÉMETORSZÁG

Berlin: Keresztelés. Lehr Andrásoknak kis- 
lányuk született október 19-én. Neve: Isabella 
Orsolya.

Dr. Förster Balázs november 18-án ünne
pelte 81. születésnapját. November 27-én, a 
szentmisénk után a plébánialermünkben meg
ünnepeltük e nevezetes napot.

Essen: Keresztclés: Szeptember 11-én a 
szentkeresztségben részesült Jung Rolf, J. Rolf 
és Rozbroyová Erika gyermeke Oberhausen- 
ben, a Marienhaus kápolnájában.

Temetés Szeptember 23-án temettük Duis- 
burgban özv. Papp Katalint. Élt 81 évet. A 
megboldogultban Eremiti Lászlóné édesanyját 
gyászolja. Gyászolják még unokái, dédunokái, 
rokonai és ismerősei.

Köln: Keresztelés: Cserti Viktória október 
29-én, szülök, barátok, ismerősök jelenlétében 
elnyerte a szcn'keresztséget. Növekedjen egész
ségben !

Halottunk: özv. Radics Józsefné szül. Sza- 
lay Viktória, kölni lakosú hívünk, hosszantar
tó betegség után október 26-án, életének 93. 
évében elhunyt. Temetése november 3-án a 
Longerichi temetőben volt. Az elhunytban az 
egykori kölni magyar óvoda óvónőjét tisztel
jük. Köszönet és hála azért, amit a gyerme
kekért tett. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki 
és az itt maradt szeretteinek a Vigasztaló ke
gyelmét!

München: Keresztclés: Csonth Júlia Napsu
gár, Cs. Tamás cs Enikő kislányát október 16- 
;ín kereszteltük a müncheni Damenstift temp
lomban.

A Müncheni Magyar Katolikus Misz- 
szió nagytermében, a Szeniorok Klub
jának összejövetelén, október 13-án, dr. 
K ov á t s C a r l o , a Szabad Európa 
Rádió volt osztályvezetője Brescia ma
gyar vonatkozású emlékeiről („Idaynau,

Katolikus élet
A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE 

A LINZI DÓMBAN
Felsőausztria ékköve, az egyházmegye szé

kesegyháza, a linzi dóm a SZEPLŐTELEN 
FOGANTATÁS hittitkának van szentelve. Bú
csúnapja és főünnepe december 8-án van. Ezt 
különös fénnyel üli meg az egyházmegye. 
Aichern Maximilian megyéspüspök az idén 
Magyarország prímását, Paskai László bíbo
ros érseket hívta meg, hogy ő tartsa a 10 órai 
főpapi szentmisét és az ünnepi szentbeszédet. 
Ügy tervezi, hogy a magyar hívek jelentős 
részvételével follyék le a szent szertartás, va
lamint az a szándéka, hogy a szentmise után 
a főpásztorok találkozzanak a püspöki szék
házban a magyar hívekkel.

A Szeplőtelen Fogantatás dogmájának ki
hirdetését követő esztendőben, 1855-ben je
lentette be Rudigier, akkori linzi megyéspüs
pök pásztorlevelében a dóm megépítésének 
tervét. Ebben így írt: „Mária Szeplőtelen Fo
gantatásának tiszteletére legyen szentelve, ma
gasba ívelő tornyaival, valamint magasztos 
istentiszteleteivel évszázadokon keresztül le
gyen ennek a nagy titoknak dícsőítője“. Szá
munkra ez a megtisztelő meghívás alkalmat 
nyújt arra, hogy ebben a csodálatos Mária- 
szentélyben kifejezzük hűséges ragaszkodá
sunkat a Szent Szűz, Magyarország Nagyasz- 
szonya iránt.

Kerny Géza

ŐSZI TALÁLKOZÓ INNSBRUCKBAN
Ismét megrendezésre került a KMÉM évti

zedes hagyománnyal rendelkező, nagysikerű 
nyugat-európai őszi találkozója. (Október21- 
23.) A Hollandiából, Németországból, Svájc
ból és Magyarországról érkezett 100 főnyi 
résztvevő korunk problémájáról, az emberi 
szeretet hiányáról hallhatott hitvalló őszinte
séggel elmondott önvallomásokat és Bulá- 

a Brescia-i hiéna”) nagysikerű vetített 
kepes előadást tartott. A 'vetítés eredeti 
felvételeit is az előadó készítette.

Münster: Ezüstlakodalmat ünnepelt a Vas- 
kovics házaspár, október 2-án. Gratulálunk!

Halottunk: Potak Fridolin temetése októ
ber 17-én volt. Adj, Uram, örök nyugodalmat 
neki és örök világosság fényeskedjék neki!

Stuttgart: Keresztelő: Vass Flórát, V. Zoltán 
és V.-Szabó Csilla kislányát augusztus 15-én 
kereszteltük Stuttgartban. Adja az Isten, hogy 
az ideiglenesen Magyarországon élő szülök 
gyermekükkel együtt mihamarabb hazakerül
hessenek Törökkanizsara, gyermekük pedig 
növekedjék korban és bölcsességben Isten és 
az emberek előtt.

Házasság: Kolcza Róbert és Csáti Erika 
augusztus 6-án Nagybányán esküdött 
hűséget egymásnak. Isten áldása kísérje 
lalkozásukat.

örök 
vál-

SVÁJC

Bern: Halottaink: Machek Ferenc, 73 
korában, hosszú és fájdamas betegség

éves
... ---- o--o után

a betegek szentségével többszörösen megerő
sítve mélységes hittel eltelítve, szeptember 15- 
én Dclemontban költözött az örök hazába, ked
ves felesége, gyermekei és unokái köréből.

Molnár Gyula, élt 53 évet. Meghalt szep
tember 16-án, a Heiligenschwandli kórházban. 
Sigriswillben temették el szeptember 21-én. 
Ismeretlen magyar testvérünk halála előtt egy 
héttel kérte a betegek szentségének felvételét.. 
Az Ür Jézus adja meg neki az örök élet örö
mét. Nyugodjon békében I

Lausanne: Keresztelés: A keresztség szent
ségében Isten kegyelmi gyermeke és az Anya- 
szentegyház tagja lett Margit Cynthia, M. Fe
renc és Sloboda Etelke második gyermeke 
l.ausanne-ban (Notre Dame) október 30-án. 
Szívből kívánjuk, hogy a gyermek növekedjék 
korban és bölcsességben, jóságban; a kedves 
szülőknek pedig, 
gyermek vallásos 
hez sok türelmet 

hogy sok örömük legyen a 
nevelésében. Kívánunk eh- 

és áldozatos lelkületet.
*

Erkel Lajos — a nagy magyar Erkel 
unokája — értesített, hölgy leánya, Er
kel Andrea szeptember 26-án örök 
fogadalmat tett a Bolzano melletti St. 
Pauls-ban működő Mariengarten nevű 
cisztercita zárdában. A vallásos család 
hosszabb ideje él Zürichben és Andrea 
nővér elfogadta Istentől a meghívást. 
Imáiba ajánljuk magunkat és memen- 
tónkba foglaljuk életcélját. Szívből gra
tulálunk neki!

nyi György atya személyében — radikális 
egyházbírálatot is. A második napon megtar
tott kerekasztal - beszélgetés résztvevői — 
Honffy Mária, Komáromi Mariann és 
Szentkereszty Gyula — „Ama et fac quod 
vis (= Szeress és tégy amit akarsz) — és a 
mai Egyház" címmel szintén az Egyház fel
adatáról és a keresztényi szeretet megvalósí
tásáról mondták el gondolataikat, tapaszta
lataikat. Míg a Burg-Kastl-i Gimnázium diák
jai osztatlan sikert arattak érett szeretet-filo- 
zófiájukkal, figyelemre méltó témaérzékeny
ségükkel.

A mindannyiunkat gazdagító előadások szü
netében — fontos mellékprogramként — a 
KMÉM megtartotta évi közgyűlését, amelyben 
az 1990-ben Magyarországon megalakult Ma
gyar Pax Romana Fórum szervezési és mű
ködési problémáiról tanácskoztak a mozga
lom vezetői.

A hasznos és gyümölcsöző együttlétet, a 
színvonalas vendéglátást mégegyszer köszön
jük meg azoknak, akik munkájukkal, hozzá
értésükkel és lelkesedésükkel elősegítették az 
őszi találkozót: Hanák Beátának, Szentke
reszty Gyulának, P. Vass Györgynek, P. 
Morei Gyulának, valamint az ÍMEASZ, az 
az innsbrucki Kozma György cserkészcsapat 
és a szervező KMÉM tagjainak.

Dinnyés-Zámbó Enikő (München)

MAGYAR ÜNNEPSÉGEK PÁRIZSBAN
Párizsban a Magyar Szabadságharcos Szö

vetség (MSZSZ), — mint minden évben — az 
1956-os szellemű hazafias összefogás jegyében 
rendezte meg az Október 23-i ünnepélyeket:

Október 23-án, a Katolikus Misszióban, a 
szentmise után, zsúfolásig megtelt teremben 
zajlott le az ünnepi nagygyűlés. Németh Ist
ván, az. Európai MSZSZ főtitkára elnökölt, 
Sujánszky Jenő, a Szövetség elnöke mondta 
az ünnepi beszédet. Sándor István szavala

tai és Sándor Stéphane zongoraművész szí
nesítették a műsort. Az ünnepély keretében 
adtuk át özv. Latin Vincénének és Máthé 
Jenőnek az. Európai MSZSZ díszoklevelét 
azért a munkáért, amit a reménytelenség, a 
küzdelem időszakában, 1957 és 1989 között 
végeztek az 1956-os célkitűzések megvalósu
lása érdekében. Az ünnepély végén 13 intéz
mény és szervezet, köztük a Magyar Köztár
saság nagykövetsége is, megkoszorúzta Mind- 
szenty József hercegprímás márvány em
léktábláját.

Október 24-én az MSZSZ és a Magyar Har
cosok Bajtársi Közössége (MHBK) impozáns, 
zászlós felvonulás keretében, élen francia és 
magyar zászlókkal, megkoszorúzták a Diadal
ívnél az Ismeretlen Katona sírját a hősi ha
lált halt magyar szabadságharcosok, a meg
torlásban kivégzett mártírok és az 1956 előt
ti években kivégzett ellenálló hazafiak tisz
teletére. A felvonulás alatt a francia rendőr
ség leállította az autóforgalmat a Champs- 
Elysées sugárút felső részén és az Etoile- 
Charles de Gaulle téren. A nagy piros-fehér- 
zöld koszorút Szántai Lajos (MSZSZ) és 
Kemencei János (MHBK), francia becsü
letrenddel kitüntetett volt idegenlégionista he
lyezték el. Ezután a síron lévő Öröklángot 
Sujánszky Jenő gyújtotta meg Németh Ist
ván és vitéz Breznay Péter (MHBK) kísé
retével a francia katonai díszőrség dobpergése 
és imára szólító kürtjele közben. A francia 
díszörség hivatalos zászlóját Palásti István 
(MSZSZ) tartotta a szertartás alatt.

November 4-én a MSZSZ rendezésében meg
ható koszorúzási szertartás volt a párizsi Pére 
Lachaise temetőben Nagy Imre és már:írtársai 
jelképes síremlékénél. A MSZSZ és a Magyar 
Köztársaság nagykövetsége után több magyar 
szervezet is koszorúzott. A szertartás kezdetén 
Molnár Ottó, a Magyar Katolikus Misszió 
plébánosa mondott imát. Beszédet Sujánszky 
Jenő és Szombati Béla, új magyar nagy
követ tartott. A koszorúzás után Grotos 
Árpád protestáns lelkész áldása zárta be a 
szertartást, amelyen a Vitézi Rend is képvi
seltette magát. Az ünnepség a Himnusz el- 
éneklésével ért véget.

MSZSZ Rendező Bizottság

SZENIOR KLUB - 
JUBILEUM MÜNCHENBEN

Október 25-én múlt tíz éve, hogy az akkor 
új müncheni plébános, dr. Cserháti Ferenc 
szinte legelső lelkipásztori feladataként a Ka
tolikus Misszió keretében megalakította „a ki
váltságos korúak", hivatalosan a Szeniorok 
Klubját. A jubileumi ünnepség a Misszió ká
polnájában tartott szentmisével kezdődött, utá
na — mint minden összejövetelen — szépen 
terített asztalok mellett, kávé-tea, meg finom 
házikészítésű pogácsák, sütemények fogyasz
tása mellett folyt a fesztelen beszélgetés az 
elmúlt évek eseményeiről, azokra is emlékez
ve, akik végleg eltávoztak körünkből. Közben 
mindenki kézhez kapta a Missziós „Értesítő" 
20 oldalas különszámát, amely áttekintést ad 
a klub történetéről, pontos adatokkal, táblá
zatokkal mutatva: mikor, mennyien vettek 
részt a találkozásokon, egyéb programokon, 
kiránduláson és kik tartottak milyen témáról 
kulturális, művészeti előadásokat. Jól szer
kesztett, tanulságos füzet. (Sz-i)

Hírek — események

A Dalai Láma a keresztény meditá
ció világközössége által a londoni 
Middlesex Egyetemen szervezett nem
zetközi szemináriumon elnökölt. A ti
beti buddhizmus vezetője első alkalom
mal fűzött nyilvánosan magyarázatot az 
evangéliumok néhány szakaszához, 
hangsúlyozva az elmélkedés nagy fon
tosságát a világ vallási egysége és békéje 
érdekében. Részt vett a Dalai Láma egy 
bencés közösség imaóráján is, majd e- 
gyiitt imádkozott és elmélkedett a szer
zetesekkel. VR

*
Az elmúlt években a szerzetesek át

lagos életkora jelentősen megemelkedett 
Hollandiában. Háromnegyed részük 65 
éves vagy annál idősebb. A női szerzete
sek közül a legfiatalabb 40 éves. Emel
lett az elmúlt három évtizedben a szer
zetesek száma erőisen csökkent. 1960-ban 
a szerzetes közösségeknek 45 ezer tagja 
volt, 1992-ben már csak 19 ezer. KNA

AZ ÉGŐ GYERTYA VILÁGÁNÁL
Nemrég hosszabb úton lévén a sárgult- 

barnult falevelek indítottak el bennem gon
dolatokat. Megsárgultak és lehullottak, mert 
feladatukat elvégezték. A fa és az ágak 
azonban maradtak s felnézek rájuk, ott 
látom rajtuk a rügyeket, amelyek majd a 
„téli álom" után viszik tovább a bennük 
rejlő életet, új termést hoznak és ezzel 
sokszorosan tovább adja önmagát.

Az ember sorsára gondolva eszembe jut 
Gárdonyi Géza egyszerű sírköve, amelyen 
ennyi áll: „Csak a teste". Az író — hívő 
ember lévén — kifejezésre akarta juttatni, 
hogy a lelke él, nem része a látható termé
szetnek. Szelleme él tovább a műveiben s 
azokban, akik gondolatait magukba fogad
ták.

Pár nappal ezelőtt a temetőket látogat
tuk, virággal díszítettük elhunyt szeretteink 
sírját és az égő gyertya fényénél imádkoz
tunk lelkűk végleges boldogságáért. Szé
kelyföldön ezt az őskeresztény tradíciót 
„világításnak" nevezik. „Megyünk világí
tani!" — mondják. Valóban, szebben nem 
lehetne ezt kifejezni. A sír csak a test el
múlását tudatosítja bennünk, de a gyertya 
fénye a hitünket aktiválja. Az, akinek tes
te a sírban porlad, szeretetének minden 
megnyilvánulása bennünk él tovább. Hi
tünk fényében tovább látunk a sírnál és 
reméljük, hogy szeretteink lelke a legjobb 
helyen — Istennél — van. A „világítás" 
kifejezi továbbá, hogy a gyertya fénye sa
ját életünk útját is megvilágítja, vagyis a 
jövőnkbe mutat és így képessé tesz ben
nünket, hogy az ő életüket és a miénket 
összefüggő egységben lássuk. A hívő ember 
jelenét és jövőjét Szent János apostol első 
levelében e szavakkal írja körül: „Szeret
teim, most Isten gyermekei vagyunk, de 
még nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. 
Azt tudjuk, hogy amikor megjelenik, ha
sonlók leszünk őhozzá, mert látni fogjuk 
őt úgy, amint van. Mindaz, aki ebben re
ménykedik, megszentelődik, mert ő szent". 
— Az égő gyertya világánál földi életünk 
ilyen értelemben már nem az elmúlásé, ha
nem a folytatásé, — vagyis a szó mélyebb 
értelmében most még ádvent, amely azon
ban életünk karácsonyába torkollik. (A 
„Weingarteni Levél“-ből.)

P. Gyúrás István SJ

REFORMÁTUS MAGYARNYELVŰ 
EGYHÁZKÖZSÉG MÜNCHENBEN

A bajorországi hatáskörű müncheni 
Református Magyarnyelvű Egyházköz
ség vasárnap, november 13-án ünnepi 
istentisztelet keretében megalakult, mint 
a bajorországi és északnyugat-németor
szági Református Egyház teljes jogú tag
egyháza. Igehirdetéssel Práses Hartmut 
Wenzel, a délnémet református egyház 
vezetője szolgált, Lázár J. Csaba mün
cheni- és felesége Lázár D. Enikő nürn
bergi magyar lelkész, valamint Jancsó 
Jeromos, a Kastl-z Európai Gimnázium 
református lelkésze és hitoktatója közre
működésével. Az ünnepi alkalmon örö
münkre nagyszámú katolikus hívő vett 
részt dr. Cserháti Ferenc plébános veze
tésével, aki köszöntőt mondott. Ez a ba
ráti gesztus iaz egyre izmosodó ökume
nikus együttműködés újabb jele, csakúgy 
mint a Kastl-i Gimnázium ifjúsági zenei 
együttesének szereplése és a müncheni 
magyar Főkonzulátus és egyletek kép
viselőinek felszólalásai.

Az új Egyházközség az 50 évig mű
ködött bajorországi magyar református 
gyülekezet helyébe lép, a magyar nyelv 
és liturgia teljes fenntartásával. A né
met egyházba való integrálódás hosszas 
tárgyalások eredménye és a protestáns 
magyar hívők óhajának beteljesülése. A 
református és evangélikus magyarság Ba
jorországban évtizedeken át mostoha kö
rülmények közöt gyakorolta hitéletét. 
Voltaképpen sehová sem tartozott és 
részben pénzügyileg is önfenntartó volt. 
Most otthonra talált. A német hittest- 
vérck befogadtak bennünket meghagyva 
és biztosítva egyházi és nyelvi hagyo
mányaink teljes élvezetét. Mindezért Is
tennek hála.

Dr. Fáy Gedeon
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A magyarok legkedveltebb találkozóhelye 
a hagyományos müncheni

MAGYAR BAL.
Az eddigi nagysikerű keretek között 
1995. február 4-én, szombaton, 

20.00 órai kezdettel,

a HOTEL BAYERISCHER HOF (Promenade- 
platz 2-6, München 2) dísztermében tartjuk. 
Kérjük kedves honfitársainkat és barátainkat, 
hogy rendezvényünk dátumát már most je
gyezzék elő a naptárba I

A bálrendezőség. 
gin«H£!BIISaíll>í>SaiJKL’63nBBEBSBi«Oaí»"iaBQ!1Bl

MAGYAR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK ! 
kicsiben és nagyban

SABATINI COMESTIBLES BERN volt Páncél 
CFI-3047 Bremgarlen / Bern, Landlistrasse 6. 

Tel.: 031 301 63 73 Fax: 031 302 91 45.
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS — KÜLDÉS

Fűszerpaprika őrig, csomagolásban 4: magyar 
kolbász és szalámi * kockatészta, tarhonya, 
csalamádé, almapaprika * akácméz, meggy stb.

VÁRJUK MEGRENDELÉSÜKET 1 
Vásárlás: Weissbiihlbahnhof Güterschuppen, 

Siidbahnhofstr. 14 b. Nyitva: naponta 15—17 
óráig. Tel.: 031 371 86 21.

Kiadó! Budapest, Pozsonyi út, 2 szobás össz
komfortos lakás, kilátással a Dunára, (4 sze
mély) turistáknak. Info: (040) 49 78 78.

Eladó! Felvidéken; körpanorámás telek, össz- 
közm. 2600 m'-, engedélyezett tervvel. Info: 
® (040) 49 78 78.

Westerland / Sylt: kúrccntrumban, garzonla
kás (2 szem.), 8 m2-es délre néző balkonnal, 
szezonon kívül jutányosán kiadó. Info: 
(040) 49 78 78.

FORDÍTÓIRODA PEPERKORN 
____________ ÉS TÁRSA_____ _______ 
Diószeghy Tibor nyomdokába lépve meg
nyitottuk fordítói irodánkat. Hiteles for

dítások minden nyelven ! 
Gyorsan - olcsón - megbízhatóan ! 

Teszteljen le bennünket! Cím: D-41462 
Neuss, Daimlerstr. 54. 02131/54 27 10.

Fax: 02130/95 93 70.

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

Bogyav Tamás: 
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 

TÁVLATBÓL
a Mérleg Bécs-Budapcst-Münchcn ki
adásában. 184 old., 4 térképpel, karton

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

Üzenetrögzítő / Fax: 0049 89 8 64 35 73.

Szamosi József:
VIRÁGOSKÖNYVEM

- Színes riportok a természetből - 64 old.
PASZIÁNSZ

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

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

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

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

Kreitmayrstr. 26 - 80335 München 
Telefon; (0 89) 1 29 63 93

„ T É T É N Y “ Ungarische SpazialltSten

Badacsonyi szürkebarát 7.50
Badacsonyi kéknyelű 7.10
Csopaki rizling 6.80
Debről hárslevelű 6.80
Boglárt Chardonnay 730
Alföldi olaszrizling 6.20
Villányi burgundi 7.50
Soproni kékfrankos 6.80
Tihanyi klsburgundi 7.50
Ca bemet Savignon 5,—
Alföldi kékfrankos rosé 6.20
Alföldi roeé 6.20
Tokaji szamorodni 12.50
Tokaji aszú 3 puttonos 14.50
Tokaji aszú 4 puttonos 16.50
Tokaji aszú 5 puttonos 19.50
Kecskeméti barackpálinka 29.—
Cseresznyepálinka 25.50
Vilmos körtepálinka 29.—
Császárkörte 21.50
Unikum 27.50
Szilvapálinka 22.50
Hungária brut 12.—
Grand Couvee 13.—
Tarhonya, kockatészta nagy 3.80
Paprika káposztával 5.—
Paprika káposztával 11.—
Májas-, véres hurka, disznósajt
Tokaszalonna

per kg 12.50
15.—

Füstöltszalonna 10.—
Tepertő 10 —
Friss kolbász 16.—
Házi kolbász 23.—

@ üveg árut nem szállítunk ! •
* Desszert szaloncukor per kg 17.— #
* Zselés szaloncukor per kg 18.— ♦

apróhirdetések
MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Olcsó áron raktárról. — Kérje árlistánkat ! 

JOSEF UDVARHELYI Z (0911) 4 72 01 50. 
KEPLERSTR. 2. 90478 NÜRNBERG.

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

Budapest, V. kerületben összkomfortos la
kás 120 m!, 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 ! FI-1021 Budapest, Szé- 
her út 3. Tel./Fax: 0036-1-1763 730 és tel.: 
2750 550. Szeretettel várjuk az „Év panziója" 
díjat nyert családias szállodánkban, zöldöve
zetben, de közel a központhoz. Program szer
vezés, zárt autóparkoló. Szállodai színvonal — 
féláron !

A Református Magyarnyelvű Egyházközség 
München, kántori állásra Kántort keres. 
Felvilágosítás a lelkészi hivatalnál: Teplitzer 
Weg 14, 80997 München. Telefon/Fax; (0 89) 
149 31 72.

Budapesten, a Kálvin térnél, 6 szobás, 2 
konyhás, 2 fürdő, 2 telefon, gyönyörűen felújí
tott üres lakás eladó. Felvilágosítás szeptem
bertől Budapesten: ® 0036-1-2177 194, vagy 
Párizsban: 134-51-57-66.

Budán, a Petőfi hídnál, a műszaki egyetem 
mögött, 6. em., 68 m2-es, távfűtéses öröklakás, 
bútorozva, felszerelt háztartással, 4 személyre 
is alkalmas, november 1-től, négy évre kiadó. 
Másfélszoba - hall, élkezökonyha, délnyugati 
fekvésű, napos, loggiás, szép. WC, kábel-tv, 
telefon, wirlpool, mosógép, stb. Érdeklődni 
csak 21 óra után: ® (CH) 037 71 35 73 alatt.

Gyermekszerető, 40 éves magyar nő, tiszta, 
jól szituált, elhelyezkedne házvezetőnőnek. 
Csillag Éva, H-1036 Budapest III., Kiskorona 
utca 6, X. / 53. 0036 1 1885 499.

Ingatlanközvetítés, ingatlanvétel, tőkebefek
tetés Magyarországon. Külföldiek is vásárol
hatnak ingatlanokat Magyarországon. Irodánk 
vállalja a teljeskörű lebonyolítást: „az igény 
szerinti ingatlan megkeresésétől az átírásig". 
Kérjen részletes felvilágosítást. Címünk: Bala
ton Inforg Betéti Társaság. FI-8200 Veszprém, 
Bem utca 14. ® 0036 88 422 898 (H).

Káros szenvedélytől mentes, 47/173/70, fia
talember keresi korban hozzáillő, német állam
polgárságú hölgy ismeretségét. Fényképes le
veleket „Megértés" jeligére a kiadóba várok.

55 éves, jó megjelenésű nő megismerkedne 
jómódú, művelt, komoly, 55—62 éves férfivel. 
Fényképes válaszát „Házasság" jeligére a ki
adóba kérem.

A kárpótlási jegyek ellenértékét forintban, 
vagy márkában most megkaphatja! Örökösö
dési, ingatlan, vagy egyéb magyar vonatkozá
sú kérdésekben is rendelkezésükre állok. Frau 
Tóth, ® (D) 0711 / 54 26 11.

Eladó! Ságváron (7 km Siófoktól), 972 m2 
saroktelken, tornácos, komfortos parasztház 
50.000.— Sfr-ért. Érdeklődni: Lakon Katalin, 
H-1027 Budapest, Surányi utca 9. VI./3. ® (H) 
0036 1 201 91 01. Fotó kérhető Svájcban: 
(CH) 0 60/461 60 31.

Badacsony egyik legszebb helyén, természet
védelmi területen, 93-ban felújított nyaraló kb 
kerttel, szőlővel, igényesnek eladó. Érdeklődd: 
® (D) 071 54 / 276 14.

Budapest, Árpádhíd pesti hídfőnél, Dunára 
néző, balkonos, 3 szobás, felújított öröklakás 
(hívólift, parketta, közp. fűtés, bútor) eladó 
75.000 DM-ért. Gyógyfürdő 5 percnyire, Met
ró közel. Átírását elintézem, külföldi vevő is 
engedélyt kap. írjon címemre: Kubinyi, H-1138 
Budapest, Népfürdő utca 35. V. 16.

Eladó! Családi ház Sopron közelében, Lövőn, 
2 szoba összkomfort, közel a Bükfürdőhöz, 
Balffürdőhöz. Érdeklődés: Varró László, Ká
polna utca 39, I-I-2351 Alsónémedi.

Kézi festésű fa figurák, magyar motívumok
kal, sótartó, tojástartó, fatojás, stb. szállítását 
vállaljuk. Csodálatos emlék és ajándék. Kérje 
ajánlatunkat! REZSŐ + TÁRS BT. 11-3121 
Salgótarján, Baross utca 5.

Magyar anyanyelvű, nemdohányzó, rendezett 
erkölcsi és anyagi körülmények között élő 50 
év körüli, kultúrált társat keres, aki komoly 
szándékkal őszinte és tartós kapcsolatra vá
gyik. Én 45 éves, 160 / 52, egyedülálló, barna 
hajú, 17 éves fiammal Münchenben élő és dol
gozó hölgy vagyok. Szeretem a klasszikus ze
nét, a természetet, a nyugodt családi kört. Ha
sonló érdeklődésű férfi fényképes válaszát 
„Magyar" jeligére a kiadóba várom.

Erdélyi származású magyar, német állam
polgár, 45/176/74, aktív sportoló megismerked
ne házasság céljából sportos, házias, nemdo
hányzó, német nyelvtudással rendelkező ma- 
8,ya,r hölggyel 39 éves korig. Fürstenfeldbruck 
járás és München környékéről. Válaszokat 
„Tenisz" jeligére a kiadóba várok.

„DIE QUELLE ZUM PARTNER" — köz
vetítő irodánkat keresse meg, ismeretség lét
rehozásában segítünk. Cím: Petra Pfaff, D- 
36199 Rotenburg/F., Schwalbenweg 5. Telefon: 
(D) 066 23 / 23 36, magyarul is!

Magyarországon élő csinos, 32 éves, középma
gas hölgy, jogász, öt éves kislányával, angol 
nyelvtudással jól szituált társat keres. Jelige: 
„Szerelem".

Gárdonyban, a Velencei tóhoz közel, alábe
tonozott faház eladó. 3 szoba, konyha, zuha
nyozó, kert. Érdeklődni Budapesten: 4= 0036- 
1-1130 484. A nyaraló ára 2,5 millió forint.

Megjelent ! Megjelent I
LOURDES-i csodák és gyógyulások. Doku

mentumfilm hat csodásán meggyógyulttal. (Vi
deókazetta magyarul, 90 perces, VHS, PÁL). 
Ára: 40. DM. Megrendelhető kiadóhiva
talunknál.

APOLLO 
DEMENAGEMENTS 

Szállítási vállalat 
Szállítások belföldre és külföldre, ten
gerentúlra — iégiszállítással is — köl

tözködés, bútorraktározás, külföldi 
szállítmányoknál a vám elintézése, 
összes nyugati és keleti államokba 

ode és vissza szállítunk! 
Magyaroknak árkedvezmény! 
APOLLO DEMENAGEMENT 

4 bis, route des Jeunnes 
CH - 1211 Génévé 26 

Telefon: 022/ 3 43 22 46. 
FAX 022/ 3 42 24 75 

Magyarul is beszélünk! 
Privát cím: Keresztes László 

58, route Veyrler, 
CH-1227 Carouge / Génévé 

® 022/3 42 98 36 este (7 óra után).

Kiadóhivatalunknál kapható:
Arpádházi Szent Erzsébet élete 

(ivdeokazetta magyarul, 40 perces, 
VHS, PÁL) 30— DM

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, VHS, PÁL) 30.— DM 

Lourdcs-i üzenet — elmélkedések 
magyar nyelvű kazetta, dr. Szabó 
József összeállítása) 10.— DM

Patrona Hungáriáé,
színes zománcjclvény) 3.— DM

Szállításnál + portóköltséget számítunk.
Megrendelhető:

Ungarische Katholische Delegatur 
ÉLETÜNK kiadóhivatala 

Landwehrstr. 66 D-80336 München.

ÚJ POSTAI IRANYlTÓSZAMUNK
D-80336 München.

Németországba férjhezmenni kívánó hölgyek 
fényképes leveleit várjuk. Petra Pfaff, Schwal
benweg 5, D-36199 Rotenburg/F. ® 0049-
66 23/23 36.,

Németországban élő, 45 éves magyar hölgy 
társat keres 50—60 éves jól szituált férfi sze
mélyében. „Rossz egyedül" jeligére a kiadóba.

Becsben élő, magyar özvegyasszony, 60/170, 
keresi független, szenvedélyektől mentes, kor
ban hozzáillő úrnak az ismeretségét. Fényké
pes válaszokat „Őszinte" jeligére kérek.

Karcsú, 43 /180, férfi megismerkedne val
lásos hölggyel, testi fogyatékos is lehet. Csak 
őszinte válaszokat a következő címre kérek: 
Buchmann Rudolf, D-83404 Ainring 2. Óbb., 
Riechenhaller Str. 12 a.
u:«»aiuiaaw.ti»ansaaBa,f.»sieawK»u»«»»»v«»K:iei«i

MAGYAR SZENTMISÉK
BECSBEN minden vasár- és ünnepnap 1030 

órakor, a Német Lovagrend, Arpádházi Szent 
Erzsébetről elnevezett templomban. Első kerü
let Singcrstr. 7. szám, (Deutsch-Ordensklrche). 
A templom bejárati ajtaja a kapun belül jobb
ra. Hegyi György lelkész
♦ FIGYELEM 1 HELYVÁLTOZÁS ! *

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: 

Mission Catholique Hongroise, 42, rue Albert 
Thomas, 75010. Metró: Républlque és Jacques 
Bonsergent.

ZÜRICHBEN minden vasár- és ünnepnap 
10,15 órakor, a Szent Antal templom alagsorá
ban, Minervastr. 60. Vlzauer Ferenc lelkész

MÜNCHENBEN minden vasár- és ünnep
nap 10-30 órakor a Damenstift-templomban.

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

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

Münster-, Paderbom- és Osnabrück egyház
megyékben mindenütt havonta egyszer. Első
vasárnap; ILAGENBEN 1030 órakor a St Jó
séi Hospital kápolnájában MENDENBEN
15.30 órakor a Ileilige Kreuz templomban (Bat- 
tenfeld). Második vasárnap: OSNABRÜCK- 
ben 11,00 órakor, Pernickel-Mühle, Mühlenstr. 
Harmadik vasárnap: BIELEFELD, 15,30 óra
kor a St. Josef templomban, August-Bebel-Str. 
9. Negyedik vasárnap: MÜNSTERBEN 11.00 
órakor a Ferencesek templomában Hörsterplatz. 
MARÉBAN és ARNSBERGBEN külön meg
beszélés szerint. Missziónk telefonszáma: (0251) 
32 65 01, Bagossy atya.

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

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

WIESBADENBAN a hónap 2. vasárnapján
10.30 órakor az Olasz Misszió kápolnájában, 
Plattcr Str. 5.

DARMSTADTBAN a hónap 4. vasárnapján, 
10.45 órakor Gricsheimban 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
«»nai'iMiniaaa>aiii,llunul„IlauI„,IaI 

RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító vállal 
fordításokat magyarról németre cs németről 

magyarra. 80336 München, Goethestr, 32.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Magyar Katolikus Fölelkészség 

LandwehrstraBc 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 Fölclkészség 
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).

Kcdaktlon und Herausgeber: 
Ungarische Katholische Ddegahxr 

LandwehrstraBc 66 • 80336 München.
Telefon: (0 89) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefrednktour: I’. János Szőke

Verantw. Rcdekteur: 
Ottó Fejős.

Abonnemenc DM 25.— pro Jahr und I 
nach Übersee mit Luftpost DM 40__

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

luk b kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs m :- 
gyar leikéi®, oda a kiadóhivatal kilídi

ar újságot
I példány ára: 2.50 DM,

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

Tengerentúlra légipostával DM 40.—
Lapzárta minden hónap 15-én 

Hirdetéseket csak 15-ig fogadjuk el,
Postgiroamt München: 

Konio-Nr. G’J6 58-803 - ELZ 700 19Í ÜB 
Kath. üngarn-Seelsorge, Souderketo

Erscheint limai Un Jahr.
DrucJc: DanvMs Drukkerei GtnbH- 

FcrchenbachstraBe 88 • 80995 München.

Beilagenhinweis: zu dieser Auflage liegt 
zeitwesie ein RUNDSCHREIBEN bei. 

A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE I
Befizetéseket és átutalásokat posta csekk
kontónkra kérünk! Kath. Ungam-Scel- 

sorge München, — Sonderkonto: 
Postgiroamt München,

Konto-Nr.: 6 0 6 5 0-8 03. BLZ 70 0 1 0 0 80.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN !

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.
Egymásutáni háromszori hirdetés esetén

10 százalék kedvezmény.
Egymásutáni hatszor! hirdetés esetén

20 százalék kedvezmény.
Egy évi hirdetés cselén 25 */» kedvezmény
Hirdetések határideje minden hónap 15-e, 

befizetve!

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség véleményé
nek. — Kéziratokat nem örzünk nieg és 

nem küldünk vissza!

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE 1

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél: 
Joseph DANI, Deer Valley, P.O.Box 43126, 
Calgary, Alta T 2 J 7 A 7, Canada.

A címere küldött csekken feltüntetendő: 
„ÉLETŰN K“. Kérjük szíveskedjenek a 
fenti címre, ne Münchenbe küldeni a 
csekket. Itt egyenkénti beváltásnál a 40.— 
DM-ből 8.— DM-et levonnak a bankban. 
Előfizetési díj egy évre 17.— US S + 13.— 
US S portó. A lapot továbbra is Münchenből 
postázzuk.

JAKÖCS PANZIÓ: Egy és két személyes 
szobák fürdőszobával, WC-vel: 50.— DM 
reggelivel.

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

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL!

Í
© HIRDETŐINK FIGYELMÉBE ! ® ) 

Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után tudunk közöldi!

>♦*><:*****
ANNEMARIE SCHWARZ hites tolmács és 

fordító, magyar-német és német -magyar for
dítást és tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is. 40479 Düsseldorf, Camphausstr. 14 
Tel.: (0211) 44 22 40. Fax.: (0211) 44 28 16.

MAGYAR VIDEÓK 30.— DM-től, ÁDÁMF1, 
PL 29, D-52001 Aachen, ® Fax (0241) 17 33 55


