Az európai magyar katolikusok lapja
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„ADJATOK TI NEKIK ENNI!"

Imaszándékok

II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜZENETE 1996 NAGYBÖJTJÉRE

A SZENTATYA SZÁNDÉKAI
MÁRCIUSRA

Kedves Testvérek !
Az Úr újra hív bennünket követé
sére a Nagyböjt útján, azon az
úton, amely évről évre megnyílik a hívők
előtt, hogy megújítsák személyes és kö
zös válaszukat a keresztségben kapott
hivatásukra és a megtérés gyümölcseit
teremjék.
A Nagyböjt a dinamikus és kreatív el
mélyülés útja, amely, az evangéliumért
való
elkötelezettség elhatározásának
megújítására indít, a szeretet útja, amely
megnyitja a hívők szívét testvéreik felé
és Isten felé irányítja. Jézus azt várja ta
nítványaitól, hogy éljék a felebaráti sze-
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ZSENDÜL MÁR A TAVASZ
Zsendül már a tavasz langy hegyek oldalán.
Pöttöm kis nefelejcs nyitja ijedt szemét.
Halk fák gyönyörű gyöngéd
ujja rajzol a színes ég
hártyájára bogas kínai titkokat.
Friss fürdő a világ, enyhe sugár legyez.
Déltől harmatos estig
járhatsz könnyű kabátban és
olvashatsz a napon, kéjjel izelgetvén
olcsó hírlapodat s borzatag ámulván
országok születésén,
népek, vészteli életén,
míg körötted a fák nőnek, a rügy búvik,
a fű sarjad, a fűz sárgul, a mandula
habzik, mint a szökőkút,
ejtve szirmai záporát
minden szélre. Be jó volna ma bolygni mint
hajdan bolygtam e bölcs otthoni tájakon
hetykén sorra köszöntve
Sédet, Sárvizet és Siót.

Babits Mihály (1883-1941)
NYILATKOZAT A SZLOVÁKIAI
NYELVTÖRVÉNYRÖL

A Magyarországi Egyházak ökumeni
kus Tanácsa (MEÖT) közgyűlése aggo
dalommal vette tudomásul, hogy a Szlo
vák Köztársaság parlamentje az elmúlt
hetekben olyan nyelvtörvényt fogadott el,
amelyik korlátozza a kisebbségek nyel
vének használatát, és a rendelkezések
kiterjednek az egyházi okiratokra is. Tag
egyházaink, a református, evangélikus,
baptista, metodista és ortodox egyházak
évszázados kapcsolatokat tartanak fent
a nyelvtörvény által érintett kisebbségek
kel, a Szlovák Köztársaságban élő egy
házakkal, különösen is a népesség kere
ken 10%-át kitevő magyarsággal. Meg
győződésünk, hogy az emberi jogok és
a vallásszabadság biztosításához hozzá
tartozik az anyanyelv istentiszteleti, egy
házi, közigazgatási, hitoktatási és iskolai
téren való korlátozás nélküli használata.
Kérjük a szlovákiai egyházakat, és azo
kat testvéri együttműködésben tömörítő
Szlovákiai Egyházak ökumenikus Taná
csát, hogy tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a nemzetek közötti
megértés szellemében az alapvető em
beri és vallásgyakorlási jogok biztosítva
legyenek a Szlovák Köztársaságban a
nemzetiségek számára. Ezirányú fárado
zásukat készséggel támogatjuk és imád
ságainkban hordozzuk. A MEÖT közgyű
lése, dr. Bóna Zoltán főtitkár, D. dr. Har
mati Béla elnök. MK

retetet és hirdessék az új parancsot, amely Istennek a Sinai hegyen Mózesre
bízott tízparancsolata összegezését ké
pezi. Hétköznapi életünkben éhezőkkel,
szomjazókkal, betegekkel, kitaszítottak
kal és kivándorlókkal találkozunk. A
Nagyböjt arra hív bennünket, hogy na
gyobb figyelemmel tekintsünk ezek szen
vedő arcára, ezek az arcok tanúsítják ko
runk szegénységének kihívását.
Az Evangélium a Megváltóra utal,
aki páratlan részvétet mutat a ne
hézségek közt vergődő ember iránt, az
Isten országáról szól hozzájuk és meg
gyógyít mindenkit, akinek teste vagy lel
ke gyógyulásra szorul. Aztán azt mond
ja tanítványainak: „Adjatok ti nekik en
ni". Ök azonban kénytelenek megállapí
tani, hogy csupán öt kenyerük és két
haluk van. Amint az apostoloknak an
nak idején Betsaidában, úgy nekünk is
csak elégtelen eszközök állnak rendel
kezésünkre, hogy a mintegy 800 millió
éhező és rosszul táplált embernek, akik
a kétezredik év küszöbén még életbenmaradásukért harcolnak, hatékonyan se
gítségére siessünk.
Mit lehet tehát lenni? Hagyjuk a dol
gokat úgy, ahogy vannak és adjuk meg
magunkat tehetetlenségünk láttán? Ez a
kérdés, amelyre a Nagyböjt kezdetén
minden hívő és az egész keresztény kö
zösség figyelmét fel szeretném hívni. Az
éhezők tömegei, amelyek gyermekekből,
asszonyokból, idős emberekből, kiván
dorlókból, menekültekből és munkanél
küliekből állnak, fájdalmukban hozzánk
kiáltanak. Könyörögve kérnek bennünket
abban a reményben, hogy meghallgatás
ra találnak. Hogy is tehetnénk meg, hogy
ne nyissuk meg fülünket, ne tegyük szí
vünket figyelmessé és ne kezdjük el ren
delkezésükre bocsátani azt az öt kenye
ret és két halat, amelyeket Isten kezünk
be adott?
Mindnyájan tehetünk valamit értük, ha
ki ki a sajátjából hozzájárul. Ez kétség
kívül lemondással jár, ami bensőséges
és mély megértést feltételez. Természe
tes, hogy ennek velejárója a konzummagatartás átgondolása, az élvhajhászat
elleni küzdelem, a szembeszegülés a kö
zömbösség és a felelősség alóli kibú
vással.
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Az éhség hatalmas dráma, amely
az emberiségre nehezedik; még
sürgősebbé válik hát ennek tudatosítá
sa és azoknak a különféle szervezetek
nek és mozgalmaknak meggyőző és
nagyvonalú támogatása, amelyek azok
szenvedésének enyhítésére jöttek létre,
akik a táplálék hiánya miatt életveszély
ben forognak; ezek között is azokat kel
lene előnyben részesíteni, akiket nem ér
nek el a kormányok és a nemzetközi se
gélyprogramok. Az a feladat, hogy egy
aránt támogassuk az éhség elleni küz
delmet a kevésbé fejlett országokban és
azokban a magas iparosodású államok
ban, ahol a gazdagok és szegények köz
ti különbség sajnos növekszik. Földünk
rendelkezik a szükséges természeti erő
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forrásokkal az egész emberiség ellátásá
ra. Csak tudnunk kell őket okosan hasz
nálni, amennyiben tekintettel vagyunk a
környezetre és a természetes folyama
tokra, biztosítjuk az egyenlőséget és az
igazságosságot a kereskedelemben, va
lamint a javak elosztásában, megfelelve
a szolidaritás kötelezettségeinek. Valaki
azt felelhetné, hogy ez nagy és megva
lósíthatatlan utópia. Az Egyház szociális
tevékenysége az ellenkezőjét igazolja:
ott, ahol az emberek megtérnek az evan
géliumhoz, ez az egymással való osztozás és szolidaritás rendkívüli valósággá
válik.
Tény és való, hogy míg egyrészről
látjuk, hogyan pusztítanak el óriási
mennyiségű, az ember számára életszük
ségletet képező termékeket, másrészről
keserűséggel kell megállapítanunk, hogy
emberek hosszú sorokban várakoznak,
míg rájuk kerül a sor, a szegénykonyhák
vagy az emberbaráti szervezetek konvo
jai előtt, ahol segélyeket osztanak. A
modern nagyvárosokban is meg lehet fi
gyelni a nagyvásártelepek zárórájakor
embereket, akik lehajolnak, hogy az ott
maradt árucikkek maradékait összeszed
jék. Hogy is ne fogná el az ember szí
vét ilyen jelenetek láttán, amelyek mély
séges ellentmondások szimptómái, a
belső lázadás érzése? Hogy ne érinte
né meg a keresztény felebaráti szeretet
spontán indítása? Valódi szolidaritást
persze nem lehet improvizálni; csak tü
relmes és felelős, már a gyermekkorban
megkezdett képzés által válik az ember
felfogásbeli szokásává és fogja át tevé
kenysége és felelőssége különböző terü
leteit. Olyan általános fogékonysági fo
lyamatot követel meg, amely képes az
egész társadalmat bevonni. Ehhez a fo
lyamathoz szeretné a katolikus egyház,
szívélyes együttműködésben a többi felekezettel, a maga kvalifikált hozzájáru
lását nyújtani. Az emberi felemelkedés
elősegítésének alapvető erőfeszítéséről
és az egymással való testvéri osztozásról
van szó, amelybe aztán be kell vonni
magukat a szegényeket is lehetőségeik
nek megfelelően.
Kedves Testvérek! Amikor most
ezeket a nagyböjttel kapcsolatos
gondolataimat rátok bízom, hogy egyé
nenként is együttesen tovább fejlesszé
tek őket pásztoraitok vezetése alatt, buz
dítalak benneteket, vigyetek végbe je
lentős és konkrét tetteket, amelyek alkal
masak rá, hogy azt a néhány kenyeret
és halat, amelyek felett rendelkezünk,
megsokszorozzák. Ilymódon hatásosan
hozzájárulhatunk az éhség különféle fa
jai elleni határozott fellépéshez és hite
les módon élhetjük meg a nagyböjt e
kedvező időszakát, a megtérés és kiengesztelődés idejét.
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Castelgandolfo, 1995 szeptember 8-án,
Kisboldogasszony ünnepén, pápaságom
17. évében

1.

Imádkozzunk, hogy Jézus születésé
nek 2000. évfordulója az egész emberi
ség előtt bizonyítsa az ünnep történelmi
jelentőségét.
Évfordulók mutatják egy-egy ember,
szervezet, létesítmény állandóságát, tar
tós voltát, egyben értékét is. Ami egy
korban szép, jó és hasznos, elmúlhat a
következő korban s emlékké — talán
történelemmé — válik.

Minden, amit az ember alkot, a szel
lemi javakat beleértve, az idők folya
mán elveszti jelentőségét, mert a fejlő
dés új alkotásokkal előzi meg a régi fel
fogást. A „régi” előbb-utóbb lemarad.
Mi az oka, hogy a kereszténység — s
mellette néhány vallás — évezredeken
keresztül időszerű marad, s csupán belső
fejlődésével alkalmazkodik a korok kér
déseihez, szükségletéhez?

Egyik oka Isterttől ered és tart mind
máig: szól hozzánk s ezt lélekben érez
zük, felfogjuk és válaszolunk rá. Másik
oka: az emberi lélek szükséglete, hogy
kapcsolatot keressen, majd tartson Is
tennel. E kapcsolat tartja életben vallá
sunkat minden emberi tökéletlenség el
lenére.

Akik még nem ismerik, azok számá
ra fel kell mutatni Jézus születésének
történelmi jelentőségét. A választás és a
közelebbi megismerkedés mindenkinek
saját dolga. Isten senkit sem kényszerít.
Csupán kínál és hívogat. . .
2.
Imádkozzunk, hogy a Szentlélek az
Evangélium fényét lélekben és saját fé
nyében mutassa meg a keresztények szá
mára.

Az előbbi téma folytatása: aki köze
lebbről meg akarja ismerni Istent és vi
szonyát az emberekhez, keresni fog for
rásokat. Az egyik leghitelesebb forrás
az Örömhír, az Evangélium. Emberileg
nézve lehet, hogy unalmas lenne. Isten
azonban érdekessé teszi Szentlelke által,
aki megmozgatja az ember lelkét.
Miért „fontos” Istennek, hogy minden
hozzáfordulóval foglalkozzék? Mert ha
lálosan komolyan vesz minden embert.
Komolyabban, mint mi magunk. Ha mi
hozzá hasonlóan komolyan vennénk sa
ját magunkat, nem követnénk el annyi
oktalanságot. . .

Értelmes fényként ismertük meg Is
tenít, aki szeretetteljesen felénk fordul,
bennünket fényével eltölt, azaz megvilá
gosít. Eszköze a szentírás, amely értelmi
fényt gyújt bennünk. /Íz isteni kegye
lem, szeretet és élet megvilágosítja ér
telmünket és lelkünket. Az evangélium
Isten fényének tükre. Még így is elég
fényes, hogy meglássuk, akit tükröz .. .
Még a tükrözés is örömöt fakaszt.
Fejős Ottó
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Olvassuk együtt a katekizmust!
Nemcsak sok szép közös élménynek,
de őszinte emberi kitárulkozásnak is ta
núi lettünk elmúlt beszélgetésünk alkal
mával. Miután mindenki előre elolvasta
a hatodik parancs-réA szóló részt, azzal
állt elő: itt nem lesz szó a szexről, ab
ból elegünk van! — Beszéljük meg a
tisztaság hivatását. Itt olyan új dolog
ról olvastam, ami egészen új távlatot
nyit mind egyéni, mind családi életem
ben, — mondta egy édesapa. — Senkit
sem engedett szóhoz jutni, amíg fel nem
olvasta: „A tisztaság erényének három
formája létezik: egyik a házastársaké, a
másik az özvegyeké, a harmadik a szü
zességé. Egyiket sem magasztaljuk a má
sik kettő rovására. Ettől gazdag az Egy
ház fegyelme”. (2349) És ha jól tudom
— jegyezte meg — ezt Szent Ambrus
írta a IV. században. És csak én nem
tudtam, — mit jelent a házasság tiszta
sága?
Jó, ami itt elhangzott, — véleményem
szerint — a házasság tisztasága azt je
lenti: éljenek hűségben, ahogy az egy
ház előírja és kész! De, amit én talál
tam az sokkal izgalmasabb: „A tiszta
ság ismeri a növekedés törvényeit, amely
a tökéletesség és gyakran a bűn foko
zatain halad keresztül”. Az erényes és
tiszta ember szabad döntések során át
alakul napról napra. Ily módon ismeri,
szereti és teljesíti az erkölcsi jót a növe
kedés fokozatait követve”. (2343) A
mai fiatal élete egy kicsit más, mint
nagyanyáink korában, — szabadabbak
vagyunk, — számomra szuper az a
távlat, amit a Katekizmus elém ad . ..
Neked fiatalnak miért olyan izgalmas
ez a tanítás — kérdeztem — hisz a tisz
taságról ma szó sem esik. — Ebben az
MEGTÉRÉS, BŰNBÁNAT

A mai ember nem látja a megtérés
szükségességét. Megtérés nélkül, önma
gától akar megigazulni. Ezért divatosak
az önmegváltó elgondolások. Ezért nem
igényeljük a bűnbánat szentségét, s nem
értjük a bűnbánatra szóló felhívást. Sa
ját magunk akarjuk életünket kialakíta
ni, saját elképzeléseinket megvalósítani.
Úgy gondoljuk, hogy az önmegvalósító
folyamatban történhetnek hibák, tévutak, függőségek, de tanulással, önmaga
jobb megértésével, emberbaráti körülmé
nyek között ezek leküzdhetők. Ez a
Istentől is magát függetlennek képzelő
mai ember megtérése: rátalálás az ember
saját lényére, igazi önmegvalósítására. A
tapasztalat azonban azt mutatja, hogy
az autonóm, azaz önfejű és önmagát iga
zoló ember végül is elpusztítja önmagát,
lehetetlenné válik számára a szeretettel
jes emberi közösség. Csak az Istentől ka
pott rendeltetés alázatos elfogadásával
találhat utat az igazi élethez és szeré
téihez. Egyedül az Isten megmentő szeretete és a felebarát iránti odaadásban
nyerheti cl azt, ami jó, ami életet és
üdvösséget ad. „Aki nem szeret, halál
ban marad” (1 Jn 3,14). Isten szeretete
megszabadít a hamis önszeretettől és se
gít abban, hogy önmagunkat és feleba
rátunkat és a jót helyesen szeressük. Aki
engedi, hogy Isten igazsága és szeretete
megragadja — s ez az igazi bűnhánat.
és megtérés — megtalálja azt az élethez
vezető utat, melyet Jézus Krisztus nyi
tott meg. Az Ö megtalálásához segíte
nek az egyház szent játékai: a szentelmények, mint a hamvazkodás és a bűn
bánat szentsége. Por-létem elismerése ad
helyet bennem Jézus életre támasztó ir
galmas, gyengéd szeretetének, az átvál
tozásnak!
A berni Katolikus Tájékoztatóból
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Elutasítjuk az eutanázia minden formáját

A MAGYAR KATOLIKUS ORVOSOK SZENT LUKÁCS EGYESÜLETÉNEK
összefüggésben sokkal modernebb az öszÁLLÁSFOGLALÁSA
szes ma elhangzó „szex terápiánál”, ami
mind zsákutca, de itt fejlődés, lehető
„Az elmúlt hónapokban a médiák — lom segítse a betegeket és az időseket
ség van az ember elé adva — mondta. burkoltan vagy nyíltan — egyre több életük utolsó szakaszában.
De mi teszi egyszerre fontossá a tisz ször foglalkoztak az eutanáziával. Ezek
A szenvedő, haldokló ember remény
taság kérdését? — kérdeztem. A szemé a megnyilvánulások a közvéleményt el
telenségbe és magányba zárkózottságán
lyiség teljessége, — olvasta egyszerre sősorban az érzelmekre hatva befolyá
segítenünk kell, hogy ne adja fel remé
mindenki. Végre távlata van az ember solják, ugyanakkor hiányosan vagy té
nyét, mert a halál nem csőd, nem a
életének, akár házasságra készül, benne vesen tájékoztatják.
személy teljes összeomlása, megszűnése,
él, özvegy, vágj' pap, — szavalta fiatal
Mint betegekkel foglalkozó orvosok, hanem az örökélet kezdetének feltétele,
barátunk. Tehát, még te is fejlődhetsz! ápolók, gyógyszerészek, egészségügyi
ezért táplálnunk kell az ebbe vetett
— szólt húgához. Szeretnénk, válaszol szakdolgozók, akik nap-nap után talál
hitét.
tuk a megszólított nevében is. Hiszen a kozunk a problémával, a gyakorlatban
Az együttszenvedés (kompasszio) iga
szexualitás titka sokkal mélyebb, mint szükségesnek és jogosnak tartjuk, hogy
zi
értelemben olyan elkísérés, amely szo
biológiai aktusé: „A tisztaság a nemi egyesületünk álláspontját nyilvánosság
lidárissá
tesz a szenvedéssel, de nem öli
ség sikeres integrálását jelenti a szemé ra hozza..
meg
azt,
akinek szenvedését nem tudja
lyiségben és ezáltal az ember testi és
Az eutanázián a szó szoros értlmé- elviselni.
szellemi valójának belső egységét. A ben olyan cselekvést vagy mulasztást
Kétségtelenül erkölcsi kötelesség, hogy
szexualitás, amelyben az ember testi és értünk, mely természete és a végrehajtó
az
ember gyógyítsa és gyógyítássá ön
biológiai valósága jut kifejezésre, akkor szándéka szerint halált okoz, azzal a
magát,
de e kötelezettséget a konkrét
válik igazán személyessé és emberivé, a- céllal, hogy megszüntessen minden fáj
helyzetekhez
kell mérni, tehát mérlegel
mikor beépül a személyek közötti kap dalmat. Az eutanázia tehát a szándék
ni
kell,
hogy
a rendelkezésre álló gyó
csolatba, mely a férfi és nő között tel ban és a használt módszerekben van.
gyítási
lehetőségek
tárgyilagosan arány
jes és időben korlátlan, kölcsönös aján Az eutanázia, az abortuszhoz hasonlóan,
ban
állnak-e
a
várható
gyógyulással. A
dékozás. A tisztaság erénye tehát a sze a jelenkor téves és vétkes megoldási kí
kezelést
nem
lehet
a
végsőkig
fokozni,
mély teljességét és az ajándék teljessé sérlete az élet és a halál kérdésére. Az
ha
nem
felel
meg
a
beteg
reális
állapo
gét hordozza magában”. (2337)
ember úgy gondolja, joga van ahhoz,
tának,
ha
nem
áll
arányban
a
várható
A jó Istentől kapott ajándékot min hogy saját életéről és haláláról ő maga
eredménnyel és túlságosan nagy terhet
denki a maga hivatása — döntése sze döntsön teljes függetlenségében.
jelent a betegnek és családjának. Az
rint éli meg. Ez az ajándék minden em
Ez a magatartás humánusnak tűnhet,
beré kivétel nélkül, mivel Isten a saját valójában abszurd és értelmetlen, ha tel ilyen kezelésről való lemondás nem
képére és hasonlatosságára teremtett ben jes mélységében nézzük. „Senki közü egyenlő az öngyilkossággal, sem az euta
nünket. „Isten szeret. Megéli önmagában lünk nem él önmagának — írja Pál náziával, hanem inkább ember mivol
a közösség és a szeretet misztériumát. apostol — és senki nem hal meg ön tunk elfogadását jelenti Isten színe előtt.
Amikor iá férfiből és nőből álló emberi magának. Míg élünk, Istennek élünk,
A fájdalomcsillapítás alkalmazható,
séget saját képmására megalkotta ... Is s ha meghalunk, Istennek halunk meg. ha nem a halál a célja, még abban az
ten hivatást bízott rá, és ezzel együtt a Tehát akár élünk, akár meghalunk, az esetben is, ha csökkenti az öntudatot
szeretetnek és a közösségnek megfelelő Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért és megrövidíti a szenvedő életének nap
képességgel és felelősséggel is ellátta”. halt meg és támadt föl, hogy halott jait, viszont a beteget nem akadályoz
(2331) Ezért minden bűn, felelőtlenség nak, élőnek ura legyen.” (Róm 14,7-9) hatja meg erkölcsi és vallási kötelezett
az Isten képére teremtett ember ellen,
A Magyar Katolikus Orvosok Szent ségeinek teljesítésében.
aki bűne által — amit önmaga ellen kö Lukács Egyesülete a Magyar Orvosi
A családnak ás azoknak akik hivatá
vet el — eljuthat a belső magányosság Kamara Etikai Kollégiumának 1993. suknál fogva a beteget ápolják élete
nak olyan ridegségébe, hogy nem képes júl. 12-i állásfoglalásával, a hasonló utolsó szakaszában, szeretettel és türe
többé kapcsolatot teremteni, mert el nemeztközi és világszervezetek (FF.AMC, lemmel kell mellette állniuk.
vesztette az emberbe vetett alapvető bi FIAMC) véleményével egybehangzóan
Hisszük, hogy minden józanul gon
zalmát.
elutasítja az eutanázia bármely módját. dolkodó ember számára csak az életre
Egyik beszélgetőtársunk özvegy, —
A Sz-entatya az Evangélium vitae cí adott igen lehet olfogadható, és termé
ami számára szinte elviselhetetlen. És
mű cnciklikájában különös nyomaték szetes. Ezt az igent a keresztények hite
én? — krdezte, mibe kapaszkodhatom?
kai ajánlja, hogy a calád és a társada csak elmélyíti és tovább erúsíti.” MK
Rövid ideig tartó csend után fiatal ba
rátunk a fiatal „szemtelenségével” ol
vasta fejére a következőket: „A szeretet
minden erény formája. Hatása alatt a
A Budapesten megjelenő Magyar Nem zetbe vizsgára, ahol kitűnő képesítést
tisztaság úgy jelenik meg, mint a sze zet nemrégiben Tempfli József kaptam és egy igazolást, hogy minden
mély ajándékának iskolája. Az önura nagyváradi püspökkel készült interjút fokon taníthatom az orosz nyelvet. A
lom az önátadáshoz van rendelve. Aki közölt. Természetesen elsősorban az er tanügyben helyezkedtem el és hat évig
a tisztaságot éli, az felebarátai előtt Is délyi magyar katolikus egyház köztu oktattam. 1956-ban döntöttem úgy,
ten hűségének és gyengédségének tanú dottan nehéz helyzete volt a főtéma. Er hogy csak elmegyek a teológiára . . .”
jává válik. A tisztaság erénye a barát re itt nem térünk ki, csupán két érdekes
Szó került arról is, hogy Tempfli Jó
ságban bontakozik ki. Megmutatja a ta részt idézünk. A riporter felemlítette, zsef egy nagyértékű kegytárgyat szemé
nítványoknak, hogyan kövessék és utá hogy Tempfli József, mielőtt püspök lyesen szerzett vissza.
nozzák azt, aki barátainak választott ki lett, orosztanárként működött.
„Igen, egy monstranciáról van szó, abennünket, teljesen nekünk adta önma
„Amikor 1948-ban Szatmáron érett melyet 1771-ben készítettek Bécsben.
gát és részesít bennünket isteni életében. ségiztem — mondotta a püspök — gon
Tudtam, hogy a bukaresti Nemzeti Mú
A tisztaság a halhatatlanság ígérete”. doltam rá, hogy teológiára megyek, de
zeum kincstárába vitték. Elmentem, nem
(2346—2347)
sokan ezt nem ajánlották — papi körök akarták kiadni. Erre leültem és azt mon
A megtartóztatás, fegyelmezettség ből is — mivel ez még Rómától nem dottam, hogy én a monstrancia nélkül
ezek szerint nem ostobaság, — amit ál volt jóváhagyva, ‘•kommunista teológiá el nem mozdulok onnan, mert az nekünk
*
tartották. De hogy ne veszítsem az a Szent László ünnepségekre, a Varadilandóan kürtőinek —, hanem az emberi nak
személy teljességéhez segít, nem leszünk időt, úgy döntöttek, hogy másik egye numra kell. Végül nagy nehezen kiadtak,
szétesett értelmetlen életet élőkké, de él temre iratkoztam be, attól még lehetek de azt mondták, hogy a megemlékezés
tetőkké, mint kovász, só és világ vilá majd pap, és felkészültem a geológia után vissza kell vinni. Természetesen
gossága, amely a sötétben világít!
földrajz szakra. Mivel azonban apám nem vittük, hiszen azt a diktatúra alatt
kuláklistára került, az irataimat be sem jogtalanul vették el tőlünk”.
Szabó József (Offenburg)
vették. Hatan voltunk testvérek, én vol
(M. N. 1996. I. 4.)
tam a legidősebb, szüleim nehéz helyzet
ben voltak, mivel mindent elvitt a kö
A VATIKÁNI MÚZEUMOK
SZENTTÉAVATÁSI DEKRÉTUM
telező beszolgáltatás. Abban az időben
LÁTOGATOTTSÁGA
nagyon népszerűsítették az orosz nyelv
A Szentatya jelenlétében januárl2-én
1995-ben a Vatikáni Múzeumok rekor tanítását, nem törődve azzal, hogy ki közzétettek 12 szentéletü személy boldoggádot értek el: csaknem 3 millió látogató csoda, csak legyen, aki tanítson. Szat illetve szenttéavatásával kapcsolatos dekré
fordult meg a kiállításokon. Ez a rekord máron a középiskolában erős orosztaná tumot. A dekrétum névszerint felsorolja, aszám az elmúlt évhez képest 9 százalé runk volt, aki szovjet területről került kiknek már elismert csodákat tulajdoníta
nak. Van köztük 3 olasz, 2 osztrák, továb
kos növekedést jelent. Szakértők szerint ide. A tőle kapott alappal és három hó bá 1—1 francia, német, portugál, kanadai
az ezredforduló évében, 2000-ben, 30 mil napos kemény felkészüléssel jelentkez és egy 9 éves spanyol leányka. Magyar név
lió látogatóra számíthat a Vatikán.
tem Bukarestbe a Maxim Gorkij Inté nem szerepel. VR

Orosztanárból

püspök

Í996 március.

Március - böjtmás hava
A régi magyar kalendáriumok elne
vezése szerint az esztendő harmadik hó
napja a Böjtmás hava. Ez a régi név
jelzi, hogy március hetei, mint a szigo
rú nagyböjti időszak megelőzi leg
nagyobb ünnepünket a Húsvétot. Böjt
más havában mégis szerepel két olyan
ünnepnap, amelyet első látásra nehezen
lehet beilleszteni a Krisztus kínszenve
déséről elmélkedő időszakba. Az egyik
jeles nap a Názáreti Szent József ünne
pe március 19-én, a másik pedig Krisz
tus megtestesülésének, az Angyali üd
vözlet eseményének jeles napja március
25-én.
A Karoling-korból fönmaradt szentek-lajstromában már megjelenik Jézus
nevelőjének neve, de liturgikus tisztelete
csak az újkorban bontakozik ki, külö
nösen a Krisztus szent atyafiságának
kultuszát szorgalmazó szerzetesrendek
ben: a ferenceseknél, a pálosoknál, a
Jézus Társaságában, valamint a kar
melitáknál, s kiváltképpen pedig a kö
zéjük való Nagy Szent Teréz népszerű
sítette Szent József kultuszát. A mind
inkább közkedveltté vált Szent József
devóció a dinasztikus kapcsolatok kö
vetkeztében jutott Bécsbe, ahonnan a
Habsburg Monarchia országaiban, az
egész Közép-Európában virágzásnak in
dult a Szent Szűz Jegyesének, Jézus nevelőatyfának, a názáreti ácsmesternek, a
Szent Család őrének és a haldoklók
pártfogójának tisztelete.
A korai apokrifek témáit a középkori
látomásirodalom érdekes elemeivel egye
sítő, — Nagyszombatban már 1712-ben
megjelent — „Makula nélkül való Tü
kör” címen barokk népolvasmányban
található meg az a mozzanat, amikor
a kisded Jézus Szent József műhelyében
játékszerként öleli magához a keresztet
mondván: Örömest fogadlak téged, oh
Szent Kereszt, kit az én Szent Atyám
küldött nékem, szívesen fogadlak és sze
retlek, veled akarok élni és utoljára raj
tad meghalni...”
Képzőművészeti vetületét a trencséni
Xavéri Szent Ferenc (ma piarista) tem
plom jeles festményén látni, amelyet
Illésházy Miklós a híres Christoph
Tausch jezsuita művésszel festetett 1713ban. Itt a kis Jézus játékosan két kéz
zel kap keresztje után, melyet a még
szintén gyermek Keresztelő János ad át
neki. Ugyanez a szemlélet tükröződik
Tordai Ányos templomi énekké vált
költeményében:
„Két kezed munkája árán
Növekedett a szent Bárány,
Műhelyedet verejtékkel megszentelte,
Ott készült a keresztfára áldott lelke."

Názáret neve egyes etimológusok sze
rint a virágok városát jelenti. E magya
rázattal egybe cseng Izaiás jövendölése
csakúgy, mint a karácsonyt megelőző
kilenc hónap határnapjaként ünnepelt
március 25, amelyet az Angyali üdvöz
let bibliai eseményéről Gyümölcsoltó
Boldogasszonyra keresztelt az archaikus
és szakrális zamatos magyar nyelv. Iza
iás próféta messiásra vonatkozó ádventi
jövendölésével: „Vesszőszál hajt ki Jeszsze törzsökéből, virág sarjad gyökerei
ről. Az Ür lelke nyugszik rajta ...” egy
ritka ikonográfiái témát kezdeménye
zett, amely a 16. századtól kezdve itt-ott
előfordul Erdély és a Fölvidék templo
maiban, mégis legkiválóbb művészeti
emléke hazánkban maradt fönn Gyön
gyöspata középkori templomában. A
több mint háromszáz esztendős krisz
tusi családfa Jessze törzséből női s a
Szűzanyában csúcsosodik ki, aki isteni
gyermekével ölében egy stilizált rózsán
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foglal helyet. A nagyszabású és sokat
mondó oltárral egykorú Máriaénekeink
értelmezik a ritka bibliai eredetű témát
s ugyanakkor rávilágítanak a Gyümölcs
oltó sajátos elnevezésére jelezvén, hogy
az emberiség ősi, korhadt törzsébe Ma
ria a Szentlélektől nemes, isteni ágat
oltott. A Balassi strófában írt „,,Ó di
csőült szép kincs” kezdetű énekünk a
Szent Szüzet így tiszteli:
„Jessze termő törzsén,
Dávid háza keblén
felkelt boldog fényesség."

A legszebb talán az első kottás ma
gyar népénektár, az 1651-ben Lőcsén
megjelent Cantus Catholici ádventi éne
ke, amely az Üdvözlégy remek para
frázisa:
„Ave Maria, Istennek Anyja,
Tebenned virágzik váltságunk aranyja.
Áldásod nyelvünk nem unja.

Mária, újul világ nevedben,
a földkereksége megépül nemedben,
Mert a nagy Isten méhedben.

0 drága Jézus, Szűznek gyümölcse,
Teáltalad szűnjék világ rossz erkölcse,
Malasztod szívünk betöltse.
Esedezz értünk, Isten Szülője,
Régi magyarságnak te valál őrzője.
Légy minden jónknak szerzője..

Óra pro nobis, szép Jézus Anyja,
Szentlélek oltványa benned, lelki bánya,
Oltalmad néped, kívánja!"

A reneszánsz és barokk szemléletének
misztikus geocentrizmusa mutatkozik az
Örök Ige bolygónkra való megtestesülé
sének szent titkában. A firenzei Santa
Maria delta Fiore, vagyis a Virágos Bol
dogasszony dómjától kezdve az eszter
gomi Bakócz kápolna vörös és fehér
márvány szentélyén át az Evangelizmosz
üdvtörténeti életöröme zeng az angyali
üdvözlet ábrázolásaiban, egészen a ka
locsai érseki palota kápolnájának 17.
század körüli — Hans von Aachen
művészetét dicsérő — Augsburgban ké
szült házioltarkáján, — amely Mária
Terézia ajándékaként került hazánkba.
E remekműveken összekötve látjuk
Mária názáreti „Legyen”-jét Krisztus
olajfákhegyi haláltusájának a megváltás
művét beteljesítő nagy „Legyen”-jével.
Ezt a nagyszerű szinopszist (együttlá
tást) érezték meg a koraközépkor kalen
dárium-készítői, amikor Krisztus szűzi
fogantatásának napjára, március 25-ére
jelezték a nagypénteki kereszthalál dá
tumát is megemlékezve az Üdvözítő ál
tal kanonizált jobb latorról, Szent Dizmászról is, aki a halálraítéltek s a bör
tönlakók mennyei patrónusa.
SZILÁRDFY ZOLTÁN (Budapest)

Egyházi népszavazás Ausztriában
és Németországban
Egyház mi vagyunk” — „Wir sind
Kirchc” — így hangzott a jelszó, amcyet a magát „Egyházi népszavazás”iak, „Kirchenvolksbegehren”-nek titu
láló, nemet nyelvterületen — Ausztriá
ban 1995 tavaszán, Svájcban és Német
országban 1995 őszén — lefolyt kezdemenyezés zászlójára írt. A szervezők
felhívták a katolikus lakosságot, aláírá
sával jelezze, hogy támogatja a „Nép
szavazás” öt pontját.
1. Egy testvéri egyház felépítése:

valamennyi hívő egyenértékűsége,
a klérus és a világiak közti szakadék át
hidalása.
— Beleszólás és együttes döntés a he
lyi egyházak részéről a püspöki kineve
zéseknél. — Az legyen a püspök, aki a
nép bizalmát élvezi.
2. A nők teljes egyenjogúsága:

— Beleszólás és együttes döntés min
den egyházi grémiumban.
— Az állandó diakonátus megnyitá
sa nők számára.
— A papság engedélyezése nők szá
mára. — Az egyház nem nélkülözheti
továbbra is a nők képességeit és életta
pasztalatát.
3. Szabad választás a nőtlen és nős
állapot között:

— A papi hivatalnak a nőtlen álla
pothoz való kötése bibliailag és dogma
tikailag nem szükségszerű, hanem törté
nelmi fejlődés eredménye, ennélfogva
megváltoztatható.
4. A szexualitás pozitív értékelése:

— A szexuális erkölcs kérdéseiben a
felelős lelkiismereti döntés elismerése (pl.
szü l ctésszabályozás).
— Ne azonosítsák a születésszabályoz.á:;t és az abortuszt.
— Több emberséget általános elítélé
sek helyett (pl. a házasság előtti kap
csolatok vagy a homoszexualitás terén).
5. örömhír a rém-hír helyett:

—Több segítő és bátorító támogatást
és szolidaritást a félelmet keltő és be
szűkítő normák helyett.
— Több megértést és készséget a ne
héz helzetbe került emberekkel való bá
násmód terén, akik újrakezdés előtt áll
nak (pl. újraházasodott elváltak, nős pa
pok, akik nem gyakorolhatják hivata
lukat), az irgalmatlan keménység és szi
gor helyett.
A „népszavazás ” lezárása után a Né
met Püspöki Kar elnöke, dr. Kari Leh-

Casaroli bíboros emlékei Mindszentyről
Nemrégiben egy olasz TV-interjúban
Agostino Casaroli, a volt vatikáni állam
titkár hosszú külpolitikai pályafutásáról
beszélt, amely XXIII. János pápasága
idején az ún. „keleti nyitással” kezdő
dött és 1990-ig tartott, amikor 75 éve
sen a kánonjognak megfelelően vissza
vonult. A most 81 éves bíboros emléke
zései során számos, eddig nem ismert
részletet hozott nyilvánosságra, többek
között Mindszenty bíboroshoz fűződő
kapcsolatairól. Először 1963-ban hamis
útlevéllel érkezett Magyarországra, hogy
a magyar hercegprímással találkozhas
son. Hosszú és fáradságos tárgyalások
kezdődtek Mindszenty kiszabadításáért,
aki, mint tudjuk, 1956-tól menekültként
élt az Egyesült Államok budapesti nagy
követségén. Casaroli idézte VI. Pál pá-

pa levelét, amelyben arra kéri Mindszentyt, hogy mondjon le érseki címé
ről, erre azonban a prímás nem volt haj
landó. A pápa ekkor saját felelősségére
üresnek nyilvánította az esztergomi ér
sekséget. Kemény próbatétel volt ez a
magyar katakomba-egyház ezen óriás
alakja számára., és az sem enyhítette,
hogy 1971-ben a püspöki szinódus meg
nyitásakor VI. Pál pápa a Szixtuszi ká
polnában együtt mutatta be az ünnepé
lyes szentmisét a magyar (hercegprímás
sal. A szertartás után — emlékezik viszsza Casaroli bíboros — a Szentatya ké
zen fogva vezette ki Mindszentyt a sor
falat álló főpásztorok spontán tapsától
kísérve, miközben Montini pápa könynyeivel küszködött. YR I

mann mainzi püspök nyilatkozatot tett
közzé. Idézünk a nyilatkozatból: „Szá
mos alapvető hitbeli kérdés, az egyház
megújulásának követelése és a politikai,
társadalmi és gazdasági fejlődés alakí
tása hosszabb idő óta foglalkoztatja ha
zánkban a keresztényeket, néhány pont
ban különösképpen a katolikusokat. Egy
egész sor tanácskozási eljárás és igen kü
lönböző tárgyalási síkok állnak rendel
kezésre az egyházban: kezdve a jelenle
gi ökumenikus véleményformáló folya
mattól a gazdasági és szociális helyzet
kapcsán, egészen a nagyszámú Fórumi,
egyházmegyei gyűlésig; az alapvető lel
kipásztori problémákról tartott egyház
megyei konferenciáktól a Német Kato
likusok Központi Bizottságának, a szer
zetesrendeknek, az intézményeknek és
különféle szabad csoportosulásoknak
rendezvényeiig”. Ehhez hozzáfűzte,
hogy „ilyen módon nem lelhet iá felho
zott kérdéseket komolyan tisztázni, az
akció sokkal inkább túlzott várakozáso
kat keltett. A püspökök kezdettől fogva
rávilágítottak, hogy az egyházi népsza
vazás több követelését túlságosan leegy
szerűsítve fogalmazták meg és már csak
ezért sem alkalmas tárgyalási anyag . ..
Ez a szavazás nem hozott napvilágra új
szempontokat. A kezdeményezésnek az
a hátránya is volt, hogy bizonyos inger
lő témák hatásvadász felsorolása és a
„rémhír” (= „Drohbotschaft”) fogal
mának emlegetése által az Egyházról
ferde vagy hamis kép keletkezett. Ez
által lényeges kérdések elsikkadtak. Nem
belső egyházi strukturális kérdésekre
kell mindenekelőtt a figyelmet összpon
tosítani. Az Egyház jövője az Isten- és
a hit kérdései síkján dől el” — így a
nyilatkozat.
összegezésül

A „népszavazását ritkán látott, hang
súlyozottan egyoldalú sajtó- és televí
ziós kampány készítette elő és kísérte
Ausztriában és Németországban egy
aránt. Objektív információ alig hang
zott el, ennélfogva a független, önálló
vélemény kialakítására nem igen nyílt
lehetőség. Ausztriában félmillióan, Né
metországban másfélmillióan írták alá
a népszavazási listákat. Ez kétségkívül
jelentős szám. Ha azonban figyelembe
vesszük, hogy ez az osztrák katolikusok
8 %-ának felel meg, Németországban
pedig 5 °/o-nak, ha hozzávesszük, hogy
számos egyházból kilépett, nem gyakor
ló, sőt nem-hívő is aláírta a kezdemé
nyezést, akkor az lep meg, hogy a ki
fejtett hatalmas erőfeszítés és koncent
rált média-bevetés ellenére a katoliku
sok 92, illetve 95 °/o-a nem támogatta
az iniciatívát. Ez annál feltűnőbb, mi
vel az öt pont megfogalmazása viszony
lagosan óvatos maradt, feltételezhetően
azért, hogy vissza ne riasszon egyházhű
keresztényeket. A valódi célokról képet
alkothat magának aki a Herder kiadónál
nemrég megjelent kötetet „Wir sind Kirche” és a Publik-Forum című ellenzéki
egyházi lap 1996 január 26-i számában
megjelent összefoglalót tanulmányozza.
Annak az egyháznak, amelyet a „nép
szavazás” kezdeményezői szeretnének, a
római katolikus Anyaszentegyházhoz
már nem sok a köze. Lehet, hogy ezt
érezték meg a hívők tömegei, amikor
tartózkodtak. Remélhetőleg azért rájuk
is érvényes: az „Egyház mi vigyünk”
és nemcsak a népszavazókra.
F. M.
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Lázár feltámasztása
Lázár feltámasztásának történetét so
kan csak temetési prédikációkból és
esetleg az Evangélium nyomán készült
filmekből ismerik. Ezekben a halott ifjú,
a „negyednapos" hulla életre keltése
óhatatlanul is egyfajta automatikus cso
daként, a mindenható Jézus diadalmas
mutatványaként jelenik meg. A kételyek
re amúgy is hajlamos modern emberben
az Evangélium egyik legfontosabb törté
netének ilyen értelmezése csak a kétsé
get és a gyanakvó távolságtartást erősíti.
Hiszen ha Jézus bárkit bármikor feltá
maszthatott, miért mégis csak néhány
kiválasztottat keltett új életre? Másfelől
a divatos kuruzslók, a kézrátétellel és an
nak elektronizált változataival dolgozó
csodadoktorok, a vakhit és a gyógyítha
tatlan betegségek feletti elkeseredés
vámszedői visszamenőleg is gyanakvást
ébresztenek az olyan csodák iránt, ame
lyek ellentétesnek látszanak a természet
tudományok alapvető tételeivel. A katoli
kus gondolkodás a „concursus" elvével
azt vallja, hogy Isten minden teremtmé
nyét annak természete szerint mozgatja.

* Hegyi Gyula újságíró, pártonkívüli
országgyűlési képviselő. Nem teológus, érde
kes fejtegetése ezért különös figyelemre ér
demes.

E teolóigiai gondolat kényelmes értelme
zéséből és a racionalitás modernkori kul
tuszából következően a hívő embert oly
kor önkéntelenül is mélyebben érintik Jé
zus tanításai, mint csodatételei. Könnyebb
hinni a megbocsátás parancsában, mint
a kenyérszaporításban; beláthatóbb a té
kozló fiú visszafogadásának atyai öröme,
mint a lepra érintés általi gyógyítása.
Az Evangéliumban egyébként is ritka
a halottak feltámasztása. A három szi
noptikus evangélium (Máté, Márk, Lu
kács) egybehangzóan csak Jairus leányá
nak feltámasztását említi, ezt azonban
maga Jézus szerényen az alvó gyermek
felébresztésének nevezi. Lukács ezenkí
vül szól még a naimi ifjú, „egy anyának
egyetlen fia" feltámasztásáról is, de az
evangélista itt sem mélyed bele a kopor
sóban fekvő ifjú életre keltésének rész
leteibe. Az Apostolok cselekedeteiben
egy másik ifjú Szent Pál éjszakába nyú
ló prédikációja közben olyan mélyen el
szunyókál ,hogy álmában kiesik az abla
kon. S bár holtan szedik fel, utóbb az
apostol karjaiban mégis visszatér bele a
lélek: de a Szentírás ezt az epizódot nem
nevezi egyértelműen a halott csodás fel
támasztásának.
Lázár feltámasztásának története Já
nos evangéliumában viszont a színhely

GYERMEKEKNEK
Nap mint nap tanújelét adják szüleid,
hogy szeretnek téged. Dolgoznak érted,
ellátnak étellel, itallal, zsebpénzzel, időt
adóznak rád, játszanak veled, válaszol
nak kérdéseidre, segítenek a tanulásban,
aggódnak érted, féltenek, korholva is jót
akarnak... Nehéz lenne felsorolni
mindazt, amit egy szülő szeretettől in
díttatva megtesz gyermekéért.
Nagyböjt van. Erről hallasz mostaná
ban a hittanórákon, a templomban. A
Husvétot megelőző negyven napban arra
emlékezünk, hogy Jézuis is tanújelét ad
ta irántunk való szeretettének. Méghozzá
nemis akárhogyan. „Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, mint aki életét
adja barátaiért” — mondta ő, és esze
rint is cselekedett. Szeretete nem csak
arra indította, hogy szomorúakat vi
gasztaljon, betegeket gyógyítson, éhező
ket jóllakasson, hanem, hogy megta-

pasztalja értünk a szenvedést, sőt a ha
lált is. Választott munkatársa elárulta,
barátai cserben hagyták, a nép, mellyel
Aligha tévedünk hát, ha Lázár feltá
jót tett, halálát követelte, kigúnyolták,
masztását
olyan enigmatikus, rejtélyes
leköpdösték, megostorozták, ártatlanul
történetnek
tekintjük, amely értelmezhe
halálra ítélték, keresztre feszítették.
tetlen
a
közeli
folytatás, a húsvéti halál
A szeretet fokmérője a másokért vál
és
feltámadás
misztériuma
nélkül. Ennek
lalt áldozat. Erre tanított minket sza
az
összefüggésnek
a
megsejtéséhez
ér
vaival, példájával. Az évről-évre vissza
demes
felidéznünk
a
feltámasztás
körül

térő nagyböjt most is erre figyelmeztet
ményeit.
Lázár
és
két
nővére,
Mária
és
minket..
Ahogy mi nem tudunk meglenni szü Márta Jézus baráti környezetébe tartoz
léink, embertársaink és Isten szeretete tak, Jeruzsálembe tartván Jézus többször
nélkül, úgy másoknak is szükségük van is betért vendégszerető betániai házuk
a mi szeretettinkre. Ez pedig nem jöhet ba. Ahol, mint János evangéliuma oly
létre másképp, csak ha legyőzzük kényel szép egyszerűséggel mondja, „Mária ken
mességünket, félretesszük önzésünket és te meg az Urat illatos olajjal és törölte
úgy bizonyítjuk szüléinknek, embertár meg lábát a hajával". Betánia tizenöt stá
sainknak és Istennek, hogy felénk isugár- diumra, azaz mintegy három kilométerre
zott szerctetük bennünk jó termőföldbe feküdt Jeruzsálemtől, és Lázár családja
kerül.
János atya feltehetően nem tartozott a szegények

FIATALOKNAK
Nagyböjt 5. vasárnapján olvassuk
Szent Pálnak a rómaiaknak írt levelé
ből a következő sorokat:
„Ezért aki test szerint él, nem nyer
heti el Isten tetszését. De ti nem test,
hanem lélek szerint éltek, ha valóban
Isten Lelke lakik bennetek.” (Róm
8,8-11)
„Test szerint élni” — elkárhozni, meg
halni. „Elfojtani a test szerinti tetteket”
— élni . .. (Róm 8,13) Szent Pál szavait
nem szabad félre értenünk. Nem a „testel,lenesség” teológiáját, hitvallását fogal
mazza meg, hanem épp ellenkezőleg:
restünk fontosságára, „döntő” szerepére
hívja fel figyelmünket. Jézus is ilyen tes
tet 'hordozott, ilyet öltött magára meg
testesülésének szent pillanatában.
Jézus birtokolni akar bennünket: le
gyünk övéi befogadott Lelke által — s
akkor élni fogunk — egyként Vele.
Egy szép, képletes történet meséli:
Talán van száz esztendeje is annak,
hogy valaki egy kő-Kriszust erősített egy
fiatal nyárfa törzsére (ki tudja miért?).
A nyárfa nőtt esztendőről-esztendőre,
törzse vastagodott s kérge lassan körbe

és a szereplők pontos megnevezésével, a
részletek árnyalt és érzékletes leírásával
elevenedik meg. (A történetet János
evangéliumának 11., fejezete és a 12. fe
jezet eleje mondja el: az innen való idé
zeteket külön nem jelölöm.) Lázár holt
testének „már szaga van", s amikor még
is feléled, a halotti lepelből (a pólyából
és az arcát borító kendőből) kell kibon
tani, hogy járni tudjon. A klinikai halál
elméletének kényelmes magyarázata sem
miképp sem húzható rá erre a történet
re: annál is kevésbé, hiszen maga Jé
zus előzetesen megjósolja a feltámasz
tást és a csodatétel előtt imádkozik az
Úrhoz. Mégpedig olyan komoly szavakkal,
amelyek semmiképp sem illenek a kézrá
tétellel történő könnyű csodák és a lát
ványos gyógyítások sorába. „Atyám, há
lát adok neked, hogy meghallgattál. Én
ugyan tudom, hogy mindenkor meghall
gatsz, csak a körülálló népért mondom,
hogy higgyék: Te küldöttéi engem." Ez
a hang kissé már arra a fájdalmas kiál
tásra emlékeztet, amellyel Jézus a ke
resztfán ideiglenesen átéli a legsúlyosabb
lelki szenvedést, az Istentől való elhagyatottság érzését. „Én Istenem, én Istenem!
Miért hagytál el engem?" (Mt 27,46). Lá
zár feltámadásának drámaiságát csak fo
kozza, hogy a csoda előtt Jézus könnyek
re fakadva maga is sírni kezd, és a szí
vének kedves emberektől szemrehányást
kell elszenvednie azért, amiért ö, a bete
gek gyógyítója nem mentette meg idejé
ben barátja („Lázár, a mi barátunk") éle
tét.

nőtte, „magába zárta” a feszületet...
Megdöbbentő kép! S e rövid történet
üzenete: életemmel, valómmal, naprólnapra, egyre jobban „körbenövöm”,
magamba fogadom-zárom Krisztust, ahogy Szent Pál egy másik helyen írja:
„Immár nem én élek, hanem Krisztus
él bennem...”
Talán nem is olyan megvetendő gon
dolat, ilyenkor Húsvét táján, amikor
halljuk a figyelmeztetést: Legalább egy
szer egy esztedőben gyónjál, áldozzál,
ilyenkor Húsvét táján...
Ö, az élő, életre kelti bennem mind
azt ami volt, Lelke ihlet, útat mutat.
Krisztus bennem: nem más, mint az iga
zi szabadság, Isten gyermekeinek szabad
sága. Nem tör hatalomra, elismerésre.
Krisztus bennem: világnézet, titokzatos
erő, olyan ami képessé tette vértanuk
százait-ezreit az önkéntes, szabad halál
ra. Krisztus bennem: a megalázott,
megvetett, keresztre feszített, feltámadt
Krisztus. Befogadott Lelke által, életünk,
szabadságunk, feltámadásunk egyetlen,
igazi záloga.
Pál atya

közé. (Fivére feltámasztásának örömére
Mária immár 300 dénárért vásárolt annyi
nárdusolajat, hogy „a ház betelt az olaj
illatával".) Minden okunk megvan azt hin
ni, hogy Lázár és testvérei Betániában és
Jeruzsálemben egyaránt ismert, érdeklő
dő és intelligens fiatal emberek voltak,
akiknek történetesokkal közelebbről érin
tette a közeli nagyváros lakóit, mint a
távoli vidékeken lejátszódó gyógyítások
ról szóló kósza beszámolók.

Lázár feltámasztásának híre azonnal
szétfutott Jeruzsálemben, s az utolsó
cseppet jelentette a főpapok Jézus elleni
dühének poharában. „Attól a naptól fog
va határozott szándékuk volt, hogy meg
ölik öt." Barátja feltámasztása után Jézus
— mai szóval élve — illegalitásba vonult
Efraimba, miközben a főpapok és fari
zeusok — ugyancsak korunkhoz illő kife
jezés szerint — körözést adtak ki ellene.
Efraimból aztán Jézus ismét visszatért
Lázárhoz és két nővéréhez, s az ö házuk
ban már saját temetése napjáról kezdett
beszélni: ami annál érthetőbb, hiszen
tudnia kellett róla, hogy a főtanács el
akarja fogatni. Betániából e hír ismere
tében vonult be a közeli Jeruzsálembe,
földi élete utolsó színhelyére. A halandó
ifjú feltámasztása és a halhatatlan Isten
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fiú halála így az üdvtörténet szigorú idő
rendjében és evilági okszerűségében min
denképp összekapcsolódik egymással.
A történet szereplői közül kétségkívül
Jézus viselkedése a legtitokzatosabb. Má
ria és Márta gesztusai minden tekintet
ben megfelelnek a mélyen hívő ember
természetes
reakcióinak.
Mindketten
szemrehányást tesznek Jézusnak, mond
ván, „ha itt lettél volna, nem halt volna
meg a testvérem". De továbbra is hisz
nek abban, hogy Lázár — mint minden
arra érdemes lélek — majd feltámad az
utolsó napon. Nyilván fájdalmasan csa
lódtak Jézus személyes barátságában,
mert a másokkal szemben az ő testvé
rüket nem gyógyította meg: de ettől sem
rendült meg Isten Fiába vetett hitük. Ért
hető a Jézussal rokonszenvezők hangos
öröme és a főpapok gyilkos indulata is,
hiszen a halott látványos feltámasztása
radikálisan többet jelentett a kézrátétel
lel történő gyógyításnál és az ószövetsé
gi tanítás zsinagógái magyarázatánál. Aki
közvetlenül beavatkozik az élet és a halál
végső titkába, aki a halálból visszahívja
a halandót, az egzisztenciálisan szakít r.z
emberi törvényekkel: és nyilvánvalóan fö
lötte áll minden főpap és főtanács hatal
mának. E két szféra együttesen nem fér
meg egymással, hiszen ha az élet és a
halál titkának ura Betániában Lázárnál
vacsorázik, akkor Jeruzsálemben sincs
értelme pap, templom és vallás létezésé
nek. Lázár feltámasztásának híre így min
den hatalmi ürügynél pontosabban indo
kolja azt, hogy a főpapok számára miért
vált sürgető kényszerré Jézus azonnali
elpusztítása már a húsvéti ünnepek ide
jére.

Másfelől viszont az én — meglehet,
gyarló — értelmezésem szerint Jézusnak
is tisztában kellett lennie azzal, hogy Lá
zár feltámasztása után már nem folytat
hatja a többé-kevésbé békés gyógyítást
és igehirdetést. Nemcsak azért, mert a
feltámasztással látványosan fölébe he
lyezte magát a zsidó nép vallási hierar
chiájának: hanem nyilvánvalóan azért is,
mert Lázár feltámasztását követően ne
hezen mondhatott volna nemet más ha
lottak felélesztésére. Amikor egyrészt a
baráti szeretet parancsára, másrészt a hit
terjesztésének szándékával is, de radiká
lisan feszegetni kezdte az emberi ter
mészet kereteit, akkor olyan úton indult
el, amelyen hosszú távon beleütközhetett
volna a földi élet Isten alkotta korlátaiba.
Hiszen a halottak feltámasztása — mint
Márta a tőle tanult lecke alapján helye
sen megjegyezte — az utolsó napon tör(Folytatás a 6. oldalon.)

TAVASZI TÓCSÁK
Szeretem, ha kikelet nyíltan
Vizektől csillan meg a rétség;
Szeretem a tavaszi tócsák
Csodálatos mély tükrözését.

Szeretem az útszéli árkot,
Ha megtelik vízzel szinültig
S tükrében a fakadó fűzfák
Zilált rajzának árnya fürdik.
Fejét ezernyi zsenge fűszál
Kíváncsian kidugja körben:
A vízre hajló ásszá nád is
Megéled a varázs-tükörben.

Sötétebb lenn egy árnyalattal,
S mélyebb a mennybolt tiszta kékje . ..
Hát amikor felhők tolongnak
Fent és alant a nyájas égre.

Fenn a magasban tán csak áldott
Esőt ígérő felleg úszik;
De lenn, a vízben füstokádó
Sárkány gomolygó teste kúszik.

S míg fenn az ég tavaszi kékjén
A barna szárnyú felleg átszáll,
Remegni kezd a víztükörben
A fű, a fűz s a gyenge nádszál.

Vargha Gyula (1853-1929)
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PUSKELY MÁRIA:

Magyar nagyasszonyok
A 2000. év küszöbén keresztény és
magyar azonosságtudatunk erősítése na
pi feladatunkká vált. Tudnunk, világosan
látnunk kell, mit jelent ma Európában
embernek, kereszténynek és magyarnak
maradni. Személyiségünk alapszövetében
vérpiros szálként húzódik végig magyar
voltunk valósága, és — tegyük hozzá —
bizonyos mértékig titka, misztériuma.

Csak magyarul tudunk keresztények, tel
jes értékű emberek lenni.

A Krisztus-követés útján jártak már
előttünk sikerült magyar keresztény nők
és férfiak. Számuk minden bizonnyal mil
liós nagyságrendű. „Magyar szentekként1'
szoktuk őket emlegetni. Érdemes felüt
nünk olyan elsárgult írásokat, leveleket,
amelyek az elmúlt századok egy-egy, többé-kevésbé ismert kiváló keresztény ma
gyar nö alakját elevenítik meg előttünk.
Magyar nagyasszonyokra gondolunk, akiknek életéről a XV. század végétől sze
mélyes jellegű írások maradtak fenn.

Kanizsai Dorottya
Az 1400-as évek utolsó évtizedeiben
született Kanizsai Dorottyára, az ország
első asszonyára jószerént csak egy tra
gikus eseménnyel, a mohácsi csatával
kapcsolatban gondol az emlékezet. Mind
máig csodálatraméltó tette mögött azon
ban áldozatos szereteiben ős szolgálat
ban töltött hiteles keresztény élet húzó
dik. Ennek feltárása nem könnyű. Az ő
korában ugyanis még nem jött szokásba
az írott levelezés, a hírt „familiáris atya
fi" által, szóbeli üzenetként közvetítet
ték. Tőle is alig maradt más, mint né
hány töredék és kis füzetet kitevő vég■■aaiaaBniaHasmiuícsasrcaautiutuzmiejuiswcsdo

Madridi levél
Spanyol földön kerek számban 14.500
kontemplatív apáca él, az egész világon
létezők húsz százaléka. Nem tanítanak,
nem ápolnak betegeket, nem gondoznak
öregeket, magukat teljesen az imádság
nak, elmélkedésnek és önmegtagadásnak
szentelik. Ez azonban korántsem jelenti,
hogy ne dolgoznának. Nemcsak a ház
körüli teendőket végzik, hanem létfenn
tartásukat házi- és kézműipari vagy
iparművészeti munkával biztosítják.
Ilyen hagyományom foglalkozás a cuk
rászat és a hímzés, amihez az utóbbi év
tizedekben a könyvkötés járult.
Madridban most jelent meg „Kolos
torok jó munkája” címmel könyv, amely
erről tájékoztat. Benne 170 kolostor sze
repel, köztük csak 10 férfikolostor: ben
cések, ciszterciek, domonkosok, ference
sek, karmeliták, trinitáriusok, ágostonés jeromosrendiek. Megtudjuk, hogy az
említett iparágakon kívül az apácák
varrnak, porcelánra festenek, babát, li
kőrt, lekvárt és ostyát készítenek, nyom
tatnak és műtárgyakat restaurálnak. S
mivel haladni kell a korral, újabban be
vonult a kolostorokba az informatika
is: például nagyáruházak adatait tárol
ják és dolgozzák fel. S már nem csodál
koznak, mint kezdetben, hogy az em
berek mi mindenre és milyen sokat köl
tenek. A férfikolostorok viszont állat
tenyésztéssel, méhészettel, likőrgyártás
sal, sajtkészítéssel s ugyancsak könyvkö
téssel és cukrászattal is foglalkoznak.
Éppen egy trappista férfikolostor ese
te jelzi az ilyen tevékenység határát. A
„Trapa”-bonbon készítésével tettek hír
névre szert s akkora lett a kereslet, hogy
a végén választamok kellett a gyártás
és a szerzetesélet között. Trapa bonbon
ma is kapható, de már nem a barátok
készítik; eladták a recepteket a keres
kedelmi elnevezéssel együtt.
Említést érdemel azonban a művésze
ti tevékenység is. A silosi bencés bará
tok gregorián lemezeikkel értek el si
kert. Példájukat a oviedói bencés apácák
is követték. Végül akad néhány kolos
tori festőművésznő is. Egyikük kétéven
te állít ki Madridban s eddig mindig,
minden képét megvásárolták.
Rónai Zoltán (Madrid)

rendelete. Kortársai feljegyzései, utalá
sai egészítik ki ezt a szegényes írott
anyagot. E mozaikszernek nyomán még
is kirajzolódik előttünk e csodálatos ma
gyar nagyasszony alakja.
Az Anjouk és főképp Zsigmond alatt
vitézkedő és országos méltóságra emel
kedett Osli nembéli Kanizsai család had
vezérek, bánok mellett kiváló főpásztoro
kat is adott a magyar egyháznak. Kani
zsai István Zágráb püspöke, 1356-tól kor
mányozta a Szent László alapította egy
házmegyét. Kanizsai János pedig — há
rom évig egri püspök — 1387-től 1418-ig
esztergomi érsekként irányította a ma
gyar egyház életét. János érsek és fivé
re, István, részt vett a szerencsétlen nikápolyi csatában, ők védték meg a me
nekülő Zsigmond királyt. Az érsek a ki
rály távollétében mint Magyarország első
főpapja, a kormányzás feladatát is ellát
ta. 1418-ban hunyt el. Néhány évtized
múlva ebből a családból született Kani
zsai Dorottya. Élete időbeli koordinátáit
csak hozzávetőlegesen lehet meghatá
rozni. Tudjuk, hogy 1532-ben már nem
élt, 1526-ban már kétszeres özvegy, a ko
rabeli források hosszú életűnek mond
ják, így feltételezhetjük, hogy id. Kani
zsai László leánya 1480 és 1490 között
látta meg a napvilágot. Anyja nevét sem
ismerjük. Mindhárom fivérét, ifj. Lászlót,
Istvánt és fiatalon elhunyt Jánost túlélte,
vagyonuk nagy részét örökölte, s nevel
te László két árváját.
Hol nevelkedett, kik tanították, erre
nézve sincsenek adataink. Csak eredmé
nyét ismerjük: a több nyelvet beszélő,
művelt, országos gondokban is eligazo
dó, árvákat, szegényeket istápoló, birto
kait bölcsen kormányzó istenfélő, imádságos nagyasszonyt. Királyi oklevelek az
osrzág első és legkiválóbb asszonya
ként emlegetik.

Dorottya először Geréb Péter nádor
hitvese lett, s vele nagyon boldog éveket
élt. Gyermekük nem született, özvegy
ségre jutva néhány év múlva kezét a
büszke és hatalmas Perényi Imre nádor
nak adta. Ez a második házasság nem
volt boldog. A férfi határtalan büszkesé
ge, nagyravágyása semmiképp nem egye
zett Dorottya asszony egyszerűségével,
imádságos lényének alázatával. Perényi
előző házasságából származó két fia is
sok keserű órát szerzett neki, esküje ér
telmében azonban mindvégig kitartott
mellettük. A király prágai tartózkodása
éveiben 1509-től 1512-ig Perényi nádor
ispán kormányozta az országot. Mint a
nádor hitvese Kanizsai Dorottya valóban
az ország első asszonya lett. A király
1513-ban az akkor már súlyos beteg Perényit Horvát-Szlavon és Dalmátország
bánjává is kinevezte. Mint nádornak és
bánnak sokat kellett utaznia. Útjára gyak
ran elkísérte Dorottya asszony is. Amer
re megfordult, a szegények, árvák segí
tését tudta fő feladatának. Közben türe
lemmel ápolta nehéz természetű férjét,
annak Budán bekövetkezett elhunytéig.
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Kanizsai Dorottya 1519 március 7-én már
özvegynek írta magát.

A Geréb és Kanizsai címerek egyesí
tésére irányuló kérését teljesítve II. Lajos
valóságos dicshimnuszt zengett róla, ami
pedig ritka királyi oklevelekben, főképp
nőkre vonatkozóan. „Megindítva attól a
nagy szerénységtől és áhítattól, állhata
tosságtól és őszinteségtől, hűségtől, val
lásosságtól s a legszebb erények nagy
számától, s mik őt a női nem ékességét
illetően a letűnt idők nagy alakjaival is
összehasonlíthatóvá teszik, s mivel e kí
vánsága is a szeretet forrásából fakad
s a leghálásabb szív melegéből sugár
zik, megadjuk neki a kért címerbővítést?
Milyen érdemekre, erényekre utal ez a
királyi okirat? Ekkor már országos hírre
tett szert Kanizsai Dorottya „nevelő inté
zete". A nemzet ifjúságának színe-java
az ö keze alatt nevelődött. Műveltsége,
széles látóköre és élettapasztalata révén
az ország első asszonya a jövő nemze
dék kiváló nevelője, anyja is volt. A nála
szolgáló szegényebb leányokat kiházasí
totta, anyagi-lelki vonatkozásban gondos
kodott boldog családi életük megalapo
zásáról. A nemesifjakat szolgálatukért
bőséges jutalomban részesítette, további
vitézi pályafutásukat figyelemmel kísérte.
Kevés asszony élt korában, aki ország
szerte annyi könnyet törölt volna le, anynyi ember szenvedését enyhítette volna,
mint ö. 1525-ben ezt írta: „Tudjuk, hogy
Isten a szegényeknek és az ügyefogyottaknak könyörgését meg szokta hallgat
ni. Rendeljük ezért, hogy akárhol tudnak
szegény, ruhátlan gyermekeket, árvákat,
ruházzák fel őket". Ekkortájt készített
végrendeletében mond el magáról leg
többet. A hála szava csendül ki követ
kező mondatából: „Isten és a Szent Szűz
különös jóságát számtalanszor éreztem.
Az ö kegyelmüknek köszönhetem, hogy
árva állapotomból két ízben nádorispán
ná méltóságra emelkedtem". Kanizsai
Dorottya tudta tehát, hogy Isten emelte
öt az ország első asszonyává, s hogy
ezt felelős szolgálatnak fogta fel, azt né
hány kiragadott mondata is bizonyítja.
Kérte, testét egyszerű fakoporsóba téve,
a Szent Szűz általa épített bajcsi temp
lomában helyezzék el. „Akárhol (tehát
hatalmas birtokain, illetőleg országszer
te) akadnak ruhátlan és szegény nemes
gyerekek és árvák, ruházzák fel őket. A
temetés után harmincadik napon 30 mi
sét mondjanak, 5 nemes- és jobbágyfiút
ruházzanak fel. Mivel temetésünkön sok
jóakarónk, tisztelőnk és szolgánk lesz,
ezeknek és a szegényeknek élelmezésé
ről gondoskodjanak. — A pálos remeték
nek mindig nagy tisztelőjük voltunk és
sok jót tettünk velük". S ez után felso
rolja, mi mindent hagy rájuk, csak miséz
zenek érte és minden hatodik napon érte
zsoltárt énekeljenek. — Végrendelete el
készítése után még több évig élt. Meg
érte a mohácsi tragédiát. Az elesett ez
reket siratta az egész ország, de a ve
szedelmes csatatérre senki sem merész
kedett. Kanizsai Dorottya, erkölcsileg
még mindig az ország első asszonya,
papjaival beszenteltette a hősöket, s az
tán nagy pénzen felfogadott 400 embe
rével eltemettette őket. Ez a magyar ke
resztény nagyasszony vállalta egyedül,
hogy a nemzet vértanúinak megadja a
végső tisztességet.
A mohácsi vész után beállt zavaros
időkben Sárvárott vonta meg magát
László bátyja, Ferenc és Orsika nevű ár
vái mellett. 1528-ban Batthyány Ferenc
hívására egy ideig a németújvári várban
vendégeskedett, főképp azért, hogy el
rendezze a két utolsó Kanizsai jövőjét.
Ferenc nemsokára meghalt, Orsika vi
szont, nagynénje nyomába lépve, Nádasdy Tamás boldog hitveseként, a XVI.

Párizsi levél
Míg, mi magyarok hálát adunk, hogy
megélhetjük honfoglalásunk millecentenáriumát, addig Franciaország születé
sének 1500. évfordulójára emlékezik.
Klodvig (Clovis) frank királyt 496-ban
keresztelte meg Szent Remigius (Remi)
püspök a Reims-i székesegyházban. A
hódító germán frankok megkeresztelkedésével megbékélés és történelmi kiegye
zés jött létre a katolikus latin gallokkal.
így lett Franciaország az Egyház leg
idősebb leánya, mindenkori királya pe
dig az Egyház legidősebb fia.
A frankok katolizálását a történészek
a pogány alemánok feletti győzelemben,
Klodvig fogadalmában látják: „Jézus
Krisztus, ha megadod a győzelmet, hi
szek benned”. De legalább annyira em
lítésre méltó Szent Remigius püspök
apostoli munkája és Szent Klotild (Clotilde) királynő szerepe, aki imádságos
türelemmel és női bölcsességgel csem
pészte férje-ura szívébe Krisztus szerété
től. Megözvegyülve a frank királyné éle
te utolsó éveit Toursban Szent Márton
sírja közelében töltötte. Holttestét Pá
rizsba hozták és férje mellé helyezték a
Szent Apostolok templomában, amely
ben előttük már Szent Genovéva (Geneviévé) szüzet, Párizs megmentőjét temet
ték. Szent Genovéva is, aki a várost véd
te a még pogány frankok ellen, halála
előtt megélhette Klodvig megtérését.
II. János Pál pápa szeptemberi láto
gatása Aurayba, Toursba és Reimsbe, a
francia királyok koronázó városába az
ország 1500 éves megkeresztelkedésének
jegyében fog állni, aki már 1980-ban
első látogatásakor számonkérően tette
fel a kérdés: „Franciaország, Egyház
legidősebb leánya, hűséges vagy-e keresztségi ígéreteidhez?”
*
Felmérések szerint Európában a fran
ciák gyakorolják legkevésbé vallásukat.
Valóban, a paphiány katasztrofális mé
reteket ölt, az Egyház anyagi nehézsé
gekkel küzd, templomok zárnak be, egy
re kevesebb gyerek jár hitoktatásra. En
nek a tragikus évtizedek Óta tartó or
szágos 'állapotnak az ellenkezőjét ta
pasztaljuk Párizsban. Itt új templomok
épülnek, a papi hivatások száma folya
matosan növekszik, az Egyház anyagi
helyzete stabil és nincs plébánia legalább
egy-két káplán nélkül. Nekünk párizsi
aknak, tehát Európa, illetve Franciaor
szág újraevangeliziálása közvetlen szom
szédságunkban, Párizs külvárosaiban
kezdődik, amelyek 1966 óta három új
egyházmegyét alkotnak.
E külvárosok többsége, amely Párizst
körülzárja és minden oldalról, mint va
lami pogány és muzulmán ostromgyűrti fojtogatja, az utolsó évtizedekben
duzzadt fel, proletárosodott el és vált
külsejében észak-afrikai betonvárossá,
melynek lakói gyökértelenek, tömegük
puskaporos hordó. E félelmetes perem
városok evangelizálását szorgalmazza
L u s ti ger Párizs bíboros érseke, aki
örömmel engedi és küldi missziós lelkü
letű papjait a szomszédos megüresedett
plébániákra.
Párizs, 1996 február.
Molnár Ottó
század leghíresebb magyar nagyasszo
nya lett.
Kanizsai Dorottya utolsó éveiben az ál
tala épített templomokat látogatta és sze
relte fel pompás hímzéseivel. Különösen
szerette a Komárom megyei füzitői egy
házat, amelyet Mária, Magyarország
Nagyasszonya tiszteletére emeltetett. —
1532-ben már nem találjuk az élők so
rában. Keze munkája, várai, templomai,
kertjei elpusztulhattak, de róla megfeled
keznünk soha nem szabad.
■
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Lázár feltámasztása
(Folytatás a 4. oldalról.)

ténik meg. Jézusnak az Olajfák hegyén
elsóhajtoti szavaiból: „Atyám, ha lehetsé
ges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne
az én akaratom teljesedjék, hanem a
tiéd" (Lk 22,42-43) is sejthetjük, hogy
bár az isteni „programot" teljesítette,
egyes tetteiben és döntéseiben mégis
egészen természetes módon önállóan
cselekedett.

Ezzel az értelmezéssel a történet több
enigmatikus elemét új megvilágításban
láthatjuk. Jézus — mint János is írja Lázár betegségének hírére indult a Jor
dánon túlról vissza Júdeába, ami önma
gában is jelzi, hogy az ifjút és két nővé
rét közeli barátjaként szerette. Nyilvánva
lóan beteges gondolat lenne azt feltéte
lezni, miszerint maga kívánta Lázár ha
lálát, hogy aztán látványosan fetámaszthassa őt: de a halál híre azonnal felve
tette benne a feltámasztás lehetőségét.
Indulása előtt így beszélt: „Lázár meg
halt, de én örülök miattatok, hogy nem
voltam ott, hogy higgyetek". E látszólag
körmönfont mondatban immanensen már
benne rejlik a csodatétel lehetősége. Lá
zár nővéreivel és a síró zsidókkal talál
kozva Jézus is sírni kezdett, s a fenti gon
dolatok értelmében talán nemcsak Lá
zárt, hanem magát is siratta. Hiszen meg
értette, hogy Lázár feltámasztásával vég
képp magára haragítja a közeli Jeruzsá
lem hatalmasságait — és nyilvánvalóan
megérezte, hogy a közelgő húsvéti ünne
pek végzetes fordulatot hoznak földi éle
tében. Mária és Márta könnyeiben az ér
te hullatott könnyeket is látta, s talán azt
is sejtette, hogy a vallási fanatizmus az
általa feltámasztott Lázár életére is va
lós veszélyt jelentett. Megértette, hogy
nincs visszaút; megértette, hogy végétért
a tanítás és a gyógyítás ideje; megértet
te: milyen végzetes kalandra hívta azo
kat, akik követték a hitben és a barát
ságban. Megértette és „könnyekre fa
kadt".

Lázár

feltámasztásának

üdvtörténeti

KIÁLLÍTJÁK A TORINÓI LEPLET

Torino érseke, Giovanni Saldarini bí
boros hírül adta, hogy a jubileumi 2000.
év előkészítéseként kiállítják a torinói
(turini) leplet, amelybe a hagyomány
szerint Krisztus holttestét helyezték. A
leplet a torinói dóm felszentelésének 5.
centenáriuma alkalmából
1998-ban,
majd a jubileumi évben, 2000-ben lehet
megtekinteni. Azt is közölte az érsek,
hogy különböző híresztelésekkel ellen
tétben újabb vizsgálatokat nem végez
nek a leplen. VR
AMERIKÁBAN JÁRTAM...
Januári Dél-Floridai szabadságom idején el
jutottam a festőién szép Venice-ben megépült
és 1995-ben átadott Magyar Házba. Nagy ál
dozatos munkával építette meg ezt a talán
legújabb magyar zarándok helyet az itt élő
Sarasota-i, Port Charlotte-i és Észak-Amerikából, valamint Kanadából telelni ide járó
magyar közösség.
Ide belépve szinte elfelejti az ember, hogy
nem az ősi honban, hanem egy másik konti
nensen tartózkodik. Itt minden magyar vallás
különbség nélkül kezet fog és közösen énekli
a Himnuszt, a Boldog Asszony Anyánk,
vagy a Te benned bíztunk gyönyörű dalla
mait. Nagyon büszkék lehettek magyar test
véreim erre a szép házra, példás cselekedet
volt. Örömmel hallottam, hogy adósság sincs
már és az új terv, a ház mellé mielőbb temp
lomot is építeni. Jelenleg a katolikus miséket
és protestáns istentiszteleteket is a házban
tartják.
Köszönöm, hogy elmehettem közétek, háza
tokba drága magyar testvéreim, amely ház úgy
érzem, minden magyar kegyhelye.

Varga Kálmán, München

tervezellensége" mellett szólnak Atyjá
hoz szóló imájának már idézett szavai
is. Talán nem magyarázzuk rosszul a dol
gokat, ha az „én ugyan tudom, hogy min
denkor meghallgatsz" hangsúlyában ott
érzünk egy leheletnyi bizonytalanságot, s
a bizonytalanságot elhessegetni kívánó
szándékolt önmegnyugtatást is. A bizony
talanság nemcsak a földi halál közelsé
gével s az Olajfák hegyén is érzékelhető
halálfélelemmel függ össze. Amikor Jé
zus Lázár feltámasztását kéri Istentől,
akkor nem egyszerűen azt kéri, hogy egy
újabb csodával tegye még hitelesebbé az
igehirdetést. A csodák legtöbb kedvez
ményezettjének — Jairus leányának, a
naimi ifjúnak, a kafarnaumi százados
szolgájának, a leprásnak és a többieknek
— még a nevét sem tudjuk, hiszen Jézus
éc *anítványai véletlenül találkoztak ve
lük útjuk során. Névtelen eszközei voltak
a csodatételnek, amely egyértelműen a
tanítás hitelességét szolgálta: hiszen Jé
zus nem körorvos volt, hanem próféta és
megváltó. Lázár esetében azonban Jé
zus baráti, ha tetszik, magánemberi ér
zelmeinek engedett. Ezért hagyta ott a
Jordán vidékét, ezért ment közel a ke
lepceként fenyegető Jeruzsálemhez, ezért
kérte Atyját a rendkívüli csodatételre.
Vállalva azt is, hogy Lázár feltámasztá
sával a jeruzsálemi főpapok szemében
szakításig feszíti a húrt.
Romano Guardini, a kiváló katolikus
gondolkodó megkerülhetetlenül fontos el
mélete szerint Jézus sorsa nem volt előre
meghatározva. Bár a próféták jó érzékkel
jövendölték meg a zsidók általi kivégzését,
élhetett volna hosszabb ideig is, és sem
halálneme, sem a keresztrefeszítés pon
tos ideje nem volt maga vagy Isten által
előírva. Júdás, Kaifás és a többiek sza
bad akaratukból cselekedtek, Isten Fiát
a szabad és öntudatos emberi gonoszság
gyilkolta meg. Jézus nem akarta és ter
mészetesen még kevésbé siettette saját
halálát. Ugyanakkor nem rettent vissza
az isteni igazság kinyilatkoztatásától és
az emberi szeretet gyakorlásától sem,
amikor már joggal sejthette, hogy csele
kedete halálos veszélyt jelent számára.
Ilyen értelemben mártír is volt, nemcsak
áldozati bárány: hiszen nemcsak paszszív bűntelenségével, hanem aktív jósá
gával is kihívta maga ellen a bigottak
gyilkos indulatát. Lázár feltámasztásával
Jézus legtisztább emberi érzéseit fejez
te ki, vállalva ezzel a halálos veszedelem
reális kockázatát is.

János evangéliumából azt olvasom ki,
hogy Jézus nemcsak általában az em
beriség megváltásáért, hanem konkrétan
barátja, Lázár feltámasztásáért is életét
adta. A betániai sírnál, az ifjú feltámasz
tása közben értette meg végleg, hogy ez
zel az ö földi útja a végéhez közeledik.
Utolsó csodatételével érzelmileg koro
názta meg emberi életét, hiszen a leg
éteribb emberi érzésnek, a bizalomra és
szereletre épülő barátságnak rendelte alá
Istentől nyert hatalmát. Betániában for
dult tragikus finisbe földi élete, s Lázá
rék házából indult el a húsvéti ünnepekre
Jeruzsálembe is. Ahol immár egy másik
feltámadás — az ő Feltámadása — zár
ta le az üdvtörténet leglátványosabb sza
kaszát. Nekünk látszólag már csak a
történet olvasása és értelmezése maradt.
De csak látszólag. Mert lelkűnkben mé
lyen ott él ugyanannak a tiszla érzelem
nek a lehetősége, amely Márta, Mária,
Lázár és az emberré lett Istenfiú barát
ságát Betániában kivirágoztatta.

Antropológiailag alkalmasak vagyunk a
jóra, bár olykor ezt még nehezebb elhin
nünk, mint Lázár feltámasztását Betá
niában.

ü
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Nyergesújfalu díszpolgára: A plébános úr!
A tágas sekrestyében kilenc ministráns
forgolódik a káplán atya körül, fehér
zöld köntöst öltöttek. Egyikük a szent
leckét olvasgatja hangosan, a másik kér
dezi: kell-e már harangozni? A hangu
lat oldott, derűs. Szabó Zoltán káplán
atya angyali kedéllyel irányítgatja a
gyerekeket. Aztán nagy szelesen bevo
nulnak a templomba. A Szent Mihály
nak szentelt ástenháza 1771 óta hirdeti
Isten dicsőségét. Barokk stílusú, maszszív épület. A benti vaskos oszlopok
robusztus ívek középkori várkápolna
képzetét keltik. Pedig sárga szalagok
hirdetik a templom körül, hogy nem
mindenben biztonságos az épület. A tor
nya már 1815-ben megdőlt egy kicsit,
azóta csak jobban elhajlott. A nyergesi
ferde toronynak nevezik az itt élők. A
műemlékiek két éve vizsgálják, 31 mil
lió forint kellene a helyreállításához, a
műemlékiek adtak idáig 400 ezer forin
tot. Csak külföldi segítséggel lehet hely
rehozni.
A diákmise a 340 ihittanos lelki épü
lését szolgálja. Itt ülnek a templomhajó
elülső részén, mellettük tablók: a nyári
élményekről beszámoló rajzverseny leg
jobb alkotásai kerültek ide. Az elülső
mellékoltárnál 10 tagú ifjúsági énekkar
kapcsolódik be a szentmisébe, fuvola és
gitár kíséri éneküket. Fent az orgoná
nál pedig a gyerekkar üveghangjai hal
latszanak. Az áldozásra már kijön a
plébános is. 82 éves. Dr. Tóth-Turczcr
Nándor plébános büntetésből került ide
39 éve. Előtte Visegrádon szolgált, s az
otthoniak nem mentek el kellő létszám
ban a párt gyűlésekre, mert ha megszó
lalt a harang, inkább a litániára indul
tak. Halálos bűnnek számított ez akko
riban. Nándor atya meg sem állt Nyer
gesújfaluig. De nem is kívánkozott más
hova. Megbecsülést szerzett a majd négy
évtized alatt. A város díszpolgárává vá
lasztották.
— Mi volt a legnagyobb élménye a
40 év alatt, plébános úr?
— A történelmi fordulat! Amióta itt
vagyok, megkétszereződött a lakosság.
Eredctilcgl nemet falu volt ez. Aztán
felépültek a gyárak, úgy hirdették, aki
ide jön dolgozni, másfél év alatt lakás
hoz jut. Jöttek az emberek. Aztán in
nen jártak el a többi nagy városépítke
zéshez: Dunapentelére, Kazincbarciká
ra, Tiszaszederkényre. A város most 8
és félezer lakosú, ebből 700 hívő alkot
ja az egyházközség magját. Három is
kolában van hitoktatás. A káplán úron
kívül van még két hitoktatónk. Padányi Balázs, az iskola igazgatója minden
ben támogat bennünket. Van olyan osz
tály, ahol 90—95 százalékos a hittanosok aránya. Sok esetben az órarendbe
vannak beiktatva a hittanórák. A vá
rosi képviselőtestületnek négy olyan tag
ja van, aki a mi egy'háztanácsunknak is
tagja. Miskolczi József polgármestertől
is minden támogatást megkapunk. Min
den évben megveszik a gyerekeknek a
hittankönyveket. A Hajnal János kán
tor vezette templomi énekkar is rendsze
res támogatást kap az önkormányzattól.
Nagel János templomatya és a 24 tagú
egyháztanács elnöke, Khéner Gyula el
mesélik, hogy létrehozta az egyházközség
a Szamaritánus Alapítványt. Ennek ke
retében bentlakásos öregotthont alakíta
nak ki 30 fő részére. Egyszobás, fürdő
szobás kis lakrészeket, hogy a magukra
maradt öregek gondozását megoldhas
sák a városban. Valószínűleg a hajdan
itt működött apácák, az Isteni Szeretet
Leányai vállalják az intézmény vezeté— Milyen az egyházközségi élet?
— Rendszeresen megrendezzük az

egyházközségi napot — mondja Khéner
Gyula elnök — ideje pünkösdhétfő. Ek
kor a plébánia udvarán műsor várja a
híveket, játékos foglalkozás a gyereke
ket. A szentmisén neves vendég prédi
kál. Legutóbb Sajgó Szabolcs jezsuita
atya. A begyűlt pénzből terülj asztalká
mat csinálunk. Az idén négy busszal
mentünk a csatkai kegyhelyrc. Tábort
rendeztünk a ministránsoknak, az ének
karosoknak és a cserkészeknek. Foglal
kozásokon vesznek részt a hívek, pél
dául asztalterítést tanulnak, karácsony
fa díszeket vagy kukoricacsuhé bábokat
készítenek.
Míg a parókián beszélgetünk, Szabó
Zoltán káplán atya fogja a bőröndjét
és a gitárját. A város egyik iskolájában
az Eternit lakótelepen misézik. Mise
közben gitárral kíséri a hívek énekét.
— Nemcsak a gyerekekkel foglalko
zom — mondja búcsúzóul —, 30 elsőpéntekes nénim van, őket rendszeresen
látogatom az otthonukban.
Átányi László (BudapcC)

KÖNYVESPOLC
MOREL GYULA: A JÖVŐ BIZTOSABB,
MINT A MÚLT - ŐSZINTE KÍSÉRLET
A LÉNYEG KERESÉSÉRE. Egyházfórum
Kiadó, 1995.
A Becsben élő jezsuita-szociológus könyvé
nek már a címe is elgondolkodtató, hiszen
nem a megszokott sémát követi. Munkájá
nak alapvető gondolata, hogy az egyház
súlyos kommunikációs válságban van. Amíg
régen természetes volt, hogy mindent a ke
resztény tanítás mércéje szerint kell meg
ítélni, ma ez nincs így. Az ún. ipari társa
dalmak súlyos szellemi-erkölcsi válságba
kerültek s nem látni kivezető utat. Minden
viszonylagossá és relatívvá vált, pedig szük
ség lenne ma is állandó értéknormákra.
Mint tényt szögezi le, hogy a keresztény
egyházak nyelve időszerűtlen, korszerűtlen
és az emberek többsége számára elfogad
hatatlan. Ennek következtében a lelkipász
torok képtelenek az embereket felkészíte
ni a keresztény gondolatok befogadására s
így gyakran előfordul, hogy a jézusi taní
tás nem jut el a hívek leikéig, tudatába.
Ezen sürgősen változtatni kellene. .. Fi
gyelmeztet arra is: a keresztény tanításnak
szerénységre és szavahihetőségre kell töre
kednie, hogy hatásosan tudjon szólni az
emberek nagy tömegeihez...
Morei Gyula tesz néhány meghökkentő
nek látszó kijelentést, így azt állítja: a Bib
lia, a keresztény világnézet alapja és for
rása sem alkalmas arra, hogy a világban
kereső ember számára segítséget jelentsen.
Hozzáteszi ehhez: a Bibliát közérthető ma
gyarázatokkal kellene ellátni, amelyek a lé
nyeges mondanivalókra világítanak rá .. .
A könyv alapgondolatának igazsága nem
kérdöjelezhető meg s az is vitathatatlan,
hogy a tanulmány a jobbítás szándékával
íródott. Külön hagsúlyozza a szerző, hogy
műve segítség kíván lenni az önálló gon
dolkodás kialakítására a lényeg keresésé
ben, „nem forrófejű lázongás", hanem fe
lelősségteljes cselekedet, amely kíméletlenül
rávilágít a hibás kommunikációs módsze
rekre, hiszen óriási érdekről, az ember szol
gálatáról van szó. Ezért jogosnak, sőt kö
telezőnek tartja a legkeményebb kritiká
kat is. Határozottan állítja: az egyház el
távolodott a társadalomtól amellyel szem
ben kötelező küldetése van, ezért bátorság
ra és az emberekkel való párbeszéd tekin
tetében gyökeres változtatásra van szük
ség, amitől nem kell félni.
(A Magyar Kurír alapján)

MÁRCIUS
Ö, ibolyaszemű, mosolygó kikelet,
mennyire vártam már a megjöveteled!
Vártam már a télen, kályhám előtt ülve,
belemélázva a parázsló tűzbe.

Csakhogy itt vagy, te szép, te kedves kikelet!
Terítsd ki, terítsd ki zöldbársony szőnyeged!
Ékesítsd ezüsttel a fűzfa-galyakat!
Árassz ránk napsugárt! Hozd meg a madarat!

Gárdonyi Géza (1863-1922)
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Halottaink: Imádkozzunk kedves lialottainkért és gyászoló hozzátartozóikért! Diószeghy
Sándor, 1995 augusztus 4-én, 84. évében, Lon
donban. Kovács Mihály, augusztus 16-án, 93
évesen, Readingben. Renatané, szül Kovács
Mária Ida, szeptember 12-én, Lutonban. Balco
Rezső (Rudolf), augusztus 27-én, élete 59. évé
ben, New Maldenben. Menich Elvira, augusz
tus 28-án, 95. évében, Londonban. Farkas (Forest) János, október 5-én, 63 évesen, Luton
ban. Imregi Béláné, szül. Frezlcr Aranka Ilo
na, október 12-én, 69 éves korában, Croydonban. Gáspár László, október 12-én, 70 évesen,
Londonban. Rapcsák Lajos, október 20-án, 83
éves korában, Londonban. Gunde László, no
vember 12-én, 70 évesen, Londonban. KutasiKovács Lajos, november 2-án, 75 éves korá
ban, Londonban. De Márffy-Mantuáno Tamásné, szül, gróf Teleki Margit, novemberben,
élete 84. évében, Londonban. Szorád Mária,
november 29-ér., 85 évesen, Londonban. Laxton Arturné, szül. Deröfi Rozália, november
26-án, 82 éves korában, Thornton Heat-ben.
v. Fekete Mihálync, szül. Fekete Anna, de
cember 25-én, 64 évesen, Stevenage-ban. Fo
lyik Gyula, december 27-én, 62 éves korában,
Birmingham-ben.
AUSZTRIA

Linz: Keres,-telesek: Simonffy Alexander
Gábor, S. Erzsébet és Gábor kisfiái a keresztség szentségében részesítette dr. Vencser atya,

november 1-én. Örömmel közöljük továbbá,
hogy a linzi St. Antal plébánia templomban
október 21-én, dr. Balogh Vince plébános meg
keresztelte Potlog Christiant, P. Gábor és Il
dikó kisfiát.

Németország
Aachen: Ezüst lakodalom: Dürenben tartot
ta ezüst esküvőjüket az Urbán házaspár. Az
újabb huszonöt évhez sok boldogságot kíván
Szigeti atya.

Halottaink: Rácz Béla testvérünk, aki példa
adó életével örök emléket hagyott ránk. -—
Sckwengers János, akit a krefeldi magyar gyü
lekezet gyászol. Nyugodjanak békében!
Münster: Keresztelés: Karácsonykor keresz
telő volt Miinsterbcn. a Senden-i Hagemann
család Linda nevű kislánya részesült e szent
ségben. Minden jót kívánunk neki és kedves
szüleinek!

Essen-Duisburg: Halálozás: Január 10-én, a
magyar és a német hívek nagy részvételével
és együttérzésével temettük Duisburgban
Eszes Károlyné, szül. Farkas Marikát. Halot
tunk hosszú és súlyos betegség után, a szent
ségekkel megerősítve adta vissza lelkét Te
remtőjének. Élt 41 évet. Gyászolják: férje, két
gyermeke, szülei, testvére, nagyszülei, rokonai,
ismerősei és munkatársai, valamint a Ruhrvidéki Magyar Lelkészség hívei. Nyugodjék bé
kében!

Két kedvesnővér halálára
t RADICS BLESILLA
Súlyos és nagy türelemmel viselt beteg
ség után 1996 január 12-én, 77 éves korá
ban elhunyt Radics Blesilla kedvesnővér.
Szenvedéseit hálás lélekkel az Ürnak ajánl
va hagyott itt bennünket.
Mint egyori „Margitos nővérek" Az Is
teni Megváltó leányai rendjének tagja a

ÜT A NYUGODT, DERŰS ÖREGSÉGHEZ

Segítséget kér egy magyarországi
katolikb otthon
Felgyorsult világunkban — a gyermekeken
kívül — az időseknek a helyzete van veszély
ben. Az életküzdelemben megfáradt emberek
sokszor egyedül maradnak és gondozásra szo
rulókká, kiszolgáltattottakká válnak. Egyre
több igény jelentkezik időseket ellátó, gondo
zó intézetek létrehozására.
Magyarországon a lakosság 3O°/o-a nyugdíj
korhatáron felüli, 20—25 %-a gondozásra szo
rul. Különösen nehéz a helyzete az évtizede
ken át vallásuk gyakorlásában akadályoztatott
idős embereknek. Ezek időskori ellátására
1981-ben megnyílt Budapesten a Farkasréten
120 fővel egy szeretetotthon, melyet XXIII.
János Szeretetotthonnak neveztünk el. Az in
tézetben intenzív vallási élet folyik — saját
kápolnával — napi szentmise lehetőséggel,
biblia-körökkel, engesztelő imagyakorlattal,
rózsafüzér-körrel. Emellett szellemi tevékeny
ségre is van lehetőség (könyvtár, klubok, ren
dezvények, kirándulások). Állandó háziorvosi
szolgálat és 24 órás nővérszolgálat van
A nagy érdeklődés következtében a Gondvi
selés segítségével 1986-ban, 1990-ben, illetve
1993-ban újabb kisebb házakat tudtunk a
meglévő nagy központi épülethez csatolni, ha
sonló feltételekkel üzemeltetve.
Egy részlegben betegotthont működtetünk
60 ágyon. Itt a tartósan megbetegedett gondo
zottjainkat ápoljuk életük végéig. Két kisebb
házunkban további lakrészekben való elhelye
zést tudunk biztosítani — mamár összesen
222 gondozott részére.
Azonban száz számra jelentkeznek ma is az
intézetünkbe felvételt kérők. Ezek kérését
nem tudjuk kielégíteni. A szükség most újabb
létesítmény felépítésére ösztönöz minket. Egy
kisebb házunk parkjában mód lenne egy épü
let létesítésére, amely 20—30 gondozottnak
nyújthatna elhelyezést. Egy-egy férőhely költ
sége kb. 30 000.— DM-ba kerülne. Erre a
magyar katolikus egyháznak és annak Kari
tász szervezetében működő intézetünknek
nincs kellő anyagi forrása. — Ezért fordulunk
a kedves külföldön élő magyar katolikusok
hoz, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák
terveink megvalósítását. Megértő segítségüket
előre is köszönjük!
Alapítványunk számlaszáma: XXIII. János
Szeretetotthon Emmausz Alapítványa. SWIFT:
AEBBHUHB 10560000-29115601-01010102.
Számlavezető bank: Általános Értékforgalmi
Bank Rt., H-1991 Budapest. Pf. 150

Magyar Karitász
XXIII. János Szeretetotthon
Dr Hankovszky Mária igazgató, főorvos
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Papok és plébániák elleni merényletek Magyarországon
Az eveleji kiskunfélegyházi merény
let kapcsait több lap foglalkozott a ha
zai közbiztonság aggasztó állapotával.
Különösen — ahogy többen kiemelték
a magányosan élő, idősebb papok
vannak kiszolgáltatva a bűntényeknek.
A „Délvilág” című megyei lap összeál
lítást közölt a katolikus papok és plé
bániák elleni öt év alatt végrehajtott
merényletekről. íme a lista:
1991 március 14-én Győrben három
férfi es egy nő betört a Szent Imre plé
bániára, megtámadták a 60 éves plébá
nost, gazspray-vcl szembe fújták, majd
a plébániát kirabolták.
1991 augusztus 5-én Szegeden Gimes
Gyula 77 éves nyugalmazott plébánost
családi házában egy férfi késszúrásokkal
meggyilkolt.
1991 augusztus 26-án Palóznakon is
meretlen tettesek megölték dr. Csontos
Gyula 72 éves kanonok,plébánost. A
házvezetőnőt megkötözték.
1992 február 4-én Környén öt álarcos
férfi betört a katolikus plébániára, sú

Hírek - események
ÚJABB SZENTTÉAVATÁSI KEZDEMÉNY

háború utáni esztendőkben több rendtársá
val az Egyesült Államokban tanároskodott.
A 60-as, 70-es esztendőkben a kastli magyar
gimnázium tanára és a leányinternátus ne
velője, vezetője lett. Majd az iskolától
megválva Rómában a magyar zarándok
ház: Villa Mater Redemptoris szolgálatában
állt fáradhatatlan odaadással.
Különös szeretettel emlékeznek rá egy
kori kastli tanítványai. „Szigorú" apácás in
tézkedéseit, dorgálásait mindig felülmúlta
egyfajta — sokszor bagatell dolgokat is fiman megsejtő — szerető anyai megértése.
Simogató, huncutkodó szeretettel értett a
szerelmi könnyek letörléséhez, a lányok kö
rül esetlenkedő kamasz fiúk kedves módon
való ráncbaszedéséhez. S mint ő maga is
a nép gyermeke, (szanyi 7 lányos gazdacsa
ládból), rajongó pártfogója volt az iskola
népitánc csoportjának. A ruhatár gondos
ápolása, a próbák pontos betartása, a lagy
matag és szépen táncoló diákok noszoga
tása és dicsérete s azokon való anyai gon
doskodása a kifáradt táncos diákok iránt,
— ez mind Blesilla nővér önmagát adó sze
retete volt. Lényéből mindig egy kedves,
kiegyensúlyozott derű áradt. Mindent ko
molyan vett, de — mert egyfajtaképpen az
örökkévalóságot hordta magában — min
dent megértő, simogató „felsőbb" mosollyal
kísért.
Emléke múlhatatlanul él mindazok lel
kében, akik találkozhattak vele az életben.

Kölcze Ferencné (Tegernheim)
*
t HERCZEG ERZSÉBET
A wasserburgi és müncheni magyar hí
vek köztiszteletben és szeretetben álló, ál
dozatos és buzgó lelkületű kedvesnővére,
Herczeg Erzsébet, szép, Istennel telített élet
és hosszas betegség után, 1996 január 6-án,
85 éves korában visszatért Teremtőjéhez.
Erzsébet nővér éppen 60 évvel ezelőtt
lépett az angolkisasszonyok rendjébe, Eger
ben, ahol később mint polgári iskolai tanár
nő kémiát, fizikát és matematikát tanított
1935-től 1948-ig. A magyarországi szerzetes
rendek megszűntetése után Ausztrián át
előbb Freiburg im Br.-ba menekült, majd
1949-ben az Angolkisasszonyok MünchenNymphenburg-i Házában nyert felvételt. Ez
után megbecsült nevelőként dolgozott a
rend nymphenburgi otthonaiban: Berg am
Laim-ban, St. Zeno - Bad Reichenhall-ban
és Pasingban; Wasserburgban és Eichstattben mint főkönyvelő.
Temetése január 9-én volt a müncheni
Westfriedhofban, ahol néhány hozzátarto
zó, kis magyar csoport és rendtársak soka
sága kísérte utolsó útjára. Röviddel ezután
Msgr. Schuster Georg helybeli plébános és
a müncheni magyarok plébánosa koncélebrált gyászmisét a nővérek pasingi szép
templomában és a kommunitással együtt
kérte az Egek Urát, hogy a mennyben örök
otthon várja annak lelkét, kinek szíve min
dig hazavágyott.
Cs. F.

Az erény a lélek egészsége, ahogy a
bűn a lélek betegsége.

Széchenyi

lyosan bántalmazták a 80 éves nyugal
mazott plébánost és testvérét. Mindket
tőjüket megkötözték és kirabolták.
1993 január 3-án Ceglédbercelen két
álarcos férfi behatolt a 71 éves plébá
nos lakásába, őt és házvezetőnőjét gázspray-vel szembefújták, majd megkötöz
ték és a készpénzt elvitték.
1993 január 9-én Budapesten Elzer
Ferenc 64 éves nyugdíjas plébánost la
kásán holtan találták. A gyilkosok sze
mélygépkocsit, iratokat és használati tár
gyakat vittek magukkal.
1995 mlírcius 23: Törökbálinton há
rom férfi és egy nő brutális módon meg
gyilkolta dr. Pelsőczy Ferenc 79 éves
plébánost, a lakást kirabolták és a plé
bános kocsiján elmenekültek.
1996 január 4: Kiskunfélegyházán egy
jugoszláv férfi Gábor Imre plébánost
fejbe lőtte. A plébános mégis túlélte a
fegyveres támadást. A tettest elfogták.
Mindehhez hozzátehetjük, hogy a
templomi betörések meg sírgyalázások
szinte napirenden vannak.

A II. világháborút követő szovjet val
lásüldözés mártír főpapjai sorában ke
vésbé közismert a kárpátaljai ruszin szár
mazású Romzsa Teodor neve.
Mint egyházának legfiatalabb püspöke —
33 éves volt! — bátran szembeszegült a
szovjet ama törekvésének, hogy a Görög
Katolikus Egyházat beolvasszák a Pra
voszláv Egyházba. Ezért határozta el az
NKVD a püspök „likvidálását". Amikor
az előre kitervelt és megrendezett te
herautós baleset nem végződött a püs
pök halálával, a kórházban megmérgez
ték. Most a Munkácsi Görög Katolikus
Egyházmegye kezdeményezte a Szent
széknél az 1947-ben merénylet áldozatá
vá lett vértanú főpásztor szenttéavatását.

A MAGYARORSZÁGI EGYHAZAK

Állami

támogatása

A magyar országgyűlés döntése értel
mében a költségvetés idén 3 milliárd 695
millió 500 ezer forint állami támogatást
nyújt a magyarországi egyházaknak. Ez
az összeg pontosan megegyezik az elő
ző évivel, de az infláció folytán reálér
tékben sokkal kevesebb, így az egyhá
zak jóval nehezebb anyagi helyzetbe
kerülnek. A történelmi egyházak mellett
számos felekezét is állami pénzhez jut,
így például 300 ezer forint támogatás
ban részesül az OVGD-Hindu Mandir,
560 ezer forintot kap a Magyarországi
Késői Eső Gyülekezet, 500 ezret a Kar
ma Decsen özei Ling Közösség és több
mint négyszeresét a magyarorszagi Karma-Kagyüpa Közösség. MK
ELLOPTAK AZ ÚJ PÜSPÖK
PÜSPÖKI KERESZTJÉT

A püspökszentelésre Rómába utazó
Majnck Antal kárpátaljai püspöknek a
budapesti repülőtéren feladott csomag
ját feltörték. Sok értéket ugyan nem ta
láltak benne a tolvajok, de elvitték az
aranyláncon függő püspöki keresztet.
Helyette Rómában kapott egy másikat,
de amit elloptak, az a maga nemében
pótolhatatlan. Az egykori tábori püs
pök, Zadnavetz István hagyatékából va
ló. A püspökszentelésre egyébként Há
romkirályok ünnepén, január 6-án ke
rült sor a Szent Péter bazilikában. Majnek Antal az újonnan felszentelt 14 püs
pök közt a legfiatalabb. Püspöki székét
Munkácson foglalta el; a Szent Márton
templomban többezer hívő köszöntötte
Kárpátalja új főpásztorát. Magyar rész

ről jelen volt Paskai László bíboros-érsek
és Seregély István egri érsek, a Püspöki
Kar elnöke is. A köszöntők magyar, ru
szin, szlovák és német nyelven hangzot
tak cl. MK / VR
REHABILITÁLTAK

ORDASS LAJOS PÜSPÖKÖT
A magyarországi Déli Evangélikus Egy
házkerület Bírósága tavaly, év végén re
habilitálta Ordass Lajos mártír püspököt.
Ahogyan Mindszenty hercegprímás és
Ravasz László református püspök, ugyan
úgy Ordass Lajos is bátran szembe
szállt az ateista kommunizmussal. Ezért
eltiltották püspöki hivatala gyakorlásától
1948 és 1956 között, majd 1958-tól ha
láláig. Harmati Béla evangélikus püspök
máris bejelentette: a tavasszal rendezen
dő nemzetközi konferencia programja
lesz Ordass püspök történelmi helytállá
sának vizsgálata és értékelése. MK
„ŐSZENTSÉGE LÁTOGATÁSA
FÖLÖSLEGES" (?)
II. János Pál pápa már többízben ki
fejezésre juttatta, hogy szívesen tenne
látogatást Romániában, de hivatalos meg
hívólevél mindezideig várat magára.
Iliescu elnök ügyesen Moldova és Buko
vina érsekére ruházta át a döntés jogát,
aki máris megbotránkoztató kijelentése
ket tett. ,,ö ugyan - mondotta egy saj
tóértekezleten — nem idegenkedik a ka
tolikusoktól való kapcsolattartástól, de
Őszentsége látogatását fölöslegesnek
tartja. Különben is Románia lenne az el
ső ortodox-túlsúlyú ország, ahová a ka
tolikus egyház feje betenné a lábát, s ezt
a szégyent ő, mármint a román érsek,
nem veszi a fejére!" Az elutasítás valódi
okairól viszont mélyen hallgatott: mint
hogy az elkobzott egyházi javak, a fele
kezeti iskolák ügye, az erőszakkal elrománosított moldovai katolikusok helyzete
biztosan szóba kerülne egy ilyen látoga
tás akalmával. Minek hát készakarva sza
porítani a gondokat? MK

KINEVEZÉS

Az „Egyházfórum” című folyóirat fő
szerkesztőjét, Máté-Tóth Andrást a bé
csi egyetem teológiai karán magántanár
rá nevezték ki. Az egyetem Pasztorálteológiai tanszékéhez került, a világhí
rű Paul M. Zulehnerhez. Máté-Tóth
András Szegeden végezte tanulmányait,
1989—1991 között a bécsi egyetemen
tanult és ugyanitt doktorált. KAP

1996 március.
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VÉGRE IGAZI MAGYAR KONYHA
BAJORORSZÁGBAN!

BUDAPEST
vendéglő és sörkert
PETERSHAUSEN, MOOSFELDSTR. 15
(a 2 S-Bahn végállomása közelében.)
Telefon és fax: 081 37 - 21 21.
Nyitva naponta 11 órától éjjel 1 óráig.
Hétfőn szabad nap.
Esküvők, családi ünnepségek, csoport
találkozók és más rendezvények szervezése.
Örömmel várja vendégeit a Tantos család.

F I G Y E L E M I
Helyezze el pénzét Svájcban,
vagy kössön életbiztosítást nagy svájci
biztosító társasággal. Mi nem ígérünk
szuperkamatot, de

BIZTONSAGOT!!
Lépjen érintkezésbe Anderkó Lászlóval:
& + 41 31 382 07 71
Fax: + 41 31 398 21 39

Külföldről is megindíthatja magyarországi
jogi ügyeinek intézését !
Nagy gyakorlattal rendelkező ügyvéd
által jogi képviseletet biztosítunk (ok
iratok készítése, cégalapítás, nyugdíj,
hagyatéki eljárás stb.)
Ügyfélfogadás bejelentés alapján.
Kérésére írásbeli tanácsadás,
tájékoztató küldése.
Magyarországi egyéb ügyeiknek
intézésén is vállaljuk.
MET G.m.b.H., A-1011 Wien, Pf. 572
hétfőtől csütörtökig, 10.00—12.00 óra
között: 0043-1-535 41 99,
Fax: 0043-1-535 93 50.

Jogosítvány minden kategóriában
vizsgával együtt magyarul !
Münchenben két héten belül BUSZ és
TEHERAUTÓ vezető lehet. Szállás meg
oldott. Indokolt esetben a munkahivatal
a költségeket átveszi. „A türelemmel
végzett szorgalmas munkának mindig
beérik a gyümölcse." Sok éves tapasz
talataimat szeretném átadni önnek is.
Forduljon bizalommal hozzám.
FARKAS Béla, ® 0172 / 8 61 74 47
RUPP L/SZLÖ hites törvényszéki fordító vállal
fordításokat magyarról németre és németről
magyarra. 80336 München, Goethestr. 32.

Minden lapunkban ismertetett, de a Ma
gyarországon megjelenő egyéb könyvek
Í9 megrendelhetők az alábbi címen:
KUPA, Distclftnkweg 21.
D-81249 MÜNCHEN.
Üzenetrögzítő / Fax: 0049 89 / 8 64 35 73.
Szamosi József munkái:
MAGYAR LEGENDA EMLÉKEI
NYUGATON
96 o., 15 színes és 10 fekete-fehér képpel.
PASZIÁNSZ
- Csevegések, játékok, napló (1945-46) 172 oldal.
MÚLHATATLAN MÚLT
- Üj és régi versek. - 186 oldal.
Egy-egy könyv ára portóval 25.— DM.
(csak bankjegyben!)
Megrendelhető a szerző címén:
Elektrastr. 7 / b. D-81925 München.

Kiadóhivatalunknál kapható:
Lourdes és az evangélium,
vígasztalások. Rádiós magyar nyelvű
kazetta, 60 perc
10.— DM
Lourdes-i csodák és gyógyulások.
Dokumentumfilm hat csodásán meggyógyulttal. Videokazetta magyarul,
90 perces. VFIS, PAI..
40.— DM
Arpádbázi Szent Erzsébet élete
(ivdeokazetta magyarul, 40 perces
VHS, PÁL)
‘
30.— DM
Lorudes-i zarándokkönyv (dr. Szabó
József összeállítása)
7.— DM
Lourdes — P,ernadett nyomdokain
(kb. 140 színes képpel)
25.— DM
Lourdes, Kereszt út, (videokazetta ma
gyarul, 50 p°rces. VHS, PÁL) 30.— DM
Lourdes-i üzenet — elmélkedések
magvar nyelvű kazetta, dr. Szabó
József összeállítása)
10.— DM
Patrona Hungáriáé,
színes zománcjelvény)
3— DM
Szállításnál + portóköltséget számítunk.
Megrendelhető:
Ungarische Katholische Delegatur
ÉLETÜNK kiadóhivatala
Landwehrstr. 66 D-80336 München.

Magyarországi és erdélyi hölgyek
20 és 60 év között várják ápolt és
megbízható urak ismeretségét
házasság céljából.
DONAU SERVICE
Postfach 41. CH-8552 Felben-Wellhausen
@ 0041 - 54 - 65 28 55.

APRÓHIRDETÉSEK
MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Olcsó áron raktárról. — Kérje árlistánkat !
JOSEF UDVARHELYI <2
* (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 091 743 20 34.
BEATRIX PANZIÓ ! H-1021 Budapest, Széher út 3. Tel./Fax: 0036-1-1763 730 és tel.:
2750 550. Szeretettel várjuk az „Év panziója
*'
dijat nyert családias szállodánkban, zöldöve
zetben, de közel a központhoz. Program szer
vezés, zárt autóparkoló. Szállodai színvonal —
féláron 1
Gyermekszerető, tiszta, jól szituált, 48 éves
magyar hölgy, többéves külföldi gyakorlattal,
elhelyezkedne házvezetőnőnek. ® (H) 0036-1132 3205 este.
Magyarországon élő, erdélyi, 26 éves füg
getlen leány megismerkedne hozzáillő, szeretetre méltó, Németországban élő férfival. Cím:
Fedor Éva, H-1214 Budapest XXI. kér. Csepel,
Tinódi út 21.
KERESÉS: Ki ismeri Gulyás János Cleveland-i lakost? (Szül. Hódmezővásárhely, 1925).
Utolsó ismert címe: 3620 Archwood Av„ Cleveland, OH 44109, USA. Lehetséges, hogy tavaly
átköltöztek Magyarországra. — Keresi leánya:
Gulyás Gizella Ilona, Stuttgart (Németország),
Brüsszel (Belgium). Válaszokat kérem: „Salz
burgi Szent Péter főapátság" jeligére a kiadó
ba, vagy nevelőapám címére: Mr. Lawrence
E. Seelcy, Box ‘R1 No. 16 APÓ AE 09131
Elad, cserél vagy kiad Budapesten a Kálvintérhez közel, Ráday utca, II. emeleti, napsü
téses, felújított, elegáns 5 szoba + stúdiórész,
lakást .Mellette fedett parkoló bérelhető! @
(F) 0033-1-34 51 57 66 illetve március 1-től:
(H) 0036-1-21 77 294 vagy 21 76 256.
Nyugat-Magyarországon,
Bük-gyógyfürdö
szomszédságában, a balatoni út vonalában,
családi ház csendes elkülönített részében szo
ba, konyha, fürdőszobás szállást ajánlok 1—3
személynek. Napi ár: 24.— DM. Zsoldos Gyu
la, H-9700 Szombathely, Kertész utca 37.
Szentendrén, zöld övezetben, csendes új dé
lifekvésű, ikerház, panorámás kilátással egy
ben vagy házrészként eladó. Érdeklődni:
(D) (081 31) 351 32 32.
Pihenjen nálunk a Balatonnál, Csopakon.
Családiház 2—7 személynek nyugodt helyen
olcsón kiadó. S
* (H) 0036-1-168 4893.
Magyarországon, Szegednél eladó! 16 szo
bás panzió étteremmel és teljes felszereléssel.
350.000 DM + MwSt. Érdekl.: Dr. Erdélyi
György, @ (H) 0036-1-135 1797.
Egyedül álló magyar, 25 éves férfi, szakács
és pincér gyakorlott szakmával, külföldi ta
pasztalatokkal (A.-, Dél-Tirol, I.) német be
szédkészséggel munkát vállal. Hosszantartóan
vagy ideiglenesen is. Külföldre, magyar enge
délyekkel rendelkezem. Érdekl.: Ajka, @ (H)
0036-30-460 926 vagy Németország: @ 07154/
2 76 14 szám alatt.
Gyermek felügyeleti munkát keres dajka ké
pesítésű, 23 éves leány. Szabó Zita, H-2500
Esztergom, Erzsébet kir. u. 41 2/3 11 a .
Hochsauerlandban, Winterbergtől 20 percre,
télen is fűthető nyaraló olcsón eladó! Telefon:
(D) 0234 / 51 22 51.
Éptész technikus nö, 48 éves, 158 cm., né
met állampolgár, jókinézésű, házias, szorgal
mas, széles látókörű férjhez, menne komoly,
itelligens férfihez. Jelige: „Piros rózsák be
szélgetnek".
Jó megjelenésű, főiskolát végzett, Stuttgart
mellett élő nő megismerkedne nyugaton élő,
hozzáillő 55—65 év közötti magas férfival.
Jelige: „Sosem késő" a kiadóba.
67 éves, nyugdíjas, független özvegyasszony
tanárnő, vállalja München vagy Stuttgart kör
nyékén, idős, beteg ember ápolását és házve
zetését .Személygépkocsi jogosítványom van.
Póka Gyuláné, H-7555 Töttös, Jókai utca 1.
@ 0036-69-376 115.
KERESEM barátomat, Veress Lászlót. Utol,
só címe: Zürich, Schaffhauser Str. 459. Címem:
Szabó Sándor, 7 Rue Jean de la Fontaine,
F-78000 Versaillot. @ 0033 1 39 / 534 651 0.

„T É T é N Y" Ungarische Spezlalltaten
Krellmayrstr. 26 • 80335 München
Telefon: (0 89) 1 29 63 93
Badacsonyi szürkebarát
7.80
Debrői hárslevelű
6.80
Etyeki Chardonnay
8.80
Alföldi olaszrizling
6.50
Alföldi kékfrankos
6 50
Villányi rosé, Kékóportó
8.80
Villányi kékfrankos
9.80
Villányi Cabemet
10.80
Egri bikavér
9.50
Egri leányka
7.50
Tokaji szamorodni
12.50
Tokaji aszú 3puttonos
14.50
Tokaji aszú 4 puttonos
17.—
Tokaji aszú 5 puttonos
20.50
Kecskeméti barackpálinka
29.__
Vilmos körtepálinka
29.__
Unikum
29.__
Egri cseresznyepálinka
25.50
Császárkörte
21.50
Diólikör 0.5 liter
14.50
Címeres barackpálinka
33.—
Sárgabarack-, Málnalikör
0.5 liter 13.50
Tarhonya, kocka ,laskatészta per kg
7.—
Májas-, véres hurka, disznósajt
13.—
Tokaszalonna
15,__
Füstöltszalonna
12.__
Friss kolbász
15.__
Házi kolbász
25.__
Téliszalámi
33,__
Szegedi szalámi
30.__
Csabai, Gyulai
27.__

•
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Megjelent! Puskely Mária nővér tollából:
Virágoskert vala híres Pannónia, 120 magyar
keresztény élete, többek között 60 Prokop gra
fikával.
Ara 400.— forint.
Keresztény szerzetesség, I.—II. történelmi ka
lauz, 900 képpel, 1250 oldal. Ara kötetenként:
1450.— forint.
Megrendelhető: Bencés kiadó, H-9090 Pan
nonhalma, Vár 1., vagy Bencés könyvesbolt,
H-1053 Budapest, Ferenciek tere 8.
tll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=

Megjelent! BŐDI IRÉN: BENNED LAKOZIK
című verseskötete. A hazai tájat, édesanyját, a
szeretetet rajzolja. Megrendelhető: Bódi Irén,
H-8230 Balatonfüred, Ibolya utca 4/1. Ara:
300.— forint + postaköltség.
Kedves, melegszívű magyar fiatalember 27,
ezúton keresi szintén melegszívű külföldön
élő magyarok levelét, akiknél szerény támo
gatás- és nyelvtanulás lehetőségért bérbe
munkát vállalna otthonukban. Leveleket ten
gerentúlról is szívesen fogadnék. Bócz Endre,
H-6000 Kecskemét, P. f. 386.
Jó megjelenésű, 170 cm magas, kellemes
természetű, ösznte, jókinézésű, sportos férfi
tartós, őszinte barátságot és kapcsolatot kép
zel cl 40 éves korig. Fényképes levél „özvegy"
jeligére a kiadóba.

„ALKONYATKOR" az Idősek Megsegítésére
Alapítvány szeretetotthont szeretne a magate
hetetlen, ápolásra szoruló, magányos, idős em
bereknek létrehozni. Ehhez 10 millió forintra
lenne szükségünk. Kérjük, segítsen pénzado
mányával! Az adományozók nevét a bejárati
ajtónál emléktáblán örökítjük meg. Adomá
nyozóink részére magyarországi tartózkodá
suk idejére szállást biztosítunk a szeretetott
honban. Az adományok átutalhatók: „Alko
nyaikor" az. Idősek Megsegítésére Alapítvány,
H-3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 10. Magyar
Nemzeti Bank, 279-98005 vagy Orzágos Ta
karékpénztár B. 1657. számú deviza számlá
jára.
fordttúiroda PEPERKORN

ÉS TARSA
Diószcghy Tibor nyomdokába lépve meg
nyitottuk fordítói irodánkat. Hiteles for
dítások minden nyelven I
Gyorsan - olcsón - megbízhatóan 1
Teszteljen le bennünket! Cím: D-41462
Neuss, Daimlerstr. 54. @ 02131/54 27 10.
Fax: 02131/95 93 70.

MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK
Kedves Olvasóink,
időnként közöljük a magyar lelkészségek te
lefonszámát és címét, ahol érdeklődni lehet
a szentmisék helye és ideje után.

ANGLIA
London: Rév. Msgr. Tüttő György főlelkész,
Dusten House, 141, Gunnersbury Ave., Lon
don W3 8 Le,. @ 0044-81-992 20 54.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Magyar Katolikus Főlelkészség
LandwehrstraBe 66 • 80336 München.
Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47
Felelős Kiadó:
a Magyar Katolikus Főlelkészség.
Főszerkesztő: P. Szőke János.
Felelős szerkesztő:
Fejős Ottó.
A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. András Mária f, dr. Bogyay Tamás f,
Boór János, dr. Frank Miklós, Kovács
K. Zoltán (Budapest) és Szamosi József
(olvasó és tördelő szerkesztő).
Redaktion und Herausgeber:
Ungarische Katholische Delegatur
LandwehrstraBe 66 • 80336 München.
Telefon: (089) 5 32 82 88
Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47
Chefrednkteur: P. János Szőke.
Verantw. Redakteur:
Ottó Fejős.
Abonnement: DM 25.— pro Jahr und
nach Übersee mit Luftpost DM 40.—
ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelkészek
terjesztik, ők küldik szét és náluk is
kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar
lelkész, oda a kiadóhivatal küldi
az 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 fogadunk el.
Postbank Niederlassung München:
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80.
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto.
Erscheint 11 mai im Jahr.
Druck: Danubia Druckerei GmbH.
Ferchenbachstr. 88 ■ 80995 München.

;

B.'ílagenhinweis: zu dicsér Auflage liegt
zeitwesie cin RUNDSCHREIBEN beL
A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk.
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Befizetéseket és átutalásokat postacsekk
kontónkra kérünk! Kath. Ungarn-Seelsorge München, — Sonderkonto:
Postgíroamt M fi n c h e n ,
Konto-Nr.: 606 5 0-803. BLZ 700 100 80.
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AUSZTRIA
Becs: Ft. Hegyi György, Ung. Röm. Kath.
Seelsorgeamt, Doblergasse 2/30 b., A-1070
Wien, @ 0043-1-526 49 72.
Alsóör / Burgcnland: Ft. dr. Galambos Ireneus OSB, Pfarramt Unterwart,
0043-33527 108.
Linz: Ft. Bolla Jenő, Ung. Röm. Kath. Seel
sorgeamt, Senefelder Str . 6., A-4020 Linz. @
0043-732-342 586.
Graz: Ugri Mihály, @ 0043-316- 68 35 08.
Klagenfurt: Ft. Bognár Vilmos, @0043-4762580 62.
BELGIUM
Brüsszel: P. Posta Benjámin OFM, Mission
Catholique Hongroise, rue de 1‘Arbre Bénit
123, B-1050 Bruxelles (XL). Telefon: 0032-2648 53 36.
Liege / Luxemburg: Ft. Dobai Sándor fölelkész, Amonier Hongraise, Rue des Anglais
33, B-4000 Liége. @ 0032-041-233 910.

A névvel megjelölt cikkek nem minden eset
ben felelnek meg a szerkesztőség véleményé
nek. — Kéziratokat nem örzünk meg és
nem küldünk v i s s z a I

DANIA — NORVÉGIA
P. Horváth Kálmán SJ főlelkész, Stenosgade 4, DK-1616 Köbenhavn. @ 0045-3121 85 88.

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK
FIGYELMÉBE!

FRANCIAORSZÁG
Párizs: P. dr. Ruzsik Vilmos CM fölelkész
és Ft. Molnár Ottó, Mission Cath. Hongroise,
42, rue Albert Thomas, F-55010 Paris. Tele
fon: 0033-1-42 08,61 70.
Dél-Franciaország: Ft. Fülöp Gergely, Mis
sion Catholique Hongroise, 74 rue du GrandRoule, F-69110 Ste Foy-Les-Lyon. @ 00337-850-16-36.
HOLLANDIA
Ft. Kondor Tibor, Vasco da Gama Str. 12,
NL-5223 RB-Hertogenbosch. Telefon: 003173-21 70 57.

OLASZORSZÁG
Róma: P. Kovács Angelus OFM. Kap., Missione Cattolica Ungherese, Via Vittoria Veneto
27, 1-00187 Róma. @ 0039-6-48 18 872.

SVÉDORSZÁG
Ft. Csúzdi Illés, Söstrene i. Joh. gaarden,
Trollbársvágen 16, S-42155 V. Frölunda. Tel.:
0046-31-70 90 685.

SVÁJC
Zürich: Ft. Vizauer Ferenc, Röm. Kath. Ungarn-Mission, Winterthurer Str. 135, CH-8057
Zürich. @ 0041-1-362 33 03.

Bern: Ft. P. Cserháti Ferenc Kálmán OFM,
Röm. Kath. Ungarn-Mission, Rainmattstr. 18,
CH-3001 Bern. @ 0041-31-381 61 42.
Basel: Ft. Poósz Lajos, Röm. Kath. UngarnMission St. Elisabeth, Leonhardstr. 45, CH4051 Basel. @ 0046-61-271 83 85.

Hirdetési díjak 1994 január 1-tőli
Apró-, házassági-, általános hirdetés
DM
ára soronként (kb. 40 betfi
Tw—
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.
Egymásután! hatszor! hirdetés esetén
20 százalék kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 25 ’/o kedvezmény.
Hirdetései: határideje minden hónap 15-e,
befizetve!

Az ÉLETÜNK előfizethető terjesztőnknél:
Joseph DANI, Deer Valley, P.O.Box 43126,
Calgary, A!ta T2J 7 A 7, Canada.
A rímére 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 ? 4 13.—
US $ portó. A lapot továbbra is Münchenből
postázzuk.

t A szerkesztőség fenntartja magának
| a jogot, hogy rövidítsen a beküldött ::
X írásokon, leveleken.
»♦♦«»♦♦♦♦»»♦«
A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELEL I
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Hirdetéseket csak a hirdetési díj
befizetése után tudunk közölni 1

J

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.

