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Jubileumok értelme
Az ember életében a jubileumok nem 

csak, arra jók, hogy legalább a megadott 
keretben elismeréseket könyveljünk el, 
hanem arra is, hogy a megtett utat 
immár egy bizonyos távlatból tekint
sük és kiértékeljük. Hasonlóképpen van 
ez egy nép életében, a magyar nép életé
ben is. Az 1996-os esztendő számunkra 
több jelentős jubileum megünneplésére 
nyújt alkalmat, de ezen túlmenően arra 
is, hogy 1100 illetve 1000 év távlatából 
tekintsük jelenünket. Ez a távlatból való 
nézése történelmünknek tesz — és csak 
ez tesz bennünket képessé arra, hogy a 
jövőnket egy bizonyos dimenzióba tud
juk helyezni, körvonalait megsejteni.

Népünk, mint tudjuk, a pár éve fo
lyamatban lévő átalakulás közepette kö
zelebb áll a kétségbeeséshez és remény
telenséghez, mint az ünnepi mármorhoz. 
Nagy tévedés lenne azonban azt hinni, 
hogy ebben az állapotban már értelme 
sincs a távlatkeresésnek. Ellenkezőleg, 
éppen ebben a helyzetben sorsdöntőén 
fontos a távlat, a biztos kiút keresése és 
megtalálása. A történész feladata, hogy 
kimutassa a rendelkezésre álló adatok 
és tények alapján: milyen okok játszot
tak közre a honfoglalás-korabeli magyar 
vezetők döntéseiben és orientációjában. 
Erre itt részletesen kitérni nincs mó
dunk. Elég tudnunk, hogy népünk tör
ténelmében a zsákutcából való kitalálás 
egyet jelent a tragédia elkerülésével. Elég 
tudnunk, hogy Géza fejedelem és fia, 
Vajk számára a keresztény hit felvétele 
— Jézus Krisztus elfogadása — jelen
tette az új távlatot a maguk és népük 
számára. Miért?

Erre a kérdésre is csak röviden lehet 
itt kitérni. A honfoglalás-kori magyar 
vezetők belátták, hogy a keresztény hi
ten lévő szomszédos népek erősebbek, 
mint ők. Minden bizonnyal keresték a 
hit erejének titkát s ezt megtalálták Jé
zus Krisztus személyének és művének 
Istentől igazolt kikerülhetetlen voltában 
Megértették, hogy Jézust az Isten „szeg
letkőnek" állította az emberi történe
lembe, amelyre — egyén vagy nép — 
biztosan építhet, vagy pedig abban el 
botolhat.

A jubileumi év legyen számunkra — 
otthon és idekint — az eleink által már 
felfedezett sorsdöntő igazságok elfoga 
dúsának éve.

P. Gyúrás István SJ (Weingarten)
■n MBmHinMsnawi

Magyar műsor a vatikáni rádióban
A vatikáni Rádió naponta kapcsolatot 

teremt a világegyházzal: tudósít a pápa 
és közvetlen munkatársai tevékenységé
ről, dokumentumairól valamint a külön 
böző helyi egyházak eseményeiről. Adá
sunk hétfőn hírösszefoglalóval, kedden 
eszmék és események c. rovattal, szer
dán a pápai kihallgatás ismertetésével, 
csütörtökön Magyar Figyelővel, pénteken 
felváltva fiataloknak illetve időseknek 
szóló elmélkedéssel, szombaton a követ
kező vasárnap evangéliumához fűzött 
gondolatokkal jelentkezik. Vasárnap a 
hónap interjúját, teológiai témák magya-

Megmaradásunk titka: 
Nyelvünk és hitünk

Ünnepi beszédként hangzott el május 16-án Wagháuselben a Freiburg-i és 
Trier-i egyházmegyék közös miilecentenáris ünnepségén.

Milyen gondolatokat ébresztett ben
nem honfoglalásunk 1 1 0 0-ik, keresz
ténységünk felvételének 1 0 0 0-ik és a 
Magyar Misszió alapításának 50.-ik év
fordulója?

E büszke számok nem csupán száraz 
történelmi mérföldkövek, hanem nem
zetté válásunk és létünk meghatározói. 
A honfoglalást a születéshez, a keresz
ténység felvételét a kereszteléshez hason
líthatnám.

A 896-ra tehető honfoglalásunk tör
ténelmi körülményeiről számos bizonyos 
és bizonytalan ismeretünk van. Kétség
telen azonban, hogy a magyar törzsek 
több, mint ezer éves vándorlás után fog
lalták el a Kárpát medencét. Születésünk 
folyamata tehát hosszú — és noha az 
ott élő őslakosság asszimilációja túlnyo
mórészt békés volt — nem lehet kizár
ni fájdalmas, véres voltát sem. Mindez 
a feudális széttagoltságba és anarchiába 
süllyedt Európában történt, ahol a „hél
ium omnium contra omnes” (a minden
ki mindenki ellen folytatott harc) szel
leme uralkodott. Ennek részese lett a 
lovas nomád magyarság is, amelyet feje
delmek is szívesen felfogadtak, hogy ve
lük együtt pusztítsák ellenfeleik népeit 
és birtokait.

A ma embere számára nincs jelentő
sége annak, van-e kimutatható rokon
ság a hunok és magyarok között, vagy 
hogy a honfoglalás egy, vagy több hul
lámban zajlott-e le. Tény, hogy 1100 
évvel ezelőtt népünk elérte vándorlásá
nak végpontját és ezáltal döntően be
folyásolta a térség gazdasági és politikai 
arculatát. Nagyrabecsüléssel tekintünk 
vissza honfoglaló őseinkre, akik a bá
torság, mozgékonyság és vállalkozókedv 
erényeit hozták el magukkal. De meg
bánó szeretettel kell gondolnunk azokra, 
akiket elsodortunk lovaink száguldá
sával.

A kereszténység felvétele adta meg a 
honfoglalás hitelét és értelmét. Ezáltal 
lendültünk át magasabb minőségbe, az 
ótestamentumból az újtestamentumba. 
Szántó Konrád „Boldog Gizella, az első 
magyar királyné élete” című, 1987-ben 

razatát közvetíti. 1996 nyarán külön fi
gyelmet szentel II. János Pál pápa má
sodik magyarországi látogatásának. 
Adásunkat minden este negyed nyolckor 
kezdjük a 196 méteres közép- valamint 
az 51 ni. és a 75m. rövidhullámon. Esti 
adásunkat reggel háromnegyed hatkor 
megismételjük a 196 m. közép-, és a 76 
m. rövidhullámon. Esti adásunkat más
nap reggel háromnegyed nyolckor a Du
na TV hangcsatornáján is foghatják na
ponta, szombat és vasárnap kivételével.

P. Vértesaljai László SJ
a magyar műsor új szerkesztője 

megjelent könyvében részletesen leírja a 
X. századi magyarságnak a nyugateuró
pai keresztény rendszerbe való beolva
dási folyamatát. Az aktuális politikai 
viszonyok, a Bizánccal tartott viszonyok 
elhidegiilése nagyban befolyásolták azt 
a tényt, hogy a magyarság túlnyomó 
többségét nyugati, latin rítuisú papok 
keresztelték meg és így a keleti egyház 
hosszútávon hazánkban nem tudott gyö
keret verni.

Kiemelkedő és számunkra szimbólikus 
jelentősége van Géza fejedelem fiának, 
Vajknak megkeresztelése, aki a passau-i 
missziós püspök révén, a passsau-i egy
házmegye védszentjének és talán anyai 
nagybátyjának, Gyulának, István nevét 
nyerte el. Első István királyunkat állam
alapítónak tiszteljük. Uralkodása alatt 
kiteljesedett a magyar egyház szervezete. 
A kereszténység tana vezérfonalként hú
zód k végig 1000 éves történelmükön. 
Szent királyaink és szentjeink emlékét 
ma ts őrizzük szívünkben, mert példa
mutató életükkel hozzájárultak népünk 
erkölcsi felemelkedéséhez és a Nyugat 
elismeréséhez.

A Krisztusba vetett hit azonban nem
csak soha nem látott perspektívákat 
nyitott és nyit meg a nemzetek és mind
annyiunk számára, hanem komoly köve
telményeket támaszt. A 2 főparancsolat 
— tiszteld Uradat, Istenedet és csak neki 
szolgálj, valamint szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat —, ma éppoly aktuá
lis, mint valamikor. Mennyi előítéletet, 
valódi és vélt sérelmet kell lelkűnkben 
feldolgoznunk, hogy remélhessünk egy 
békés, emberi életet és népünk felemel
kedését. Széchenyi 1842-ben az Akadé
mián mondotta: „Mentőinket sehol 
egyebütt ne keressük, mint saját, vagy 
inkább személyes erényeinkben, s lelki 
felsőbbségünkben.”

Mi köt össze bennünket, magyarokat? 
A nyelvünk és a hitünk. Mi köt össze 
bennünket Európával és a világgal? A 
kereszténység és a keresztény kultúra. 
Ezek a legkisebb közös nevezők, ame
lyek alapján ma tárgyalhatunk. Bár 
nyelvében él a nemzet, a közös nyelv még 
nem garanciája a megértésnek. A ke
resztény tanítás azonban elegendő irányt 
mutat az emberi együttéléshez. Csak en
nek alapján tudom elképzelni súlyos tár
sadalmi és nemzeti problémáink meg
oldását. Csak a jelennek van realitása. 
Aki visszatekint, sóbálvánnyá válik. Az 
ég és fény felé törekvő növény sem bújik 
vissza eredeti állapotába, magvába!

*

Végül az ünnepi szónok, dr. C z a k ó 
Elemér, (Saarbrücken) az 50 éves Ma
gyar Katolikus Misszió alapítóiról, el
hunyt lelkipásztorairól emlékezett meg 
és köszöntötte a Misszió mai vezetőit és

Imaszándékok
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI 

JÚNIUSRA

1.
Irriúdkozzunk, hogy az Egyház tanító

hivatalával való felelősségteljes egyetér
tésre vezessen az Egyház iránt megújult 
szeretet.

Gyakorta halljuk, olvassuk: Istent 
elfogadom, az Egyházat, mint intéz
ményt — institúciót — nem. Divatos 
mondás ez korunkban. Közelebbről néz
ve a problémát, kiderül: a tanítóhivatal 
ellen keletkezik a legtöbb ellenkezés. Hol 
lapulnak ennek az okai?

Egyrészt az ellenkezés örömében. Ami 
meg van tiltva, azt öröm megtenni. Az 
előírásokat öröm megszegni.

A modern világ „elmagyarázza" a 
bűnt es a büntetés következményét, a 
poklot. Ezért sokaknak eszébe sem jut, 
legalábbis nem tudatosodik kellően, 
hogy az előírások megszegése bűn. Ha 
„nincs" bűn, nincs mit elkövetni.

Ha mégis van oly tanítóhivatal, amely 
a bűnt megnevezi, akkor ez a hivatal 
a hibás. Meg kell szüntetni, legalábbis 
saját döntésből nem kell követni.

Nem veszik észre, hogy ez a tényállás 
kimeríti az új pogányság fogalmát és 
tényét. Mert csupán azt fogadják el, 
ami kellemes nekik. Elfelejtik, hogy a 
farizeusok is így tettek.

Milyen úton-módon lehet ezen segí
teni? A szeretet útján és a felelősség vál
lalás módján. Ehhez sok imádság szük
séges! ...

2.
Imádkozzunk, hogy az 1994-es afrikai 

zsinat nyomán a vallásos közösségekben 
az evangelizáció iránti buzgalom lángra 
lobbanjon.

Minden népnek, kultúrának megvan
nak a maga fázisai, akár fejlődésben van, 
akár kifejlett állatpotban.

Az evangelizáció gyakran kultúrális- 
— és sok más — formát alkot, gondol
junk kiveszett vagy kiveszőben lévő nép
szokásainkra. A szokásokban gyakran 
lelohad az élő hit lobogása, esetleg meg 
is kövesedhetnek a szokások. Ez arra a 
tévhitre vezethet: „mi keresztények va
gyunk, tartjuk a keresztény szokáso
kat" ...

Mégis: az evangelizáció minden kor
ban újra kezdendő. Még egy generáció 
életében is többször fel kell újítani az 
egyes embernek a maga hitét. Ehhez az 
emberi buzgóság isteni lángjára van 
szükség, hogy lobogjon...

FEJŐS OTTÓ

tagjait, akik áldozatot és fáradságot nem 
kiméivé — felekezetre való tekintet nél
kül — folytatják az anyanyelvi lelki 
gondozást, nyitott szívvel állva minden 
magyar rendelkezésére. „Kívánom — fe
jezte be szavait a szónok — ne legyen 
csüggedés rajtuk úrrá, hogy ne váljék 
porrá kezeinkben Szent István örök
sége". ■
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Június: Szent Iván hava Olvassuk együtt a katekizmust!
Június hónapot a középkori kalendá

riumok Szent Iván havanak nevezik. Az 
első nyári hónap, meg az aratas nagy 
munkáját megelőző legnagyobb ünnepe 
Keresztelő Szent János születésnapja: 
június 24.

Az Egyház, szentjeinek rendszerint a 
haláluk évfordulójáról emlékezik meg, 
amelyet „Natalitiá”-nak vagyis mennyei 
születésnapnak nevez. A földi születés
nap nem számított örömünnepnek, mi
vel az újszülött, az áteredő bún kegy
vesztettségét hordozza magúban, amíg 
meg nem kapja az istengyermekség ke
gyelmét az újjászületés szentségében. E 
teológiai szemlélet alól csupán két eset
ben ismerünk kivételt, amikor Krisztus 
születésének mintájára az Egyház két 
legnagoybb szentjének, Szűz Marianak 
és Keresztelő Jánosnak földi születésnap
ját is megüntiepli. A Szűzanyáét szeptem
ber 8-án, mivel Ő a szeplőtelen foganta
tás kiváltsága miatt ártatlanul látta meg 
a napvilágot, Szent Jánost pedig Mária 
látogatásakor, szintén még születése 
előtt, az édesanyát eltöltő Szentlélek ere
je tette megigazulttá, tehát ő is bűn nél
kül született. Ezen megváltásiam indo
kok alapján a Karácsony megünneplése 
óta, már a negyedik században megtar
tották Keresztelő Szent János születés
napját, melyet nálunk Szent Iván név
vel illettek. Szent Ambrus és Szent Ágos
ton ismerték e jeles napot fél évvel Ka
rácsony előtt.

Az ünnep dátumánál jelentős szerepe 
van a fényszimbólikának, amely az 
evangélium nyomán Jánost égő és vilá
gító lámpának tartja s így éppen az Igaz
ság Napja, Jézus nevezte őt. Igen ked
velt témája volt már a koraközépkori 
szentbeszédeknek az a párhuzam, amit 
Karácsony ünnepe és Szent Iván Napja 
között láttak. Keresztelő Szent János ta
núságtétele alapján: „Neki növekednie 
kell, nekem kisebbednem”. Valóban a 
téli napforduló után ismét növekednek 
a napok, amint azt egy vízkereszti éne
künk költői szépséggel fejezi ki: „Nincs 
homály, itt a Nap, minden új fényt 
kap”. Keresztelő Szent János születése 
napját követően — a nyári napforduló 
után a nappalok fokozatosan rövidül
nek.

Szent Iván éjszakája a legrövidebb az 
esztendő folyamán s már a keresztény
ség előtti időben az európai népek szíve
sen átvirrasztották, s különböző bajel
hárító szokásokkal, különösen a gonosz 
szellemeket elűző tűzrakással, táncokkal 
és énekekkel tarkították. Ezek közül még 
több helyen ma is él a tűzgyújtás és a 
tűzátugrás vidám népszokása.

Keresztelő Szent János mutatta be a 
Jordán folyónál Jézust, az Isten Bárá
nyát, akinek égi menyegzőjére az Isteni 
Vőlegény barátja, rokona és előfutára, 
mint esküvői vőfély hívja meg Isten né
pét. János ott állt Jézus mellett, saját 
szavai szerint „szívből örült a vőlegény 
hangját hallva”, s az öröme akkor lett 
teljessé. így az Ó-szövetséget az Üj-jal 
összekötő próféta, akinél Jézus szavai 
szerint — nagyobb prófétát nem szült 
asszony e világra —, a krisztusi öröm
hír első hírnökévé vált, nagyságának 
titka pedig igazlelkűségében s minden 
(kecsegtető) evilági előny elhárításában, 
féltékenység mentes végtelen szerénységé
ben rejlik. János az örvendetes aszkéta, 
aki a Római Egyház Szentseges Üdvö
zítőről elnevezett anyatemplomanak, a 
lateráni bazilikának társpatronusa, ahol 
ünnepe előestéjén valamikor szegfűszen
telést tartottak, hogy másnap az öröm
ünnepen, megáldott virágokkal ékesítve 
vehessenek részt a születésnapi szentmi

sén. Itt a rómaiak legősibb keresztelő 
egyháza (Baptisterium) szomszédságá
ban hangzott föl az első vecsernye him
nusza: „üt queant laxis resonáre fibris 
mira gestórum fámuli tuórum, solve 
pollúti lábii reátum, sancte loánnes — 
Hogy könnyűit szívvel csodatetteidnek 
hírét zengjék most hódoló szolgáid, János 
szent hírnök, szennyeit tisztísd le bűnös 
ajaknak.” Ez a zenetörténeti jelentőségű 
himnusz arról nevezetes, hogy az első 
sor minden szava a hangskála egymást 
követő hangjával kezdődik s tulajdon
képpen Arezzói Guido óta ide vezet
hetők vissza a szólmizálás ma már szé
les körben elterjedt gyakorlatának gyö
kerei. E körülménynek tulajdonítható az 
a tény, hogy Keresztelő Szent Jánost a 
középkortól kezdve az énekesek is védő■ 
szentjüknek tisztelték.

Az István királyunk által alapított. 
esztergomi főszékesegyház néhány kő
maradványa között megtalálták a bazi
lika egyik bejárata fölötti félköríves me
zőben elhelyezkedő márványberakásos 
„Deészisz” (közbenjárás) kompozíciót, 
melyben a Megváltó Krisztus jobbján az 
Istenszülő Szűz, a másik oldalon pedig 
Keresztelő Szent János könyörög irga
lomért tisztelői számára. Szent László 
Király 1092-ben a szabolcsi zsinaton 
Szent Iván napját a munkaszünetes, ún. 
piros betűs ünnepek közé sorolta.

Keresztelő Szent János tiszteletét szá
mos hazai műalkotás hirdeti a romjai
ban is impozáns zsámbéki templomtól 
kezdve a szintén premontrei Jászó vár 
(Jasov Sl.) hatalmas barokk templomáig, 
amelyben Uracker János Lukács festé
szeti remekműveit Urauss János Antal 
pazar, rokokó szohrászata egészíti ki.

A történelmi Magyarország eXo, 
nagyszabású barokk templomát a nagy
szombati jezsuita egyetem és a Jézus 
Társasága számára, Pietro Spazzo tervei 
szerint az ország akkori nádora, Ester
házy Miklós gróf Keresztelő Szent János 
tiszteletére építette, amelyet 1637-ben 
történt ünnepélyes fölszentelését köve
tően a Szent patrónus születését, műkö
dését és vértanúságát megörökítő nagy
szerű freskókkal ékesítettek s végül 
1640-ben az összes addig kanonizált 
magyar szent aranyozott szobrával dí
szített monumentális főoltárral keresz
telő Szent Jánosnak halhatatlan emlék
művet állítottak. Ez a templom 1978-tól 
kezdve érseki székesegyháza a nagy
szombati főegyházmegyének.

Az érseki rezidencia több mint bárom 
évszázados kápolnájának oltárát a ki
váló esztergomi érsek-prímás, Szelepcsé- 
nyi György állíttatta 1668-ban Kereszte
lő Szent János születése tiszteletére, me
lyet az ismeretlen művésztől származó 
oltárkép az oromzaton elhelyezkedő Vi- 
zitációval együtt ékesen szemléltet.

Kevesen tudják, hogy a Pozsonyt öve
ző Kis - Duna menti középkori eredetű 
színmagyar község, Jóka templomában 
egy falusi méreteket meghaladó, elegáns 
műalkotás a főoltár, Keresztelő Szent 
János tiszteletét hirdeti. Az architek- 
tónikus faépítmény dekoratív faragvá
nyaival, aranyozott-festett szobraival ke
retezi a remek oltárképet, amelyben Já
nos születése látható, a háttérben pedig 
apjának, Zakariás pap hálaénekét értel
mezve a Messiás, mint aranylóan pir- 
kadó Nap mutatkozik, a biblia szavai 
szerint: „meglátogat minket fölkelő Na
punk a magasságból, hogy fényt hoz
zon azoknak, akik sötétségben és halá
los homályban ülnek.” Az olajfestmény 
jobb sarkában szignatúra: „Symbolico 
Historicum Originale istud delineativit 
et Pinxit Nobilis Emericus Corbely.

A kilencedik parancsolat 
úgy tűnik, mintha a hatodik ismétlésé 
lenne, — kezdték többen a beszélge
tést. A parancs így hangzik: „Ne kí
vánd felebarátod feleségét, sem szolgá
ját, sem szolgálólányát, sem szarvasmar
háját, sem szamarát, sem más egyebét, 
ami az övé.” A hatodik parancsot — ne 
paráználkodj! — tanultuk a hittanórán, 
ami két szabadállapotú ember szexuális 
kapcsolatát tiltja. Addig a Katekizmus 
azt írja: „Ne törj házasságot!” Minket 
csak fenyegettek a hatodik parancsolat
tal, ami kizárólag a házasságra vonatko
zik? Ez nem így van, itt valamit nem 
látunk, — csitította a fiatalokat egyik 
édesanya. Olvassuk csak tovább, mit ír 
a Katekizmus a hatodik parancsolatnál?

„Az Egyház hagyománya a hatodik 
parancsot az emberi szexualitás össze
foglalásaként értelmezte” (2336). Tehát 
logikusan vonatkozik a házasság előtti 
életre is. Érdekes összeolvasni a címe
ket, amik további tanulmányozásra ösz
tönözhetnek: Isten férfinak és nőnek te
remtette az embert, akinek hivatást 
adott a tisztaságra, hogy személyisége 
teljességében éljen: így ajándékozíhassa 
önmaga teljességét.

De a mai világról miért nem vesz tu
domást a Katekizmus, a mai ember 
problémáiról? — kérdezte valaki. Me
lyik mai emberről, aki egyre szegé
nyebb, vagy arról, aki azt sem tudja, 
hol és hogyan elégítse ki a vágyait? A. 
Katekizmus alapvetően az emberről be
szél, akit az Isten férfinak és nőnek te
remtett, nem pedig az ilyen vagy olyan 
körülmények között élő emberről. Az 
Isten útmutató és életadó szava a tíz
parancs, ami mindig az első parancso
latban éri el a beteljesedést: az Isten 
imádásában, önmagunk teljességének a 
megtalálásában. Ez igaz, de mire kell 
nekem ehhez az Egyház, mi jogon tesz 
még rám egy terhet? — kérdezte fiatal 
barátunk. Ha szeretek valakit, az Istent 
is szerethetem, akkor miért tiltja, a há
zasság előtti kapcsolatot?

Érthető az órákig tartó vitatkozás, 
amit ismét egy édesanya oldott meg. 
Nézd, — mondta lányának — lehetsz 
úgy is boldog, hogy a saját fejed után 
mész, de úgy is, hogy rám hallgatsz. Ez 
akkor igaz, ha jó az anya . . . így egy 
fiatal. A nem tökéletes anya is adhat jó 
tanácsot, vitatkozott tovább az édes
anya. Az Egyház viszont kétezeréves 
„tapasztalatából”, hagyományából ad 
boldogságra vezető tanácsokat. És a 
boldogságon érteni kell az örök boldog
ságot iis.

Az anyai beszéd túlharsogta a fiatalos 
lázadás hangját, mondván: az embert a 
vágyai elviszik a rossz útra, amiről az
után nem tud visszatérni. Mindenkinek 
volt egy-egy története, „milyen életet él, 
hová jutott, testileg-lelkileg kifosztottan 
magányosan éli az életét...” Ti min
dig a múlttal állótok elő, amíg előttünk 
a jövő — vitatkozott egy leány. Igen, 
ti a sztárok világában éltek, de meg- 
figyelitek-e életük folytatását, amikor 
már nem sztárok, hanem egyszerű em
berek, mint mi, akkor mi lesz belőlük? 
— iszólt az ellenvélemény.

Anno 1759.” Erről a bizonyos nemes 
Korbély Imre festőről a szakkutatás 
mindez ideig semmit nem tudott. Ugyan
csak az ő műve az oltár jellegzetes orom- 
zati képe, melyen a Magyarok Nagyasz- 
szonya a magyarság szentjeit köpenye 
alá vonja az egykorú és közkedvelt Bol
dogasszony Anyánk kezdetű ének szavai, 
szerint: „Anyai palástod fordítsd oltal
munkra.”

SZILARDFY ZOLTÁN (Budapest)

Az élet ezer példát produkál, — vol
tak és vannak szépen élő sztáok és 
ugyanígy hozzánk hasonló emberek. Is
ten adta e parancsot, hogy boldoggá te
gye teremtményei életét.” A hatodik 
boldogság azt hirdeti, hogy „boldogok 
a tiszta szívűek, mert meglátják az Is
tent”. A itisztaszívűek azok, akik értel
műket és akaratunkat Isten szentségének 
követelményeivel hangolták egybe, kü
lönösen három területen: a szeretet, a 
szüzesség vagy szexuális rendezettség, az 
igazság szeretetre és a hit helyessége te
rületén. Kapcsolat van a szív, a test és 
a hit tisztasága között.” A hívőknek hin
niük kell a hitvallás cikkelyeit, hogy ab
ban híve, engedelmeskedjenek Istennek; 
hogy engedelmeskedve helyesen éljenek; 
hogy helyesen élve megtisztítsák szívü
ket, és a szívüket megtisztítva megért
sék, amit hisznek” — írta szent Ágos
ton (2518).

A kilencedik parancs olyan alapvető
en fontosat tanít, amit megértve, vágya
kozva keresünk: a helyes látást. Min
dent és mindenkit a maga helyén meg
becsülni, tisztelni mégha, nem is az 
enyém, örülni máisok előmenetelének és 
gazdagságának, mindig meglátni és meg
láttatni a jót és azt érvényre juttatni... 
Mindezt így foglalja össze a 2532. pont: 
A szív tisztasága megadja nekünk, hogy 
meglássuk Istent: de már most is meg
adja azt, hogy mindent Isten szerint lás
sunk. Éppen ezért a szív megtisztulása 
megkívánja az imát, a tisztaság gyakor
lását, a szándék és a tekintet tiszta
ságát. Szabó József (Offenburg)

MILLECENTENÁRIUMI ESEMÉNYEK

A Millecentenárium éve számtalan 
ünnepi alkalmat, kulturális, művészeti 
élményt nyújt a magyarországi látoga
tóknak. Helyszűke miatt csak néhány 
fontos, érdekes eseményre hívjuk fel ol
vasóink figyelmét. Július hónapban or
szágszerte tartanak „Ünnepi Eleteket”: 
Pécs („Pannon Nyár”), Szentendre, 
Eger, Keszthely, Nyírbátor (zenei fesz
tivál), Egervár stb. A Szegedi Szabadtéri 
Játékok egész októberig látogathatók.

A Magyarországon 1950—95 között 
végzett külföldi egyetemi hallgatók első 
világtalálkozója (Budapest, július 21 — 
aug. 8). Nemzetközi Cserkész jamboree 
Ópusztaszer (júl. 1 — aug. 1). Gizella 
rockopera (magyar és német nyelven: 
Veszprém, Kapolcs, Esztergom (júl. 20- 
tól). Pax Rontana 27. Világtalálkozó 
(Budapest júl. 21 — aug. 8). Mundus 
Cantat, nemzetközi Kamarakórus fesz
tivál (Pécs aug. 8—14).

Monteverdi Kórusok nemzetközi ta
lálkozója (Esztergom júl. 31 — aug. 7). 
Gizella királyné oratórium bemutatása 
(Aug. 20. Budapest, Mátyás templom). 
Vox Európáé, európai kórusok hangver
senyei (Budapest, Cegléd, Kecskemét, 
Szeged, aug. 4—10). XIV. Népzenei 
Fesztivál a „Hírős Hőt” keretében, 
Kecskemét (aug. 27 — szept. 3.).

Nemzeti zarándoklat Pannonhalmára 
aug. 20-án. Millecentenáriumi orgona
versenyeket augusztustól októberig több 
városban tartanak (Pannonhalma, Ti
hany, Esztergom, Veszprén, Zirc). Ma
gyar Egyházművészeti kiállítás (Eszter
gom, szept. 15 — nov. 30) és október 
közepéig a restaurált veszprémi püspöki 
palotában.

Nógrád megyében aug. elsején mille- 
centenáris Emlékművet-, három történel
mi vármegyénk: Szabolcs — Szatmár — 
Bereg találkozási pontján pedig emlék
oszlopot állítanak fel. Hódmezővásár
helyen Szent István lovasszobrát leple
zik le aug. 20-án.
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Krisztus papságra hívó szava
11.János Pál pápa kerek 50 esztendővel ezelőtt kapta meg a pappászente- 

lés kegyelmét. Papi jubileuma egyúttal alkalmai kínálkozott, hogy külön levél
ben, személyes megemlékezéssel is szóljon a papi hivatásról.

A paptestvércinek írt levél Szent Pál
nak a korintusi hívekhez intézett buz
dításával kezdődik: „Fontoljátok meg 
meghívástckat, testvérek!” és a Szent
atya a meghívásról elmélkedik. Krisztus 
maga is meghívást kap az Atyától a 
papságra, hogy „lépjen a világba”, le
gyen emberré, testesüljön meg, és ezál
tal váljon örök főpappá. Mindebben a 
Szentháromság titka fejeződik ki, mert 
csak az Atyával egylénycgű örök Ige 
ajánlhatja fel áldozatként a teremtést. 
A papság titka így a Szentháromságban 
veszi a kezdetét, ugyanakkor a megtes-

Mennyire keresztény 
a német parlament?
Az Európai Unió egyik tartópillérének 

tekintett Németországot keresztény-libe
rális koalíció irányítja. Egy nemrég vég
zett felmérés azonban arra utal, hogy 
a „keresztény” jelző fokozatosan tarta
lomnélküli melléknévvé zsugorodik, ho
lott Németországra, még ma is, — val
lási szempontból — ráillik a hármas ta
gozódás: egy-harmada katolikus, egy- 
harmada protestáns, a harmadik har
mad pedig felekezet nélküli. Ez a fel
osztás nagyjából megfelel a bonni tör
vényhozás, a Bundestag tagjairól készült 
felmérés adatainak: a 672 képviselő kö
zül 264 evangélikus, 228 katolikus, 180 
pedig nem tagja egyetlen felekezetinek 
sem. Pártok szerinti megoszlásuk így 
fest: a Kereszténydemokrata Unió és a 
Keresztényszociális Unió törvényhozói
nak 99 százaléka tagja valamelyik egy
háznak, míg a szociáldemokraták par
lamenti tagjainak 58, a kormánykoalí
cióban résztvevő szabaddemokratáknak 
viszont 69 százaléka számít felekezethez 
tartozónak. Az egykori keletnémet ál
lampárt utódjának tekinthető PDS kép
viselői közül csupán 6 százalékban szá
mítanak egyházi tagnak. Mindezt a ka
tolikus és a protestáns egyházak adófize 
tési kimutatásai alapján állították össze. 
A valós helyzet azonban némileg eltér 
a „hivatalosnak” tekintett adatoktól, a 
Bundestag nemrég közzé tett kéziköny
vének statisztikája ugyanis a képviselők 
önvallomásán alapul. A koalíció két leg
erősebb tagja, a kereszténydemokrata és 
keresztény-szociális párt parlamenti kép 
viselői közül csak 98 százalékban val
lották magukat nyiltan kereszténynek. 
A szociáldemokrata, illetve liberális hon
atyáknak viszont alig kétharmada jelen
tette ki, hogy felekezeti tag, holott az 
adófizetési felmérés ennél magasabb 
arányra utal. Elemzők szerint mindkét 
párt „magánügynek” tekinti a vallást 
és ezért parlamenti képviselőinek egy ré
sze is — úgymond — diszkréten kezeli 
a kérdést. A legfeltűnőbb aránykülönb
ség a zöldeknél mutatkozik; a képvise
lők alig cgyharmada vallotta magát fe
lekezethez tartozónak, ami feltehetően 
azzal is összefügg, hogy a zöldek átlag
életkora a legalacsonyabb, míg a keresz
ténypárti képviselők zöme lassan a 
nyugdíjkorhatár felé halad. Mindezt 
összegezve a német törvényhozók közül 
minden hetedik közömbösnek mutatko 
zik a vallás, az egyházak iránt. A kö
zömbösségtől pedig egy rövid lépés vá
lasztja el a hit nyílt elvetését. Ez a ma
gatartás előbb, vagy utóbb rányomja 
bélyegét a politikai határozatokra, vég
ső soron pedig egész Németország jö
vőjére.

Makváry György 

fésülés következménye. Kisztus papsága 
a megváltás művében gyökerezik es o 
saját áldozatának papja. Az Újszövetség 
papsága, melyre mi papok valamennyi
en meghívást kaptunk az Egyházban — 
tanítja a pápa — Krisztusnak ebben az 
egyedülálló papságában részesül. A 
Szentatya a meghívás fogalmát zsinati 
szellemben tágan értelmezi és beszél em
beri, keresztényi, házastársi családi hi
vatásról. Ebben az összefüggésben a pap
ság a lehetséges Krisztus-követési formák 
egyik konkrét megvalósulása. A pápa 
nyomatékkai hangsúlyozza Krisztus 
szándékát, aki úgy alapította a szolgá
lati papságot, hogy az lényegileg külön
bözik a hívek általános papságától. 
Ugyanakkor a papszentelés kegyelmében 
és küldetésében részesült szolgálati pap- 
és a keresztségben elnyert általános pap
ság egymáshoz tartozik, mert mindket
tő igaz a maga módján, — de Krisztus 
egyazon papságában részesül, illetve a 
szolgálati papság a keresztények általá
nos papságának szolgálatában áll.

ÖRÖKLÉT

A föld, hol az élet terem, 
a mindent nyelő sírverem, 
a síkság, hegy, tenger, folyó: 
öröknek látszik és múló.

Mit eltemet a feledés, 
egy gyík-kúszás, egy szárnyverés, 
egy rezdület, mely elpörög: 
mulónak látszik és örök.

Világűr és mennyboltozat, 
sok forgó égi kapcsolat, 
a milliárdnyi tűzgolyó: 
öröknek látszik és múló.

Mert ami egyszer végbement, 
azon nem másít semmi rend, 
se Isten, se az ördögök: 
mulónak látszik és örök.

Weöres Sándor (1913-1989)

A továbbiakban a pápa a meghívás 
személyes jellegét elemzi. Krisztus pap
ságra hívó szava a keresztény elet ösz- 
szefüggésének egészében válik világossá: 
minden egyes meghívásnak egészen 
konkrét, egyedi története van. Többnyi
re hosszú idő távlatában bontakozik ki 
— szerves összefüggésben környezeté
vel. Az apostolok meghívásának a tör
ténete olyan típusokat mutat fel, ame
lyeken át a sajátunkat is felismerhet
jük, jóllehet az bizonyos értelemben 
megismételhetetlen. Jézus az utolsó va
csora alkaalmával az apostolokra bízza 
az cucharisztia ünneplését és így rájuk 
hagyja saját áldozatát és papságának ré
szeseivé teszi őket. Sajátos feloldhatat
lan kötelék áll fönn a fölajánlás és a 
pap között: annak, aki fölajánlja Krisz
tus áldozatát, részesülnie kell Krisztus 
papságából, vagyis a pap Krisztus sze
mélyében ajánlja föl a Megváltó áldo
zatát.

A levél középső részében a pápa vir
rasztásra, éber őrködésre buzdítja a pa
pokat hivatásuk fölött, hasonlítván őket 
a bibliai szolgához, altit Ura még éjfél
kor is ébren talál és emiatt Jézus boldog
nak mondja őt. így a hivatásunkat ápoló 
papi életünkben valósítjuk meg önma
gunkat, Isten rólunk szóló örök terve 
szerint.

A Szentatya idézi a zsinati tanítást, 
mely a papi szolgálat célját Isten di
csőségében keresi: szolgálatukkal és éle
tükkel a papok azon fáradozzanak, hogy 
az emberek öntudatosan, szabadon és 

halaval fogadják Isten Krisztusban meg
valósult megváltói művét. Ehhez az 
szükséges, hogy önmaguk a „dicséret ál
dozatává” váljanak. Persze nem elegen
dő a zsoltárok, himnuszok és énekek el- 
imadkozása, hanem a dicséret áldozata 
mindenekelőtt az igaz, a szép, a jó meg 
nem szűnő felfedezését jelenti, amit a vi
lág Icrcmtőjétől ajándékba kap, továb
bá az emberi létezés értelmének kutatá
sát. A pápa ezen a ponton — fogéko
nyan a mai kor gondolkodásmódjára — 
szorgalmazza az együttműködést min
den jóakaraté emberrel. Ugyanis az Is
ten dicsősége iránti szeretet nem távo
lítja el a papokat az élettől, ellenkező
leg eppen hivatásuk révén ismerik fel az 
elet teljes jelentését. Az igazság teljes
ségében tekintsenek a papok az ember
re, akit Isten saját képmására teremtett, 
rábízta a földet, a természet és a kegye
lem sokféle jelével megáldotta, megsza
badította a bűn szolgaságától és Isten 
fogadott fiainak méltóságára emelte. 
Ilyen embert és ilyen emberiséget tart
son szem előtt a pap — figyelmeztet a 
Szentatya — amikor az isteni titkokat 
ünnepli. Nyomatékkai kiemeli, hogy a 
púpok álljanak a fiatalok mellé meg
erősítő tanácsukkal, támaszt nyújtó 
imádságukkal és bölcs hivatásgondozá
sukkal, és így ezen keresztül mérhetik 
fel saját hivatásuk minden személy irán
ti nyitottságát. Megannyi emberrel ta
lálkozván a pap részese lesz az élet 
izamtalan döntésének, örömben, csaló
dásban, reménységben egyaránt, hiszen 
az emberek legféltettebb és legkedve
sebb titkait bízzák rájuk. Másfelől 
pedig meg ne feledkezzenek a betegek
ről, idősekről és a haldoklókról. Miköz
ben ugyanis szolgálatukkal segítik test
véreiket, magukat készítik fel az örök 
életre, várván a gazda szavát: „Jól van, 
te derék és hűséges szolga, menj be atyád 
örömébe!”

\ levél utolsó fejezetében a pápa a 
papi ubileumokról elmélkedik. Kiemeli 
ezek -.őzül a papszentclések évfordulóit, 
az e. üst- és aranymiséket. Ezek kínál
nak különlegesen kedvező alkalmat ar
ra, kifejezni hálánkat és örömünket 
Isten iránt. A Szentatya ezen a pon
ton személyes emlékeit idézi fel az öt
ven évvel ezelőtti papszentelése kapcsán: 
„Szemináriumi társaimra gondolok, a- 
kik velem együtt a hátuk mögött tud
hatják a papságra készülés drámai há
ború időszakát. Akkora szemináriumok 
zárva voltak és a kispapok szétszóratás- 
ban éltek. Nóhányan meghaltak a hábo
rús események során. Ezért az ilyen kö
rülmények között megszerzett papság 
számunkra különleges jelentőségű. Élén
ken él emlékezetemben — írja a pápa 
— az a nagyszerű pillanat, amikor dia
kónusként a földre borulva, fölöttünk 
énekelték a Szentlelket hívó éneket. Ad
junk hálát azért a Lélekáradásért, mely 
akkor megjelölte egész életünket. Vége
zetül a pápa meghívja a paptestvércit, 
hogy vele együtt imádkozzék a Te De- 
um-ot hálaadásképpen a papszentelés 
kegyelméért:

Téged dicsérünk és hálát adunk Ne
ked Istenünk, Téged dícsér az egész föld.

Mi, a te szolgáid a próféták hangjá
val és az apostolok kórusával együtt 
Atyának, és az élet, a Tőled származó 
minden élet Urának vallunk.

Ö Szentháromság, valljuk, hogy te 
vagy hivatásunk méhe és kezdete. Meg
váltjuk Atyánk, hogy kezdettől fogva 
elgondoltál és akartál.

Te Fiúisten kiválasztottál és meghív
tál, hogy az egyetlen és örök papságod
ban részesedjünk.

A pápa szeptember 6-áo 
érkezik Magyarországra
A magyarországi Apostoli Nunciatúra 

közlése: „A Szentatya korábban bejelen
tett magyarországi látogatására ez év 
szeptember 6-án és 7-én kerül sor, a 
pannonhalmi bencés monostor alapítá
sának ezredik évfordulója alkalmából. 
Őszentsége szeptembebr 6-án a késő dél
előtti órákban érkezik Pannonhalmára. 
Másnap Győrött szentmisét mutat be, és 
a győri Püspökvárban találkozik a ma
gyar püspökökkel, majd a Székesegy
házban tett látogatás után visszaindul 
Rómába”. A sajtótájékoztatón az újság
írók további felvilágosításokat is kaptak, 
ezek szerint a pápa a Ferihegyi repülő
térre érkezik, ahonnan a hivatalos foga
dás után helikopterrel utazik Pannon
halmára. Megérkezése után lesz a pro
tokolláris fogadás (Göncz Árpád köz
társasági élőnkkel, valószínűleg Horn 
Gyulával és másokkal). Az esti vespe- 
ráson a pápa beszédet mond. Az éjszakát 
kíséretével együtt Pannonhalmán tölti és 
másnap délelőtt érkezik Győrbe, ahol a 
székesegyházban celebrál szentmisét. 
Mise után a Püspökvárban találkozik 
a püspöki kar tagjaival. A délutáni órák
ban — miután imádkozott a Könnyező 
Szűz kegyképe előtt és Apor püspök sír
jánál — indul vissza ugyancsak helikop
terrel a Ferihegyi repülőtérre s onnan 
különgép viszi Rómába.

A magyarországi hívek körében a pá
pa útjának programja némi csalódást 
keltett, már az érkezés időpontjának 
folytonos halaisztgatása miatt is, de fő
leg azért, mert a látogatástól sokan 
Apor püspök boldoggáavatását várták. 
Erre azonban — Pápai Lajos győri püs
pök szerint — „valószínűleg csak a kö
vetkező évben kerülhet sor”. Ha sor ke
rül .. .

HAJNALI AHlTAT
Szűz rózsákkal kél a hajnal. .. 
Égő szívvel, dalos ajkkal 
Üdvözöllek, Alkotóm!
Mint anyjából a gyermek, 
ím a dolgok is kikelnek 
durva, mély árny-burkaikból, 
hogy színnel köszöntsenek.

Égi hűség! gyönyörűség! 
Te legtisztább célszerűség! 
Te egyetlen bizonyos!
Nem szerencsét s üdvösséget 
kérek Tőled: bölcsességed 
tudja, mért teremtett és ha 
tűzre vetsz is, áldalak.

Fönntartóm, add, hogy ne kelljen 
elrúgnom, mi aljas bennem, 
magamat csonkítanom: 
virradatnak ékessége 
megbontatlan teljessége, 
oldd föl bennem éjszakámnak 
áldatlan salakjait.

Piros ajkkal, énekekkel, 
szép orcával jő a reggel.
Szentlélek, köszöntelek!
Hadd legyek Kezedbe csésze, 
melynek kemény, tiszta széle 
visszfénnyel köszönti reggel 
ős-szülőjét, a Napot.

Weöres Sándor (1913-1989)

Te, az idő és a történelem Ura he
lyeztél bennünket a harmadik keresz
tény évezred küszöbére, hogy tanúskod
junk az emberek előtt az áhítattal szer
zett üdvösségről.

Mi, az Egyház dicsőségedet hirdetjük 
és kérünk Téged, hogy szent papok meg 
nem szűnően szolgálják az evangéliu
mot, fennen hangozzék a földkerekség 
minden templomában a „Jöjj, Szentlé
lek” himnusz. Jöjj, és teremts a fiatalok
ból az Űr szőlőjében dolgozni vágyó új 
nemzedékeket, hogy Isten országát ter
jesszék a föld végső határáig. MK
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Isten gyümölcsfái: Az édesanyák
„ANYÁK NAPJÁ“-RA SZÁNVA *

Májusban, az év legszebb hónapjában, 
amikor a legtöbb virág nyílik, az egész 
világon ünnepük az édesanyákat. Ez az 
ünnep nem egyházi kezdeményezésre 
jött létre, de a világ is úgy érezte, hogy 
kell egy nap, amikor igaz szeretettel, 
tisztelettel fordul az édesanyák felé. Ezt 
Ezt a tiszteletet gyönyörűen fejezte ki 
Gárdonyi, amikor így írt: ,,A nőben 
mindig az anyát tiszteljük. Akkor is ha 
még távol van az anyaságtól, akkor is, 
ha már rég túl van rajta. A Végtelenség

* Sajnálatunkra a cikket időhiány miatt 
a májusi számban már nem tudtuk közölni. 
Szerk.

GYERMEKEKNEK
Még ha nem is vagy válogatósnak 

mondható, lépten-nyomon tetten érheted 
magad. Már reggel, öltözködéskor az 
időjárásnak, ízlésednek, hangulatodnak 
megfelelően válogatod össze napi öltözé
ked. Ha játékaid fölött kell döntened, 
szintén válogatsz. Előfordul, hogy édes-, 
anyád tőled kérdi meg, hogy mi kerül
jön az asztalra, s olyankor megint vá
logatnod kell kedvenc ételeid közül. Ha 
a TV-t bekapcsolod, meglehet, hogy a 
tizedik csatornán találsz kedvedre valót.

Sőt, az emberek között is válogatsz. 
Ha játszani mész, nem akárkivel kerge
ted a labdát. Játszótársaidat, barátaidat 
te válogatod ki, te döntőd cl, hogy ki 
felel meg neked a legjobban. Ez eddig 
rendjén is van, de előfordulhat, hogy 
akire nem esett a választásod, az keve
sebbet is ér, az közömbös számodra,

FIATALOKNAK
Az évközi 12. vasárnap olvassuk 

Szent Máté evangéliumából a következő 
sorokat: „Ugye két verebet adnak egy 
filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem 
esik a földre. Nektek minden szál haja
tokat számontartják. Ne féljetek hát...” 
(Mt. 10,26-33)

Ha igazságtalanság, sértés ér bennün
ket, egy jogállamban minden polgárnak 
megvan a joga ahhoz, hogy védekezzék, 
igazát keresse. Ezért vannak a bírósá
gok, jogászok, ügyvédek. Sőt. Ha az első 
fórumon nem kaptunk orvoslást ba
jainkra — fellebbezhetünk. Tovább ke
reshetjük igazunkat, egészen a „legfel
sőbb instanciáig”, ahol végül kimondják 
a végső, döntő s immár megtámadha- 
tatlan ítéletet...

A mai evangéliumi részletben Jézus 
arra emlékezteti tanítványait, hogy szá
mukra a „legfőbb instancia” mindig és 
minden körülmények között a Mennyei 
Atya, aki „minden szál hajatokat szá
mon tartja”, s aki számára az emberi 
élet, a teremtett világ boldogulása és 
üdvössége mindeneknél fontosabb és ér
tékesebb. Még az egy-fillér-párja vere

láthatatlan örök folyama érint meg min
dig, ha anyát látok. Isten gyümölcsfája 
Ö. Öreá száll virágul a Végtelenségből 
jött lélek. Az Ö szíve véréből sző ma
gának testet. Mindig érzem, hogy isten 
megbízottja Ö.“

De egy nyelvben sincs olyan szép 
megszólítása az anyának mint a magyar
ban. A magyar nyelv minden más nyelv 
között egyedülállóan Édesanyának neve
zi az anyákat. A francia nyelvben a chére 
maman; a német: liebe Mutter, nem fe
jezi ki ezt a szót „Édesanyám". Ha 
kimondom, jó ízek zamatát érzem a 
számban és virágok illatát a természet
ben; az élet jut eszembe, mely belőle

amolyan „másodosztályú” ember a sze
medben.

Jézus a június kilencedikéi evangéliu
mi részben alaposan feladja nekünk a 
leckét. Elszólítja tanítványának a vá
most, akit mások megvetettek. Elfogad
ja meghívását és házában vendégeske
dik. Asztalához ül, „ahol sok vámos és 
bűnös is helyet foglal”. Meglátták ezt 
a farizeusok és megütköztek rajta. Csak 
az emberi szempontok szerint ítéltek és 
nem értették meg, hogy Isten szemében 
minden ember érték, ő mindenkit sze
ret, nem válogat közöttünk.

Ezt a leckét nem szabad elfelejtenünk. 
Barátaink, kedvenceink mellett kivétel 
nélkül mindenki érték, még akkor is ha 
történetesen nem esett rá a választásunk.

János atya

bekre is gondja van ... Amikor a fel
adat, a küldetés végrehajtása lehetetlen
né válik, az Igét hirdető szó fülekre ta
lál, ha a Krisztuskövetés világi „jutal
ma” sértés, üldözés vagy akár vértanú 
halál: „Ne féljetek hát...” — a legfel
sőbb instancia végül is igazságot tesz.

Ma olyan világban élünk, ahol a val
lásosság, a tanúságtétel már nem bűn, 
csak éppen magánüggyé egyszerűsö
dött ... Hányán és hányféleképpen meg
próbálják a keresztény hivatást-kiildctést 
teljesíteni, „a házak tetejéről” akár hir
detni Jézus örömhírét. Csak éppen a 
visszhang marad el, vagy alig hallható, 
érzékelhető.

Ez talán egy új kihívás, új feladat
forma minden igaz keresztény számára. 
Ugyanis Isten országa számit a mi mun
kánkra, áldozatunkra, de nem azon áll 
vagy bukik, hogy mi gyengék, sikertele
nek vagyunk.

Egy a fontos: hinni, bízni Isten gond
viselő jóságában, a legfelsőbb instancia- 
bán. „Ne féljetek hát...”

Pál atya 

indul és amely sokszor fáradtan, csüg
gedten tér hozzá vissza. Benne van eb
ben a szóban a nő legszebb hivatásának 
tartalma, lényege és ugyanakkor minden 
felelőssége is.

Mert mit jelent édesanyának lenni? A 
gondban is boldogságot találni. Édes
anya jelenti az önfeláldozást, odaadást, 
ióságot, gondoskodást. Minél nagyobb a 
család gondja, baja, annál nagyobb az 
édesanya szeretete, áldozatkészsége. Jó
ra, szépre, nemesre tanítja gyermekeit. 
A legszebb emberi viszony anya és gyer
meke között van, és a legönzetlenebb ér
zés itt található. A legnagyobb ajándék 
az életben egy jó édesanya ...

Ha korunkat nézzük, szomorúan kér
dezhetjük: Ezt tudja adni a mi korunk 
asszonya a világnak? Iszákosságok, ön
gyilkosságok, válások. (Ebben mind a há
romban, sajnos, hazánk az élen jár.) A 
családok felbomlásának veszélye annyi
ra előrehaladott, hogy már magát a tár
sadalmat is veszélyezteti. Az utóbbi évek
ben a házasságok több mint egyharmada 
felbomlott. Sokan 14—20 évesen öngyil
kosok lesznek, mert üresnek, céltalannak 
találják életüket... Vajon elö'ordulna-e 
ez, ha szerető édesanya állna gondosan 
mellettük?!

Jelenleg a megélhetési nehézségek 
dolgozó nőkké tették az anyákat és szét
rombolták a családokat. A munkából ha
zatért édesanyának a háztartás mellett 
nincs elég ideje gyermekeit nevelni és 
imára tanítani. Pedig az édesanyának 
kell a családot összetartani és legszen
tebb kötelessége, hogy gyermekeit imá
ra tanítsa. A közös ima igen nagy erő
forrás. „Az a család, amelyik együtt 
imádkozik, az együtt is marad". A Szent
atya is folytonosan a közös családi ima 
fontosságára figyelmeztet leveleiben, a- 
mit a családokhoz intéz

Mit tehetünk a jelen világban mi, édes
anyák? Azt, hogy óvjuk lányainkat, fiain
kat, és nem engedjük őket kiszakadni a 
családból!

Meg kell értetni a fiatalokkal, hogy az 
igazi szerelem, a tiszta szerelem gyö
nyörű érzés, de az oltárnál kezdődik 
és a sírig iart... Saját példánkkal mu
tassuk nekik a helyes utat. A tiszta sze
relemből sarjadó, több gyerekes családi 
élet nem veszítheti el hatását még a mai 
korban sem. Előfordul, hogy rendes, val
lásos család gyermeke is megtéved, rossz 
barátok, társaság; hatására eltávolodik a 
caládtól. Ilyenkor még többet kell imád
koznia az édesanyának. Hány édesanya 
„könyörögte" már ki imáival gyermeke 
megtérését! Ismerjük Szent Ágoston tör
ténetét. Édesanyja meg nem szűnő imái
nak köszönhető, hogy a pogány világfi 
Ágostonból Szent Ágoston egyházatya 
lett.

Nehéz elhinni, de vannak édesanyák, 
akik előbbrehelyezik a maguk önző szo
kásait, élvezeteit a gyermekáldással já
ró kötelezettségeiknél. Az abortusz-en
gedéllyel százezerszám ölték meg az ár
tatlan magzatokat. Ezzel országunk né
pesedése negatív irányba mutat és a ki
pusztulás veszélye fenyeget.

Májusban ünnepeljük Máriát. Az 
egész hónapot tiszteletére szánjuk. Mi
lyen szépek otthon májusi estéken az or
gonáktól illatozó M á r i a - oltárok előtti 
litániák! Máriáról nem sokat tudunk az 
evangéliumokból. Nem olvassuk, hogy ott 
lett volna Jézus mellett a diadalmas je- 
ruzsálemi bevonuláson, amikor fiát ki
rályként ünnepelték. De azt tudjuk, hogy 
vele volt a szenvedésben; a keresztúton 
végigkísérte és ott állt a kereszt mellett! 
Akkor adta Öt Jézus nekünk anyául.

Medjugorjéban 
jártam újra

Kissé szorongó szívvel indultam az 
esetleges háborús nyomokkal járható ve
szedelmekre gondolva. De eltekintve a 
15 órás autóbusz-út fáradalmaitól az 
imitt-amott rázóssá lett utakon, minden 
veszedelem nélkül zajlott le utazásunk. 
(Repülőgépppel egyszerűbb Split irányá
ban). Kiégett, lerombolt, teljesen elnép
telenedett egykori települések végelátha
tatlan hosszú sora közt haladtunk. Még 
a Medjugorje előtti utolsó faluban is 
üszkös falak meredeznek az ég felé. 
Mostar 30 km Medjugorjetól s e város 
élő tanuságtétele az emberi barbariz
musnak. És Medjugorjéban sehol semmi 
háborús nyom.

A háború előtti ottjártam után is le 
írtam élményeimet, aminek célja, lényege 
Medjugorje ismertetése, „megvédése” 
volt. Most erre már nincs szükség. Med 
jugorje nem szorul megvédésére. A világ 
egyik i m aközpontja lett. Ha az 
ember néhány napott ott tölt, elárasztja, 
„fejbeveri” a kegyelem, nehezen tud el
jönni és mindig visszakívánkozik. Mária 
állandó jelenlétét nem lehet nem érezni. 
Talán magyar szívünk és Máriás tradí
ciónk is segít ebben a bizonyosságban. 
Az Isten édesanyja a Karszt hegység 
egyik csodálatos medencéjében vár ránk 
s fáradhatatlanul tanít az evangéliumi 
életre.

Az elmúlt esztendőkben csodálatos és 
nagyszerű dolgok létesültek Medjugorje
ban. Csak néhány példa: szerzetesi kö
zösségek, árvaház a háború árva gyer
mekeinek. S amiről oldalakat lehetne 
írni: Emília nővér szervezésében egy ott-. 
hon a kábítószeres áldozatok számára, 
ahol minden orvosi-pszichológiai kúra 
és gyógyszer nélkül, kizárólagosan az 
ima, meditáció és munka therápiájával 
az oda került betegek 8O°lo-a teljes 
gyógyulást ért el. Több épületből áll ez 
az otthon. Az ide került fiatalok maguk 
építik állandóan tovább. Teljesen ön
ellátók, az olasz államtól felajánlott 
havi-személyenkinti ca. 50 DM-t sem 
veszik fel. (Milyen súlyos milliókba ke
rül a világon a kábítószeresek gyógyítá
sa!). Teljesen az Isteni gondviselésre bíz
zák magukat. Emília nővérnek még 20 
ilyen alapítványa van szerte a világon. 
Medjugorjéban is azért létesített egy ott
hont, mert itt különösen nagy gyógyító 
ereje van a kegyelemnek.

Az Egyház hivatalos pecsétje még nem 
szentesíti Medjugorjét, nem teheti, amíg 
a jelenések tartanak. Mint ahogy szentté 
sem avathat senkit az életében. De szám
talan példa mutatja, hogy életszentség 
hírében élőket haláluk előtt emberek tö
mege kereste fel. (Assisi szent Ferenc, az 
Ars-i plébános, Páter Pio, stb.) Calkuttai 
Teréz anyát az egész világ már most 
szentként tiszteli, de ne olvassuk írásait 
míg él, majd csak szenttéavatása után? 
Lourdes-ba és Fatimába is százezrek za
rándokoltak az egyházi elismerés előtt. 
Maga a szentatya, II. János Pál pápa 
privát beszélgetéseiben több ízben ki
fejezte szeretetét Medjugorje iránt. Fa
tima folytatásának tartja. Csak egy idé
zet a szavaiból: „ ... őrizzétek meg ne
kem Medjugorjét”.

Kölcze Ferencné (Tegernheim)

A mennyei édesanyáról világító fény 
árad minden földi édesanyára. Ö legyen 
a mintaképünk, példaképünk.

Édesanyák! „Ti vagytok az olaj
mécs, mely álmatlanul lobog s imádko
zik, míg mások alszanak, a hervadtan is 
illatos csokor a feszület alatt".

Rábaközi Mária (Belgium)
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Hírek
FÖLELKÉSZI KINEVEZÉS

V a l e n t i n y Géza prelútust az 
Osztrák Katolikus Püspöki Kar — a 
külföldi magyarok, püspöke, Miklósházy 
Attila ajánlására — az Ausztriában élő 
magyar hívek főlelkészévé nevezte ki. 
Mindeddig hosszú idő óta az Europai- 
sche Hilfsfonds nevű segélyszervezet 
bécsi központjában dolgozott, ő maga 
habozás nélkül a sajátjából is ott segí
tett, ahol arra szükség volt. Szilárd hite, 
kiegyensúlyozott világnézete és mélygyö
kerű hazaszeretete irányította tetteit, 
minden nemes magyar ügyet határokon 
innen és túl nagy megértéssel támoga
tott. Különös gondja volt a hazán kívül 
élő fiatalok pályaindításával járó nehéz
ségek áthidalására. Bizonyára ezért vál
lalta a németországi Kastli Magyar Gim
náziumot fenntartó Iskolabizottság fele
lősségteljes elnökségét éppúgy, mint a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség eu
rópai társelnöki tisztét.

Valentiny Géza egész mivolta, megje
lenése tiszteletet ébreszt maga iránt, mert 
lényéből testvéri melegség, sugárzó fele
baráti szeretet árad. Előkelő társasági 
modora, melyet mindig ,,kéznél lévő” 
humora fényesít, szinte kicsalja környe
zete megbecsülését és szeretetét. Mint
hogy sosem szerette a nagy szavakat, 
tehát rövidre fogva a szót: azt kíván
juk, maradjon még sokáig fiatalos erőn
létben, friss egészségben, hogy új mun
kakörében, Isten áldásával minél több 
eredményt érjen el.

Szamosi József

ZSÁKUTCA A TEMETŐ

Miután egy alkalommal felfigyeltem rá, 
többször eszembe jut a következő lát
vány: a város temetőjét jelző iránymutató 
a bejáratnál egy zsákutcát jelölő forgal
mi táblához van erősítve. Zsákutca a 
temető? Forgalmi szempontból valóban 
az. Mert ha itt szabadon száguldhatná
nak az autók, ez zavarná szerintünk is 
a temető nyugalmát. De mégis valami 
tiltakozik bennem e bejáratot jelölő 
„furcsa” tábla ellen. Mégpedig a keresz
tény feltámadásba vetett hit miatt. Hi- 
zen a legutóbbi véleménykutatás is egy
öntetűen bizonyítja, hogy a legtöbb ke
resztény számára a halál nem jelent 
zsákutcát. Elgondolkodom újra a látvá
nyon. Mivel kellene keresztény szem
pontból kicserélni a temető felé mutató 
táblát? „Egyirányú út” vagy „Stop” táb
la jár oda? De hát ezek is csak vala
micskét sejtetnek mindabból, amit mi a 
halállal kapcsolatosan hiszünk és val
lunk. Talán egy elsőbbséget jelző tábla 
jobban illenék oda. Az a háromszögű 
tábla, melyen egy vastagon húzott nyíl 
felfelé mutat és amelyet egy vékonyabb 
vonal vízszintesen metsz keresztbe. Ez a 
szimbólum találóbban tükrözné a ke
resztény ember meggyőződését. A halál 
nem zsákutca, amellyel az egyén szá
mára minden lezárul. Nem, a halálunk
ban egy ajtó nyílik meg, melyen áthalad
va Isten örök jóságával telünk el. Ezt 
ünnepeljük minden év Húsvétján, erre 
tanítanak az evangéliumok.

Miután így morfondírozva „megol
dottam” ez ellentmondásos látványt, 
eszembe jut egy bibliai jelenet, melyet 
nem olyan rég olvastunk a Szentírásból. 
Az eminauszi tanítványok is „zsákutcás” 
gondolatokkal telítve kelhettek útra Je
ruzsálemből. Vége a Jézus iránti lelkese-, 
désnek, pislákol a mécses, mely bennük 
valamikor a sok csoda láttán kigyult. 
„Mi viszont azt reméltük, hogy ő fog
ja megváltani Izraelt. De ma már...” 
Beszélgetéseik és tanakodásaik a múltra 
irányúinak s nincs erejük igazán előtt

események
nézni. Még akkor sem, amikor „egy- 
szercsak maga Jézus közeledett és csat
lakozott hozzájuk.” Itt csak a Feltáma
dott külső „beavatkozása” volt képes 
irányt mutatni a vándorló tanítványok
nak. És akkor „lángolt a szívük”, mi 
kor útközben beszélt hozzájuk és kifej 
tette az írásokat.

„Az Ür érkezése” egészen megkapó, 
de ugyanakkor meghatározó is minden 
idők Krisztushívője számára. Ö nem ha- 
borog és nem türelmetlenkedik, ha még 
mindig oly nehézkesen gondolkodnak 
követői. Előbb egyszerűen társul szegő
dik és barátságát kínálja az úton levők
nek. S csak miután lehetővé tette a meg
hitt viszonyt, fog hozzá, hogy feltárja 
„újra” az összefüggéseket.

Mi is hajlamosak vagyunk irányveszt
ve járni, ha egy számunkra kedves hoz
zátartozónk befejezte földi vándorlását. 
Fenn áll a veszély, hogy a reménytelen
ség erőt vegyen rajtunk s a sír közelében 
csak a múltra gondoljunk. Felidézzük 
az együtt megélt szép ás borús napokat, 
de képcelenek vagyunk a hit világán ke
resztül nézni helyzetünket. Ebből a le- 
hangoltságból csak akkor juthatunk ki, 
ha a feltámadást hirdető Jézusban job
ban bízunk, mint az elhagyatottság és a 
gyász érzésében. Erre mutat az az út, 
melyre nem egyedül indultunk, hanem 
amelyen velünk tart láthatatlanul a Fel
támadott. A költő Juhász Gyula is így 
tesz hitet erről:

„Uram., ki bennem élsz, örök mementóm, 
Tudom, tudom, hogy sátraid mi szépek, 
Tudom, hogy bennük béke s fény az élet, 
S hogy testem véred megváltotta templom.

Tudom, tudom. Kitárom két karom 
Feléd, örök fény és szemem, e tört szem 
Reád tekint a gyászban és a ködben 
S téged keres sírón, félig vakon!"

Lukács József (Bochum)

PAPOKAT TOBORZUNK
Katolikus Fiúk, Férfiak!
A magyar egyház egyik végvárából, Ka

posvárról szólok hozzátok. A negyedik 
évét indítja az új dunántúli egyházmegye. 
Most ismét papokat toborzunk. Az eddi
gi, szép számmal jelentkezőnek a hiva
tás örömei mellett ígértünk több mun
kát és több szenvedést, mint mások. Sza
vunkat nem kellett visszavonnunk.

Exupéry, a II. világháború idején, a 
francia ellenállás összeomlásakor írta: 
„aki egy felépített székesegyházban vál
lal állást, az legyőzött, aki viszont egy 
felépítendő székesegyházat hordoz szí
vében, az győztes".

Fiatal Barátaim, a mi egyházmegyénk 
felépítendő ... Nálunk nincsenek kényel
mes állások, nem számíthattok nagy jö
vedelemre, gyors karrierre. Itt a bibliai 
„jó pásztor" módjára utána kell men
nünk az elveszetteknek és örülnünk kell 
a legkisebb eredménynek is. Hívlak ben
neteket, segítsetek egyházat építeni So
mogybán, Zalában. Hívlak Jézus áldoza
tos szívű, modern papjának.

Mire számíthattok? Először is alapos, 
gondos felkészülésre. Vár rátok sok-sok 
érdekes tudnivaló, amihez szakszerű tá
mogatást kaptok. Naponta lesznek csen
des, összeszedett imák, amelyekre bősé
gesen jut időtök. Lehetőség nyílik teste
tek rendszeres edzésére, jellemetek fej
lesztésére, amihez segítséget nyújt a 
sportolási lehetőség és szigorú napirend. 
Amennyiben fejlődtök lélekben és gyara
podtok tudásban, öt év kiképzési idő 
után pappá szentelődtök. Van tehát idő
tök magatokat és egyházunkat kiismer
ni, mindenre felkészülni.

Kérlek, június 17-ig küldjétek el, vagy 
legkésőbb a felvételire hozzatok maga
tokkal: 1. rövid életrajzot, 2. újonnan ki-

A keresztény etika gyökerei
„Tudás és felelősség" (Wissen u. Ver- 

antwortung) névvel egyesület alakult, a- 
mely célul tűzte ki a tudomány, képzés 
ás politikai cselekvés támogatását, még
pedig a tudományos technikai világ eti
kájának eddig be nem váltott követelmé
nyére való tekintettel. Az egyesület első 
találkozóját „Etikánk gyökerei" címmel 
Bajorország legősibb bencés kolostorá
ban, Benediktbeuern-ben rendezte, ahol 
ma szaléziánusok tartanak fenn Filozó
fiai-Teológiai Főiskolát és Környezetvé
delmi központot.

A tanácskozáson előadást tartott töb
bek közt Franz König, Bécs volt 
bíborosérseke, az említett egyesület e- 
gyik alapítótagja. Referátumát az 1945- 
ben ledobott atombombára emlékezve 
kezdte, amelynek nyomán Einstein meg
állapította: szükség van gondolkodásunk 
megváltoztatására. De nem csak a gon
dolkodáséra - folytatta König bíboros - 
hanem cselekvésre is, s ez egyben poli
tikai-társadalmi feladat. A közös etika 
ökumenikus feladat. Mostani „irányté
vesztésünkben" etikai alapjainkat keres
sük. Nem a „Honnan?" és „Hová?" im
már a kérdés, hanem a „Mit kell tenni?" 
A keresztény etika gyökereit keresve 
König több szempontra hívta fel a fiigyei
met: 1. a szabadság és felelősség össze
kapcsolására, jóllehet ez nem sajátosan 
keresztény feladat, de keresztény etika e 
nélkül nem létezhet. 2. A lelkiismeret 
kiemelt szerepére, amelyre a II. Vatikáni 
Zsinat is rámutatott. Ez sem külön ke
resztény dolog, de ez az „elrejtett mag" 
mindenki számára jelen van, az ember 
méltóságához tartozik. Ettől válik az em
ber személlyé s nem puszta „termék
ké". 3. A cselekvés mindig valamiféle 
célhoz kapcsolódik. König a vallástörté
net egyik alapmeglátására emlékeztetett: 
minden vallás valamiféle túlvilágra utal. 
S ebben az értelemben lényegüket te
kintve vallás és etika összetartozik, az 
ember méltóságának részei - mondta 
König bíboros.

Cári Friedrich von Weiz- 
sácker, a világhírű fizikus, az egye
sületnek úgyszintén alapító tagja, a tu
domány, a filozófia és vallás megfogal
mazásairól beszélt. Annak a meggyőző
désének adott hangot, hogy a felviágo- 
sodásnak és teológiának komolyan kell 
vennie egymást. A mai természettudo
mány szerint az ember az evolúció ter
méke, akinek a természettudomány ad 
egyfajta hatalmat s ezzel felelősséget is. 
A maghasadás s annak következménye
ként létrejött atombomba történetét fel
idézve akkori Georg Pichttel tett meg
állapításaira emlékeztetett. 1939-ben, a 
maghasadás felfedezését követően a kö
vetkező téziseket fogalmazták meg: a) 
biztosan lesz ember, aki épít atombom
bát; b) biztosan lesz, aki alkalmazza; 
c) az atombomba egyfajta ébresztőóra 
jelző szerepét tölti be: tehát a háború 
intézményét valamilyen módon meg kell 

állított keresztelési és bérmálási igazo
lást, 3. az érettségi vizsgát bizonyító má
solatot (ami utólag is rendezhető), 4. lel- 
kivezetötök, vagy plébánostok ajánló so
rait. A felvételi beszélgetés és az orvosi 
vizsgálat június 24-én, hétfőn délelőtt fél 
11 órakor kezdődik a püspökségen. Aki 
ez alkalomból szállást kér, vagy valami 
miatt csak később tud jelentkezni, az je
lezze előre. Címünk: H-7400 Kaposvár, 
Zárda utca 4. Tel.: (82) 312 700.

Kaposvár, 1996. május 5.
Szeretettel várlak benneteket

Balás Béla, püspök
(„Beton" atya) 

szüntetni. Az első két jóslat valóban be
következett. A harmadik még várat ma
gára. Ehhez alapvetően meg kellene vál
toznia az emberiség politikai struktúrá
jának. Felmerül a kérdés: vajon az em
ber önpusztító lény-e? Kain, az első 
testvérgyilkos alapítja az első várost. Az 
özönvíz, a babiloni torony mind a nagy- 
ravágyás, nagyratörés szimbóluma. A mí
toszokban felvetett kérdésekre a termé
szettudomány válasza az evolúció lenne, 
amely az alakzatok, fajok sokszorozódá- 
sát vonja maga után. Mindez a filozófiá
ban a test-lélek problémájaként jut kife
jezésre ... Utalt itt Konrad Lorenz No- 
bel-díjas osztrák tudós kutatásaira is, 
Lorenz szerint az ember nem ragadozó 
állat. Ahhoz túlságosan gyönge. De elég
gé intelligens, hogy fegyvereket gyárt
son. Ezért kell nevelni a „Ne ölj!" pa
rancsára. Mindez pedig új politikai világ
rendet követelne meg, amelynek alapja 
az etika új fokozata lehetne. Ez az új 
etikai fokozat azonban racionális kell 
hogy legyen és mélyen a vallásban kell 
gyökereznie. A racionalitás egyik feltéte
le, hogy a H. Küng által követelt „világ- 
ethoszt" igyekszünk minél áthatóbban és 
átfogóbban érvényre juttatni, miközben 
nem feledkezünk meg a meditáció, a val
lásos ehmélyedés szükségességéről.

(Balogh V. Sz. „Mérleg“-ben megjelent 
cikkéből.)

A SZÜZANYA PEKINGBEN
Az élet sokszor meglepetéseket rejteget. 

Immár több éve részt veszek egy rádiós ve
télkedőn, melynek különdija egy kínai meg
hívás. Tavaly sikerült ezt elnyernem, és 
Európából egyedül a világrésznyi országba 
utazhattam, hat ország hét rádióhallgatójá
val. Volt köztünk kanadai, japán, nigériai, 
argentin, sri-lankai. Magasrangú vendég
ként, szinte miniszterként kezeltek bennün
ket, a rádió és a Tienjini népi kormány ven
dégei voltunk. Elutazásom előtt azon gon
dolkoztam, elvigyem-e a rózsafüzérem, vagy 
ne. Végül is úgy döntöttem, a bukszámban 
hagyom és viszem, velem lesz az út során.

Kínában az ottaniak mindent elkövettek, 
hogy ne unatkozzunk. Tolmácsomat kérdez
tem, megmondhatom-e, hogy hitoktató va
gyok?

— Természetesen! — válaszolta.
A látogatás végén Pekingben elvittek a 

„Tiltott városba", ez volt a császárok téli 
rezidenciája. A bazársoron nézelődve, egy
szeresük megpillantottam valamit.

— Ni, a Szűzanya képe!
— Mit csodálkozol? Itt is élnek keresz

tények — mondta a tolmácsnőm.
— Nekem kell egy olyan Szűz Mária érem 

— kiáltottam. Sikerült is megvennem, Má- 
ria-képe valami féldrágakőbe van belefest
ve, illetve beragasztva. Az érmét a nyakam
ba akasztottam. Nem ezüst, vagy arany lán
con, hanem piros fonálon lóg. Ma is így 
hordom. Nekem így is tetszik. A keresztény
ségemet nem hangoztattam, de eltitkolnom 
sem kellett. Én megfordultam külföldön 
már néhány helyen, de ilyen jól még nem 
éreztem magam. Rengeteg emberséget, sze
retetet kaptam, s barátokra is szert tettem. 
Idehaza sokan gondoltak rám és imádkoz
tak utam sikeréért. Azt hiszem imáik a várt
nál is jobban hatottak.

Varga Ákos (Balatonkenese)

ANGELUS SILESIUS (1624-1677) VERSEI
Ártatlanság
Ki az, ki bűntelen? Nem is kell kérdened: 
A néma kis virág mindjárt felel neked.

A halhatatlan lélek
Én örök mécs vagyok, amely ég el nem égve: 
Isten az olaja 5 lelkem az edénye.

Lelkem az Ür kezében
Földön hever a kő, madár röpül az égen, 
A hal a vízben él s lelkem az Ür kezében.

Isten gyermeke
Én, Isten gyermeke, megtérek tenyerébe: 
Rcám vall szelleme, a teste és a vére.

Horváth Béla (1908-1975) fordításai



ÉLETŰNK 1996 június.

A bajor főváros és környékének egesz 
magyarsága — és nem csak a katolikus 
része — nagy odaadással, tömeges rész
vétellel ünnepelte München közmegbe
csülést érdemlő plébánosát, dr. Cserháti 
Ferencet, pappászenteléscnek 25 eves ju
bileuma alkalmából. A magyar szentmi
sék megszokott helye, a szép Damen- 
stift templom április 28-an, vasarnap 
délelőtt alig tudta befogadni az ezüst
misére gyülekezett hívek sokasagat. A 
hálaadó szentmisén a jubiláló plébáno
sunkkal koncelcbrált Valentiny Géza 
prelátus Bécsből, dr. Frank Miklós, a 
Magyar Karitász országos igazgatója, 
Fejős Ottó németországi főlelkész, dr. 
Hegyi János jezsuita atya, Fehér István 
és Merka János müncheni lelkészek.

A bevonulási ének után Farkas Éva, 
mint „Cserháti atya rangidős ministrán- 
sa” — így jelezte rangját! — mondott 
rövid, és milyen okos! köszöntőt. Az ő 
szavait idézem:

Tudjuk, hogy Márton Áron püspök 
úr szentelte, és erre különösen büszke, 
talán a legendás püspök kicsit a példa
képei közé is tartozik. Idén emlékezünk 
a szentéleti" Áron püspök születésének 
100. évfordulójára és érdekes egybeesése 
a sorsnak, hogy ugyancsak ebben az 
évben ünnepeljük Cserháti atya pappá- 
szentelésének 25. évfordulóját is. Áron

STÍLVIRAGOK - GYOMNÖVÉNYEK
— „tárgyalásos úton rendezték a problé

mákat". Helyesen: tárgyalás útján. ín 
így mondanám: megtárgya'ták a problé
mákat.

— (árvízről van szó:) „k.atonák, önkéntesek, 
vízügyesek védekeznek". Egyáltalán nem 
biztos, hogy a vízügyiek — vízügyi szak
emberek, munkások, stb. valóban ügye
sek is. így lesz a házbeli, házbeliek-ből 
házbelisek. És persze belügyes, külügyes 
. .. tetszés szerint folytatható.

— „A világbajnokság 140 gólját 58-an ter
melték"???

— „Csurka felvállalja ezt a tehertételt". 
Nem elég, hogy elvállalja? Sőt inkább 
vállalja, tehát minden következménnyel.

— „Az állami temetők kapacitása szűk". — 
Frivol, ízléstelen fogalmazás.

- Mi különbség van a „magánerős építke
zés" és a „magánépítkezés" között? Sem
mi! Azaz a magánerős tudálékos párt
nyelvi kifejezés. Kerüld! Különben az 
állami- vagy közületi építkezés helyett 

is „államerős" meg „köziileterős" kerül 
forgalomba.
Igekötök: lerendez, leközöl,, /edegradál,, 
/eredukál, fa'exhumál, rákérdez, ázransz- 
ponál, beimportál, eldeformál... a vég
telenségig.

— ,,... az idegenekkel szemben milyen 
barátságosak". Magyarul: az idegenek
kel milyen barátságosak. Egyszerű, nem?

— ,,... úszik a levegőben, mint az ökörnyál 
tavasszal". Természetrajzból elégtelen. 
Ökörnyál csak ősszel száll a levegőben!

— „az asszony föl se néz, letüdőzi a füs
töt és hallgat". Milyen erőtlen, kínnal 
szült, satnya kifejezés a képletesen is 
használt „mellre szívja", vagy tüdőre 
szívja a füstöt helyett. (ÉS)

— A magát műveltnek álcázó író „első ol
vasásra" helyett ma ezt írja: „első ol
vasatra". Na bumm! Kint vagyunk a 
vízből! A „művelt" író nem tudja, hogy
az olvasat jelentése: olvasási mód. Ta

lán most megtanulja. — Hasonló ez is: 
„a valóság leképezése". (Berkes Erzsé
bet, Kritika.) Tehát a valóság ábrázolása, 
megjelenítése, lefestése helyett. Ha tud
na magyarul!

— „ ... a gyerekek alultápláltak" (Új Em
ber). Szegénykék, „beöntést" kaptak?! 
Éppígy: „Fiatalok voltunk, alulinformál
tak". (Szivárvny, USA.) És milyenek a 
fe/ü/informáltak? — Ugyanilyen sület
lenség: alulreprezentált. — Lehet-e csú
nya az anyanyelv?? Ezen tüdődöm ...

- Sijó -

Ezüstmise Münchenben
DR. CSERHÁTI FERENC AZ EZÜSTMISÉS ÉS ÜNNEPLŐ HlVEI

püspök soha nem hátrált meg, kitartott, 
soha nem utasította vissza a munkát. 
Püspökké választása után a beköszöntő 
beszédét Toulousi Szent Márton szavai
val kezdte: „Uram, ha néped szántára 
még szükséges vagyok, nem utasítom el, 
(non recuso), vállalom a munkát". Cser
háti atya is vállalta a nem könnyű mun
kát, itt Miinhenben a magyarság szol
gálatát, a nemcsak hazájukat, de sok
szor az identitásukat is elveszítő magya
rok pasztorálását. ..

A szentmisén az ünnepi szentbeszédet 
Valentiny prelátus, a minap kinevezett 
ausztriai magyarok főlelkésze mondotta:

Húsvéti örömünk egyik oka, hogy van

A DAMENSTIFT TEMPLOMI EZÜSTMISÉN
A képen balról jobbra: dr. Hegyi János SJ, Fejős Ottó főlelkész, dr. Cserháti 
Ferenc ezüstmisés, Valentiny Géza prelátus, dr. Frank Miklós a Magyar Kari
tász országos igazgatója és a ministránsok. Nem látszik a képen a koncelebráló 
Merka János if júsági lelkész, valamint Fehér István lelkész, aki a fotót készítette.

Pásztorunk — kezdte beszédét. — Jézus 
mondja: Én vagyok a jó Pásztor és éle
temet adom juhaimért. A mai evangé
liumi szakasz is biztosít bennünket Pász
torunk törődéséről, értünk való odaadá
sáról... 1945 óta itt élek, német terü
leten — folytatta. Errefelé is sokat jár
tam, sokat is hallottam és láttam. Amit 
most látok, az örömmel tölt el, amit hal
lok ugyanúgy. Ti, kedves Magyar Test
véreim, itt Münchenben nem vagytok el
hanyagolva. Van pásztorotok, akinek 
gondja a nyáj amelyért él, amelyért 
imádkozik és áldozatot hoz. Gondolja
tok rá ti is ... Ö most mint jubiláló plé
bános áll közöttünk és az ő szavát is hal
lottuk. Mai nap ígérjük neki imáin ka, 
megbecsülésünket, szeretetiinket. Az em- 
matisi tanítványokkal kérjük: „Maradj 
velünk, hisz Te is tudod, hogy estele
dik." —

Ezekkel a mai sötétedő időre is vo
natkoztatott szavakkal végződött a papi 
hivatás méltóságát, szépségét, de rendkí
vüli áldozatokkal is járó feladatvállalá
sát felmutató szentbeszéd.

A szentmise fényét, ünnepi áhítatát 
emelték a Patrona Hungáriáé Énnekkar 
művészi élményt is ajándékozó számai 
(Halmos László: „Magnificat”, Kodály 
„Magyar Miséje”, Harsányi Lajos: „A 
levita éneke”), de dicséret illeti a Misszió 
Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesét is a két 
modern ének: „Áldott legyen az Üt” és 
„Szerelmeddel fclhatolsz” remek előadá
sáért. Ezúttal is Molnár Károly és Jusséi 
Ottó orgonáit, illetve vezette a kórust. 
Nem maradhat elismerés nélkül még a 
kedves ministránsok dekoratív asszisztá- 
lása, fegyelmezett, összehangolt oltár- 
szolgálata sem.

Az ezüstmisét természetszerűleg Cser
háti atya „szeretett híveihez” szóló záró
beszéde fejezte be. Kényszerűségből csak 
néhány részlet a beszédéből, amely visz- 

szatekintés az elmúlt 25 évre, de vallo
más is papi hivatás széprégéről.

.. .Ha valakinek van hálálkodni való
ja az Istennek — mondotta beszéde ele
jén — akkor én úgy érzem, hogy nekem 
25 esztendő után igazán van miért há
lálkodni. Nem véletlenül választottam és 
írtam ezüstmisés szentképeimre annak, 
az egyszerű leányzónak hálaadó mon
datát, aki valamikor valahol, egy Isten 
háta mögötti kis faluban élt s az Isten 
mégis rátekintett és kiválasztotta a világ 
több millió leányzói közül. Ö mondotta: 
Magasztalja lelkem az Urat, mert na
gyot tett velem!

Azt csak én tudom, hogy honnan ho

zott ki és választott ki a jó Isten. Rett- 
geteg, nálamnál sokkal ügyesebb fiatal
ember van a világon, akik sokkal tehet
ségesebbek, sokkal lelkesebbek, akik va
rázsukkal talán hegyeket tudtak volna 
mozgatni. Isten mégis egy Túr-menti kis 
falura tekintett le és abból meghívott: 
Jöjj, kövess engem!...

Azt kell mondjam, hogy a jó Isten 
nekem nagyon sokat adott elmúlt papi 
életem folyamán. Tanulhattam, és én a 
teológián nagyon szerettem tanulni. Ké
sőbb is visszavágytam abba a meleg kör
nyezetbe, ahol jó tanáraim, talán nem 
világhírű professzorok képességével, de 
szorgalomra és emberségre neveltek. Az
tán jöttek a szép kápláni évek Kaplony- 
ban, ahol több száz fiatalt és gyermeket 
taníthattam hittanra, nevelhettem és ve
zethettem Krisztushoz közelebb és jöttek 
a szép kápláni évek Máramarosszigeten, 
ahol hat éven át ugyancsak a gyerme
kek és fiatalok között dolgozhattam.

Isten ujja — így kell mondjam — 
később Nyugatra vezérelt: Frankfurt am 
Mainba és Innsbruckba, az egyetemre, 
ahol megint csak nem szakadtam el a 
fiataloktól, akárcsak előző lelkipásztori 
helyemen, a müncheni St. Margaret né
met plébánián, ahol újból a fiatalok ne
velésében fáradozhattam. Amikor a 
müncheni Magyar Katolikus Misszióra 
kerültem, ezt a szép munkát fiatalabb 
papra bízhattam. — A fiatalok felé for
dulva mondotta:

Fiatalok, Ifjúsági Ének- és Zeneegyüt- 
tes, Ministránsok, Cserkészek, — Köszö
netét mondok nektek azért, hogy velem 
járjátok a hit útját. Higgyétek el, szent
miséitek, részvételetek a szentmisén szá
momra mindig bátorítást jelentenek. 
Mindig örvendek, ha látom azt, hogy 
munkám nem hiábavaló és nem ered
ménytelen; ha látom azt, hogy az evan
géliumi mag jó földbe esik, nem csak 

aszfaltra, melyen aztán a taposógépek 
eltapodják. örvendek, ha az elhintett 
evangéliumi mag kikéi, és azt látom, 
hogy összejöveteleinken és szentmiséin 
ken résztvesztek.

Van miért magasztalnom Istent és kö
szönöm, hogy velem együtt magasztal
ták őt a mai napon.

Hálát adok a jó Istennek, hogy ki
választott és szolgája lehetek. Mindig 
hangoztattam és nem csinálok belőle tit
kot, hogy a legszebb szolgálatnak tar
tom a papi hivatást, de egyben nagyon 
nehéznek is. Ezért nagy szükségem van 
arra, hogy hivatásom vállalásában és tel
jesítésében támogassanak. Higgyék el: 
lelkipásztori működésemben első he
lyen áll a szolgálat, az Önök szolgálata. 
Szolgálni szeretnék, nem nagy felhajtá
sokkal, hanem egyszerűen a hétközna
pokban. Ha Önök ebben támogatnak, 
hiszem, hogy a jó Isten közös munkánk
tól, valamennyiünk együttes munkájától 
nem fogja megvonni szent áldását. Ezt 
kérjük most, magam is kérem az áldás 
szövegében, amellyel megáldom Önöket.

Az ezütmisés áldás után csendült fel 
a magyar Himnusz.

Mise után a Misszió székházában volt 
az ünnepi fogadás, ezt követően a szere- 
tetvendégség. Cserháti atyát sorra kö
szöntötték az egyházközség és a külön
böző csoportok: Imakör, Szeniorok 
Klubja, Pax Romana, Komámaszonyok, 
külön a Túrterebesiek stb. nevében, va
lamint a müncheni Magyarnyelvű Re
formátus Egyházközség részéről Lázár 
Csaba és Lázár Enikő ref. lelkészek, va
lamint dr. Húry Antónia presbiter. Az 
Énekkar természetesen énekelt, s a Re
gösök táncoltak. A Krónikás pedig e 
sorokkal csatlakozik a gratulálók népes 
táborához.

Szamosi József

KÖNYVESPOLC
PUSKELY MÁRIA: VIRÁGOS KERT VALA 

HÍRES PANNÓNIA. Bercés kiadó, Bu
dapest, 1995.

E hiánypótló forrásgyűjtemény, példás 
életű keresztény magyarok „enciklopédiája" 
a magyar kultúra mindazon művelőjének, 
köztük is elsősorban pedagógusoknak szól, 
akik az elmúlt évtizedek során alig vagy 
cgyáltgalán nem ismerkedhettek meg a ma
gyar múlt e lelkiségi, művelődéstörténeti 
vonulatával. A szerző 120 nagyrészt isme
retlen szentéletű magyart mutat be a X. 
század végéig. Nem életrajzokat ír, bár lexi
konszerűen mindenütt közli a legszüksége
sebb életrajzi adatokat, hanem idézi a leg
régibb forrásokat — olykor ez természete
sen latin —, utána felsorolja az adott sze
mélyre vonatkozó forrásokat. Ezt követi a 
bőséges szakirodalom, meg-megszakítva egy 
pecsét, kézirat, metszet, stb. illusztrációjá
val. A magyar hagiográfia számos szépiro
dalmi alkotást is magában foglal, ezekről 
is áttekintést nyújt a kötet. Minthogy pedig 
a felnövekvő nemzedéket nem lehet elég 
korán megismertetni a magyar múlt példás 
életű nagyjaival, vértanúival, hiszen hite
les értékeket megtestesítő eszményképekre 
van szüksége, a könyv bemutatja a vonat
kozó ifjúsági és gyermek-irodalom legismer
tebb alkotásait. Ahol énekben, zenében is 
megjelenik egy-egy magyar szent alakja, az 
olvasó arra is talál utalást. Az általános 
irodalom még tovább tágítja az adott kor
szakra vonatkozó ismeretek körét.

Prokop Péter, a kiváló pap-festőművész 
GO magyar szentet ábrázoló grafikájával gaz
dagította a kötetet; a függelékben található 
ikonográfiái „példatár" viszont a különbö
ző századok metszeteiből, festményeiből, tá
voli tájak ikonjaiból, sőt gyermekeknek 
szóló ábrázolásokból is nyújt választékot.

A Kiadó

KÖVETKEZŐ, 
NYÁRI KETTŐS SZAMUNK 

JÚLIUS ELEJÉN 
JELENIK MEG!
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A z él et kör fél>ől
Cserkészjubileum és anyák napja 

Linzben

London: Halottaink: Imádkozzunk halotta- 
inkért. Az elhunytak: Tóth István, Bristol, 
1995 december 17-én, 69 évesen; Pacsuta Jó
zsef, Nottigham, 1996 január 24-én- 76 évesen; 
Tauber Krisztina, London, február 2-án, 80 
évesen; Nemes István Vilmos, London, már
cius 1-én, 87 évesen; Wade Edward, South 
Croydon, március 3-án, 82 évesen; Kiss And- 
rásné, szül. Porkoláb Jolán, London, március 
19-én, 76 évesen; Pál Lajosné, sz81. Szalai 
Irén, Hove, március 27-én, 81 évesen; Kvassy 
György Jenő, London, április 2-án, 74 évesen; 
Kiss András, London, április 3-án, 82 éves 
korában. Nyugodjanak békében!

AUSZTRIA

Grác: A kercsztség szentségében részesült: 
Ambrus Tamás, A. Csaba és Emília (sz. Szőcs) 
fia. A keresztelészt március 31-én Bognár Vil
mos ft. végezte a Welsche-templomban.

Halottunk: Lotli Erzsébet, életének 85. éve
ben, március 7-én elhunyt. 1982 óta élt Grác
ban, rokonsága körében, akik betegsége alatt 
áldozatosan ápolták. Hamvasztása előtt oszt
rák közösségben búcsúztunk el tőle. Április 
15-én az öriszentpéteri plébános, Varga Ottó 
szentelte be földi maradványait és magyar 
szertartással kísértük nyugvóhelyére a szent- 
péteri régi temetőben. Nyugodjék békében!

ÖRÖKFOGADALOM A GRACI KARMELBEN

Csak, kevesen tudják, hogy Grácban 
magyar novíciák készülnek a Karmel 
csendjében imával és munkával életük 
végleges döntésére. A megfeszített Jé
zusról nevezett Amanda Mária 
nővér március 25-e vigíliáján ünne
pélyes szentmise keretében tette le örök
fogadalmát a prioranya kezébe. A min
dig mosolygó nővér örömében rendtár
sain kívül, a gráci Karmel barátai, ma
gyarországi rokonsága, gyóntatója és a 
gráci magyarság is osztozott. Amanda 
nővérnek az Üristen adjon kegyelmet, 
hogy élete végéig engedelmes hűségben, 
imával és áldozattal szolgálja a kolos
torban Istent, Egyházát és a Karmelt.

Ugri Mihály

FRANCIAORSZÁG

Elsöáldozók: május 5-én az első szentáldo- 
záshoz járultak: Bartha Sándor Mátyás, Bussy 
St. Georges; Brandt Patrícia Krisztina, Párizs; 
Hataia Izabell, Creteil; Miskolczi Sophie, Al- 
fortville, Pál István Áron, St. Cyr 1‘École. Há
lásan köszönjük szüléinknek, hogy áldozatuk
kal hozzájárultak, hogy Isten gyermekei le
hettünk.

NÉMETORSZÁG

Berlin: Halottaink: Egyházközségünk leghű
ségesebb tagja Förster Balázs bácsi hosszú 
szenvedés után, vasárnap, április 21-én elha
lálozott. Mindnyájan jól ismertük, és aki is
merte, az szerette. Másfél éve, hogy ünnepel
tük 80. születésnapját, amikor még virgonc és 
teljesen egészséges volt. Még 80. születésnap
jáig aktívan részt vett egyházközségünk ren
dezvényein és a magyar egyesületek életében 
is. Nem volt olyan bibliakör, amin nem lett 
volna ott. Elbeszélései által nagyon sokat 
megismertünk Erdélyről. Brassóból származót!, 
de Nagyváradon is élt. Mint ott is, nálunk is 
kezdettől fogva tagja volt egyházközösségi vá
lasztmányunknak. Túri Jánosné, szül. Wysoki 
Rosemarie édesanyja, Wysoki Erzsébet Lank- 
wilzban 94 éves korában elhunyt. Együttér- 
zünk a hozzátartozókkal és imádkozunk az 
elhunytakért. Nyugodjanak békében!

Mainz: Születés: Barcsay Adám József Pál, 
B. Ákos és Erzsébet fia, április 21-én Mainz- 
ban megszületett. Kísérje Isten áldása életé
ben .Gratulálunk a boldog szülőknek és nagy
szülőknek!

München: Házasság: Groza Nikolaus és 
Aosan Adrienné Judit házasságot kötöttek áp
rilis 13-án a Damenstift templomban.

Stuttgart: Keresztelések: Varga Mihály, áp
rilis 6-án; Wahr Laura-Christine, W. Rudolf 
és Bornemisza Sylvia kislánya április 6-án; 
Pénzes Jessika, P. Arnold és Kisváradi Enikő 
kislánya április 7-én Heilbronnban; Schupler 
Sandra, Sch. Ottó és Mihálcsik Angéla kislá
nya, április 7-én, Heilbronnban; Huberr Conny, 
H Matthias és Lippai Ilona kislánya Stutt
gartban. Isten éltesse az újszülötteket, növe
kedjenek egészségben és bölcsességben Isten, 
szülei, nagyszülei és mindnyájunk örömére!

Esküvő: Szabó Gábor és Varmuzsa Renáta, 
április 20-án esküdött egymának örök hűséget 
az Ür oltáránál. Isten áldása kísérje szándé
kukat és szeretetüket!

Halottunk: Imrédiné Csábi Ilona temetése 
április 22-én volt Fellbach-Schmiedenben. Az 
örök világosság fényeskedjék neki!

A Pax Romana Müncheni Csoport- 
jának újjáalakult a programbizottsága. 
A Bizottság tagjai: Boór János filozó
fus, a „Mérleg” főszerkesztője, Fájnor 
Éva orr-fül-gégész, Hury Antónia fog
orvos, a Ref. Magyarnyelvű Egyházköz
ség gondnoka, Pfitzner Rudolf pszicho
analitikus és Zobel Olga történész, ling- 
visztikus. A pénztáros tisztét Pfitzner 
Jolán gyógyszerész vállalta, ellenőr Kéry 
Bálint maradt. A Csoportot a katolikus 
egyházközségben Czupy József villamos
mérnök képviseli.

SVÁJC

Bern: Halottaink: Briski Ferenc vasutas szak
munkás, a Thuni magyar szentmise szorgal
mas látogatója április 8-án, Spiezben. Szilágyi 
Sándort április 17-én temettük Wohlenben, 72 
évesen. A Berni Pfarrblattban méltatott életé
hez hozzá fűzzük, hogy az 1956-os forradalom 
alatt a felkelők szakácsa volt és az ott kapott 
fejlövésből Svájcban épült fel. Említsük meg, 
hogy a siebeneichi zarándoklaton 25 éven ke
resztül — megbetegedéséig — minden évben 
részt vett, oly mély hitet sugározva a megté
rés szentségében részesült. Lakfalvi Erzsébet, 
április 25-én Burgdorfban, 78. évében hunyt 
el. Erzsiké a Linka család kíséretében évek 
hosszú során át szeretettől sugározva szeré
nyen és hallgatagon szolgált ki bennünket és 
mosogatott utánunk a magyar ünnepélyeken, 
főleg karácsonykor. A református hívő asszony 
anyagilag is támogatta missziónkat. Légy ál
dott értük Atyánk az égben!

KÉPKlALLÍTAS
A MÜNCHENI MISSZIÓBAN

A Müncheni Katolikus Misszióban 
május 11-én, a „Magyar Klub” rende
zésében nyílt kiállítás Ickler-Hodo- 
ny i Magdolna munkáiból. A festő
nő 1943-ben Budapesten született, tanul
mányait Pécsett végezte. 1989 óta él 
Bajorországban, München közelében, 
Eichenriedben. Művei Magyarország és 
Németország több múzeumában és intéz
ményében megtalálhatók. Itt kiállított 
olajképeinek témái részben otthoni em
lékek, tájképek „útközben”, és szeretet
tel megfestett virágcsendéletek. Velük 
ellentétben megrendítően hat a nézőre 
a kiállítás mottóját is adó „Mysterium 
tremendum — a félelem misztériuma 
címet viselő látomásos képsor. A képek 
sajátos vegyes technikával (gouache, tus
rajz, aquarell) készültek és a művésznő 
„átszenvedett életéről”, érzelmeiről val
lanak; de úgyis mondhatom: a mi vál
ságokban vergődő, agyon-mechanizált, 
lélektelen világunkról formált gondola
tait fejezik ki szürrealizmust közelítő 
módon Sok sikert kívánok!

Szamosi József

KÁRPÁTALJAI GYEREKEK 
VESZPRÉMBEN

Megérkezett Veszprémbe a Szent 
Adalbert Misszió Alapítvány 82. hatá- 
rontúli gyerekcsoportja. A Padányi Bíró 
Márton Katolikus Általános Iskola ta
nári és szülői közössége látta őket vendé
gül két hétre. A kis vendégeket fogadta 
az érseki palotában Szendi József érsek. 
Az Új Ember-ben közölt képen a vesz
prémi érsek mellett az akció szervezője, 
Atányi László tanár és a kárpátaljai Gát 
községből érkezett gyerekek láthatók.

HADIFOGOLY TALÁLKOZÓ
A nyugati hadifoglyok IV. nemzetközi ta

lálkozóját augusztus 22—24-én tartjuk meg 
Debrecenben. Jelentkezés június 30-ig. Levél
cím : Nyugati Hadifoglyok Egyesülete, H-4024 
Debrecen, Piac utca 28 b. Szeretettel várjuk a 
volt nyugati hadifoglyokat és hozzátartozóikat. 

Farkas Gáborné, az egyesület elnöke

A Linzi St. Antal plébániatemplom
ban május 5-én Msgr. dr. Balogh Vince 
plébános, mint házigazda, szeretettel üd
vözölte a közel 200 főnyi megjelent ma
gyarságot. A háladó szentmisét Valentiny 
Géza prelátus, az ausztriai magyarok 
folelkésze, dr. Vencser László, az ide- 
gennyelvűek püspöki referense és Bolla 
Jenő lelkész együtt celebrálta áldásban 
részesítve az édesanyákat. A cserkészek 
szavalatokkal köszöntötték az édesanyá
kat es díszgyertya ajándékokat adtak át 
nekik.

Mise után a plébánia kultúrtermében 
az Árpád Cserkészcsapat Szervező Tes
tületének elnöke, Fábián László mérnök 
üdvözölte a csapat megalakulásának 25 
eves jubileumi ünnepségén megjelent 
Valentiny Géza prelátust, mint a Kül
földi Magyar Cserkésszövetség Európa- 
kerületének társelnökét; Gémes Istvánné 
Réka asszonyt a kerület parancsnokát; 
helyettesét Szemerédy Tibort és felesé
get, a bécsi cserkészcsapat vezetőjét; to
vábbá Elek László Ausztria körzeti pa
rancsnokát Innsbruckból. Köszöntötte 
továbbá a budapesti Nagyboldogasszony 
Cserkészcsapat parancsnokát, dr. Rosz- 
musz András mérnököt est. feleségével 
együtt; dr. Zelliger Erzsébet egyetemi 
tanárnőt őrsvezető lányával, a kőszegi 
cserkészek küldöttségét; a Szlovákiából 
érkező cserkészcsapat kb. negyven meg
hívott tagját élükön Vasváry Borbála ta
nárnő, parancsnokkal és a megjelent 
vendégeket.

Dr. Zelliger Erzsébet, aki még az Ár
pád cserkészcsapat alapítása előtti nyári 
gyermektáborokban, Ternbergben, v. Ba
logh Ádám táborvezető tanárral együtt 
tanította a gyerekeket magyar nyelvre, 
rövid köszöntőjében emlékezett vissza a 
régi vezetőkre és az egykori tanítvá
nyaikra, akik közt a csapat mostani pa
rancsnoka, Kiss Erzsiké is „ternbergi 
gyerek” volt.

Az elmúlt 25 év történetéről részletes 
beszámoló hangzott el az alapítástól 
kezdve, felsorolva a vidám táborozáso
kat és komoly foglalkozásokat a ma
gyarságnevelő munkában. Az „Árpád” 
— elmondhatjuk — jó munkát végzett, 
ami a kiváló cserkészvezetők: mindenek
előtt Kiss Mihály, aztán Lukács Károly, 
Seichéné Kiss Erzsébet, Kiss Margit, Lu
kács Margit, Máthé Attila mérnök és 
segítőtársaik érdeme. 1993 óta a csapat 
parancsnoka Seichéné Kiss Erzsébet, aki 
édesapjának, Kiss Mihálynak, a csapat 
alapítójának és első parancsnokának 
szellemében vezeti a közel 60 főből álló 
linzi cserkészcsapatot.

Az ünnepség fénypontja volt a cser
készavatás, ia fogadalom- és igérettétel. 
Gémesné Réka avatótiszt beszédében ki
emelte, hogy a fogadalomtétellel a fel
avatott cserkészek egy olyan közösség 
tagjaivá lettek, amelynek törvényei van
nak. Olyan erkölcsi alaptörvények, ame
lyek segítséget nyújtanak az önnevelé
sen keresztül a jellemes élethez, hogy 
emberebb emberré és magyarabb ma
gyarrá válhassanak. A 21 most felava
tott kipirult arcú, ragyogó szemű cser
készgyerek nagy szeretettel vette körül 
Réka asszonyt.

A 10 cserkésztörvényt dr. Ráduly 
Előd segédtiszt ismertette. Ezután kö
vetkezett a kiscserkészjelöltek ígéretté
tele, a cserkészjelöltek fogadalomtétele 
és az egészen kicsi cserkészjelölt aprósá
gok fehérpöttyös kék nyakkendővel való 
megajándékozása.

Kultúrműsorral folytatódott az ün
nepség. A Pozsony közelében fekvő Fél 

község cserkészei magyar táncokkal káp
ráztatták el a közönséget. Csapatpa
rancsnokuk, Vasvári Borbála tanárnő 
élete céljául tűzte ki a fiatalok nevelé
sét és a kisebbségben élő magyarság meg
mentését.

A linzi csapat 25 tagja „Árpád, a 
honfoglaló” címmel rövid színdarabot 
adott elő Ráduly Ferenc tanár betaní
tásában. A Márton-család vezetésével 
a népviseletbe öltözött délvidéki és er
délyi magyar tánccsoport ugyancsak 
tomboló sikert aratott. Végezetül v. Ba
logh Ádám laudációját Bolla atya ol
vasta fel, amelyet egy francia misszio
náriustól vett idézettel fejezett be:

Rajtad múlik:
Ha lassan baktatsz, a többiek megállnak
Ha te leülsz, ők lefekszenek
Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek 
Ha te kételkedsz, Ök kétségbe esnek!

De ha te felébredsz, ők is kinyitják 
szemüket

Ha te előttük haladsz, ők eléd fognak
futni

Ha te kezedet nyújtod, ők életüket adják 
S ha te imádkozol, ők szentek lesznek!

A jubileumi ünnepség a szeretetkörrel 
zárult, majd szíves vendéglátásban ré
szesültek a megjelentek.

Simonffy Erika (Linz)

MILLECENTENARIS ÜNNEPSÉG 
DONAUESCHINGENBEN

Az ünnepséget június 8-án a Magya
rok Világszövetsége és a Freiburgi Ma
gyarok Baráti Köre közösen rendezi. 
Program:

10.00 órakor a St. Johann plébánia
templomban ökumenikus istentisztelet 
Tempfli József megyéspüspök, Nagyvá
rad, Tőkés László ref. püspök, Nagyvá
rad, dr. Schweizer József budapesti fő
rabbi, Kozma Imre protonotárius kano
nok és dr. Frank Miklós, a Magyar Ka- 
ritász országos igazgatója részvételével.

11.00 órakor a Duna-forrásnál Em
léktábla leleplezés. Beszédet tart Je
szenszky Géza nyug, külügyminiszter. 
Az ünnepségen felszólal többek között 
dr. Erdődy Gábor bonni nagykövet, dr. 
Kosáry Domokos, a Magyar Tud. Aka
démia elnöke, Gustav Wabro államtit
kár, dr. Bernhard Everke főpolgármes
ter, dr. Katona Tamás budapesti polgár
mester.

18.00 órakor a Donauhalle-ban ünne
pélyes program „Bemutatjuk a magyar 
Dunamenti községeket” címmel. Közre
működik a Bonyhádi-, Bajai-, Csalló
közi-, Szanyi néptánccsoport és az Esz
tergomi Reneszánsz Együttes.

Az ünnepség védnöke dr. Habsburg 
Ottó, az Európa Parlament képviselője. 
A meghívót Csoóri Sándor a Magyarok 
Világszövetsége elnöke-, és a Freiburgi 
Magyarok Baráti Köre részéről Könczöl 
Antal írta alá.

MAJKI NYÁR
A millecentenáriumi eseménysorba beilleszt

ve nagyszabású rendezvénysrozaton vehetnek 
részt a hazai és külföldi fiatalok a festői kör
nyezetben levő, részben restaurált, volt kamal- 
duli szerzetesek kolostorában. A kurzuson 
egyéniségképzés lesz a szentmise liturgiájá
nak tükrében. Élő operaelőadások, műsorok a 
szépség, a jóság, az igazág elkötelezettjeivé 
teszik a résztvevőket, magyarságtudatukat erő
síti a „Liturgia és a hazaszeretet" témája, 
melyben Rákóczi fejedelemre emlékezünk.

Szállás a barokk cellaházakban, a teljes 
kurzus (1996 július 18—24) részvételi költsé
ge kb. 120.— DM. Találkozás Budapesten.. 
Részletes program a jelentkezés után. Cím: 
Kutschi András plébános, Oroszlány, Haraszt- 
hegyi út 11.
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Megjelent ! Puskely Mária nővér tollából: 
Virágoskert vala híres Pannónia, 120 magyar 
keresztény élete, többek között öO Prokop gra
fikával. Ara 400.— forint.

Keresztény szerzetesség, I.—H. 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.
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Külföldről is megindíthatja magyarországi 
jogi ügyeinek intézését 1 

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.II., A-1011 Wien, Pf. 572 
® hétfőtől csütörtökig, 10.00—12.00 óra 

között: 0043-1-535 41 99,
Fax: 0043-1-535 93 50.

RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító vállal 
fordításokat magyarról németre és németről 

magyarra. 80336 München, Goeibcstr. 32.

Minden lapunkban ismertetett, de a Ma
gyarországon megjelenő egyeb könyvek 
is megrendelhetők az alábbi címen:

KUPA, Distelfinkweg 21. 
D- 81249 MÜNCHEN, 

üzenetrögzítő ' Fax: 0049 8° / 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 kaphaió:
Lourdes és az evangélium, 

vígasztalások. Rádiós magyar nyelvű 
kazetta, 60 perc 10.— DM

Lourdes-i csodák és gyógyulások. 
Dokutnentumfilm hat csodásán meg- 
gyógyulttal. Videokazetta magyarul, 
90 perces, VHS, PÁL. 40.— DM

Árpádba H Szent Erzsébet élete 
(ivdeokazetta magyarul, 40 perces 
VHS, PÁL) 30.— DM

Lourdes — Bernadett nyomdokain 
(kb. 140 színes képpel) 25.— DM

Lourdes, Kereszt út, (vidrol-arntta ma
gyarul, 50 perces, VHS. PÁL) 30.- - DM

Lourdes-! üzenet — elmélkedések 
magyar nyrlvű kazetta, dr. Szabó 
Jóaraf összeállítása) 10.— DM

Patron*  Hungáriáé, 
színes zománcjelvény) ? — DM

Szállításnál + portókCltoéget számítunk.
Megrendelhető:

Ungarische Katholische Delegatur 
ÉLETÜNK kiadóhivatala 

Lamiwehrstr. 66 D-80336 München.

„ T É T 6 N Y " Ungarlsche Spezlalitáten
Kreitmayrslr. 26 • 80335 München

Telefon: (0 89) 1 20 63 93
Badacsonyi szürkebarát 7 80
Debröi 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 Cabrrnct 10.80
Egri bikavér 9.50
Egri leányka 7.50
Tokaji szamorodni 12.50
Tokaji aszú 3 puttonos 1.4.50
Tokaji aszú 4 puttonos 17.—
Tokaji aszú 5 puttonos 20.50
Kecskeméti barackpálinka 29.—
Vilmos körtepáiinla 29.—
Unikum 29 —
Egri cseresznyepálinka 25.50
Császárkorié 21.50
Diólikör 0-5 liter 14.50
Címeres barackpálinka 33.—
Sárgabarack-, Málnalikör 0.5 liter 13.50 
Tarhonya, kocka ,laska tészta per kg 7.—
Májas-, véres hurka, disznósajt 13.—
Tokaszalonna 15.—
Füstöltszalonna 12.—
Friss kolbász 15.—
Házi kolbász 25.—
Téliszalámi 33.—
Szegedi szalámi 30.—
Csabai, Gyula! 27.—

• Üvegárut nem szállítunk 1 •
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MAGYAR BOROK, PÁLINKÁK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN!
Olcsó áron raktárról. — Kérje árlistánkat I 

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

Budán közel a Várhoz és a metróhoz mo
dern garzonlakás hazalátogatóknak kiadó Te
lefon: 01 341 46 24 vagy 091 743 20 34.

BEATRIX PANZIÓ 1 H-1021 Budapest, Szé
ftér Út 3. Tel./Fax: 0036-1-1763 730 és tel”: 
2750 530. Szeretettől várjuk az „Év panziója" 
díjat nyert családias szállodánkban, zöldöve
zetben, de közel a központhoz. Program szer
vizés, zárt autóparkoló. Szállodai színvonal_
féláron I

Nyugat-Magyarországon, Bük-gyógyfürdő 
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 
Telefon: 0036-94-325 933.

Sümegen a Balatontól 20 km-re, 4 .zoba 
összkomfortos családi ház, gáz központi fűtés, 
talefon, kábeltévé eladó. Ár: ötmillió forint. 
Ugyanott 5445 m2 telek egymillió forintért el
adó. Érdeklődni: Merekva Gusztáv, lí-8360 
Keszthely, Erkel Ferenc út 6.

RADOVICS MARTINA, magyar-német ill. 
német-magyar fordításokat és tanítást vállal 
— cégprospektusok és okiratok Is. — Telefon/ 
Fax: (080 31) 6 92 10.

Keresem élettársamat, magyar nyelven is be
szélő, nem dohányzó, rendezett anyagi körül
mények között élő, kultúrált, müveit, klasszi
kus zenét szerető független férfit. Én, 4o éves, 
160 / 53, magyar származású, ugyancsak fenti 
tulajdonságokkal rendelkező nő, szeretnék 
harmonikus, békés, családi atmoszférát nyúj
tani. Fényképes levélnek igen örülnék. Jelige: 
„Élettárs".

A Münsteri Magyar Katolikus Misszió hívei
nek, Münster és környéke magyarságának 
június 1-én, szombaton 18.00 órától hajnalig 
a Haus Münsterland vendéglőben (Miinster- 
líandorf, Immelmannstr. 37) vacsorával egybe
kötött zenés, táncos mulatságot, bált rendez. 
Szeretettel várjuk honfitársainkat családjaik
kal, magyar és német ismerőseikkel, felekezet- 
re való tekintet nélkül. Jelentkezésüket vár
juk lehetőleg május 20-ig. *2*0251  / 32 65 01.

Körmenden, új luxus családiház eladó, szép, 
nyugodt környezetben, telek 650 m2, lakóte-. 
rület 200 m2, garázs, pince, terasz, 4 szoba, 2 
zuhanyozó, konyha. Ár: 220.000.— DM. Tel 
0036-94-411 409 vagy (D) 0251 / 71 72 23.

Baiatonudvariban, kétszintes, parti nyaraló 
(ca 80 m2) telekkel (300 d-öl) eladó. Irány
ár: 90.000.— DM. Érdeklődni: Telefon: (CH) 
061 / 324 40 84 napközben.
KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAROK FIGYELEM! 
Üj rendelkezések értelmében külföldiek is vá
sárolhatnak ingatlant. Leányfalun, panorámás, 
1518 m2-es, hegyoldali telek eladó. Az. ingat
lanszerzéssel kapcsolatos ügyintézést vállal
juk. Érdeklődni: Tel.: 0036-1-395 2048 vagy 
0036-30-310 560.

Budai villanegyedben felújított kétszobás la
kás olcsón kiadó, hosszabb időre is. Telefon: 
0036-1-202 3025.

Eladó Markó Károly olajfestménye (szig 
nált) 173x130 cm + keret 9 cm. Irányár: DM 
6000.—. Intő: N. B. Tóth, 6. Rue des Palmiers, 
F-06800 Gagnes-Sur-Mer. ® 0033-93-20 4310, 
Fax: 0033-93-22 46 36.

Házvezetőként elhelyezkedne 24 éves, szor
galmas leány. Pintér Krisztina, H-8000 Szé
kesfehérvár, Sarló utca 15. 9 / 28.

Visegrádon, a Dunakanyarban 1295 m2 pa
norámás építési telek, építési engedéllyel, kész 
építési tervekkel eladó. tSf DK 45 31 5111 46 
vagy H 36-11-760 237.

20 éves magyar lány „Au pair" munkát ke
res Münchenben vagy környékén, közepes né
met nyelvtudással. Cím: Victoria Hoffendahl, 
Ahornvveg 27, D-85375 Neufahrn. ® (08165) 
39 73.

Nagysikerű könyvújdonság! Borbándi Gyula: 
A Szabad Európa Rádió története. 600 oldal. 
40.— DM helyett 35.— DM. Megrendelhető: 
Musica Hungarica Katkó könyvek, Rümannstr. 
4. D-80804 München tg/ (089) 30 50 43. Fax: 
(089) 308 57 39. — 40 éves működés után a 
magas korra való tekintettel cégem eladó!

Sárospatakon, gyógyfürdőhöz közel, csendes 
negyedben, nyugati igényeknek készült, két
szintes ház eladó. Nagy nappali, három szoba, 
beépített szekrények, 2 fürdőszoba, ca. 200 m2. 
Irányár: 65.000.— DM. ® 0036-47-312 722.

Csinos magyar hölgy, 46 éves 152 cm ma
gas,, külföldön élő intelligens, megbízhat-) fér
jet keres. Jelige: „Bizalom".

Keresem magyarul beszélő, külföldön élő, 
emberi értékekre igényes társamat 58 éves ko
rig. Jelige: „Marianna".

Diplomás jómegjelenésű, 58 éves, karcsú, 
német állampolgár megismerkedne korban 
hozzáillő, rendes, komoly, intelligens kint élő 
lehetőleg özvegy férfival. Választ: „Fortuna" 
jeligére a kiadóba.

Nyeltanulás céljából, jelenleg Svájcban élő, 
23 éves hölgy megismerkedne, magyar férfi
vel 40 éves korig. Fényképes önéletrajzot a 
„Kalandorok kíméljenek" jeligére a kiadóba 
kérem.

Csinos, intelligens, 55 éves özvegy hölgy 
megismerkedne külfölről hazatelepülni szándé
kozó, kulturált, egyedül álló, korban hozzá
illő úrral komoly kapcsolat céljából. Válaszo
kat „Remény" jeligére várom a kiadóba

Egyedülálló, 46 éves, 163/56, Szőke, kék
szemű,, utazást,és zenét kedvelő magyar hölgy 
társaság hiányában ezúton társat keres. Sokat 
tartózkodom Németországban. Válaszokat 
„München és környéke" jeligére a kiadóba

Magyarországon élő erdélyi, 26 éves füg
getlen leány megismerkedne hozzáillő, szere- 
telre méltó, Németországban élő férfival. Cím: 
Fedor Éva, H-1214 Budapest, XXI. kér. Csepel 
Tinódi út 21. h -

Egyedülálló dipl., 66 éves, 162 / 62, minden 
szempontból független, nyugdíjas müncheni 
férfi keresi — szintén független, 55—60 éves, 
nem dolgozó, München környékén élő, sportot 
és utazást kedvelő úriasszony ismeretségét ko
moly kapcsolat kialakítása céljából. Fényké
pes válaszokat „Herz" jeligére a kiadóba.
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Megjelent I Tárnái Brúnó: Katolicizmus és 
kultuszok című munkájának második kiadása. 
Megrendelhető a szerző címén: Erzabtei, Vár.l, 
H-9090 Pannonhalma. Ára: 350 Ft., a megren
delő lakóhelyének pénznemében, a könyvhöz 
mellékelt csekken. Az ár magában foglalja a 
csomagolás és postaköltséget.

MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK
Kedves Olvasóink, 

időnként közöljük a magyar lelkészségek te 
iefonszámát és címét, ahol érdeklődni lehet 
a szentmisék helye és ideje után.

Németország
Aacheni Egyházmegye:
Miséző helyek: Aachen, Mönchengladbach, 

Krefeld.
Érd.: Ft. Szigeti István, Vinzenzstr. 5, D-52087 

Aachen . ® (0172) 248 63 26.
Augsburgj Egyházmegye:
Miséző helyek: Augsburg, Kempten.
Érd.: Ft. Fehér István, Ung. Kath. Mission, 

Obcrföhringer Str. 40, D-81925 München. Te
lefon: (089) 98 26 37 és 98 26 38.

Bamberg-Eichstatt-Regensburgi Egyházme
gye nürnbergi székhellyel:

Miséző helyek: Bamberg, Coburg, Ingolstadt, 
Landshut, Nümberg, Regensburg, Straubing.

Érd.: Ft. Bárány József, Ung. Kath. Mission, 
Tuchergartenstr. 2/A, D-90571 Schwaig. Tele
fon: (0911) 507 57 96.

Esseni Egyházmegye:
Miséző helyek: Duisburg, Oberhausen, Bo- 

churn, Essen, Ncukirchen-Vluyn, Moers, Mül- 
heim:

Érd.: Ft. Major Márk, Ung. Kath. Mission, 
Steeler Str. 110, D-45139 Essen. Tel.: (0201) 
28 47 40.

Freiburg-Trier-Speyeri Egyházmegyék offen- 
Irurgi székhellyel:

Miséző helyek: Mannheim, Offenburg, Kai- 
serslautern, Trier, Saarbrücken, Freiburg, Ba- 
den-Baden, Karlsruhe, Pforzheim, Strasbourg, 

i-Muhlhouse, Colmar.
Érd.: Ft. dr. Szabó József, Ung. Kath. Mis

sion, StraBburger Str. 39, D- 77652 Offenburg.
( 0781) 268 36.

Berlini és Hamburgi Főegyházmegye, Hil- 
desheimi Egyházmegye:

Miséző helyek: Berlin, Hamburg, Kiél, Lü- 
beck, Braunschweig, Breinen.

Érd. Hamburgban: Ft. Rasztovácz Pál, Ung. 
Kath. Mission, Holzdamm 20, D-20099 Ham
burg. (040) 24 60 49.

Érd. Berlinben: Nagy Iván, Ung. Kath. Kir- 
chengemeinde Szent Erzsébet, Bundesallee 108, 
D-12161 Berlin. (030) 859 23 95, Fax: (030) 
851 25 93.

Kölni Főegyházmegye:
Miséző helyek: Köln, Longerich, Düsseldorf, 

Bonn, Wuppertal.
Érd.: Ft. Bereczki Béla, Ung. Kath. Mission, 

Thieboldgasse 96, D-50676 Köln. Tel.: (0221) 
23 80 60.

Mainz-Limburg-Fuldai Egyházmegyék frank
furti székhellyel:

Miséző helyek: Frankfurt—Rödelhelm, Wies- 
baden, Mainz, Darmstadt, Giessen.

Érd.: Ft. Takács Pál, Kath. Ung. Gemeinde, 
Oppenhejmer Str. 49, D-60594 Frankfurt/M. 
& (069) 61 21 66.

München-Frejsingi Egyházmegye:
Miséző helyek: München, Rosenheim.
Érd.: Ft. dr. Cserháti Ferenc, Ung. Kath. 

Mission, Oberföhringer Str. 40, D-81925 Mün
chen. & (089) 98 26 37, 98 26 38, Fax: (089) 
98 54 19.

Münster-Paderborn-Osnabrückl Egyház
megyék:

Miséző helyek: Hagen, Menden, Amsberg, 
Osnabrück, Bielefeld, Mari, Münster.

Érd.: Ft. Bagossy István, Ung. Kath. Mis
sion, Mjddelfeld 24, D-48157 Münster-Han- 
dorf. ® (0251) 32 65 01.

Passaei Egyházmegye: Miséző hely: Passau: 
Érd.: Ft. Szabó Árpád, Kirchen-platz 1, 

D-94032 Passau. (0851) 24 96.

Rettcnburg-Stuttgartl Egyházmegye:
Miséző helyek: Stuttgart, Heilbronn-Hork- 

heim, Balingen-Frommern, Lndwigsburg, Böb- 
lingen, Schw. Gmünd, Eislingen.

Érd.: Ft .Horváth János, Pfizerstr. 5, D- 
70184 Stuttgart. (0711) 236 91 90, Fax:
(0711) 236 73 93.

Konstanz, Markdorf, Weingarten, Heiden- 
heiin, Fridrichshafen, Singen, Munderkingen, 
Ulm, Schwennlngen, Biberach, Bad Waldsee, 

Leutkirch.
Érd.: Ft. P. Gyúrás István SJ, Irmentrud- 

str. 14/B, D-88250 Weingarten. Telefon: (0751) 
586 76.

Würzburgi Egyházmegye:
Miséző hely: Würzburg.
Érd.: Ft. dr. Koncsik Endre, Kardinal-Döpf- 

ner-Platz 7, D-97070 Würzburg. Tel.: (0930) 
38 62 43, 173 78.

BELGIUM
Brüsszel: P. Posta Benjámin OFM, Mission 

Catholique Hongroise, rue de 1‘Arbre Bénit 
123, B-1050 Bruxelles (XL). Telefon: 0032-2- 
648 53 36.

Licge / Luxemburg: Ft. Dobai Sándor főlel
kész, Amonier Hongraise, Rue des Anglais 
33, B-4000 Liége. ® 0032-041-233 910.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Magyar Katolikus Főlelkészség 

LandwchrstraBe 66 ■ 80336 München. 
Telefon: (089) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Felelős Kiadó:

a Magyar Katolikus Fölelkészség. 
Főszerkesztő: P. Szőke János.

Felelős szerkesztő: 
Fejős Ottó.

A szerkesztőbizottság tagjai: 
dr. András Mária t, 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 

LandwchrstraBe 66 • 80336 München. 
Telefon: (089) 5 32 82 88 

Telefax: (089) 5 32 82 45 / 5 43 81 47 
Chefredakteur: 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 S 

kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs magyar 

lelkész, oda a kiadóhivatal küldi 
az újságot.

1 példány ára: 2.50 DM. 
Előfizetési ár egy évre DM 25.— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 40.— 

Lapzárta minden hónap 15-én.
f Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el. 

Postbank Niederlassung München:
' Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80. 
IKath. Ungam-Seelsorge, Sonderkonto.

Erscheint 11 mai im Jahr. 
Druck: Danubia Druckerei GmbH. 

! Ferchenbachstr. 88 • 80995 München.

B.’ilagenhinweis: zu dieser Auflage liegt 
zeitwesie cin RUNDSCHREIBEN bet

A kiadványhoz körlevelet mellékeltünk

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!
Befizetéseket és átutalásokat posiacsekk 
kontónkra kérünk! Kaik- Llnjarn-Seel- 

surge Münclien, — Sonderkonto; 
Postglroamt München, 

konto-Nr.: 606 5 0-303. SLZ 700 100 3 0.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN 1
Hirdetési díjak 1994 Január 1-tSi

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

Jelige portóval 7.—
Külön kívánságokat esetenként árazunk, 
üzleti hirdetések soronként 10.—
Nagybetűs (kétsoros) sor 20.—
Kíthasábos hirdetés az összeg kétszerese. 
Egymásutáni háromszori hirdetés esetést

10 százalék kedvezmény.
Egymásutánt hatszor! hirdetés esetés

20 százalék kedvezmény.
Egy évi hirdetés esetén 23 ’/» kedvexmésy. 
Hirdetések határideje minden hónap 15-e, 

befizetve!

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

nem küldünk vissza I

AMERIKAI ÉS KANADAI ELŐFIZETŐINK 
FIGYELMÉBE !

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

A címére küldött csekken feltüntetendő: 
„ÉLETÜNK". Kérjük szíveskedjenek a 
fenti címre, ne Münchenbe küldeni a 
csekket. Itt egyenkénti beváltásnál a 
40.— DM-böl 8.— DM-et levonnak a bank
ban. Előfizetési díj egy évre 17.— US S + 
13.— US 8 portó. A lapot továbbra is Mün
chenből postázzuk.
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I
♦ A szerkesztőség fenntartja magának ■ ■ 
| a jogot, hogy rövidítsen a beküldött 
I írásokon, leveleken.
tttlHHHI nnUCCttitéKátt**  JOTt tiHl

A HIRDETÉSEK SZÖVEGÉÉRT, STÍLU
SÁÉRT A SZERKESZTŐSÉG NEM FELELI

Í
© HIRDETŐINK FIGYELMÉBE 1 • |

Hirdetéseket csak a hirdetési díj | 
befizetése után tudunk közölni I

ANNEMARIE SCHWARZ hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német-magyar for
dítást és tolmácsolást vállal (szépirodalmi szö
veget is). 40479 Düsseldorf, Camphansstr. 14. 
Tel.: (0211) 44 22 40. • Fax: (0211) 44 23 16.


